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ABSTRACT 
 

Silvija Mujakovic 
 
 

Bosniska ungdomar i Sverige - en kvalitativ studie om bosniska ungdomars 
upplevelse och hantering av sin livssituation i Sverige 
 
Syftet med denna uppsats var att studera bosniska ungdomars upplevelse och 
hantering av sin livssituation i Sverige. Studiens frågeställning var: Hur beskriver ett 
mindre urval bosniska ungdomar sin upplevelse och hantering av sin livssituation i 
Sverige i de två kulturella världar de lever i - den svenska och den bosniska? För att 
besvara frågeställningen tillämpades en kvalitativ metod där djupintervjuer 
genomfördes med fyra ungdomar – två flickor och två pojkar i åldern 15 – 19 år. 
Samtliga ungdomar är födda i Bosnien och kom till Sverige i början av 90-talet på 
grund av kriget i Bosnien. Ungdomarna befann sig i olika faser när det gäller deras 
etniska identitet. De beskrev att de anpassar sitt beteende beroende på vilken etnisk 
grupp de umgås med. Ungdomarna hade ett blandat umgänge, men tre ungdomar 
umgicks mer med invandrare än med svenskar. Ungdomarna uppgav få exempel på 
upplevd diskriminering och beskrev sig själva som ”integrerade”, men i deras utsagor 
fanns motsägelser. Studiens resultat analyserades utifrån en hermeneutisk 
forskningsansats med dialektisk genomgång av insamlat material. Analysverktygen 
var social konstruktivism och rollteori. Begrepp som användes som analysverktyg var 
etnisk identitet, ”vi och dom” och diskriminering. Resultatet ligger i linje med tidigare 
forskning. 
 
Sökord: ungdomar, etnicitet, identitet, integration 
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1.  INLEDNING 
 
Den här uppsatsen diskuterar bosniska ungdomar bosatta i Sverige och deras 
upplevelse och hantering av sin livssituation mellan två kulturella världar - de svenska 
och de bosniska. Ungdomarna utvecklar och gestaltar sitt liv genom två olika 
kulturella system: hemmet – med traditioner från ursprungslandet och det svenska 
samhället – skola, fritid, vänner (Börgström, 1998:2). 
 
En del erfarenheter från det sociala arbetet visar att möten mellan socialtjänstens 
verksamheter och ungdomar med utländsk bakgrund inte alltid fungerar 
tillfredställande. Därför är det viktigt att uppmärksamma frågor som rör 
invandrarungdomarnas uppfattning av deras sociala verklighet, svårigheter som de 
möter i sitt arbete med att konstruera sin identitet, samt problem som ungdomarna 
upplever på grund av förändringar i familjestruktur och –förhållanden. Tvåspråkighet, 
kulturell mångfald, kunskaper som utvecklas i mötet mellan två kulturer måste lyftas 
fram som värdefulla tillgångar (Ahmadi, 2003:11 – 16). 
 
Frågor om etniska minoriteter, utanförskap och integration är en del av viktig 
samhällsdebatt. För att uppmärksamma det har regeringen tillsatt utredning om ”Makt, 
integration och strukturell diskriminering” (Kamali, 2005:3). På så sätt har man också 
från regeringens sida betonat vikten av Sveriges utveckling till ett samhälle byggd på 
mångfald. 
Min förhoppning är att denna uppsats kommer att bidra till den aktuella 
samhällsdebatten, samt öka förståelse för bosniska ungdomars specifika situation.  

 
Syfte och frågeställning 
Studiens syfte är att öka kunskap om bosniska ungdomarnas livssituation i Sverige. 
Mitt intresse är att fånga ungdomarnas reflektioner kring sin identitet, sina relationer 
och sitt umgänge i respektive grupper, föräldrarnas och samhällets förväntningar på 
ungdomar, samt svårigheter på vägen in i det svenska samhället. Jag hoppas att ökad 
kunskap om bosniska ungdomar ska leda till förbättring av deras livssituation genom 
att ungdomarna får perspektiv på sin egen tillvaro och förmåga att bättre kunna 
analysera sin livssituation. 

 
Min frågeställning är: 
Hur beskriver ett mindre urval bosniska ungdomar sin upplevelse och hantering av sin 
livssituation i Sverige i de två kulturella världar de lever i  - den  svenska och den 
bosniska? 
 
Uppsatsens disposition 
I kapitel 1 beskrivs uppsatsens syfte och frågeställning. Kapitel 2 innehåller 
begreppsförklaringar, del om Bosnien och Hercegovina - historisk bakgrund, samt 
avsnitt om kriget i Bosnien. Kapitel 3 redovisar kunskapsläget med tidigare forskning 
inom området. 
I studiens kapitel 4 redovisas valda teoretiska perspektiv och begrepp som ligger till 
grund för analysen av resultatet som presenteras i kapitel 6. 
Kapitel 5 redovisar en genomgång av studiens forskningsdesign och tillvägagångssätt i 
uppsatsarbetet. 
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I kapitel 7 genomförs en helhetsanalys av resultatet i den kvantitativa studien. Kapitel 
8 innehåller en avslutande diskussion och svar på frågeställningarna, samt kommentar 
till vald metod och förslag till fortsätt forskning. 

 
2. BAKGRUND 
2.1 Begreppsförklaringar 
2.1.1 Kultur 
Kulturbegreppet har flera betydelser. Med kultur i mitt arbete menar jag en folkgrupps 
typiska livsstil och det socio-kulturella system som kännetecknar en grupp eller ett 
samhälle (Svanberg & Runblom,1998:236). 
 
2.1.2 Identitet 
”en människans identitet definieras som totaliteten av hennes föreställningar om sig 
själv, vilket innebär att det på sätt på vilket hon föreställer sig själv idag, utrycker 
kontinuiteten mellan hur hon föreställer sig att hon var tidigare och hur hon 
föreställer sig att hon skulle vilja vara i framtiden.”  (Lange & Edberg 1992:18). 

 
2.1.3 Etnicitet 
”En etnisk grupp är en subkultur, dvs. ett antal människor som delar något form av 
normerat beteende eller uppfattar sig själva eller andra som annorlunda och som 
konfronteras med andra människor inom ramen för ett samhälle. En etnisk grupp 
bildar på så sätt ett delsystem inom ett större samhällssystem.” (Svanberg & 
Runblom,1998:75). 

 
2.2 Bosnien och Hercegovina – historisk bakgrund 
Bosnien och Hercegovina är en del av området som efter första världskriget blev 
Jugoslavien. Jugoslavien bestod av sex självbestämmande republiker: Slovenien, 
Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Monte Negro och Makedonien. Den 
största folkgruppen i Bosnien var muslimer 43 procent, serber 33 procent och kroater 
kom på tredje plats med 17 procent. Alla tre folkgrupper har slaviskt ursprung. 
Blandäktenskap var vanliga i städerna (Wener, 1994:92-95). Ortodox kristendom, 
katolicism och islam är tre dominerande trosuppfattningar (Slavnic, 2000:14). 

 
2.3 Kriget i Bosnien 
Kriget i Bosnien bröt ut 1992 på grund av att de tre största etniska grupper hade olika 
åsikter i frågan om Bosniens självständighet. På grund av den etniska rensningen 
fördrevs en stor mängd människor från sina hem. Den största gruppen som tvingades 
fly var muslimer, men även serber och kroater tvingades iväg (Slavnic, 2000:14). 
 
Serber och kroater hade sina respektive ”kulturella hemländer” utanför Bosnien medan 
muslimerna förespråkade ”bosniskhet”. Vissa forskare menar att det inte är konstigt 
eftersom det som är specifikt bosniskt ändå har  sitt ursprung i den muslimska kulturen 
(Gustavsson & Magnusson, 1998:36). 

 
 
3 TIDIGARE FORSKNING 

 
Sernhede (2003:95) menar att ungdomarna under hela efterkrigstiden har betraktats 
som hotfulla och svårhanterliga. Medierna har oftast beskrivit dem som unga män som 
genom att skapa olika subkulturer föreställer en indignationskälla för den äldre 
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generationen. Ungdomarna har ibland utpekats i medierna som samhällets fiender. 
Detta har förstärkt ungdomarnas känsla av utanförskap och vilsenhet vilket ökade 
deras behov av att utveckla egna identiteter och tillhörigheter. Framförallt ungdomar 
med utomeuropeisk bakgrund tenderar att ”andrafieras”, dvs betraktas som främmande 
och utan relation till den svenska samhället. Att vara ung man med invandrarbakgrund 
och att bo i ett ”utsatt” område har sammankopplats med att vara farlig (Sernhede,  
2003:91-97). 
 
Utländska ungdomar visar väldigt olika resultat i utbildningen. Faktorer som har 
betydelse för ungdomarnas skolgång är föräldrarnas utbildning, boende, 
socioekonomiska faktorer, lärarnas inställning och skolans insatser, samt längden av 
vistelsetiden i Sverige. Av alla utländska ungdomar väljer 48% universitetsstudier 
efter avslutad gymnasium. Invandrarelever är kraftigt överrepresenterade på skolans 
individuella program och går i större utsträckning än svenska elever ut gymnasium 
utan att slutbetyg (Andersson & Qensel, 2005:108). 
 
Krav som arbetsgivare ställer när de anställer personal grundas ofta på en föreställning 
om en ”normativ svenskhet”. I relation till det ses invandrarungdomar som bärare av 
kulturella avvikelser. När man utgår från en ”normativ svenskhet” i bedömningen kan 
vissa kulturella egenskaper ses som brister (Mattson, 2003:145). 
 
3.1 Hur individen uppfattar sin sociala verklighet 
Identitet växer fram ur det dialektiska förhållandet mellan individ och samhälle. Den 
formas av sociala processer. Människor delar vardagslivets verklighet med varandra. 
Vardagslivets sociala verklighet uppfattas genom en rad av typifieringar. En del 
typifieringar består av människor som vi träffar dagligen. Den andra delen består av 
anonyma abstraktioner som vi aldrig kommer att träffa. I sitt möte använder individer 
gemensamt kunskapsförråd som ett samhälle har. Individen delar inte alla sina 
kunskaper med sina medmänniskor. Individen kan känna sig säker i samhället när han 
är säker i sin identitet och hans omgivning accepterar det (Berger & Luckman, 
1979:46-202). 
 
Varje samhälle utvecklar sitt eget begreppssystem som beskriver deras verklighet som 
objektiv. När man möter ett annat samhälle med andra förklaringar av verkligheten 
innebar detta ett bevis på att ens eget verklighet inte är den enda tankbara. Det kan 
hanteras genom att tex visa att den ena verkligheten är överlägsen den andra. (Berger 
& Luckman, 1979:128). 
 
3.2 Assyriska ungdomar i Sverige 
Deniz & Perdikaris (2000:163–215) har i sin studie jämfört identitetsbild hos assyriska 
ungdomar, en äldre grupp (23 -25 år) och en yngre grupp (15 - 17 år). De yngre 
ungdomarna har fått sin primära socialisation i Sverige, de äldre i hemlandet. De yngre 
ungdomarna har uppväxt med två norm- och regelsystem, medan de äldre inte har 
präglats lika länge av den svenska kulturen. Yngre ungdomar har socialiserats i två 
motsägelsefulla sociala verkligheter samtidigt. Ungdomarna upplever sig som 
svenskar ibland, som assyrier ibland eller som en blandning av de två. De känner att 
de är närmare den svenska kulturen, men ifrågasätter inte den assyriska kulturen. De 
växer upp med en ”naturlig dubbelhet” som kan vara både positiv och negativ. 
Ungdomar kan tex dölja sin ”svenska identiteten” för föräldrar och ”hem identitet” i 
skolan. Genom att se sig själva inte bara som assyrier utan också som svenskar, att 
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behärska språket och klä sig som svenskar tycker ungdomarna att det har rätt till att 
betraktas som svenskar. De blir upprörda om majoritetssamhälle inte betraktar dem 
som sådana.  
Ungdomarnas kamrater består av hälften svenskar och hälften assyrier. De umgås med 
båda grupper i lika stor utsträckning både i skolan och på fritiden. Pojkarna umgås i 
större utsträckning med svenskar, vilket förklaras med könsspecifik uppfostran.  
Pojkarna tycker att de bemöts på samma sätt, samt att de är accepterade i båda 
grupper. De uppger att deras beteende skiljer sig väldigt lite beroende på vilken grupp 
de träffar. Författarnas förklaring är att de yngre ungdomarna har lärt sig båda 
gruppernas kulturella koder väl. De kändes lika viktigt att bli accepterad av svenskar 
som av assyrier (a.a)  
De yngre ungdomarna hanterar sin livssituation bättre. De har bra relation med sina 
föräldrar och upplever sig förstådda av föräldrarna. De framkom att föräldrarna vill ge 
sina barn bra utbildning (Deniz  & Peridikaris, 2000:163–215). 
 
3.3 Spanskamerikanska ungdomar i Sverige 
Ungdomarna i Borgströms studie (1988:188-190) uppfattar sig själva som ”latinos”, 
”chilenare” eller ”invandrargrupper”. De beskriver inte sig själva som ”svenskar” 
eftersom de inte känner att de accepteras som svenskar av det svenska samhället, även 
om de är svenska medborgare och talar svenska utan brytning. En del ungdomar 
betonar hemspråk framför svenskan och ser likadant på sin identitet. Andra försöker 
att hitta balans mellan båda kulturer. Alla ungdomarna har tagit del av svenska 
värderingar och normer, men ingen identifierar sig enbart som svensk (a.a). Ett sätt att 
lösa konflikten som några upplever i sin dubbla identitet är att förneka en av 
tillhörigheterna –  den svenska eller den latinska gruppen (Borgström, 1988:166). 
 
Ungdomar uppfattar att en invandrare måste vara stark, inte får misslyckas och hela 
tiden måste vara på sin vakt för att inte bryta mot majoritetssamhällets regler 
(Borgström, 1998:174). 
 
Chilenare skämtar på annat sätt än svenskar. Språket som ungdomarna använder 
varierar beroende på situationen. Aktivt sökande efter identitet påbörjas under 
gymnasiet. Ungdomarnas umgänge varierar. De som under grundskolan har umgåtts 
mest med svenskar börjar söka sig till chilenare under gymnasiet. De ungdomar som 
har utvecklat sitt hemspråk mer har större möjligheter att bedöma sina föräldrars 
kultur (Borgström, 1998: 177-178). 
  
3.4 Royas ”Sveriges oälskade barn” 
Mauricio Royas (2001:17–23) har intervjuat en grupp ungdomar med utländsk 
bakgrund i åldern 17 – 20 år. Ungdomarna i Royas studie kunde inte helt identifiera 
sig med Sverige utan betonade olikheter mellan den svenska och egna kulturen och 
påpekade att de var annorlunda vilket de var stolta över. De beskrev vissa av sina 
personlighetsdrag och sitt tänkesätt som en del av sitt svenska jag. Ungdomarna 
använde inte begreppet invandrare för att beskriva sitt utländska jag. De använde 
begreppet invandrare väldigt sällan. De beskrev sig själva som ”utlänningar”, 
”främlingar”, eller ”icke-svenskar”. Royas menar att ungdomar på så sätt tar avstånd 
från begreppet invandrare och allt vad den innebär (a.a) 
Ungdomarna beskrev det främlingskap som de kände i Sverige på olika sätt. En del 
ungdomar gav främlingskapen ett konkret innehåll. De uppfattade att de inte är 
svenskar utan något annat. De kom till Sverige för inte så länge sedan och formade sin 
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grundläggande identitet i hemlandet. Andra försökte negera vikten av etnisk eller 
nationell tillhörighet. Deras identitet bygger på en socialisation i svenskt dagis, skola i 
vissa fall t o m en svensk förälder och svenska släktingar. Royas menar att dessa 
ungdomar är mycket mer utsatta. Svenskar upplever dem som annorlunda trots att det 
svenska är grunden i deras personlighet (Royas, 2001: 17-23). 
Royas vill också uppmärksamma att ungdomarna har hittat på egna sätt att  
”kollektivt hantera eller mottarbeta de processer av stigmatisering och nedvärdering 
som de ständigt är utsatta för i det svenska samhället” (Royas, 2001:21 ). 
 

 
3.5 Kulturell identitet hos unga turkar och jugoslaver i Stockholm 
Similä (1998:77-83) undersökte kulturell identitet hos unga turkar och jugoslaver i 
Stockholm. Ungdomarna identifierade sig olika berodde på vilken status deras 
ursprungsgrupp har i Sverige. De kände sig oftast mest hemma i Sverige eller lika 
mycket i båda länderna. En liten del kände sig isolerad. Enligt Similä är det inte alls 
ovanligt att ungdomar känner dubbel identitet. Similä beskriver en del tillfrågade 
ungdomar som assimilerade och enligt honom hänger deras tillstånd samman med en 
svensk orienterig och lång vistelsetid i Sverige. Familjen beskrivs som en viktig 
kulturbevarande institution (a.a). 

 
Jugoslaver umgicks oftare än turkar med svenska kompisar. Högre andel turkar än 
jugoslaver hade bara sina landsmän som kompisar (Similä, 1998:17). 
Ungdomarna föredrog Sverige framför hemlandet i frågor om hälsovård, arbetsliv och 
politik. På övriga områden som familjeliv, fritid och barnuppfostran föredrogs 
förhållandena i ursprungliga hemländerna (Similä, 1998:30). 
 
Enligt Berg (1994:225) har unga turkar goda relationer till svenska ungdomar i sin 
omgivning. Samtidigt kan inte majoritetssamhället erbjuda dem den trygghet och 
gemenskap som finns inom den turkiska gruppen. De upplever osäkerhet på 
majoritetssamhället för att den alltid kan neka dem fullvärdig medlemskap (a.a).  
Trots förtrogenheten med det svenska samhället har turkiska ungdomar lärt känna 
marginaliseringsmekanismer och alla har erfarenhet av mobbning på grund av sin 
mörka hårfärg, specialkön i skolans matsal för dem som inte åt fläskkött osv. (Berg, 
1994:131). Erfarenheter av invandrarfientlighet är av två typer: uppenbara kränkningar 
och den latenta rasismen som kan anas i blickar och tvetydiga ordväxlingar (Berg, 
1994:226). 

 
3.6 Bosniska ungdomar i Norden och deras identitetsarbete 
Många av jugoslaviska ungdomar kommer ifrån blandade äktenskap och har blandade 
rötter, vilket efter Jugoslaviens delning har orsakat svårigheter för många familjer. För 
de här ungdomarna handlar inte identitetsfråga bara o man är svensk eller jugoslav, 
utan också om var man har sin etniska tillhörighet i Jugoslavien. Kriget i f d 
Jugoslavien har ytterligare försvårat deras identitetsarbete (Ålund,  1997: 97-98). 

 
Enligt Moe (2000:183-184) mår bosniska ungdomar i Sverige bra. De har många 
vänner och bra relationer i familjer. De känner gemenskap med både svenska och 
bosniska vänner. På grund av kriget i Bosnien är deras liv väldigt komplex. De 
försöker bygga ett liv i Sverige där etnicitet har underordnad betydelse (a.a).  
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Bosniska ungdomar i Norge har också blandat umgänge. De beskriver att de behöver 
både norska och bosniska vänner. Med norska vänner delar de gemensamma intressen, 
men de behöver också bosniska vänner som förstår deras situation före ankomsten till 
Norge. Ungdomar som umgås mer med norrmän beskriver att de upplever att de har 
svikit sina bosniska vänner. Den identitet som ungdomarna skapar beskrivs som 
varken bosnisk eller norsk utan som en helt ny unik skapelse (Lauritsen, 2000:188-
189). 
 
3.7 Hinder på vägen in i det svenska samhället 
Invandrarungdomar beskrivs ofta i medierna som problematiska. Den negativa bilden 
som förmedlas av medierna drabbar både ungdomarna själva och personer som de 
möter (Sandberg, 2005:64). I relation till svenskar definieras ofta invandrarbarn med 
den negativa stämpel som invandringen representerar. (Ahmadi, 2005:36). 
 
Enligt SOU 2006:79:49 diskrimineras invandrarungdomar i skola. Diskrimineringen 
har sina rötter i handlingar som grundas på förklaringar om skillnader avseende etnisk 
tillhörighet (a.a). Många forskare uppfattar diskriminering av elever med 
invandrarbakgrund som den viktigaste anledningen till låga prestationer inom skolan. 
Skillnader i skolresultaten har ofta förklarats med elevernas kulturella bakgrund i 
stället att söka fel i utbildningssystemet (Kamali, 2003:50). 
 
Invandrare från länder som USA, Frankrike och Tyskland betraktas inte som ”de 
andra” utan en del av det svenska samhället. Det är invandrare från afrikanska, 
asiatiska och latinamerikanska länder som uppfattas som avvikande och betraktas som 
”de andra” (Kamali, 2003:55). 
 
Utifrån kulturbegreppet kan man argumentera på olika sätt. Ett sätt att argumentera är 
i termer av mer eller mindre och bra eller dåligt. Den som har mycket eller mer kultur 
har moralisk rätt att dominera och leda än den som har mindre eller ingen kultur 
(Berg, 1994:150).                                

 
För att bevara makt och kontroll skapar man en etnisk hierarki där tex turkar och 
araber har en underordnad position i förhållande till östeuropéer och dessa får lägre 
position i förhållande till västeuropéer. Enligt Kamali framkallar diskriminering 
alternativa motreaktioner som tex skapandet av etniska nätverk. Det blir en 
kompensation för utebliven integration (Kamali, 2003:356-358). 
 
                                                                                 
4 TEORETISKA PERSPEKTIV OCH BEGREPP 

 
4.1 Identitet och identitetsbyggande – en teoretisk inledning 
Identitet är ett mångtydligt begrepp med skilda innebörder. Frågor som: Vem jag är? 
Vem tror jag mig vara? är aktuella när individen lever i två kulturella värdar med olika 
värde och normsystem (Deniz & Peridikaris, 2000:41). Identitet har en subjektiv och 
en objektiv sida. Den subjektiva sidan handlar om Vem är jag för mig själv? och den 
objektiva Vem är jag för andra? (Similä. 1987:39). 
De viktigaste komponenterna för en inre upplevelse av identiteten är känslan av 
avgränsning gentemot andra individer och känslan av kontinuitet. Yttre identitet 
handlar om förväntningar från andra (Svanberg & Runblom,1998:157). 
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Kulturella egenskaper är en bland flera faktorer som är viktiga för identitesbyggande. 
Andra faktorer är personliga egenskaper, livshistoria och samhällsvillkor som råder på 
den plats där personer lever. Identitet byggs genom människans relation med 
omvärlden. Olika kulturer uppmuntrar skilda personlighetsdrag beroende på om det är 
en individualistisk kultur som framhäver individens värde framför gruppen eller 
holistisk där social sammanhållning är villkor för individens existens (Ahmadi, 
2003:20-25). 
 
Ungdomar som växer upp i multikulturella samhällen känner identitetsmässigt 
utanförskap och söker en sociokulturell tillhörighet (Ålund, 1997:145). Identitetskris 
som barn till immigranter drabbas av är mer omfattande än föräldrarnas kris. Detta på 
grund av att barnen har levt en kortare period i sitt hemland och fått största delen av 
sina erfarenheter i exillandet (Lauritsen, 2000:199). 
Invandrarbarn som kan se det positiva i uppväxten mellan två kulturer klarar sig bra. 
Problemen uppstår när övertygelser från familjen och samhället är fasta och motsäger 
varandra. Konflikter mellan föräldrarnas och det svenska samhällets kultur kan 
försvåra ungdomarnas finnande av identitet (Sandberg, G. 2005:19). 
Alsmark (1997:73) beskriver att vissa invandrare bygger en slags identitet som är 
individualistisk formad och relaterar bara till det som händer i nutid (a.a). 
 
4.2 Etnisk identitet 
Etnisk identitet handlar om den egna upplevelsen av att höra ihop med en grupp, samt 
att man tänker, känner och beter sig på ett sätt som är karakteristisk för en grupp. Den 
handlar också om andra människors syn på vilken grupptillhörighet individen har. I 
begreppet etnisk identitet ingår följande komponenter: 
– egen upplevelse av att vara en del av gruppen 
- känslor av tillhörighet med och lojalitet till gruppen 
– positiva eller negativa attityder till gruppen 
– en upplevelse av att dela viktiga värderingar och attityder med gruppen 
– särskilda traditioner och sedvänjor som man har tillsammans med gruppen 
(Almqvist, 2006:80-81). 
 
Etnisk identitet handlar om var man ”hör till”, men det handlar också om upplevelsen 
om att man är speciell både för sig själv och för andra. För att uppnå en självständig 
etnisk identitet måste ungdomar genomgå tre olika faser: 
– Fasen av outforskad etnisk identitet handlar om att ungdomar antigen visar stark 
lojalitet mot den egna etniska gruppen eller tar avstånd från den och identifierar sig 
med majoritetskulturen. 
– Fasen av utforskande av identiteten handlar om intensivt sökande efter sin identitet. 
Den här fasen kan utlösas av diskriminering eller av insikt av att man inte tillhör 
majoritetskulturen. 
– Internaliseringsfasen är när ungdomen finner sitt sätt att förhålla sig mot sin etniska 
grupp och majoritetssamhället (Almqvist, 2006:86-89). 
 
4.3 Socialkonstruktivism 
 
4.3.1 Vad innebär socialkonstruktivism 
Socialkonstuktivism ses som en uppgörelse med traditionella synsätt från 1800- och 
1900-talet. Direkta fenomenet studeras som ett utryck för bakomliggande företeelser. 
Det finns inga naturliga sociala handlingar. Handlingarna är inte bestämda i kroppen, 
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utan ”socialt konstruerade”. Människor uttrycker sina känslor beroende på vad de har 
lärt sig i sociala kontexter där de deltog under uppväxten. Vår sociala verklighet består 
av många olika traditioner som är socialt konstruerade. Människornas kunskap och 
vetande är också socialt konstruerat. Genom språket som vi har lärt oss under 
uppväxten samlar vi kunskap. Språket skapas under interaktioner mellan människor 
och på förhand strukturerar verkligheten för dem. Genom att språket är socialt 
konstruerad blir också människans kunskap om verkligheten socialt konstruerad.  
Wenneberg skiljer på fyra former av socialkonstruktivism: kritisk perspektiv, 
sociologisk teori, kunskapsteori och ontologisk synpunkt (Wenneberg, 2001: 10-12). 
. 
4.3.2 En socialkonstruktivistisk syn på jaget 
Socialkonstruktivism grundar sin syn på människan i följande synpunkter: 
- Människan är centrum för och upphovet till sina upplevelser 
- Kroppsligt ingår människan i ett samspel med andra individer 
- Människan kan inte ses som oberoende och ”sig själv nog”  
Människan och dess sociala kontext utgör en enhet utan gränser som skiljer dem åt. 
Det är inte meningsfullt att fundera på om människans handlande styrs ”utifrån” eller 
”inifrån” Individen uppfattar sig själv som privat, men hon påverkas hela tiden av sin 
sociala verklighet. Genom den påverkan skapar individen uppfattning om sig själv och 
sitt sätt att tänka som sedan upplevs som ”privat egendom” (Wetherell & Maybin, 
1998: 242–243). 
 
Jaget betraktas i ljuset av social interaktion och sociala mönster. Jaget är inte statisk, 
det förändras, sprids och omgrupperas för att passa i olika sociala sammanhang. Varje 
människa har en uppsättning av olika jag som plockas fram i olika situationer.  
Ras, språk och kultur kopplas ihop med föreställningar om hur människor beteer sig 
och varje avvikelse av ett på förhand bestämd begreppsschema resulterar i 
ifrågasättande och negativa reaktioner (Wetherell & Maybin, 1998: 244-255). Genom 
deltagandet i nya sociala kontexter förändrar människan sitt sätt att tänka, sina inre 
monologer, syn på sig själv och positionerar sig olika till olika människor (Wetherell 
& Maybin, 1998: 252–254). 
 
4.3.3 ”Personne” och ”moi” 
Den franske antropologen Marcel Mauss skiljer på ”moi” som är en universell 
jaguppfattning som alla människor har och som handlar om en biologisk bild av sig 
själv. ”Persone” är något som är kulturspecifikt och definieras i relationer med 
familjen, rättssystemet, religionen och moralen. ”Persone” skiljer sig i olika kulturer 
när det gäller syn på människan, hur människor hör ihop med varandra och vilka 
förpliktelser de har gentemot varandra. Sociala relationer återspeglas i användning av 
språket. Vad människor lägger i ett begrepp beror på kollektiva handlingsmönster som 
fördelning av resurser, bild av sexualiteten osv (Wetherell & Maybin, 1998:259– 265). 
 
4.3.4. Den sociala konstruktionen av känslolivet 
Människor kopplar känslor till de berättelser och myter som finns inom en kultur. 
Dessa berättelser ger dem vägledning om hur de bör reagera i bestämda situationer. 
Känslor som man urskiljer i sin kultur förknippas med jaguppfattning. I vissa kulturer 
menar man att man måste få uttrycka sin ilska, medan andra anser att ilska inte är en 
lämplig reaktion. Känslor kan endast förstås i den kulturella kontexten där de hör till 
(Wetherell & Maybin, 1998: 265–269). 
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4.3.5 Fallet Dorine Kondo 
Wetherell & Maybin (1998:245-258) beskriver fallet Dorine Kondo som med japanska 
föräldrar är född och uppvuxen i USA och har bott och studerat i Japan under en 
period av sitt liv. För japaner som träffade Dorine var hon ett ständigt dilemma – 
någon som såg ut som de men saknade kulturell kompetens. Hennes vänner och 
medarbetare betonade hela tiden hennes identitet som japanska på grund av hennes 
utseende. Detta gjorde att Dorine började betee sig allt mer japanskt för att bland annat 
hjälpa sin omgivning att placera henne i någon meningsfull kategori. De yttre 
handlingarna var svåra att skilja från den inre känslan och upplevelsen. Dorine 
tillägnade sig också nya tänkemönster och nytt innehåll i sina inre monologer. Genom 
att delta i sociala samspelssituationer förändrade Dorine sin identitet. Förändringen 
som Dorine genomgick var inte medveten. När hon såg sig själv i en charkuteridisk i 
affären blev hon medveten om det (a.a). 

 
 
4.4 Rollteori 
 
Rollteori förklarar människornas samspel och hur deras förväntningar och tolkningar 
av olika situationer påverkar dem att reagera på ett karakteristiskt sätt. Rollteorin kan 
användas som ett komplement till psykologiska synsätt på individen (Payne, 
2005:221). 
 
Under sina kontakter försöker individer skaffa sig upplysningar om varandra. 
Information som de får hjälper dem att definiera situationen och förväntningar på sig 
själv och på andra personer (Goffman, 1974:11). Man uppträder på ett sätt i en 
bestämd situation. Omgivningens reaktion påverkar individens självuppfattning. Hur 
individen ska uppföra sig, eller vilket innehåll hans roll ska ha bestäms av 
omgivningens förväntningar. Genom att agera på ett visst sätt förmedlar individen till 
omgivningen bilden av sig själv. Vissa delar av ”rollen” kan betonas mer eller mindre 
beroende på vilken intryck individen har avsikt att skapa. Omgivningens reaktioner 
kan utlösa en förstarknig eller ändring av individens beteende. Rollen är kopplad till 
social status och förväntningar. Roller kan vara förvärvade genom något som 
individen har gjort eller tillskrivna på grund av omständigheter. En rolluppsättning är 
en samling roller som förknippas med en social position. Hantering av förändringar i 
livet beror på hur individen uppfattar sina roller (Payne, 2005:221-226). 
  
När roller, beteende och förväntningar stämmer överens med varandra och 
omgivningens förväntningar pratar man om rollkomplementaritet. En rollkonflikt 
uppstår när det inte går att förena två roller hos en och samma person. En intra-
konflikt uppkommer när olika individer uppfattar samma roll på olika sätt. En person 
som är osäker på vilka krav ställs på henne inom en roll upplever rollosäkerhet 
(Payne, 2005:221-226). 
 
Goffman (1997:97-125) beskriver platser där individer interagerar med varandra och 
kallar dem för ”regioner”. Främre region är den offentliga sfären där individen möter 
sin omgivning och intar olika roller. Bakre region är en plats där individ eller grupp 
går igenom sina intryck av mötet med omgivningen. I den bakre regionen bestämmer 
individen om hon ska acceptera eller förkasta omgivningens normer (a.a). 
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När en person interagerar med andra uppträder han utifrån sin definition av 
situationen. Hur personen uppfattar sig själv har stor betydelse för definitionen av 
situationen. Om det inträffar en händelse som är oförenlig med situationen får det 
följder på tre plan. Den sociala interaktionen upphör att vara definierad vilket kan leda 
till störningar i samtalet, förvirring, tystnad osv. Uppträdande som har orsakat störning 
i interaktionen kan i framtiden beskrivas av närvarande som karakteristisk för en 
grupp, team eller social ställning. Individen som har orsakat störningar i interaktionen 
kan känna sig misskrediterad (Goffman, 1997:210). 

 
Rollteorin antar att beteende skapas i sociala processer och samtidigt accepterar 
konventionella sociala svar på ett viss beteende. Rollteori förklarar hur sociala 
mönster påverkar enskilda individer, men kan leda till uppfattningen att roller finns 
och är nödvändig del av samhällets grundläggande mönster. Med den uppfattningen 
kan man lätt uppleva dessa mönster som oföränderliga. Rollteori har inte heller några 
svar på frågan om hur man kan förändra beteende eller hur ska man hantera 
emotionella och personliga reaktioner som uppstår på grund av rollkonflikter (Payne, 
2005:221-226). 

 
4.5 ”Vi” och ”dom” 
 
de Los Reyes och Kamali (2005:7-19)  framför kritik mot svensk integrationspolitik 
som är uppbyggd på teorier om en majoritetsgrupp som försöker skapa förutsättningar 
för integration och en minoritetsgrupp som ska integreras. ”Vi”  - majoritetsgrupp som 
ska integrera tillhör en hierarkisk högre klassificerad kategori, medan ”de” - 
minoritetsgrupp som ska integreras är underställda. Människor anonymiseras och 
homogeniseras för att passa in i grupp ”svenskar” eller ”invandrare”. Varje grupp 
definieras utifrån en uppsättning egenskaper, samtidigt som man bortser från en del av 
andra egenskaper och erfarenheter. Svenskhet och invandrarskap beskrivs som 
motsatta egenskaper, där ”de andra” föreställer en ansiktslöst kollektiv som är bärare 
av en sämre kultur. Svenskhet kan inte nås av ”de andra”, samtidigt som 
invandrarskap ärvs från generation till generation. Svenskheten handlar om en 
privilegierad position i samhället. De som ingår i ”svenskheten” kan på ett gynnat sätt 
delta i samhällets resursfördelning (a.a). 
 
Begreppen ”mångkulturalism” och ”mångfald” ger signaler på att människor från 
”andra kulturer” lever bland ”oss”. Andra kulturer och personer med 
invandrarbakgrund beskrivs som ovanliga och säregna. ”Deras kultur” skiljer sig från 
”vår kultur” och ”de” är olika ”oss”. Begreppet ”vi” omfattar det som är bekant och 
normalt, medan ”de” står för de främmande och avvikande. Kulturer rangordnas 
hierarkiskt där alla andra kulturer placeras i underläge jämfört med svensk kultur. 
Orsaker till segregation och marginalisering antas ligga hos ”de andra” som behöver 
hjälp från ”oss” för att lösa problem. Grupper som står nära majoritetssamhället, deras 
ideologiska och kulturella värderingar har lättare att få tillgång till inflytande i 
majoritetssamhället (SOU 2006:73:10-12). 
 
Personer med invandrarbakgrund som förstärker majoritetssamhällets normer och 
värderingar framställs enligt Kamali som experter med inside information. Dessa 
personer bidrar med sitt handlande till reproduktion av majorietertssamhällets 
privilegier (Kamali, 2003:57). 
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4.6 Diskriminering 
 
Enligt Kamali (2005:30:31-40) behöver diskriminering inte vara avsiktlig handling. 
Diskriminering uppstår när majoritetssamhälle gjort till regel en del ”normala, 
neutrala och till synes objektiva handlingar.” Diskriminering kan delas in i tre 
kategorier: individuell, institutionell och strukturell. Individuell diskriminering riktar 
sig mot en enskild individ som medlem av en etnisk grupp eller könsgrupp. Även 
medlemmar av underordnade grupper kan utföra diskriminerande handlingar för att 
distansera sig från förtryckta grupper och komma närmare majoritetssamhället. 
Genom Strukturell och institutionell diskriminering skiljs och särbehandlas 
minoritetsgrupper med negativa konsekvenser. Kamali menar att utbildningssystemet 
går ut på att skapa ”vi” känsla genom att betona tillhörighet till en nation, gemensamt 
språk och gemensam religion (a.a). 
Azar (2003:159-182) beskriver ”det symboliska objektet” – svenskhet och hur man 
fördelar den. Enligt Azar räcker det inte att man har svenskt pass för att ta del av 
svenskheten. Man måste kunna bevisa att man verkligen är en del av den svenska 
kulturen. Hotet om exkludering från svenskheten finns alltid. Det räcker med att man 
delar med sig objektet med fel person, att man låter objektet hamna i fel händer för att 
själv bli exkluderad från svenskheten (a.a.) 
Personer med egna erfarenheter av diskriminering vill oftast inte beskriva sina egna 
erfarenheter som diskriminering. Det kan bero på att liknande händelser har ignorerats 
eller att erfarenheter är för smärtsamma (de los Reyes & Kamali, 2005:18). 
 
4.7 Hur hänger perspektiven ihop i analysen 
 
Anledningen till att jag har valt social konstruktivism som analysverktyg är att den 
lämpar sig för forskning kring sociala sammanhangets påverkan på individen 
(Wetherell & Maybin, 1998:240) Bosniska ungdomar påverkas och formas utifrån två 
olika kulturella kontexter de deltar i – den svenska och den bosniska. I sitt samspel 
med andra människor från olika kulturer uppträder ungdomar i olika roller beroende 
på hur de tolkar situationen. (Payne, 2005:220). Då rollteorin behandlar detta ansåg 
jag att den var ett bra komplement till socialkonstruktivism. Ungdomar söker och 
bygger upp sin identitet utifrån inverkan som omgivningen har på dem. Därför är det 
viktigt att ta upp begreppet identitet. Begreppet kommer att användas för att förstå var 
ungdomarna befinner sig i sökandet av sin etniska identitet. Socialkonstruktivism hade 
varit tillräcklig som analysverktyg om jag inte hade upptäckt en dubbelhet i 
ungdomarnas utsagor. För att förstå vad dubbelheten handlar om var jag tvungen att 
införa teoretiska begrepp ”vi och dom” och diskriminering. Med begreppen ”vi och 
dom” och diskriminering kan jag analysera ungdomarnas tankar om vägen in i svenska 
samhället.  
Båda teorier och samtliga begrepp kommer jag att använda för att tydliggöra och 
analysera ungdomarnas utsagor om sina upplevelser och hanteringen av livet mellan 
två kulturella värdar. 
        

 
5 METOD 
 
För att ta reda på hur bosniska ungdomar upplever och hanterar sin livssituation 
mellan två kulturer har jag valt att genomföra en kvalitativ forskningsstudie. I följande 
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avsnitt redogör jag för studiens forskningsdesign och mitt tillvägagångssätt i 
uppsatsarbetet. 
 
5.1 Förförståelse 
Bakgrunden till studie är att jag vill ta reda på hur bosniska ungdomar uppväxta i 
Sverige ser på och hanterar sin livssituation. Jag kommer själv från fd Jugoslavien 
(Bosnien) och är förälder. Under min äldsta dotters uppväxt upptäckte jag hur 
kämpade för att hitta sin identitet. Hon försökte förena två olika kulturer som hon 
växte upp i. I min intervjustudie är frågorna baserade på en förförståelse om att 
bosniska ungdomar genomgår olika faser som handlar om att hitta sin identitet. De 
försöker anpassa sig till både den svenska och den bosniska kulturen. De flesta 
bosniska ungdomar som jag har träffat i min umgängeskrets har lyckats förena 
olikheter i kulturer på ett bra sätt. Ruth (1991:280) menar att forskarens förförståelse 
startar forskningsprocessen i kvalitativ forskning. Forskaren kan använda sig av all 
förförståelse och kunskap som finns kring det studerade ämnet (a.a) 
 
5.2 Forskningsdesign 
För min studie har jag använt kvalitativ förskningsdesign. Jag valde att försöka ”se 
världen med ungdomarnas ögon” (Larsson, Lilja, & Manhaimer, 2005: 92), att genom 
intervjuer bilda mig en uppfattning om deras livssituation i Sverige. Det övergripande 
syftet med kvalitativ forskning är att erhålla ett ingående aktörsperspektiv genom att 
låta intervjupersonerna komma till tals genom sina egna ord och begrepp (Kvale, 
1997:117). Min mening var att få nyanserade beskrivningar av ungdomarnas livsvärld 
och deras relation till den, samt att försöka beskriva och förstå de centrala teman som 
ungdomarna angav under intervjuerna (Kvale, 1997:37). En tematisk strukturerad 
intervjuguide har använts för att få intervjupersonernas tankar och upplevelser kring 
frågeställningen (Kvale, 1997:121). I denna uppsats har jag genom intervjuer med 
bosniska ungdomar försökt beskriva och förstå hur de upplever och hanterar sin 
livssituation mellan två kulturer – den svenska och den bosniska. 
 

 
5.3 Vetenskapsfilosofisk position 
Studiens vetenskapliga position grundas på hermeneutik, vilket enligt Kvale (1997: 
49) studerar tolkning av texter. Målet är att förstå den komplexa livsvärld som 
bosniska ungdomar bosatta i Sverige lever i. 
Förståelse av en text sker med hjälp av den hermeneutiska cirkeln. Det är en process 
där förståelsen av en del av texten endast kan ske om man har tillgång till helheten. 
Tolkningen av delar av texten kan förändra den ursprungliga tolkningen av helheten 
som i sin tur påverkar tidigare tolkning av delarna osv. Processen upphör när man har 
kommit till en rimlig mening (Kvale, 1997:50). 
  
Med hjälp av hermeneutiska cirkeln har jag i samband med transkriberingen försökt 
förstå texten utifrån dess valda delar och dess helhet. Syftet var att söka mönster och 
centrala teman (a.a). För att förstå vad innehållet i uttalandena säger om 
intervjupersonernas livsvärld har jag använt mig av dialektisk läsning av materialet. 
Jag har under läsningen sökt efter motsägelser i ungdomarnas uttalandena. Genom att 
försöka förstå ungdomarnas upplevelser och erfarenheter av sitt liv mellan två kulturer 
har jag tolkat de olika deltemana och i slutliga analysen fört dessa samman i en 
helhetstolkning. 
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5.4 Datainsamling och urval 
 
5.4.1 Urval av intervjupersoner och datainsamling 
Jag har valt att intervjua fyra bosniska ungdomar om deras livssituation i Sverige. 
Innan jag valde fyra personer som ska intervjuas pratade jag med tiotal bosniska 
ungdomar och berättade om studien. De som valdes var mest samarbetsvilliga och 
motiverade. Tre av fyra ungdomar är barn till mina bekanta, en ungdom är min dotter. 
Efter samtal med dom bedömde jag att de kunde ge långa beskrivningar av sin 
livssituation. Urvalet är syftesbestämt (Kvale, 1997:135–136). Alla intervjuade 
ungdomar är födda i Bosnien och kom till Sverige när de var mellan 1 och 8 år gamla. 
Ungdomarna pratar bosniska (serbokroatiska) hemma med sina föräldrar. De åker till 
Bosnien en gång per år eller vartannat år. Ungdomarnas föräldrar kommer från 
medelklass i Bosnien och yrkesarbetar i Sverige. 

 
5.4.2 Urval av litteratur 
Litteratursökning påbörjades i databas ”Libris” med sökord etnicitet, identitet, 
ungdomar och integration. Sökningen gjordes också på Regeringens hemsida, samt 
Migrationsverkets hemsida med samma sökord. En del litteraturtips kom från min 
handledare Sam Larsson. Jag valde först Rapport Integration på grund av att den är 
baserad på ett stort antal forskningsrapporter och har som målsättning att fungera som 
beslutsunderlag åt regeringen. Den andra rapporten som valdes var SOU 2006:79 som 
redovisar resultaten från 13 forskningsrapporter skrivna av ledande forskare i Sverige. 
Båda nämnda rapporter användes också för en genomgång av referenser. Jag 
uppfattade att det finns lite forskning kring bosniska ungdomar i Sverige, vilket är 
förståeligt med tanke på att bosnier som grupp har funnits i Sverige endast under de 
senaste tretton åren. Därför valde jag att gå igenom litteratur som behandlade unga 
jugoslaver i Sverige, samt ungdomar från andra etniska grupper bosatta i Sverige. 
På så sätt samlad litteratur användes för att skapa kunskap om ämnet och för att på ett 
bra sätt kunna samtala med intervjupersonerna (Larsson,S, Lilja, J, Mannhimer, K 
2005:102). 

 
5.5 Databearbetning, tematisering och analys 

 
5.5.1 Intervjuer och intervjubearbetning 
Intervjuerna genomfördes med hjälp av temainriktad intervjuguide och varade i cirka 
1,5 timme. De spelades in på band för att sedan skrivas ut så ordagrant som möjligt. 
Utskrifterna gjordes i nära anslutning till intervjuer. Intervjuerna registrerades med 
bandspelare, vilket möjliggjorde för mig att koncentrera mig på intervjusituationen. 
Efter varje intervju gick jag igenom mina sinnesintryck av intervjupersonerna, deras 
ansikts- och kroppsutryck (Kvale,1997:147–149).  
Samlat material tematiserades genom meningstematisering och 
meningskategorisering. Intervjuerna redovisas i form av korta delberättelser med citat 
under respektive tema. En meningstolkning har skett med bakgrund mot valda teorier 
och utifrån en hermeneutisk förståelseansats (Kvale, 1997:134-183). Innan intervjun 
påbörjades fick intervjupersonerna en bakgrund till intervjun. Jag berättade om syftet 
med intervjun, användningen av bandspelare och ungdomarna fick ställa frågor. Jag 
pratade med alla ungdomar om att det kan vara känsligt i början av intervjun eftersom 
situationen kan kännas onaturlig (Kvale, 1997:120). 
 

 17



 
5.5.2 Tematisering och analys 
De bandade intervjuerna skrevs ut i sin helhet till en skriftlig text och analysarbetet 
påbörjades. Insamlat material analyserades genom tolkning av teman mot bakgrund av 
valda teoretiska ramar och utifrån hermeneutisk tolkning (Kvale, 1997:190-195). 
Tolkningen har hållit sig till innehållet i uttalandena. Syftet med analysen var att söka 
efter mönster i ungdomarnas berättelser. Hermeneutisk cirkel har används för analysen 
av data. De enskilda delarna tolkades utifrån uppfattningen om texten som helhet och 
utifrån dessa tolkningar tolkades helheten (Kvale,1997:51). För att förstå vad 
innehållet i uttalandena säger om intervjupersonernas livsvärld och för att fokusera på 
dubbelheten som jag upptäckte i materialet har jag använt mig av dialektisk läsning av 
materialet. Genom meningstolkningen placerades ungdomarnas uttalanden i en 
bredare referensram. För att skapa förståelse betraktades ungdomarnas utsagor i ljuset 
av valda teorier och begrepp (Kvale, 1997:174-175). 
 
Följande teman har varit i fokus under studien: 
- Ungdomarnas identitet i de två olika kulturella världar de lever i  
- Ungdomarnas umgänge och relationer i respektive kulturella grupper,  
- Skillnader i förväntningar som ungdomarna känner på sig från föräldrarna och från 
det svenska samhället 
 - Hinder på vägen in i det svenska samhället 

 
5.6 Trovärdigheten i analysen 
Trovärdighet av kvalitativ forskning diskuteras i relation till begrepp som reliabilitet, 
validitet och generaliserbarhet. Begreppen beskrivs inom samhällsvetenskapen som 
heliga treenigheten (Kvale, 1997:207). I nedanstående text redogör jag för 
trovärdigheten i studiens analys.  
 
5.6.1 Intern validitet 
Validitet hänför sig till sanningen och riktigheten i forskningen. Validitetens funktion 
är att kontrollera om metoden studerar det den avser att studera (Kvale, 1997:215). För 
att öka den interna validiteten har jag försökt att få informationslika beskrivningar. Jag 
har gått igenom intervjufrågorna flera gånger och jämför dem med intervjufrågor i 
andra liknande studier. Tanken var att utforma frågor så att jag verkligen får svar på 
min frågeställning (Larsson m.fl, 2005:116). Syftet med uppsatsen var att ta reda på 
bosniska ungdomars upplevelse och hantering av sin livssituation i Sverige mellan två 
kulturella världar. De intervjuade ungdomarna har redogjort för sina tankar och 
erfarenheter. Jag valde att belysa det med detaljrika citat och beskrivningar. För att 
säkra validitet hos intervjupersonernas rapporter och kvaliteten hos själva 
intervjuandet har jag ifrågasatt mening i det som sagts och kontrollerat den erhållna 
informationen genom att ställa följdfrågor och be intervjupersoner om att förtydliga 
sina utsagor (Kvale, 1997:214). 
 
Eftersom jag kände ungdomarna och deras situation sedan tidigare hade jag 
arbetshypoteser som jag omformulerade i frågor som ungdomar i sin tur fick bekräfta 
eller avvisa (Ruth, 1991:286). 
Kvale (1997:66) menar att en studie har kvalitativ objektivitet när intervjupersonerna 
kommer till tals och studien presenterar täta beskrivningar. Kvalitativt objektivitet 
avser återspegling av det utforskade objektets natur och att objektet får komma till tals 
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(a.a). Genom att intervjupersonerna har kommit till tals kan man anta att den interna 
validiteten är god. 
 
5.6.2 Reliabilitet 
Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens (Kvale, 1997:213). Jag 
själv kommer från Bosnien och är förälder till en av intervjupersoner. Därför tyckte 
jag att det var viktigt att skilja på min egen och intervjupersonernas upplevelsevärd. 
Innan jag påbörjade mina intervjuer har försökt medvetandegöra mina egna hypoteser 
och förförståelse i samtal med bosniska ungdomar (Ruth, 1991:284). I intervjuguidens 
utformande har jag valt att ställa liknande frågor till alla ungdomar, vilket jag ansåg 
ökade uppsatsens tillförlitlighet (Kvale, 1997:146). Intervjuerna skrevs ut i en 
kombination av tal- och skriftspråk för att säkerställa kvalitet av utskrifterna (Kvale, 
1997:150). 

 
5.6.3 Triangulering 
Triangulering stärker både reliabiliteten och validiteten i kvalitativ forskning. Jag har 
använt mig av triangulering av vetenskapsfilosofi, datakällor (intervjuat samma person 
två gånger) samt teoritriangulering. Genom teoritriangulerning har jag fått en mer 
mångsidig bild av fenomenet (Larsson m.fl, 2005:117). 
 
5.6.4 Generaliserbarhet 
Studiens resultat kan inte generaliseras till alla bosniska ungdomar i Sverige, men det 
finns andra alternativ att generalisera resultatet på. 
Jag har valt att generalisera mina resultat utifrån en naturalistisk generalisering. 
 
Naturalistisk generalisering är kopplad till personlig erfarenhet. Den visar sig genom 
en tyst kunskap om verkligheten och leder snarare till förväntningar än formella 
förutsägelser. Den naturalistiska generaliseringen kan verbaliseras och på så sätt 
övergå till en explicit påståendekunskap från att ha varit en tyst kunskap (Kvale, 
1997:210). Genom att bosniska ungdomar beskriver sina tankar och upplevelser om 
sitt liv i Sverige mellan två kulturer verbaliseras dessa beskrivningar till en uttrycklig 
påståendekunskap. Därmed har uppsatsens resultat och intervjupersonernas berättelser 
kommit ur en tyst kunskap. 

 
5.7 Etiska överväganden 
Intervjuerna utfördes hemma hos intervjupersonerna med bandspelare. Alla 
intervjupersoner informerades om studiens innehåll och syfte, samt garanterades 
konfidentialitet och anonymitet. Det fördes även ett resonemang med 
intervjupersonerna om eventuella konsekvenser för intervjudeltagarna. Alla 
intervjupersoner gav sitt muntliga samtycke. Intervjupersonerna gavs möjlighet att 
både innan och efter genomförda intervjuer ställa frågor angående intervju och 
uppsatsen. Intervjuerna presenteras under fiktiva namn. 
Bakgrundsfakta om intervjupersonerna som presenterades under resultatdelen 
diskuterades också med intervjupersonerna och godkändes av dem. 
Själv förberedde jag mig genom att följa de kriterier som uppges i Kvales avsnitt om 
kvalitetskriterier (s 138), samt hans resonemang om etiska frågor under de sju 
forskningsstadierna (Kvale, 1997:104 –116). 
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5.8 Studiens begränsningar 
Studien är begränsad i såväl metod som val av intervjupersoner. Intervjupersonerna 
bor alla i Norrtälje och valdes utifrån min bedömning om att de var intresserade av att 
delta i intervjun, samt att de kunde ge detaljrika beskrivningar av sin verklighet. 
Intervjupersoner kunde väljas från en annan stad och med annan socioekonomisk 
status. Det hade varit intressant att göra en mer omfattande kvalitativ studie med 
intervjupersoner från olika delar av Sverige, samt att kombinera den med en 
kvantitativ studie genom att tex dela ut enkäter till alla bosniska ungdomar i Sverige. 
 
Uppsatsen är också begränsad såvida att den enbart innehar ett aktörsperspektiv. Det 
hade varit intressant att ha ett observatörsperspektiv genom att intervjua 
lärare/fritidspedagoger, föräldrar osv. 
 
Valet av teoretiska analysverktyg är också medvetet begränsat. En socialisationsteori 
hade varit intressant då jag uppfattade att det finns skillnader mellan ungdomarna 
beroende på hur gamla de var när de kom till Sverige. Systemteori hade också varit 
möjligt med tanke på att ungdomar deltar och rör sig i den existerande sociala 
ordningen som har inverkan på dem. 
 

 
6. RESULTAT 
 
6.1 Inledning 
I resultatredovisningen kommer intervjupersonernas citat att redovisas tematisk. 
Intervjupersonernas svar kommer också att redovisas utifrån Kvales princip (1997: 
189) om att använda det citat som bäst belyser frågeställningen. Efter varje huvudtema 
återfinns en sammanfattning. Resultatredovisningen avslutas med sammanfattande 
kommentar. För att underlätta läsning av texten finns underrubriker under varje tema.  
Huvudteman är (1) Ungdomarnas identitet i de två kulturella världar, (2) 
Ungdomarnas umgänge och relationer i respektive grupper, (3) Förväntningar på 
ungdomar från föräldrarna och samhället, (4) Hinder på vägen in i det svenska 
samhället. 
Jag har valt att använda konfigurerade namn på intervjupersonerna för lättare läsning. 

 
 

6.2 Intervjupersonerna 
 
6.2.1 Intervjuperson 1: Emma, 16 år. Bor med föräldrar. Kommer från 
blandäktenskap där en förälder är kristen, en muslim. Studerar första året på 
samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet. Har dubbla medborgarskap. Kom 
till Sverige när hon var tre år gammal. Reser till Bosnien vartannat år. Pratar bosniska 
hemma med föräldrarna, men det händer också att hon svarar på svenska när 
föräldrarna tilltalar henne på bosniska. Anser att hon pratar båda språken bra. Har 
aldrig gått på hemspråksundervisning. Har svensk pojkvän. 
 
6.2.2 Intervjuperson 2: Anna, fyller arton år om två veckor. Bor tillsammans med 
föräldrar. Båda föräldrar är muslimer. Läser sista året på media programmet. Har 
dubbla medborgarskap. Reser regelbundet till Bosnien. Pratar bosniska hemma med 
föräldrarna, har även en del bosnisktalande släktingar som bor nära. Kom till Sverige 
när hon var åtta år. Har bott i Tyskland i några år innan och pratade tyska vid 
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ankomsten. Har gått i tysk skola. Anser att hon pratar båda språken flyttande. Under 
låg och mellanstadiet gick på hemspråksundervisning. Har svensk pojkvän. 
 
6.2.3 Intervjuperson 3: Erik, femton år. Går sista året på högstadiet. Vill studera 
språk på gymnasiet efter avslutad grundskola. Bor tillsammans med föräldrar. Båda 
föräldrar är muslimer. Har dubbla medborgarskap. Kom till Sverige när han var ett år 
gammal. Reser regelbundet till Bosnien. Anser att han pratar bättre svenska än 
bosniska. Har aldrig haft hemspråksundervisning. Pratar bosniska hemma med 
föräldrarna, men det kan hända att de blandar båda språken under samtalet.  
 
6.2.4 Intervjuperson 4: Zack, 18 år. Studerar tredje året på naturvetenskapliga 
programmet på gymnasiet. Bor tillsammans med föräldrar. Kommer från 
blandäktenskap där en förälder är kristen, en muslim. Har dubbla medborgarskap. 
Kom till Sverige när han var fyra år gammal. Pratar bosniska hemma med föräldrar 
och en del släktingar som bor i närheten. Fadern i familjen är väldigt restriktiv när det 
gäller språk och tillåter inte användning av svenska hemma. Har aldrig haft 
hemspråksundervisning. Reser regelbundet till Bosnien. Hans förhållanden var alltid 
med svenska tjejer. 
 
 
6.3 TEMA 1: Ungdomarnas identitet i de två olika kulturella värdar de lever i 
  
6.3.1 Ungdomarnas tankar om sin etnicitet 
 
Emma: ser sig själv som bosnier och menar att det beror på uppfostran hemifrån. 
 
Jag är bosnier. Min mamma är serb från Bosnien och min pappa är bosnier. Jag kan 
inte tänka på mig själv som svensk eftersom jag inte är född här och inte uppfostrad 
på ett svenskt sätt. Om jag vore född här då skulle jag tänka på mig själv som en 
blandning, om mina föräldrar var utländska och jag var född här. Att vara uppvuxen 
på ett svenskt sätt är precis som att vara uppvuxen på ett bosniskt eller chilenskt sätt. 
Du är uppvuxen och uppfostrad på de sätt som man uppfostrar sina barn i det landet. 
Det finns mycket skillnad på min uppfostran och mina syskons uppfostran. När mina 
syskon föddes då var mina föräldrar insatta i hur man uppfostrar barn i Sverige, så de 
fick en annan uppfostran. 
 
Anna: ser sig själv som bosnier, men inte i alla situationer eftersom hon anser att 
hennes kunskaper avseende bosnisk kultur har brister på grund av att hon är uppväxt i 
Sverige. 
 
Jag ser mig själv som bosnier, men inte i alla situationer. Jag vet inte riktigt hur det 
är att vara bosnier, jag har inte bott i mitt land, så jag vet inte allt med kultur och 
beteende i vissa situationer. I vissa situationer kan jag känna mig som svensk, vissa 
andra hanterar jag kanske som bosnier. Jag har inte tänkt på det så mycket. Annars 
ser jag mig som en bosnier och jag tycker att jag beter mig som en bosnier, mer än 
som en svensk. Även om jag var i Grekland med ett svenskt gäng skulle jag vara 
Bosnier, jag skulle kanske känna mer samhörighet med greker än med svenskar. 
 
Erik: ser sig själv som en blandning, men den bosniska delen består av ”bosniskt 
blod”. Känner sig väldigt utanför när han är i Bosnien. 
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Jag känner mig väl som en blandning. Jag är född i Bosnien och har bosnisk blod i 
mig men jag bor i Sverige, så jag är också svensk. Fast jag tänker som Erik. Jag gör 
det jag tycker är rätt. Det finns inga speciella regler för vad ska man göra som svensk 
eller bosnier. 
När jag är i Bosnien då känner jag mig mycket utanför. Jag har inte många kompisar 
där. Folk förstår mig inte lika lätt som här. Jag känner mig inte välkommen i Bosnien. 
Jag är muslim, men inte utövande muslim, det är någonting som man har inom sig 
själv. Jag behöver ingen moské för att känna det eller be. 
 
Zack: ser sig själv som en blandning, men också som en invandrare i både Sverige 
och Bosnien. 
 
Jag ser på mig själv som en blandning det är klart. Ja, jag kom hit som liten och  
hemifrån de säger att jag är bosnier, vi pratar bosniska hemma eller serbokroatiska, 
sen när det gäller skolan då är det mer svenskt, jag har invandrarkompisar också... 
det beror väldigt mycket på omgivningen hur man tänker på sig själv,  liksom när vi 
åker ner till Bosnien och så. När man kommer till Bosnien är man invandrare. Du 
kommer ner till Bosnien och de ser dig som invandrare och du kommer till Sverige och 
de ser dig som invandrare. Man har inget hem ändå, tycker jag i alla fall. I Sverige tex 
tar jag inte gärna upp att min pappa är muslim. Jag vill inte komma i situation att 
höra förolämpningar om min pappas familj. I Bosnien känner jag mig rätt mycket 
iakttagen, när jag säger mitt efternamn till dem då kollar de snett på mig. Där jag 
kommer ifrån där är de mycket serber och mitt efternamn är muslimsk, där känner jag 
mig mycket mer som invandrare tror jag. Även om jag själv känner att jag kommer 
därifrån folk som bor där accepterar inte en. Om man kommer till ett annat stad där 
det bor annat folk (han menar muslimer) då känner man sig kanske lite mer 
välkommen, men kanske ändå inte för min mamma är katolik och det kan hända att 
man inte är välkommen där heller. 
 

 
6.3.2 Ungdomarnas upplevelse av svensk/bosnisk kultur och skillnader mellan 

kulturerna 
 
Emma: tycker att det finns positiva saker i båda kulturer. Ser stora skillnader mellan 
kulturer. 
 
Det finns positivt i båda kulturerna. I svensk kultur är man mer fri, du kan se ut som 
du vill, du kan göra vad du vill och ingen kan göra något åt det. Om du gör samma 
sak i Bosnien så pratar alla om det och alla vet det… I Sverige kan man vara transa 
och homosexuella kan adoptera barn. I Bosnien är det chockerande. 
När jag var liten då visste jag hur vi gör saker hemma och sedan kommer man till ett 
land där man gör saker på ett helt annat sätt, så fick du byta däremellan och sätta dig 
i någonting nytt. Det är helt annan uppfostran på barn, helt annan syn på livet, hur 
man beter sig, hur man ska vara, alltså allting. 
I Bosnien kan man inte samsas om saker och måste kriga jämt. 
 
Anna: tycker att det finns mycket bra i båda kulturer, tar upp jämställdhet, beskriver 
bosniska killar som mer respektfulla mot tjejer. 
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Ja, det finns mycket som är bra i båda kulturer. Jag vet inte riktigt hur det funkar med 
jämställdhet i Bosnien, visst brukar man skämta om hur människorna där är, när man 
ska vara hemma, med städning och så där, fast sådana skämt har jag hört här i 
Sverige också. Bosniska kilar visar mer respekt, medan svenska kilar bryr sig inte lika 
mycket. 
 
Erik: säger att han inte tänker så mycket på kulturskillnader, men tar upp skillnad i 
behandling av äldre människor och ungdomarnas beteende: 
 
I Bosnien respekterar man äldre människor mer än i Sverige. Här ser man på äldre 
bara som gamla och irriterande.  
I Bosnien har folk två ansikten. Man är kaxig när man är bland kompisar och sedan 
när man kommer hem då blir man en snäll unge. Svenskar är antingen skit eller 
försöker vara så bra människor som möjligt. 
 
Han tar också upp frågan om lagstiftning kring alkohol och skolan.  
 Svensk lag passar mig bättre. Här är det bättre kontroll än i Bosnien när det gäller 
sprit och så. Ja, skolan är lättare här och lagen fungerar bättre. 
 
Vidare beskriver han associationer i samband med Sverige och Bosnien. 
När jag tänker på Bosnien då tänker jag på Koranen och när jag tänker på Sverige då 
tänker jag på snus och Volvo. Varken det ena eller andra passar mig. Jag vill kunna 
vara mig själv. 

 
Zack: Tycker att det finns positivt i båda kulturerna. Som positivt i svenskt kultur ser 
han öppenhet i samhället, positivt med bosniskt kultur är sättet man ser familjen på 
och maten. 
 
 Skolan är…om det är någon skillnad mellan svenskt och bosniskt så är det mer öppet 
i Sverige, man reflekterar mer, det är inte så som i Bosnien att läraren säger, så är 
det, utan du kan reflektera och komma med egna idéer…I  Sverige kommer du längre 
med skolan och utbildning, du kan åka och jobba var som helst. I Bosnien är det mer 
att du har pluggat men sedan kan du bara vara där. Där är det väldigt svårt att 
komma vidare utan bra kontakter. I Sverige träffar du folk från en massa olika 
nationaliteter och kan komma vidare och utveckla dig, man tänker lite mer, man inte 
är så stängd av sig… 
I bosnisk kultur är det sättet på vilket man ser familjen på. Man umgås mer, träffas 
någon gång i veckan, äter tillsammans. Familjen är det viktigaste, det finns inget som 
är viktigare, man är väldigt tajt i familjen. Efter familjen kommer vänner och 
bekanta…Det är kanske maten också, jag gillar mer bosniskt mat än svenskt. 
 

 
6.3.3 Språkets betydelse i relationer med respektive grupper 

 
Emma: berättar att hon ibland bryter när hon pratar svenska trots att hon talar ”ren”    
svenska annars. Förklarar att användning av språket anpassar sig efter umgänge. 
 
Om man sitter med tjugo personer som bryter då är det lätt att man börjar bryta själv. 
Åker du ner till Skåne då börjar du prata skånska efter några dagar, sitter du med folk 
som bryter, börjar du själv bryta, det händer bara i hjärnan. Men om jag är en kväll 
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med mina invandrarkompisar och pratar så där och nästa dag åker jag till skolan det 
är klart att jag inte bryter där. 
 
Anna: växlar mellan brytande svenska och vanlig svenska. 
 
Det kan hända att jag bryter om jag är med mina invandrarkompisar. Är det så att en 
eller två bryter blir det så att alla börjar bryta. Det är klart att jag inte går till skolan 
och bryter. Där anstränger jag mig att prata helt felfri svenska. 
 
Erik: bryter aldrig på svenska, men känner en del ungdomar som gör det. 
 
Jag pratar som vanligt. En del invandrare kommer och pratar brytande svenska trots 
att de kan prata normalt och då ser alla konstigt på dem. Jag tycker att det är dumt. 
 
Zack: beskriver olika sätt att använda språket beroende på vilken grupp man umgås 
med 
 
 Man pratar inte om samma saker, man kanske bryter lite mer när man är med 
invandrare utan att man själv tänker på det. Med invandrare är det så här att man 
skämtar om andra saker och det blir annan stämning. Med svenskar tänker man 
mycket mer på vad man säger, för att folk inte ska uppfatta fel. 
 

 
6.3.4 Skillnader i hur man utrycker känslor när man är bland svenskar/bosnier 
 
Emma: ser skillnader på hur man utrycker känslor i olika kulturer, berättar att hon 
löser problem med sin bosniska väninna på ett sätt och med svenska kompisar på 
annat sätt. 
 
Vi brukar oftast skrika något dumt till varandra och sen är det slut. När man är arg på 
en svensk då ska du prata om saken femton gånger tills du kommer fram till någonting 
och ser vad som är fel och sedan kanske kan man kanske försöka igen, det är som att 
du har ett äktenskap med den kompis så ska ni skilja er och gå igenom värsta så 
processen…Men vi, min bästa kompis och jag, hon är bosnier, vi säger bara dra åt 
helvete, dra åt helvete och sedan är det över. 

 
Anna: ser stor skillnad i hur man utrycker känslor i respektive grupper 
 
Jag tycker att det är jätte stor skillnad. När man är arg så brukar man svära, men om 
man svär på svenska, det går inte, det är inte lika roligt som på bosniska Det låter så 
roligt när man svär på bosniska, det är en skillnad, det känns på något sätt att det blir 
starkare, att man säger mycket mer när man säger det på sitt språk, än när man säger 
det på svenska. Om jag skulle säga jag älskar dig - på svenska för mig betyder det inte 
samma sak som om jag skulle säga det på bosniska.. När man säger ”jag älskar dig” 
(på svenska) det är bara ord, det kommer inte från mitt hjärta förstår du, när det är på 
bosniska så känns det så här mer nära, alltså det är jag, det är svårt att förklara, men 
det känns så, det känns mycket mer nära… 

 
Erik: kan inte se skillnad på hur han utrycker känslor bland olika grupper 
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Är man arg, då är man arg. Man säger en massa svärord, oavsett med vilka man är. 
Det tillhör min personlighet. Men det kan hända att man är så arg att man saknar ord 
att utrycka sin ilska. Det finns lika mycket svärord på svenska som på bosniska. Om 
man tror annat då är man dum. 
 
Zack: ser skillnad i hur man utrycker känslor bland svenskar och bosnier. 
 
A, det gör det. Om man är bland svenska kompisar man utrycker sig inte likadant, 
man är lite mer ödmjuk, de kan ta lite illa upp om man utrycker sig för starkt, bland 
bosnier är man lite mer jämlik och man kommunicerar på ett annat sätt. 
 
 
SAMMANFATTNING AV TEMA 1: 
I frågan om etnicitet svarar ungdomarna olika. Flickorna upplever sig som bosnier, 
men en av dem inte i alla situationer. Pojkarna upplever sig som en blandning, men 
Erik uppger att hans bosniska del består bara av ”bosniskt blod”. Alla ungdomar 
upplever att det finns positivt i båda kulturer men betonar på ett eller annat sätt att den 
svenska kulturen erbjuder mer frihet. Tre ungdomar beskriver att de använder språket 
beroende på sammanhang dvs. att de bryter när de pratar svenska tillsammans med 
andra invandrarkompisar, en uppger att han inte bryter, men känner till fenomenet och 
att brytande fördöms av hans svenska kompisar. Tre ungdomar beskriver att det finns 
skillnad i hur man uttrycker känslor bland respektive grupper. Den yngsta ser ingen 
skillnad i hur han själv uttrycker känslor. 
 
 
6.4 TEMA 2: Ungdomarnas umgänge och relationer i respektive kulturella grupper  

 
            6.4.1 Ungdomarnas umgänge med svenskar/bosnier 
 

Emma: Umgås med både svenskar och bosnier, men de är mer invandrare i hennes 
umgängeskrets. 
 
Jag umgås med svenskar och bosnier och en del andra också. Man försöker hitta sig 
själv. Man försöker hitta var man passar in och sedan är man rädd att om man sätter 
sig bland invandrarna då kommer svenskar att bojkotta en och tvärtom. Men jag har 
alltid kunnat vara på båda sidorna. I skolan umgås jag mest med två invandrartjejer 
och två svenskor. På fritiden är det mer invandrare, men svenskar också. 
Jag har inga svårigheter i att vara med den ena eller det andra gruppen. Jag försöker 
vara där det är kul. Just nu är det med mina invandrarkompisar mer. 
 

            Anna: umgås mer med invandrare än med svenskar 
 

Jag är enda invandrare i min klass och det är inga problem med det, men jag kan inte 
säga att jag har nära vänner bland mina klasskompisar. På fritiden umgås jag inte 
bara med bosnier utan invandrare från andra länder och svenskar också. Men om vi 
säger att vi är typ sjutton personer i min umgängeskrets på fritiden och att tre av dem 
är svenskar. 
 
Erik: umgås nästan bara med svenskar bara enstaka gånger med bosnier 
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Jag umgås bara med svenskar och det trivs jag med. Det finns inte så många bosnier 
här. Alla mina kompisar i skolan och på fritids är svenskar. Jag träffar bosniska 
kompisar någon gång mest när jag spelar fotboll för några spelar där också. 
 
Zack: umgås med båda grupper, mer med invandrare på fritiden 
 
Skolan är mer svenskar, fritiden är det mer bosnier. Men det finns många andra 
nationaliteter som jag umgås på fritiden också.  
Det är blandat faktisk. Jag har stor umgängeskrets. Ibland är det svenskar ibland är 
det bosniska eller båda två. Det är blandat och jag tror att jag anpassar mig väldigt 
bra. Jag kanske är inte likadan när jag är med invandrare som när jag är med mina 
svenska kompisar. 
 

 
            6.4.2 Skillnader i umgänge med svenskar/bosnier 
 

Emma: känner sig mer avslappnad i umgänge med sina bosniska kompisar. 
 
När jag är med mina bosniska vänner då slappnar jag av till hundra procent och kan 
säga vad jag vill. Så fort jag är i skolan då måste jag tänka på vad jag säger, hur jag 
är, för det är väldigt många som får fel intryck bara så fort du säger ditt namn. Sedan 
gäller det att bygga upp någonting när du redan har sagt ditt namn. Jag har ingenting 
emot att vara med svenska kompisar, jag känner mig bara mer hemma när jag är med 
bosniska kompisar. 
 
Anna: känner sig mer avslappnad i umgänge med bosnier.  
 
Jag försöker alltid vara mig själv, men när jag är med mina bosniska kompisar då 
känner jag att jag är mer avslappnad, tex om min mamma skulle ringa och säga du 
ska komma hem nu, då skulle de svenska kompisarna fråga: varför ska du gå hem nu, 
men mina bosniska kompisar skulle inte fråga så mycket för de skulle förstå. Om jag 
skulle ta hem en bosnisk kompis och min mamma har lagat mat och jag frågar vill du 
äta och kompisen svarar ja, man behöver inte förklara sig hela tiden som jag känner 
att jag måste göra med mina svenska kompisar.  Ändå är det inte jättespänt när jag är 
med mina svenska kompisar, men det känns jobbigt att tänka: jag hoppas at jag säger 
det här på rätt sätt, att jag inte säger fel i svenska. 
 
Erik: pratar bara fotboll med bosniska kompisar, medan han kan prata om allt med  
svenska kompisar. 
 
Det är en viss skillnad att umgås med svenskar och bosnier. Med svenskar är det mer: 
jag är femton och jag är stor och kan dricka sprit. Men med svenskar kan jag prata 
om allt, då är det mer seriöst, med bosniska kompisar pratar jag mest fotboll. Ibland 
när jag är med svenskar då känns det som att jag är med mer sofistikerad folk på 
något sätt. 
 
Zack: ser skillnad i umgänge med äldre bosnier. 
 

            Ja det finns det. När det gäller äldre, när man tänker på farmor och farfar då är det 
så synd om mig, jag har upplevt så mycket dåligt, de klankar på allt och alla, det 
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funkar aldrig någonting, det är bara en massa problem. Medan äldre svenskar är 
lättare, de är mer glada och så där. Det är skillnad när det gäller äldre. De yngre som 
är mellan fyrtio och femtio år är de mindre skillnad, där är det mer likt. De har gått 
vidare i livet och tänker inte så mycket på det som var. 

            Mellan svenska och bosniska ungdomar tror jag inte det finns så mycket skillnad. 
Bosnier har mer anpassat sig till det svenska samhället än rester av invandrarna. När 
man är med svenskar då går man och man är som alla andra, man märker inte olika 
blickar. Det är samma sak när man är med bosniska, de är mer så här lugna. Men 
däremot om du går med folk som är lite mörkare, då märker man olika blickar, jag vet 
inte varför, det är kanske så att man inte tänker just på individen utan man dömer alla 
de (svenskar) tror att invandrarna är sådana… 
 
 

            6.4.3 Hur ungdomar känner sig uppfattade av svenskar/bosnier 
 

Emma: säger att hon inte kan se någon skillnad i hur hennes svenska och bosniska 
vänner uppfattar henne, men beskriver under samtalet att hon uppfattas på olika sätt 
bland respektive vänner. 
 
Mina bosniska eller invandrarvänner skulle säga att jag är ”chill”. När man är chill 
gör man inget dumt, men man gör det man känner för, man är en person som är rolig 
att vara med. Mina svenska vänner skulle kanske beskriva mig som ” trevlig 
människa”. Då är man snäll… 
 
Anna: kan se skillnad mellan hur hon uppfattas bland svenska och bosniska vänner. 
 
Skillnad är kanske i att jag är högljudd och svenskar är inte så vana med det, mina 
bosniska vänner tycker inte att jag är jätte överdriven när jag pratar högt. 
Utlänningar är mer vilda det är kanske därför vissa tror att vi kommer från djungeln. 
 
Erik: tror inte att det finns någon skillnad i hur svenska och bosniska kompisar 
uppfattar honom. 
 
Jag hoppas att de tycker att jag är sjyst och trevlig kille. Det finns inga skillnader i 
hur man säger det, enda skillnad är att man säger det på olika språk. 
 
Zack: tror inte att svenskar och bosnier uppfattar honom på samma sätt. 
 
 Det är inte samma avstånd med svenska kompisar som med bosniska. Med invandra 
kompisar blir man närmare, man ställer upp för varandra på ett annat sätt. Jag är 
också annorlunda och har en annan ton när jag är med svenskar. Jag är mer mig själv 
när jag är med mina bosniska kompisar. 
 

 
6.4.4 Hur ungdomar beter sig när de är bland svenskar/bosnier 
 
Emma: anser att det finns skillnad på hennes beteende när hon är med 
svenskar/bosnier. 
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Om jag är med en ny svensk till exempel. Då säger jag hej och jag heter Emma. Jag 
kom till Sverige när jag var fyra år. Jag säger inte varje gång det där med fyra år, 
men ibland behövs det. Det är för att markera att… mig kan du inte köra som du vill 
med för jag känner till reglerna här.  
Med en ny bosnisk kompis vill man säga att man själv är bosnier för man skapar 
gemenskap direkt. 
Med mina svenska vänner går jag och fikar eller vi går runt på stan och pratar lite. 
Med mina bosniska vänner skrattar jag mer eftersom vi drar sådana skämt som har 
med vårt land att göra som inte går att översätta till svenska. 

 
Anna: kan inte se direkt att det finns skillnader på hennes beteende, men kommer på 
en del skillnader ändå. 
 
Jag som person är högljudd, och det är jag även när jag är med svenskar. Jag är den 
enda invandrare i min klass, då känner jag nu ska jag vara tyst och plocka fram det 
lugna sidan av mig själv, för det känns att jag måste passa in i umgänget. Om jag är 
med mina invandrarkompisar och det kommer andra invandrare då känner jag inte att 
jag måste anpassa mig utan jag kan vara mig själv. De ändå är likadana på något 
sätt. 

 
Erik: kan inte se skillnad i sitt beteende när han umgås i respektive grupper. 
 
Jag känner mig som jag är. Jag är bara E och kommer alltid att känna så. 

 
Zack: beskriver skillnad i sitt beteende när han är med svenskar och bosnier. 
 
Jag är inte likadan. När jag är med svenskar, då är jag lite mer ödmjuk, man tänker 
lite mer på saker, vad man säger… Med invandrare är man lite mer sig själv, man 
träffas, man är lite mer avslappnad. Man tänker lite mer när man är med svenskar. 
Bosnier är lite mer anpassade än andra invandrare. Andra invandrare kan till och 
med vara fientliga mot svenskar ibland. Där går det inte. Där måste man bete sig lite 
annorlunda. 

 
Tre ungdomar har lättare att se skillnad i sitt beteende bland äldre svenskar/bosnier: 
 
Emma: berättar hur hon var på semester i Bosnien själv som femtonåring och bjöd 
sina äldre kvinnliga släktingar på kaffe och kakor hem till sig. 
 
Det är inget som jag kan tänka mig att göra i Sverige om min mamma sitter med sina 
svenska väninnor. Där kommer jag med en kaffebricka, då skulle alla tänka ska hon ta 
fram själen också, hon är en sådan som städar och gör allting. Det känns så. När jag 
gjorde det för min farmor och hennes väninnor, det ses som en fin grej, det uppskattas 
där nere och här är det som att du är värsta slaven bara om du gör ett sådant grej. Du 
förändras inte som person, du ändrar bara på ett visst sätt som passar i det landet. 
Det skulle också funka med mina släktingar som bor i Sverige, det med kaffe, för de 
har bott tillräckligt länge i Bosnien så att de vet att det är en fin gest. 
 
Anna: ser stor skillnad i sitt beteende bland äldre svenskar och bosnier. 
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I Bosnien skulle jag inte kunna gå på gatan och röka för det anses som ohyfsat när en 
kvinna går på gatan och röker. Det går inte att röka framför äldre för att det är 
respektlöst. Jag beter mig olika bland bosnier, men jag tänker mer på att jag vill 
smälta in i omgivningen. Att mina föräldrar skulle få reda på något (att hon röker tex) 
är inte värsta grejen, de vet det, man vill inte att äldre människor ska tänka att jag är 
ohyfsad. Inför svenskar ställer jag mig bara på gatan och röker. 
 
Erik: tycker att han beter sig likadant i kontakt med äldre svenskar/bosnier. 
 
Det är klart att jag respekterar folk. Jag försöker vara mig själv. Jag säger inte ni till 
folk och gillar de inte det får de dra. 
 
Zack: beskriver skillnad i umgänge med äldre svenskar/bosnier 
 
Inför bosnier måste man tänka mer på vett och etikett, man måste vara artig, man får 
inte säga du eller så där. Man frågar ”skulle ni kunna komma”. Med svenskar är det 
annorlunda. De är mer raka på sak. Till en lärare säger man till exempel: ”kom hit. 
Du ska hjälpa mig”. Man kan vara lite mer aggressiv, med bosnier går det inte, du 
måste vara artig, du måste tänka på vad du säger. Det handlar mer om respekt där 
tror jag. 

 
 

6.4.5 Hur ungdomar känner sig bemötta i umgänge med respektive grupper 
 
Emma: känner sig olika bemöt. 
 
När jag är med bosnier då är jag en i mängden. Med mina svenska kompisar, de är 
väldigt snälla, men man är hela tiden en som är annorlunda. Ett exempel är en kille 
som jag har träffat. Vi satt och pratade hela kvällen och hade jätte trevligt, när han 
fick veta att jag är invandrare då sa han till mig att han trodde att alla invandrare är 
så jävla… så han kunde aldrig tro att man kunde sitta och ha trevligt med en 
invandrartjej. 
 
Anna: ser skillnad i bemötande. 
 
Äldre bosnier är så där du är liten, så man känner sig väldigt liten och tänker att det 
är bäst att jag är tyst nu. Äldre svenskar bryr sig inte på samma sätt. Sedan är det så 
att äldre tjejer i Sverige accepterar inte så lätt yngre, de bryr sig inte. Jag tror att det 
är lättare att komma in bland äldre utländska tjejer, de ger en chans. 
 
Erik: kan inte se någon skillnad i bemötandet. 
 
Jag har inte tänkt på det. Men eftersom jag är med svenskar mest då blir det om man 
träffar deras föräldrar att man säger hej och sedan går vi och gör det vi ska. Äldre 
bosnier frågar kanske hur det är med mamma och pappa och så där… Men det är 
ingen skillnad för mig. 
 
Zack: Känner sig olika bemött beroende på vilken grupp han umgås med. 
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 Med svenskar känner jag mig helt annorlunda bemött än när jag är med invandrare. 
När man är med svenskar det spelar ingen roll hur anpassad man är, man är bara en 
främling. Det kommer man alltid att vara, tror jag i alla fall. Med invandrare är man 
lite mer avslappnad. 
 
SAMMANFATTNING AV TEMA 2: Tre av fyra ungdomar umgås mer med 
invandrare än med svenskar, en umgås mer med svenskar. De ungdomar som 
beskriver att de umgås mer med invandrare uppger också att de känner sig mer 
avslappnade och naturliga bland sina bosniska/invandrarkompisar. Erik beskriver att 
han umgås mer med svenskar. Tre ungdomar ser skillnad i hur de uppfattas i 
respektive grupper, hur de bemöts och hur de beter sig i olika grupper. En har svårt att 
se skillnad. 

 
 

6.5 TEMA 3: Skillnader i förväntningar som ungdomarna känner på sig från 
föräldrarna och från det svenska samhället 

 
6.5.1 Förväntningar som ungdomar känner från samhället 

 
Emma: upplever att förväntningar från samhället handlar mest om utseende. 
 
Det har med utseende att göra, vilka byxor du ska ha på dig. Kraven på att du ska bli 
något är inte så stora men kraven på vilka byxor du ska ha på dig, vilka stövlar och 
vilken hårfärg ska du ha är stora. Hela samhället ställer de här kraven, det är 
tidningarna, medierna, modellerna. De säger inte att du ska ha bra karriär, bostad 
eller förhållande utan bra kläder och sådär… 
 
Anna: tror att förväntningar handlar om utbildning, karriär och utbildning. 
 
Jag tror att förväntningar på ungdomar är lika i alla samhällen. Man vill att du ska 
ha någon form av framtidsplan, att du ska inte ha droger, inte hålla på med dåliga 
saker, gå skolan och tänka på sin framtid. 
 
Erik: säger att han har inte tänkt på samhällets förväntningar på ungdomar, men 
kommer på att medierna är utseendefixerade. 
 
Jag har inte tänkt på det. Men när man ser på tv och läser tidningar då känns det som 
att allt handlar om utseende, att de säger till ungdomar att de ska ha på sig så lite 
kläder som möjligt. Sedan om det ska vara några kläder överhuvudtaget, då ska det 
vara märkeskläder. 
 
Zack: tycker att samhällets förväntningar handlar om utbildning, karriär och bra 
framtid. 
 
Du är Sveriges framtid och du ska gå och utbilda dig och du ska bli en forskare eller 
någonting och ha jobb och karriär och familj. Jag tror att det är samma förväntningar 
på alla ungdomar oavsett om det handlar om svenska eller bosniska ungdomar. Men 
det känns på något sätt att man kräver mer av invandrare, att det måste bevisa att de 
är bra. Om du ska ha samma jobb som en svensk måste du vara bättre, bevisa mer. 
Det kanske är naturligt att de anställer hellre svenskar än invandrare. Förväntningar 

 30



från svenskar är på något sätt mildare. Du ska vara stor och duktig men om du inte 
går gymnasium direkt då kan du göra det senare eller du kan välja sabbatsår och så 
där. 

 
6.5.2 Förväntningar från föräldrar 

 
Emma: beskriver att förväntningar från föräldrar handlar mycket om utbildning, 
karriär och bra liv 
 
Ja de vill att jag går ut högskolan, skolan är viktigast, ha en bra karriär och bra liv. 
De tänker inte så mycket på att man ska gå ut med kompisar och träffa killar. För dem 
är skolan viktigast. Att vara frisk också. Mina föräldrar säger att man måste plugga 
för att inte bli behandlad hur som helst, för att ingen ska kunna trampa på en. 
 
Anna: beskriver att förväntningar från föräldrar kan vara höga ibland. 
 
Det är som att de skapar en roll åt en så fort man föds, mitt barn ska vara si och så  
och sedan fortsätter de så hela tiden. De har så mycket förväntningar att det är 
jobbigt ibland att ha den rollen. Man vill kunna skapa sin egen roll och sin egen 
karriär. Samtidigt vill man inte göra sina föräldrar besvikna. Man kan inte alltid göra 
så som man själv vill. Deras förväntningar handlar om utbildning, jobb och så där… 
 
Erik: föräldrarnas förväntningar handlar om utbildning och bra liv. 
 
De förväntar sig att jag ska klara mig bra i livet, att jag ska skaffa mig en bra 
utbildning, jobb och så… språk är också viktig säger de, att man ska kunna flera 
språk. 
 
Zack: beskriver föräldrarnas förväntningar som höga, vilket skapar stress hos honom 
ibland. 
 
Mina föräldrar har höga förväntningar. Det är inte bara mina föräldrar utan hela min 
familj. Är du godkänd ska du vara bättre. Du ska alltid vara bäst. Det är typisk 
bosnisk. Om jag valde själv då skulle jag kanske välja något yrke oh börja jobba 
direkt efter gymnasiet. Nu går det inte jag får inget jobb, eller även om jag får då får 
jag inte bra betalt. Jag måste helt enkelt plugga vidare vore sig jag vill eller inte. Det 
att jag är första sonen, äldsta barnbarnet gör saken värre. Det blir bara större press 
hela tiden. Man ska vara bäst i skolan, bäst i fotboll i allt. Om man misslyckas då är 
man svarta får. Men man vänjer sig, man försöker göra sitt bästa. Om det inte går då 
försöker man igen efter lite tid. Men det är väldigt stressigt ibland. 
 
 
6.5.3 Skillnader på förväntningar från föräldrar och samhället och eventuella 
konflikter som ungdomar upplever mellan olika förväntningar 
 
Emma: ser skillnad på förväntningar från föräldrar och samhället. 
 
Med föräldrar är det mer du måste gå skolan och skaffa jobb direkt och sedan börjar 
livet på något sätt. Svenskar är mer att de lever under tiden det är inte värsta grejen 
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om du inte klarar av skolan direkt. Föräldrar tänker inte så mycket på vilka kläder ska 
du ha utan mer att du ska ha kläder överhuvudtaget. 
Svenska ungdomar är friare i sina val och jag skulle också vilja ha det så. Lite mer 
frihet. Men det betyder inte att jag skulle vara glad om jag var ute sent och ingen 
ringde och kollade var jag är. Man vill inte göra föräldrarna besvikna, men samtidigt 
vill man inte gå miste om sitt liv, så det gör att man måste göra val hela tiden. 
 
Anna: ser inga skillnader på förväntningar, men beskriver att bosnier tänker mycket 
på vad omgivningen tycker  
 
För bosnier är det att du måste göra bra ifrån dig, men alla måste se hur bra du är. 
De är många som bryr sig för andras problem och inte sina egna, så man måste tänka 
hela tiden på att inte skapa sig en dåligt rykte. Svenska förväntningar är att du fyller 
arton år och sedan ska du klara dig själv. Det handlar inte om det att svenskar inte 
tycker om sina barn, de försöker också skapa en bra framtid åt dem. 
Jag upplever inga konflikter mellan föräldrarnas och samhällets förväntningar, det är 
mer konflikt mellan vad mina föräldrar vill och hur jag själv vill ha mitt liv. 
 
Erik: tycker inte att olika förväntningar har med honom att göra eftersom han själv 
inte är utseendefixerad. Har inte tänkt på att eventuella skillnader i förväntningar ska 
ställa till problem för honom. 
 
Ja det är det här med utseende som skiljer sig. Mina föräldrar inte säger hur jag ska 
se ut, eller menar att jag ska vara normal, lagom. För mig spelar det inte så stor roll 
eftersom jag bryr mig inte så mycket om kläder ändå. 
 
Zack: menar att föräldrarnas förväntningar är hårdare än samhällets. 
 
Förväntningar från samhället är inte lika hårda. Om du misslyckas har du alltid en 
annan chans. Hemma ska du alltid vara bäst. Allting ska gå på räls. Även om du har 
lyckats med universitetet och har familj och allt ska du göra bättre ifrån dig. 
Tänk på Zlatan. Han har lyckats och då pratar alla om honom. Även om han inte gått 
skolan då är han förebild och ”vår”, även om han inte är ens född i Bosnien. 

 
6.5.4 Hur ungdomarna ser sig själva i framtiden 

 
Emma: vill bli advokat eller åklagare, men vill inte jobba i Sverige. 
 
Jag vill resa, jag vill jobba tex i USA. Jag skulle vilja bo åtminstone ett år i Bosnien 
och kanske jobba där. Så det är skola hela vägen, jobb, familj… 
 
Anna: hoppas att hon har ett jobb som hon trivs med. 
 
Ja, det är jätte mycket. Jag hoppas att jag har ett jobb i alla fall. Jag planerar inte så 
mycket framåt. Jag tror inte att jag kommer att bli gift eller något sådant, men jag 
hoppas att jag har ett jobb som jag trivs med. 
 
Erik: vill ha en högskoleutbildning. 
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Jag hoppas att jag har gått klart skolan, att jag är civilingenjör eller något. Sedan att 
jag har familj, fru och barn. Jag skulle vilja gifta mig med en tjej från Bosnien. 
 
Zack: tror att han lever enligt  föräldrarnas förväntningar 
 
Med den här ”utbildning” som jag har fått hemifrån, då har jag klarat skulan, 
universitetet, har ett jobb familj och så där…bra lön och fru, jag vill lyckats. De 
(föräldrar) trycker i en massa saker och sedan är det bara så. 
 
SAMMANFATTNING AV TEMA 3: Två ungdomar beskriver att samhällets 
förväntningar på ungdomar handlar om utseende, medan två andra tycker att det 
handlar om utbildning och karriär. Alla ungdomarna beskriver att föräldrarnas 
förväntningar handlar om utbildning och bra jobb, familj osv. Två ungdomar upplever 
stress på grund av föräldrarnas höga förväntningar. Två ungdomar kan se skillnad på 
förväntningar från föräldrarna och samhället men en uppger att det inte ställer till 
problem för honom, för han bryr sig inte så mycket om utseende. Det som kommer 
upp under tre intervjuer är skillnader på förväntningar som svenska och bosniska 
föräldrar har på sina barn. Alla ungdomar hoppas på att de har bra jobb i framtiden, tre 
ser sig själva som högutbildade. 

 
6.6 TEMA 4: Hinder på vägen in i det svenska samhället 
 
6.6.1 Tycker ungdomar att det är svårt att komma in i det svenska samhället 
 
Emma: beskriver att det var svårt i början när hon kom i Sverige, men inte längre. 
 
Nu tycker jag inte att det är svårt, men det var svårt när jag var liten. Jag var enda 
invandrare i min skola och oavsett hur jag gjorde blev det fel. Då var det svårt. Idag 
tycker jag att jag är en del av svenska samhället. Åtminstone en liten del om man nu 
inte kan vara en stor del utan att vara svensk. 

 
Anna : tyckte att det var svårt i början när hon kom till Sverige. 
 
Just nu tycker jag inte det. Men när jag var liten då hade jag inga kompisar och då 
trivdes jag inte als. Då tyckte jag att det var så svårt att anpassa sig. Då var det så att 
man inte kunde skaffa vänner så lätt för att man var utländsk och alla förstod inte, 
alla undrade varför heter du så här, det låter så konstigt. Då trycker de ner en på 
något sätt. De kanske inte menar att göra det, men det blir så och det är svårt. Jag 
tyckte att det var jobbigt att bo här och att det var jobbigt att anpassa sig. Nu tycker 
jag inte det. Kanske för att man känner sig mer säker för att man har hittat sig själv. 
Jag tycker inte alls att det är svårt nu. 
 
Erik: känner inte att det är svårt att komma in i samhället. 
 
Jag har bott i Sverige i hela mitt liv. Jag har aldrig känt mig utanför skolan eller 
något. Men det kan bero på att jag har svenskt utseende. Jag ser inte ut som riktig 
bosnier. Jag pratar rent svenska och jag tror att mina kompisar ser mig som svensk. 
 
Zack: tycker att det går att komma in i samhället men att det tar tid. 
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Det är svårt och det tar sin tid. Det är inte så att man bara kommer och blir 
integrerad. Det går men man får kämpa för det. 
Man har lättare att komma in i svenska samhället om man är mer lik svenskar. Tex 
bosnier syns inte så mycket. Det är svårare om man är från Mellanöstern. Men det är 
inte bara svenskarnas fel. En del invandrare flyttar till Tensta och det kanske är för att 
de vill vara tillsammans med sina landsmän och prata sitt språk. Det behöver inte 
betyda att de är sämre på något sätt. Men det är väldigt mycket så om du är från 
Tensta, betong och kriminalitet och socialbidrag och så där. Så behöver det inte vara 
faktiskt. 

 
6.6.2 Har du själv upplevt någon gång att du har blivit diskriminerad 
 
Emma: kan inte komma på att hon själv har varit diskriminerad någon gång, men 
tycker att diskriminering finns i skolan. 
 
Det finns lärare som skäller ut en mer bara för att man är invandrare. Du märker det 
som elev. Men du gör ingenting åt det eftersom folk kommer att tro att du överdriver 
eller att du försöker få ut någonting ut av det att du är invandrare. I min skola har det 
alltid varit bara svenskar för att man trodde att invandrare inte var tillräckligt bra 
och kunde aldrig nå upp till betyg för att börja där… och plötsligt kommer det en 
massa invandrarbarn, 91-or, mörka, vissa är svarta som har klarat sig så bra med 
betyg så att de kan börja på SAM. En svart kille som går i trean har sagt till mig att 
det har varit ett helvete för honom, eftersom han var ensam. Han sa att det är helvete 
med vissa lärare om du är invandrare. Det är svårt att förklara. De undervisar dig, 
men de skiter i dig eftersom du är invandrare. 
  
Anna: upplever att hon har blivit diskriminerad vid något tillfälle. 
 
Det har hänt några gånger… som nyligen jag skulle vara programledare inför en 
konsert som vi hade. Och då blev det: ”hon kan inte stå och prata inför hela skolan, 
folk kanske inte kommer förstå vad hon säger för att hon typ bryter” och sånt där, 
”varför kommer hon hit och stökar, varför kan inte hon stöka i sitt eget land” och så 
där rasistiska kommentarer, men det är ingenting jag tar åt mig för att jag vet att det 
bara är idiotiskt. Om jag skulle tänka så då skulle jag skämmas för mig själv för att 
jag tänker så. Det är klart om man kommer från ett land att man har svårt att lära sig 
språket, det skulle ha svårt att lära sig bosniska språket perfekt. Så jag tycker inte att 
man ska hålla på och klaga så där på andra. 
 
Erik: säger att han inte upplevt diskriminering själv, men beskriver att hans kompisar 
kan kalla honom för Turk för skojs skull. 
 
Jag har inte upplevt diskriminering själv, men jag vet att en del av mina svenska 
kompisar hatar invandrare. Det är för att de kommer och bryter och så. För dem är 
muslimer terrorister, okultiverade och har ingen hyfs. Någon gång konfronterar jag 
dem, men ibland orkar jag inte. Då får jag svälja det. Ibland orkar jag inte bry mig 
och förklara för folk. Om folk tycker så då har det med fördomar att göra.  
 
Eftersom Erik sa till mig att hans kompisar kallar honom för turk för skojs skull, 
frågade jag vad det betyder och varför kallar de inte honom för engelsman tex. Då 
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svarade han: De kallar mig turk för att jag är hårig och de kallar inte folk för 
engelsman på skoj för att engelsman är vita. 
 
Zack: tycker inte att han har blivit diskriminerad öppet, men beskriver att dold 
diskriminering sker oftare. 
 
Jag har alltid varit accepterad. Jag försöker markera när jag kommer in det här är 
mitt sätt att vara och sedan kan man acceptera mig eller förkasta mig. Jag behöver 
inte vara med folk till varje pris. Det spelar ingen roll. Det finns andra. 
Jag är accepterad i min klass. Jag är en sådan person. Jag är vän med alla. Jag är 
inte med i något gäng utan jag flyter omkring och umgås med alla. 
Jag kan inte säga att jag har blivit diskriminerad öppet att någon kom till mig och sa 
svartskalle och så där. Man gör det inte på det sättet. Om man gör det då gör man det 
på annat sätt. Det kanske kommer. Man vet aldrig. 
 

 
6.6.3 Om namnsdagar 
 
Jag frågade om ungdomar tyckte att det var konstigt när de var små att deras namn inte 
fanns med i almanackan, medan alla svenska kompisar hade namsdag. Väldigt många 
utländska namn förekommer inte i almanackan. I vissa skolor börjar man dag med att 
läsa datum och se vem av barnen har namnsdag.  
Emma: beskriver att det var konstigt att hennes namn aldrig kom upp som namnsdag 
när hon var liten. 
 
Ja i början kanske väntade man på att mitt namn skulle komma någon gång när de 
säger vem har namnsdag idag på dagis eller i skolan. Sedan frågade jag hemma 
varför jag heter så. Idag tänker jag inte så mycket på det. Klart det är Sverige och det 
är svenska namn som kommer upp i almanackan. 
 
Anna: funderade på namnsdagar när hon var mindre, inte idag. 
 
Det tänkte man på när man var liten, men det är bara för att det är svenskt land och 
det där har funnits hur länge som helst, då det inte fanns så många invandrare som 
det finns nu och eftersom det fanns bara svenska namn då blir det så. Om vi hade 
något sånt i Bosnien då skulle det vara bosniska namn, för att det är en sådan 
tradition. Jag tycker inte att det är så konstigt, jag stör mig inte på det alls. Jag skulle 
tycka att det var roligt om det fanns Ahmed i kalender, för då skulle jag skratta, det 
låter jätte sjukt. Det är ett svenskt land och då ska det vara svenska namn. 

 
Erik: tycker att det skulle vara konstigt med utländska namn i almanackan. 
 
Om en lärare kom och sa det är torsdag idag och Ahmed har namnsdag, då skulle jag 
skratta för Ahmed är inte direkt svenskt namn. 
 
Zack: är medveten om att det är bara svenska namn, men menar att det är ok eftersom 
det här är Sverige. 
 
De har haft sina namn innan vi kom. Så det kanske är naturligt. Om vi hade något 
sådant i Bosnien då skulle vi ha bosniska namn i almanackan. Visst tänkte man på det 
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när man var liten. För mig har det blivit lättare med namn sedan Sverige har fått en 
kändis som heter som jag. 
 
 
6.6.4 Hur ungdomar tycker att invandrare framställs i media 
 
Emma: tycker att bild av invandrare som framställs i media inte är rättvis. 
 
I media framställs invandrare oftast som kriminella och obildade. Jag kan inte känna 
ingen mig i den bilden. Och det är så jobbigt för att man måste förklara hela tiden att 
det inte är sant. Ibland undrar man om det finns några normala invandrare i Sverige 
överhuvudtaget när man kollar på TV. 
 
Anna: skulle vilja visa hur det var i Bosnien. 
 
Ibland känner man att man skulle vilja ta dem till Bosnien och visa: här bodde jag och 
det var lika fint och kanske finare än i Sverige. Jag saknade ingenting och jag kommer 
inte från träd. 
 
Erik: har inte tänkt på det så mycket, men menar att bilden av invandrare i media 
varierar beroende på vilken del av världen man kommer ifrån. 
 
Det är lättare om man är mer lik svenskar, liksom har svenskt utseende. Det är värre 
om man är tex svart, då är bilden värre. 
 
Zack: tycker att den bilden av invandrare inte skapas medvetet. 
 
Jag tror inte att de (media) medvetet vill förmedla en negativ bild. De vill hjälpa oss. 
Men sedan kommer det en del som är kriminella och så där. Sedan finns det en del 
fördomar också. Men jag upplever inte att de gör det med avsikt alltså snackar skit om 
invandrare. 
 

 
6.6.5 Tycker ungdomar att de har samma förutsättningar inför framtiden som 
jämnåriga svenskar 
 
Emma: tycker att hon har samma förutsättningar som jämnåriga svenskar. 
 
Jag tror inte att det kommer bli några problem för mig. Jag tror att det berör väldigt 
mycket på mig. Folk kan vara rasister men det går ändå att handskas med sådana 
människor. Man behöver inte prata eller vara kompis med alla. Det är synd att det ska 
finnas sådana människor, men i Sverige kan du alltid går till rektor eller skolstyrelse 
och kämpa för din sak. 
 
Anna: tycker att förutsättningar inte skiljer sig. 
 
Så länge man vill göra något så kan man det. Jag tycker inte att en svensk har mer 
kapacitet att göra saker än vad jag har, även om jag har varit med om krig och sånt, 
man återhämtar sig om man inte har allvarliga psykiska skador, som sagt så länge 
man vill, kan man göra allting. 
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Erik: ser inga skillnader i sina och jämnåriga förutsättningar. 
 
Jag ser inga skillnader när det gäller utbildning. Det är bara att plugga och kämpa. 
Sedan när det gäller jobb vet jag inte om jag har samma förutsättningar. Om det finns 
skillnader då beror det på att folk har fördomar. Och fördomar kan riktas mot mig 
också… 

 
Zack: tycker att han har samma förutsättningar som hans svenska kompisar. 
 
Jag tycker att jag har samma förutsättningar som mina svenska vänner. Man går 
samma skola och så där. Jag känner inte att jag har sämre förutsättningar bara för att 
jag är invandrare. Det beror på en själv också. Man får anstränga sig och kämpa. 
 
SAMMANFATTNING AV TEMA 4: Tre ungdomar beskriver att det var svårt att 
komma in i det svenska samhället från början, en var liten när han kom och mins inte 
sin första tid i Sverige. En flicka beskriver att det förekommer diskriminering i skolan 
mot invandrarelever, en beskriver att hon själv blev diskriminerad. En pojke uppger att 
han aldrig har upplevt diskriminering, men beskriver att kompisar kallar honom för 
”Turk” på skoj och den andre beskriver latent diskriminering. Alla ungdomar minns 
att man pratade om namnsdagar i skolan och förklarar att deras namn saknades på 
grund att det handlar om Sverige och tycker att det är naturligt, även om de tänkte på 
det när de var små. Ungdomar känner inte igen sig i bilden om invandrare som målas 
av media. De tycker att de har bra förutsättningar inför framtiden, men uppger att det 
kan förekomma rasism och fördomar och att det gäller att kämpa. 

 
 
7. ANALYS 
I denna analys har jag tolkat varje tema för sig utifrån valda teorier, för att sedan lägga 
ihop detta i en helhetstolkning. Jag har tillämpat den hermeneutiska cirkeln för att se 
huruvida de skilda temana hänger ihop och för att se helheten av studiens resultat 
(Kvale, 1997). För att se eventuella motsägelser i intervjupersonernas utsagor har jag 
tillämpat dialektisk läsning av materialet. 

 
7.1 TEMA 1: Ungdomarnas identitet i de två olika kulturella världar de lever i 
 
7.1.1 Ungdomarnas etniska identitet 
De intervjuade ungdomarna befinner sig i olika faser när det gäller utveckling av deras 
etniska identitet. En möjlig förklaring till det är deras ålder. Den är 15 år, äldsta 18 år 
gammal. Yngsta intervjuperson identifierar sig själv som ”en blandning” av svensk 
och bosnisk kultur, men uppger att han med den bosniska delen menar att han har 
”bosniskt blod”. Han beskriver att han känner sig ”mycket utanför” när han är i 
Bosnien och ”folk förstår inte honom” Han befinner sig i fasen av outforskad etnisk 
identitet. Majoritetsbefolkning beskriver han som ”mer sofistikerad”. Hos bosniska 
ungdomar ser han ”dubbel moral” Han upplever att den svenska kulturen är bättre än 
bosniska. De andra ungdomarna betonar att de inte hör till den etniska majoriteten och 
känner sig mer engagerade i frågan om sitt ursprung. De beskriver att de anpassar sitt 
beteende beroende på vilka personer de möter. De befinner sig i det utforskande 
stadiet av etnisk identitet (Almqvist, 2006:89). 
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7.1.2 Ungdomarnas identitet utifrån socialkonstruktivistisk teori 
Bosniska ungdomar försöker identifiera sig med en eller flera grupper där de känner 
sig accepterade. De måste ta ställning till sitt etniska ursprung och sin identitet. För 
ungdomar som kommer från blandade äktenskap är identitetsfråga mer komplicerad 
eftersom de måste ta ställning till sin tillhörighet i hemlandet. Dessutom måste de 
utveckla egen identitet som invandrare i Sverige: ”Min mamma är serb från Bosnien 
och min pappa är bosnier.”, eller: ”Där jag kommer ifrån där är de mycket serber och 
mitt efternamn är muslimsk. Där det bor annat folk (han menar muslimer) då känner 
man sig kanske lite mer välkommen, men kanske ändå inte för min mamma är katolik 
och det kan hända att man inte är välkommen där heller.” 
Två av de intervjuade ungdomarna är muslimer och två har en förälder som är muslim, 
men genom sitt utseende passar ungdomar inte i ett på förhand bestämd 
begreppsschema avseende muslimernas utseende (tex slöja för flickor). Zack nämner 
ogärna att hans far är muslim. Så länge han inte tar upp sin muslimska ursprung  
tänker inte omgivningen på det eftersom hans utseende och beteende inte motsvarar 
föreställningar om muslimer.  
Alla ungdomar kommer med exempel på hur tänkandet i kulturerna skiljer sig när det 
gäller äldre människor, individfrihet, syn på familjen, barnuppfostran och kvinnosyn 
och är medvetna att de påverkas själva av dessa olikheter. En ungdom är mer 
medveten än andra om omgivningens påverkan på egen självbild: ”det beror på 
omgivningen hur man tänker på sig själv.”  
 
Ungdomarnas språkanvändning är kontextbunden. De uppger att de pratar ”ren” 
svenska i skolan och brytande svenska när de är bland invandrarkompisar. Språket 
anpassas för att man ska ”smälta in” i omgivningen. Känslor utrycks olika beroende på 
kulturell kontext: ”man är mer ödmjuk” bland svenska kompisar, ”jag älskar dig” 
kommer inte från hjärtat när man säger det på svenska, men ”det känns mycket nära” 
när man säger det på bosniska. Ungdomar beskriver att de har lätt att identifiera sig 
med bosniska skämt och att sådana skämt inte går att använda bland svenska 
kompisar. Genom sin användning av språk utrycker ungdomar närhet, distans och 
solidaritet. Språket används också som gemensam gruppsammanhållare när 
invandrarungdomar pratar med varandra på brytande svenska. För varje ”del-jag” har 
ungdomarna ett språk. Ungdomarna förklarar förändring av språket: ”är det tjugo 
personer som bryter då börjar man bryta själv” och ”åker du ner till Skåne, då börjar 
du själv prata skånska” I sin språkanvändning förstärker ungdomar den sida av sig 
själv som passar mer i sammanhanget. 
 
Konflikter löses på olika sätt beroende på social kontext. I möte med svenska 
ungdomar analyseras konflikter och man försöker ta reda på vad som orsakade 
konflikt för att undvika samma situation i framtiden. Konflikter bland bosniska vänner 
beskrivs som kortare och mer intensiva. Tjejer beskriver att de hanterar olika 
situationer beroende på social kontext: ”vissa situationer hanterar man som svensk, 
vissa som bosnier” och: ”man gör saker på ett sätt hemma och sedan kommer man till 
ett land där man gör saker på ett annat sätt, och sedan får man byta däremellan.” 
(Wetherell & Maybin, 1998:242-269). 
 
7.1.3 Ungdomarnas identitet utifrån rollteori 
I sin vardag rör sig ungdomarna i olika regioner. Skolan är främre region eller den 
offentliga arenan där ungdomarna rör sig. Bakre region (ungdomarnas hem) är en 
privat sfär där ungdomarna bearbetar intryck som de har fått i kontakter med 
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omgivningen. Hur ungdomar uppträder i den främre regionen beror på miljön där 
mötet sker och omgivningens förväntningar. Anna beskriver att hon är mer tystlåten i 
skolan och att hon dämpar ner sitt beteende för att passa i omgivningen. I den bakre 
regionen omprövas, förändras, förkastas eller accepteras omgivningens normer och 
värderingar. Ungdomar beskriver att de uppträder olika beroende på socialt 
sammanhang. Hemmet är en privat sfär så länge bara familjen är närvarande, men vid 
utomstående besök anpassas beteende utifrån gemensamt definition. Anna uppger att 
hon känner att hon måste förklara vad man lagar för mat om hon har svenska kompisar 
hemma. ”Med svenskar tänker man mer på vad man säger” – uppger Zack. Han 
menar att han inte vill säga fel saker, vilket kan leda till att hans svenska kompisar 
uppfattar att han är annorlunda. Ungdomar anstränger sig att undvika fel som kan leda 
till störningar i den sociala interaktionen (Goffman: 1997:210). Deras beteende 
förstärks av omgivningens reaktion (Payne, 2005: 221-226).   
 
7.2 TEMA 2: Ungdomarnas umgänge och relationer i respektive kulturella grupper 
Alla ungdomar beskriver att de umgås i båda grupper. Erik umgås mest med svenskar, 
men också med en del bosnier. Med bosnier umgås han bara när han spelar fotboll. 
Andra ungdomar umgås med svenskar i skolan, men deras umgänge består först och 
främst av invandrare. 
 
7.2.1 Ungdomarnas umgänge och relationer utifrån socialkonstruktivistisk teori 
Tre ungdomar uppger att det finns skillnad i deras beteende beroende på vilken grupp 
de umgås med. Ungdomarna omgrupperar sitt jag beroende på sociala kontexter. 
Emma beskriver episoden med kaffeservering i Bosnien (hon var på semester och 
serverade äldre släktingar kaffe och kakor): ”det uppskattas som en fin gest där nere. 
Du förändras inte som person, du ändrar bara på ett visst sätt som passar i det landet. 
Här är det som att du är värsta slaven om du gör en sådan grej.” I Bosnien har man 
andra förväntningar speciellt på flickor i sociala sammanhäng. Emma visar att hon är 
medveten om det och anpassar sig till dessa normer under sin vistelse i Bosnien.  Anna 
tar upp rökning på gatan som uppfattas som avvikande i Bosnien. Hon röker inte 
utomhus när hon är på semester i Bosnien trots att hennes föräldrar vet och har 
accepterat att hon röker: ”jag beter mig olika bland bosnier, men jag tänker mer på att 
jag vill smälta i omgivningen” Zack menar att man måste tänka mer på ”vett och 
etikett” bland bosnier vilket är inte nödvändigt bland svenskar. Han tar upp att man 
tilltalar äldre människor på bosniska med ”ni”. Med hjälp av språket betonar man 
relation mellan sändare och mottagare i samtalet (Wetherell & Maybin, 1998:242-
269). 
 
Ungdomarnas berättelser påminner om Wetherell & Maybins beskrivning av Dorine 
Kondo (1998:245 – 258). Ungdomar tillägnar sig olika tankemönster beroende på 
samspelsituationer. Genom sitt beteende visar ungdomar sin kulturella kompetens. 
Förändringarna som ungdomarna genomgår är inte medvetna, det är ingenting som 
man går och funderar på, utan det kommer omedvetet (a.a). 
 
7.2.2 Ungdomarnas umgänge och relationer utifrån rollteori 
Ungdomarna beskriver att de uppträder utifrån sin definition av situationen. 
Målsättningen med olika uppträdanden är att åstadkomma en rollkomplemetaritet, så 
att rollen, beteende och förväntningar stämmer med varandra (Payne, 2005: 221-226). 
Emma beskriver att hon betonar att hon var fyra år gammal när hon kom till Sverige i 
möten med svenska kompisar för att ”markera att man inte kan köra med mig för att 
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jag känner till reglerna här” Det kan tolkas som ett sätt att betona att hon känner sig 
trygg i sin roll bland svenska kompisar. Hon tar fram fakta som annars skulle förbli 
fördolda eller otydliga i början av interaktionen för att övertyga omgivningen om 
säkerhet i sin roll (Goffman, 1974:35). 
 
Anna beskriver att det kan vara jobbigt när hon tar svenska kompisar hemma och 
hennes mamma har lagat mat. Då känner hon att hon måste förklara situationen för 
dem. Inramningen av hennes hem och familj överensstämmer inte med rollen som hon 
har när hon är bland sina svenska kompisar (Goffman, 1994:30). 
 
Tre bosniska ungdomar beskriver att de umgås med svenska kompisar oftast i den 
främre regionen – i skolan. Med bosniska kompisar umgås de mer i den bakre - privata 
regionen. Enligt Goffman kan man vara utan mask i den bakre regionen. Där behöver 
man inte spela någon roll. Ungdomar beskriver att de är mer avslappnade med 
bosniska/invandrarkompisar än med svenskar. I den främre regionen sker prövandet av 
olika roller. Ungdomarna är medvetna om att de måste uppträda på annat sätt bland 
svenskar om de vill bli accepterade (Goffman, 1994:35) 
 

 
7.3 TEMA 3: Skillnader i förväntningar som ungdomar känner på sig från 
föräldrar och det svenska samhället 
 
7.3.1 Skillnader i förväntningar som ungdomar känner på sig från föräldrar och 
det svenska samhället utifrån socialkonstruktivistisk teori 
Ungdomarna konstrueras genom sina sociala relationer. Zack beskriver sin inre dialog 
i frågan om utbildning – om han fick välja själv skulle han arbeta direkt efter 
gymnasiet. Föräldrarna vill att han ska fortsätta studera och han väljer att lyssna på 
dom och deras synsätt påverkar honom. Han införlivar deras sätt att tänka och 
beskriver att han kommer att handla som de vill – att han tar över deras sätt och 
accepterar den som sitt. ”Föräldrar trycker i en ett sätt att tänka och till slut är det 
så”  (Wetherell & Maybin, 1994:243). 
Erik beskriver olika skyldigheter gentemot äldre personer beroende på kulturell 
kontext: ” I Bosnien respekterar man äldre människor mer än i Sverige. Här ser man 
på äldre bara som gamla och irriterande.”  
 
 
7.3.2 Skillnader i förväntningar som ungdomar känner på sig från föräldrar och 
det svenska samhället utifrån rollteori 
Alla ungdomar beskriver att föräldrarna vill ge sina barn bra utbildning. Två 
ungdomar tycker att förväntningar från samhället handlar mycket om utseende. En 
ungdom tycker att samhället och föräldrarna har samma förväntningar, men att 
föräldrarnas förväntningar och krav är mycket högre.  
 
Flickor beskriver rollkonflikter då deras och föräldrarnas förväntningar 
överensstämmer inte med varandra: ”det är som att de (föräldrarna) skapar en roll 
när man föds. Man vill kunna skapa sin egen roll. Jag upplever konflikt mellan vad 
mina föräldrar vill och vad jag själv vill.” Emma tar upp att svenska ungdomar är 
friare i sina val: ”man vill inte göra föräldrarna besvikna, men samtidigt vill man inte 
gå miste om sitt liv” (Payne, 2005:222). 
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7.4 TEMA 4: Hinder på vägen in i det svenska samhället 
 
7.4.1 ”vi och dom” 
I sina utsagor definierar Erik människor utifrån vissa egenskaper som han upplever 
som karakteristiska för svenskar och bosnier (de Los Reyes & Kamali 2005:7-13). 
Han beskriver att ”snus och Volvo” hör ihop med Sverige och ”Koranen” med 
Bosnien. Emma beskriver ”ett svensk och ett bosniskt sätt att växa upp” som skiljer 
sig väldigt mycket enligt henne. Hon beskriver också att man måste välja bland den 
ena eller den andra gruppen för ”om man sätter sig bland svenskar kommer 
invandrarna att bojkotta en och tvärtom.” 
I sina utsagor visar ungdomar medvetenhet om hur olika kulturer rangordnas i Sverige 
(de los Reyes & Kamali 2005:10-12): ” Bosnier har mer anpassat sig till det svenska 
samhället än rester av invandrarna. När man är med svenskar då går man och man är 
som alla andra, man märker inte olika blickar. Det är samma sak när man är med 
bosniska vänner, de är mer så här lugna. Men däremot om du går med folk från 
kanske Mellanöstern, de är lite mörkare och då märker man olika blickar” (Zack). 
Erik påpekar att mediernas bild blir sämre om ”man är svart”. Svenskar beskrivs som 
”mer sofistikerad folk”. En flicka känner att hon vill visa ”att vi inte har kommit från 
träd”. Hon känner att hennes etniska tillhörighet förknippas automatisk med en 
”sämre kultur”. Ungdomar beskriver sig själva som accepterade i svenska kretsar, men 
det kommer fram att de definieras som ”de andra” av omgivningen: ”oavsett hur du 
gör blir du annorlunda”, ”när man är med svenskar spelar det ingen roll hur 
anpassad man är, man är bara en främling”. 
Ungdomarna är ibland själva onyanserade i beskrivningar av svenskar och ser vissa 
beteenden som karakteristiska för alla svenskar: Svenskar respekterar inte äldre 
människor lika mycket som bosnier, familjen spelar inte lika stor roll för svenskar som 
för bosnier, svenska föräldrar kontrollerar inte sina barn lika mycket osv.  
 
7.4.2 Diskriminering 
I frågan om diskriminering berättar en flicka att hon själv har varit utsatt för 
diskriminering av sina kompisar i skolan när hon skulle leda ett program i skolan. Den 
andra flickan nämner att hon upplever att invandrarelever diskrimineras i skolan. 
Enligt henne är det ovanligt att så många invandrarelever väljer gymnasie- utbildning 
som förbereder för vidare studier och det reagerar lärare på. Pojkar tar inte upp några 
konkreta fall av diskrimineringen, men är medvetna om att diskriminering 
förekommer. 
Tre ungdomar beskriver att det var svårt under deras första tid i Sverige och menar att 
det är bättre idag. De beskriver svårigheter i samband med att hitta kompisar, samt att 
de uppfattades som annorlunda av sina klasskamrater.  En pojke minns inte sin första 
tid i Sverige.  
 
Ungdomar anser att de är välanpassade i båda kulturella grupper, men det kommer 
fram en del motsägelser under samtalen. Emma känner sig ”bara mer hemma när hon 
är bland invandrarkompisar” –underförstått känner hon sig inte hemma bland svenska 
kompisar. Hon känner också att hon i mötet med svenska kompisar måste markera att 
hon har bott i Sverige tillräckligt länge: ”mig kan du inte köra som du vill med för att 
jag känner till reglerna här.”  Bland svenska kompisar ”Måste man bygga upp 
någonting”. Hon menar att man måste bygga en uppfattning om sig själv men ”ändå 
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är man hela tiden en som är annorlunda”. Hon beskriver också att man drar sig för att 
plocka fram vissa delar av ursprungskultur för ”om jag springer med kaffebricka i 
Sverige då skulle alla tänka ska hon ta själen också, hon är en sådan som städar och 
gör allting.” Emma bär aldrig några traditionella kläder, men hon beskriver en bild av 
invandrartjejer som hon tror finns bland svenskar.  
 
Anna ”är mer avslappnad bland bosniska kompisar” och i sin klass har hon inga nära 
vänner. Zack nämner att ”i Sverige träffar man en massa olika nationaliteter och kan 
komma vidare och utveckla sig,” men han tar ogärna upp sitt muslimska ursprung och 
förklarar det med att han inte vill höra förolämpningar om personer som han älskar. 
När man skojar med utländska kompisar ”blir det mer jämlikt” vilket kan tolkas som 
att man känner sig inte jämlik i kontakt med svenska kompisar. ”Det spelar ingen roll 
hur anpassad man är, man är ändå en främling.” menar Zack.  
 
”Alla ser konstigt på invandrare som bryter” uppger Erik. Han uppger också att hans 
närmaste vänner är svenskar och att han trivs bra med dem. Han känner sig accepterad 
”kanske för att han ser ut som svensk”. Underförstått är personer med icke- svenskt 
utseende inte accepterade. Han tar också upp att kompisar kallar honom för ”turk” när 
de skojar med honom. Han har svårt att förklara vad skämtet betyder. När jag frågar 
varför kallas människor inte för tex engelsmän på skoj svarar han: ”för att engelsmän 
är vita.” Han är medveten om att en del kompisar har fördomar, men orkar inte 
konfrontera dem varje gång. Alla ungdomar nämner oro för eventuell framtida 
diskriminering på arbetsmarknaden. Ungdomar beskriver att de har funderat på att 
deras namn inte förekommer i almanackan när de var små, men samtidigt förklarar de 
företeelse som naturlig. Tre ungdomar tar upp ”Ahmed” som ett namn som definitivt 
inte platsar i svensk almanacka. 
 
7.5 Sammanfattande helhetsanalys 
De intervjuade ungdomarna befinner sig i olika faser av utforskandet av etnisk 
identitet. Faktorer som ungdomarna nämner som avgörande för etnisk tillhörighet är 
uppfostran, kultur, blodband, men även ”omgivning och hur man tänker på sig själv” 
(Almqvist, 2006:86-89). 
 
Bosniska ungdomar i Sverige måste ta ställning till sin identitet från ursprungslandet 
och identitet i Sverige. (Moe, 1998:170). Alla ungdomar beskriver att de har i olika 
grad integrerat de båda kulturer. De beskriver att de ändrar sitt beteende beroende på 
social kontext, dvs det uppvisar kulturell kompetens både när det gäller svensk och 
bosnisk kultur. Ungdomarna försöker medvetet undvika situationer som kan leda till 
störningar i interaktionen med respektive grupp. Deras beteende förstärks av 
omgivningens reaktioner. Ungdomarna förändrar sitt beteende bland olika spontant, 
det är ingenting de behöver tänka på. Att växla mellan olika beteende i mötet med 
olika kulturella grupper är en del av ungdomarnas vardag. De uppger exempel på hur 
tänkandet i kulturerna skiljer sig när det gäller äldre människor, individfrihet, syn på 
familjen, barnuppfostran och kvinnosyn.  
 
Ungdomarna varierar språket för att anpassa sig till omgivningen. De hanterar inte 
konflikter med svenska vänner på samma sätt som med bosniska vänner. Tre 
ungdomars umgänge består av mer invandrare än svenskar. En ungdom umgås mer 
med svenskar. Alla ungdomar beskriver att de umgås i båda kulturella grupper. De 
beskriver att de betonar olika delar av sitt jag beroende på kulturell kontext. Dolda 
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delar måste tas fram som en bekräftelse av rollen som man har i en viss situation. Tre 
ungdomar uppger att de umgås med svenskar i skolan, där också omgivningen hjälper 
dem att spela sin roll – de vill vara som alla andra ”vanliga” ungdomar. 
Invandrarkompisar är mer välkomna hemma eftersom de har erfarenhet och förståelse 
för ungdomarnas hemscenario. 
 
Två ungdomar upplever skillnad i förväntningar på dem hemifrån och från samhället. 
Enligt dem handlar samhällets förväntningar mer om utseende - föräldrarnas om 
utbildning. Andra två ungdomarna upplever att både föräldrar och samhäller ställer 
krav på utbildning. Alla är överens om att kraven från samhället och hemifrån inte 
ställs på samma sätt. Bosniska föräldrar ställer ibland för höga krav, speciellt i frågan 
o utbildning. De försöker påverka ungdomarnas liv i högre utsträckning än vad 
svenska föräldrar gör. 
 
I sin beskrivning av kulturer har ungdomarna inte en nyanserad bild av svenskar och 
bosnier alla gånger, utan ”vi och dom” tänkande förekommer, både när ungdomarna 
beskriver svenskar och i beskrivningar om vad de tror att svenskar tror om dem. 
Ungdomar uppvisar medvetenhet om hur man rangordnar kulturer i Sverige. De tror 
att människor med annan hudfärg framställs negativt i medier, samt blir oftare 
diskriminerade. 
Flickorna beskriver att de upplever diskriminering, medan pojkar har svårare beskriva 
konkreta fall av diskrimineringen. Alla ungdomar uppger att latent diskriminering 
förekommer i deras vardag. 
 

 
8. SLUTDISKUSSION 
I detta avslutande kapitel kommer uppsatsens frågesällning att besvaras. Kapitlet 
redovisar även en tolkning av resultatbilden och koppling till tidigare forskning. 
Avslutningsvis ges en kommentar till vald metod samt förslag till tidigare forskning. 

 
8.1 Resultatbild och besvarande av frågeställningen 
 
Uppsatsens frågeställning var: Hur beskriver ett mindre urval bosniska ungdomar sina 
upplevelser och sin hantering av sin livssituation i Sverige i de två kulturella världar 
de lever i  - den  svenska och den bosniska? 
Svaret på min forskningsfråga kan grupperas under nedanstående rubriker: 
 
Ungdomarnas identitet 
Ungdomarnas identitet skapas i interaktionen med svenskar genom skolan, 
klasskompisar, bekanta och massmedier samt i interaktionen med den egna gruppen – 
föräldrar, släkten, bosniska vänner och bekanta. Dessa två ”världar” förmedlar olika 
budskap och bemöter ungdomar olika. Ungdomar visar att de uppträder olika beroende 
på kulturellt sammanhang. Ungdomarnas objektiva etniska identitet är bosnier, då 
deras tillhörighet och etnisk ursprung är bosnisk. Ungdomarnas subjektiva etniska 
identitet skiljer sig hos flickor och pojkar. Flickorna uppger fler exempel på hur de 
anpassar sitt beteende beroende på kulturellt sammanhang samtidigt som de har svårt 
att direkt se sin ”svenska” sida. Detta kan förklaras med att flickorna upplever 
kulturmötet som mer konfliktfylld på grund av sitt kön och har därför svårare att 
integrera de bägge kulturerna. Flickorna kan ha svårare än killar att frigöra sig från 
negativa element från ursprungskulturen. Pojkar beskriver sig som en blandning. Den 

 43



ena pojken beskriver att hans bosniska sida består av hans bosniska blod, medan den 
andre ser att hans svenska och bosniska sida är ungefär lika stora. Ungdomarna 
beskriver vissa saker i den egna kulturen som jobbiga och införlivar delar av den 
svenska kulturen som i sin tur påverkar deras självbild. Ungdomar beskriver att de 
döljer visa sidor av sin invandraridentitet för svenska kompisar - de utelämnar 
information som inte passar i sammanhanget. En del information döljer de också för 
föräldrarna i frågan om utbildning och framtidsplaner. Deras identitet är av dubbel 
karaktär och de framhäver den sida av sin identitet som passar i sammanhanget. 
Ungdomarnas identitet består av delar från både bosnisk och svensk kultur. 
 
 
Ungdomarnas relationer och umgänge med svenskar och bosnier 
Bosniska ungdomar beskriver att de kan umgås i båda kulturella grupper och att de har 
kulturell kompetens för det. Tre ungdomar väljer att umgås mer med bosniska eller 
invandrarkompisar på sin fritid. De beskriver att de är mer avslappnade i umgänge 
med bosniska/invandrarkompisar. I interaktionen med bosniska kompisar behöver 
ungdomarna inte tänka lika mycket på vad de säger och på vilket sätt. 
Invandrarkompisar har mer förståelse för ungdomarnas relation med föräldrar. 
Svenska kompisar kan uppleva att föräldrar har för stort inflytande i ungdomarnas liv, 
speciellt i frågan om flickor. 
Ungdomarna beskriver skämt som kulturrelaterade. Med skämt och språk markerar 
ungdomarna sin grupptillhörighet. 
Det finns skillnad i relationen med äldre bosnier och svenskar. Man visar respekt mot 
äldre på annat sätt i olika kulturer. Förhållningssätt gentemot vänner, släktingar, äldre, 
språkanvändning skiljer sig också beroende på kulturell kontext. 
Ungdomar beskriver att man sätter värde på olika saker bland olika kulturer. 
Invandrare värdesätter familjen och släkten högt, medan svenskar sätter mer värde på 
individualism och självständighet. 
 
Förväntningar på ungdomar från föräldrarna/ det svenska samhället 
Föräldrar har höga förväntningar på sina ungdomar i frågan om utbildning och 
framtid. Två ungdomar upplever att förväntningar från föräldrar och samhället är 
likadana och handlar om utbildning och karriär, två ungdomar menar att samhällets 
förväntningar handlar mer om utseende än om utbildning och karriär. 
Två ungdomar beskriver att deras önskemål i frågan om utbildning skiljer sig från 
föräldrarnas förväntningar. Ungdomar väljer inte att öppet konfrontera föräldrar när de 
uppstår meningsskiljaktigheter. Sammanhållning i familjen väger tyngre än egna 
önskemål. 
I framtiden ser ungdomar sig själva som högutbildade, med jobb och familj. En flicka 
säger att hon kanske inte bor i Sverige i framtiden. Ungdomar har svårt att känna igen 
sig i mediernas bild av invandrare. 
 
Hinder på vägen in i det svenska samhället 
Alla ungdomar beskriver att de har anpassat sig till det svenska samhället. I 
intervjuerna hittar man en del motsägelser som visar att ungdomar upplever latent 
diskriminering, att de i vissa situationer känner sig underordnade sina svenska 
kompisar, samt att de känner sig mer bekväma bland invandrarkompisar. Flickor 
beskriver diskriminering mer konkret, medan pojkar pratar allmänt om diskriminering 
förekomst, men tar inte upp egna exempel. Ungdomar beskriver att de är alltid på sin 
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vakt - de är medvetna om att majoritetssamhälle när som helst kan utesluta dem. De 
uttrycker oro inför framtiden i frågan om diskriminering på arbetsmarknaden.  

 
8.2 Tolkning av reslultatbilden, koppling till tidigare forskning, samt slutsatser 
En tolkning utifrån socialkonstruktivistisk teori är att ungdomarna deltar i två 
parallella sociala verkligheter och anpassar sitt beteende beroende på kulturell kontext. 
De bygger upp en identitet som formas genom interaktion med två olika grupper. 
Genom möten med båda kulturer har ungdomar skaffat sig kompetens för att vara både 
bosnier och svenskar. Deras jaguppfattning påverkas av den grupp de umgås med. 
Bemötande från gruppen och gruppens tankar om ungdomar påverkar ungdomarnas 
tankar om dem själva. Ungdomarnas anpassning i båda riktningar är inte statisk – den 
pågår hela tiden. 
 
En tolkning utifrån rollteorin skulle vara att ungdomarna formulerar sitt jag och sin 
identitetsutveckling genom deltagande i ett privat (bosnisk) och ett offentlig (svensk) 
sammanhang. Socialisering i båda riktningarna pågår i mötet mellan individen och 
omgivningen men också i individens privata sfär och det är svårt att urskilja dem. Att 
som ung människa forma sin identitet handlar om att ständigt förhandla med 
omgivningen och kämpa för privilegium att själv tolka sin roll. 
 
Bosniska ungdomar har i sina familjer bevittnat historier om ”dom” (andra 
folkgrupper från fd Jugoslavien) som har fördrivit ”oss”. Redan från hemlandet har de 
erfarenhet av att etniska skillnader kan leda till utanförskap i värsta fall till krig. I 
Sverige får de kämpa för att bli accepterade som ”vi”. Genom sitt europeiska utseende 
står ungdomarna nära det svenska samhället, men kopplingar till islam, som alla 
ungdomar har ökar deras avstånd från svenskar.  
 
Den svenska omgivningen tillskriver ungdomarna en invandraridentitet, samtidigt som 
omgivningen och media förmedlar en negativ bild av invandrare. Invandrare kopplas 
ihop med socialbidrag, arbetslöshet, utsatthet osv. De framställs som annorlunda. 
Ungdomar som accepterar en sådan presentation saknar framtid och chanser till ett bra 
liv. De bosniska ungdomarna vill vara som ungdomar i allmänheten. Därför måste de 
hela tiden bevisa för sin omgivning att de inte är annorlunda och att de kan, trots sin 
kulturella bakgrund delta i det svenska samhället på samma villkor som andra 
medborgare.  
 
Ungdomarna vill visa att de är en del av både den svenska och den bosniska kulturen. 
De har svårt att öppet prata om diskriminering även om det kommer fram en del 
motsägelser i intervjuerna som tyder på att deras delaktighet bland svenska jämnåriga 
är inte alltid lätt eller smärtfri, samt att de är sedda som ”de andra” trots deras 
språkkunskaper och kulturell kompetens. Om ungdomar erkänner högt att de är ”de 
andra” då riskerar de också att bli behandlade som ”de andra”. Ungdomar är 
välmedvetna om att ”de andra” beskrivs som tillhörande en sämre kultur, 
osofistikerade och annorlunda. Själva vill de inte hamna i den gruppen.  
Föräldrarnas ambitioner avseende ungdomarnas framtid gör också att ungdomar inte 
kan se sig själva som ”de andra”. Föräldrarna vill att deras barn genom utbildning och 
kunskap säkrar sin plats i Sverige i framtiden. 
En alternativ tolkning är att diskriminering och ”vi och dom” tankande inte 
förekommer i högre utsträckning än vad som direkt framgår från intervjuerna. 
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Resultat av studien ligger i linje med tidigare forskning. Ungdomarna socialiseras i två 
motsägelsefulla verkligheter samtidigt. De har tagit delar från båda kulturer. Ingen av 
ungdomarna kan identifiera sig enbart som svensk. Ungdomarna upplever att de 
betraktas som ”de andra”, men uppger att det är lättare att bli en del av svenska 
samhället om man kommer från Bosnien än om man är tex invandrare från ett 
afrikanskt land. Precis som Bergs ungdomar beskriver bosniska ungdomar två typer av 
diskriminering: uppenbara kränkningar och den latenta diskrimineringen. 

 
8.3 Metodkomentar 
Jag har valt att intervjua bosniska ungdomar uppväxta i Norrtälje som kommer från 
ganska liknande sociala miljöer. Det hade varit önskvärt att intervjua ungdomar från 
olika sociala miljöer för att få en jämförande perspektiv. Studiens möjliga svaghet är 
att urvalet är så pass liten att det inte går att generalisera resultatet till gruppen 
bosniska ungdomar i Sverige. Urvalet kanske består av ungdomar som är ganska bra 
anpassade i Sverige, men jag var ute efter informationsrika beskrivningar och försökte 
välja ungdomar som kunde ge mig detta. 
 
Fördelar med metoden är att ungdomar fick möjlighet att sätta ord på sina upplevelser, 
samt att den tysta kunskapen verbaliserades. 

 
8.4 Förslag till fortsatt forskning 
En viktig avgränsning i studien är det begränsade urvalet intervjupersoner. Det skulle 
vara intressant att i framtiden göra en mer omfattande studie med fler intervjupersoner 
och en mixad metod. Det skulle vara intressant att jämföra bosniska flickor och pojkar 
och se om det finns skillnader i beskrivelserna av deras verklighet i Sverige. 
En intressant aspekt när det gäller bosniska ungdomar är att det kommer från samma 
land, men med olika etniska bakgrunder. En framtida forskningsfråga kan vara att 
studera om och på vilket sätt deras etniska bakgrund från hemlandet påverkar deras 
livssituation i Sverige. 
I min studie har jag valt att se bosniska ungdomarnas livssituation utifrån 
aktörsperspektivet genom att intervjua ungdomarna. Intressant material kan säkert 
samlas genom att intervjua ungdomarnas föräldrar, lärare och andra personer som är i 
kontakt med dem. En idé är också att intervjua samma ungdomar inom några år och 
notera eventuella förändringar avseende deras identitetsuppfattning, relationer med 
respektive grupper osv. 
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