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Sammendrag 

Oppgavens overordnede mål er å kartlegge den bosniske diasporaens forhold til religion og 

nasjonalidentitet. Jeg har gjennomført ni intervjuer med bosniske kvinner og menn, bosatt i 

Oslo. I tillegg gjennomførte jeg uformelle samtaler og deltok i mange aktiviteter hvor den 

bosniske diasporaen i Oslo samles. De ni informantene ble inndelt i tre analytiske kategorier, 

basert på uttalt grad av fromhet. Kategoriene er titulert som praktiserende, tradisjonelle og 

kulturelle bosniske muslimer. Jeg kartla hvor fromme mine informanter var før jeg delte dem 

inn i analytiske kategorier og startet med komparativ analyse. Den komparative analysen tok 

for seg forholdet mellom religiøsitet og nasjonalidentitet. I tillegg til det deskriptive aspektet, 

var målet å teste Anthony Smiths teori om «the sacred communion of the people». Smith 

hevder at der hvor en gruppes religiøse og nasjonale identitet korrelerer, oppstår «sacred 

community», som har en forsterkende effekt for gruppetilhørigheten. Jeg har kun funnet 

korrelasjonen mellom religiøsitet og nasjonalidentitet blant medlemmene i den tradisjonelle 

kategorien. Denne gruppen snakker om «bosnisk islam» som noe adskilt fra resten av den 

«globale» muslimske umma. De har uttrykt at Bosnias historie, krigen på 90-tallet og 

felleskapet i Oslo muligens inngår i noe som kan ligne et bosnisk «sacred community». 

Informantene mener det bør være noe «sacred», snarere enn at det faktisk eksisterer. Jeg 

konkluderer derfor med at Smiths teori ikke stemmer i henhold til mine funn. I den 

praktiserende gruppen mener medlemmene at et slikt forsøk vil være å undergrave religionen 

og kan skape splid i gruppen. I den kulturelle gruppen er nasjonalidentitet totalt dominerende 

i oppfatningen av egen identitet. Primærkilden er bosnisk og/eller norsk nasjonalidentitet, 

snarere enn religion. Anthony Smiths teori kan dermed ikke anvendes på den bosniske 

diasporaen i Oslo. Siste mål var å undersøke hvorvidt den norske nasjonale identiteten har 

etablert seg blant den bosniske diasporaen. Samtlige er enige om at det finnes en tilknytning 

til norsk nasjonalidentitet, men den er snarere sekundær. Den bosniske nasjonale identiteten 

er primæridentiteten. Forøvrig, for den praktiserende gruppen er nasjonalidentitet generelt en 

sekundæridentitet, uavhengig av hvilket land det er snakk om. Den religiøse identiteten, 

islam, er den primære og førende. 
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Forord 

Jeg ønsker å uttrykke en stor takk til min veileder Nora Stene for hennes fremragende støtte 

og hjelp. Nora har hjulpet og bistått meg i over to år. Dette er mer enn hva man kan forvente 

av en veileder. Våre møter, e-poster og hennes tilbakemeldinger har vært konstruktive og 

oppløftende. 

Takk til alle mine ni informanter som tok seg tid til å snakke med meg. Dere utgjør dette 

studiet. Foruten dere hadde ikke denne oppgaven blitt realisert. Takk for at dere åpnet deres 

hjem og delte deres tanker med meg og min studie. 

Takk til min venn og kollega Simen som har hjulpet meg med gjennomlesning og layout. I en 

oppgave som denne blir man fort blind på egen tekst. Da er det viktig at noen kan lese 

igjennom med nye klare øyne. Jeg er veldig takknemlig for alt du har gjort med ditt sett øyne. 

Takk til min kjæreste Gunnhild som har hjulpet meg med gjennomlesning og motivert meg til 

å fortsette med arbeidet når det har vært vanskelig. 

Takk til min søster og mine foreldre for deres støtte. 

Å produsere en masteroppgave er en intens prosess. Den er altomfattende og krevende. Dette 

har selvsagt påvirket meg, særlig i den siste perioden. Jeg vil derfor, sist men ikke minst, 

takke min skjønneste datter Alma for hennes tålmodighet. 

På bakgrunn av at jeg selv er bosnier bosatt i Norge har temaet i dette studiet, til tross for at 

jeg har forsøkt å holde avstand, vært personlig. Som alle menneskeskapte utførelser kan også 

dette studiet inneholde mangler og feil. Jeg tar fullt ansvar for innholdet i studiet og 

eventuelle feil som finnes. 

 

Pasha Mehmed Kapic, 

Oslo, mai 2017.  
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Kapittel 1: Introduksjon 

Fra 1992 til 1995 var verden vitne til den blodigste konflikten i Europa siden andre 

verdenskrig. Den kommunistiske føderale republikken Jugoslavia gikk i oppløsning. Etter et 

par kriger i Slovenia og Kroatia, fulgte en treårig lang blodig krig i Bosnia og Hercegovina. 

Grunnen til at krigen raste som verst var trolig den noe spesielle sammensetningen av 

befolkningen i området. Befolkningen var delt i tre religiøse grupper som levde tett sammen. 

Majoriteten av de katolske bosniske statsborgerne følte seg som kroater og ville være en del 

av Kroatia. Majoriteten av den gresk-ortodokse befolkningen ville forbli en del av Jugoslavia. 

De bosniske muslimene ville ha et uavhengig Bosnia og Herzegovina. Etter tre år med krig 

ble det inngått en avtale som innebar at Bosnia forble en suveren stat med tre likestilte 

etniske grupper.1 

Situasjonen i landet er fortsatt politisk anspent. Som følge av krigen var det mange som 

flyktet området. Ca. 14000 bosniere kom til Norge.  Gruppen ble spredt på kryss og tvers av 

Norge. I årene 1996-1997 ble bosnierne bosatt i hele 278 kommuner i Norge. Ifølge SSB har 

bosnierne i liten grad flyttet på seg etter de ankom landet. Det er derfor fortsatt stor spredning 

blant bosniere i Norge. Noe tilstrømning til hovedstaden har det derimot vært. Per i dag er 

rundt 3400 personer med bosnisk opprinnelse bosatt i Oslo. Jeg har valgt å studere et utvalg 

av denne gruppen.2 

Som bosnisk flyktning bosatt i Norge er jeg selv medlem av gruppen jeg studerer. Jeg kjenner 

mange bosniere bosatt i Oslo. Det er derfor uunngåelig for meg å ha visse forutinntatte 

oppfatninger av hvordan denne gruppen er. Jeg gjør rede for hvordan jeg forholder meg til 

dette i metodekapittelet. Gruppen er etter min oppfatning sammensatt, slik grupper ofte er. 

Det som er spesielt med denne gruppen er de store historiske omveltningene gruppen har 

vært en del av siden midten av 1800-tallet. Det blir gitt en kort innføring av disse historiske 

hendelsene i historiekapittelet. Omveltningene det siktes til kan ha hatt konsekvenser for den 

religiøse og nasjonale identiteten gruppen har. Bosniske muslimer har, på Balkan, de siste 

150 år vært underlagt flere ulike regimer. Frem til andre halvdel av 1800-tallet var bosniske 

muslimer allierte med den osmanske makten, og majoritetsbefolkningen med politisk og 

                                                 
1 Noel Malcolm. Bosnia, a short history. (London: Pan books, 2002). s. 134-137. 
2 Statistisk sentralbyrå. «På flukt fra Bosnia og Hercegovina til Norge på 1990-tallet. Bosniere - Integreringsvinnerne?» 

14.12.2016. https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/bosniere-integreringsvinnerne 

 

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/bosniere-integreringsvinnerne
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økonomisk makt. Bosniere gikk fra å ha en privilegert posisjon under osmanere, til gradvis å 

miste innflytelse som følge av å bli annektert av Østerrike-Ungarn. 3 Bare et halvt århundre 

senere, etter andre verdens krig, havnet det bosniske folket under det kommunistiske styret.  

På 90-tallet ble bosniske muslimer angrepet av serbiske og senere kroatiske styrker, i et 

forsøk som beskrives av den internasjonale domstolen i Haag som folkemord. En brøkdel av 

den massive flyktningestrømmen fra Balkan havnet i Norge. En tredjedel av disse er i dag 

bosatt i Oslo.  

Foruten denne interessante og unike historien, har jeg også et sterkt personlig ønske om å 

finne ut mer om min egen gruppes nasjonale og religiøse identitet. Denne gruppen som har 

vært igjennom store endringer på få generasjoner, bærer den med seg noe originalt og eget? 

Bindes gruppen sammen av noe særegent og eget? Eller har en felles bosnisk muslimsk 

identitet blitt utvannet som følger av historiske omveltninger?  

Jeg vil finne ut hva bosniere tenker om sin egen identitet. Hvordan ønsker de at deres barn 

skal vokse opp? Hvilken identitet identifiserer de seg med? Hvilken identitet ønsker de at 

barna deres skal tilegne seg? Har gruppen tilegnet seg noe av den norske nasjonale identiteten 

som følger av sin 25 år i landet? Forholdet mellom religiøs og nasjonalidentitet er sentralt i 

dette studiet.  

1.1 Teoretiske perspektiver. 

Hovedmålet med dette studiet er å kartlegge hvordan et utvalg bosniere bosatt i Oslo 

forklarer sin religiøse og nasjonale identitet, samt hva de tenker rundt dette. Deres 

begrunnelser er her særlig interessante. Gjennom strukturerte intervjuer vil jeg forsøke å 

kartlegge hvor religiøst aktive mine informanter er. Denne informasjonen akter jeg å bruke 

som en type barometer som måler analytiske kategorier. Kategoriene måler alle fra de som er 

meget religiøse, til de som er mindre opptatte av religion. Jeg ønsker å snakke med 

informantene om deres nasjonale identitet knyttet til Bosnia og Hercegovina og se hvorvidt 

det finnes sammenkoblinger mellom religiøs og nasjonalidentitet. Mitt håp er at deres 

beskrivelser rundt deres nasjonale identitet også ville belyse deres grad av tilknytning til 

Norge. Det endelige målet med oppgaven er å oppklare korrelasjonen mellom religiøs 

fromhet og følelsen av nasjonalidentitet tilknyttet begge land. Ved å anvende Anthonys 

                                                 
3
 Malcolm, Bosnia, a short history: s. 132-135. 
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Smiths teori ønsker jeg å studere om fromhet har innvirkning på hvilken nasjonalidentitet 

som står sterkest hos den bosniske diasporaen i Oslo. Anthony Smiths teori hevder at 

nasjonalidentitet er sterkest der nasjonalitet og religiøsitet korrelerer. Han kaller det for 

«sacred community of the people.» Jeg ønsker å undersøke hvorvidt dette er tilfelle blant den 

bosniske diasporaen i Oslo, for så å identifisere det eller eventuelt avkrefte det.  

1.2 Oppbygging av oppgaven. 

Selve oppgaven er oppdelt i åtte kapitler. Andre kapittel gir en historisk oversikt over bosnisk 

folk sin opprinnelse. Kapittel tre gjør rede for benyttet metode, og beskriver eventuelle 

svakheter og fallgruver som må unngås. Fjerde kapittel gjøre rede for Anthony Smiths teori. 

Ni informanter deltar i studiet. Disse informantene er inndelt i tre analytiske kategorier basert 

på grad av religiøs fromhet som senere sammenlignes igjennom en komparativ analyse.  

Kapittel fem til åtte inneholder intervju og informasjon samlet inn under feltarbeidet. Femte 

og sjette kapitel setter fokus på barna i de bosniske familiene. Jeg å undersøke hvordan 

religiøs tilhørighet kan påvirke barnas deltakelse i det norske samfunnet ved å snakke med 

deres foreldre. Funnene vil videre vise hvilke identitetsfaktorer foreldrene anser som viktige å 

formidle videre til neste generasjonen. 

De to siste kapitelene er omhandler spørsmål rundt nasjonalidentitet og integrering. Her er 

fokuset på barna fjernet. Familien som helhet er under lupen. Spørsmålene er mer direkte. 

Kapittelet omhandler betroelser rundt nasjonalidentitet fra informantenes side og tanker om 

hvorvidt religiøsitet har en innvirkning på integreringsprosessen. 

Målet med studiet er å beskrive de ulike analytiske gruppene så godt som mulig, se etter 

likheter og ulikheter, peke på funnene, og undersøke hvorvidt Anthony Smiths teori kan 

anvendes på den bosniske diasporaen i Oslo. 

1.3 Selve feltarbeidet  

Jeg gjennomførte feltarbeidet i perioden august 2015 til februar 2017. Feltarbeidet består 

hovedsakelig av ni dybdeintervjuer. Alle intervjuene var avtalt i god tid. Jeg hadde flere 

samtaler med informantene i forkant av selve intervjuet. Slik har informantene vært 
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innforstått med hva jeg skulle gjøre og hva studiet omhandlet og hva jeg ønsket å studere. 

Samtlige viste interesse og sa seg villige til å delta. 

I tillegg til intervjuene har jeg også vært aktiv i den bosniske helgeskolen4 for barn, den 

bosniske moskeen og andre samlinger med bosniere. Disse inkluderer alt fra bursdager, 

sportslige begivenheter, samlinger og reiser til Bosnia.  

Dybdeintervjuene med de ni informantene er hovedempirien i min oppgave. Min forståelse 

av emnet har derimot ytterligere blitt styrket igjennom et stort antall uformelle samtaler med 

bosniere i Oslo, og flere titalls samlinger hvor jeg har vært en observerende og deltakende 

aktør. De jeg omgås er kjent med at jeg skriver denne oppgaven. Flere bosniere har fortalt at 

de synes det er flott at noen kartlegger det bosniske miljøet fra et insiderperspektiv. De 

uttrykker at de ønsker å lese den når den er ferdig. Dette har gitt meg ytterligere motivasjon 

til å fullføre arbeidet. 

1.4 Inndeling av informanter i analytiske kategorier. 

Mine ni informanter er inndelt i tre kategorier. Kategoriene er: 1. kulturelle bosniske 

muslimer, 2. tradisjonelle bosniske muslimer og 3. praktiserende bosniske muslimer. 

Inndelingen er gjort på bakgrunn av hvor viktig religionen er i deres dagligliv og generelt 

hvor fromme de er. 

Den praktiserende gruppen er den enkleste å avklare ettersom de tre informantene i denne 

gruppen har vært klare på at religion er svært viktig i deres liv. De er alle aktive i moskeen, 

snakker arabisk og har ved flere anledninger bodd i eller besøkt arabiske land. Deres 

forklaringer gir inntrykk av at de er fromme troende muslimer da religion er deres etiske 

veiviser. Dette skiller dem fra informantene i de andre kategoriene. 

I de to andre kategoriene er ikke religion en like stor del av livet til informantene. I begge 

kategoriene beskrives religiøsitet som noe i periferien av deres identitet. Det som 

hovedsakelig er forskjellen mellom den kulturelle og den tradisjonelle analytiske inndelingen 

er at den tradisjonelle gruppen i større grad følger muslimske skikker enn den kulturelle 

gruppen.  

                                                 
4 Den bosniske helgeskolen er organisert av bosniske foreldre. Formålet er å lære barna bosnisk språk og kultur. 
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Den kulturelle analytiske gruppen uttrykker liten tilknytning til religiøs praksis. Samtlige i 

den kulturelle gruppen har brukt uttrykket “kulturell bosnisk muslim”. Dette er bakgrunnen 

for denne betegnelsen.   

Kategorien "tradisjonelle bosniske muslimer" kan muligens oppfattes noe misvisende 

ettersom en tradisjonell muslim kan oppfattes som en muslim som følger muslimske 

tradisjoner. I min oppgave defineres en tradisjonell muslim en som holder tradisjonene høyt, 

men som ikke nødvendigvis følger alle forbud i islam. 
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Kapittel 2: Forhistorien til bosniske 

muslimer i Norge. 

I dette kapittelet vil jeg å gi en kort oppsummering av historien til det bosniske folk. Den 

bosniske diasporaen i Oslo og deres forhold til religion og nasjonale identitet er det 

overordnede målet med dette studiet. Det er derfor nødvendig å kjenne til historiske 

hendelser som har vært med å forme gruppen. Hvordan har den bosniske religiøse og 

nasjonale identitet blitt til det den er i dag? Hvilke historiske hendelser har preget bosniere? 

Å forstå den bosniske diaspora og deres forhold til religion og nasjonalitet ville være 

vanskelig uten å ha grunnleggende kjennskap til deres opphav, historie og årsaken til at de 

kom i Norge. Et historisk tilbakeblikk er således nødvendig.  

2.1 Det bosniske folk - oppgavens kontekst 

Hva vil det si å være bosnier?  Er det en geografisk avgrenset gruppe sør-slavere som bosatte 

seg i området som kalles Bosnia og Hercegovina? Eller er det utbrytere fra den samme 

gruppen som konverterte til islam da det osmanske riket gjorde sitt inntog på Balkan?  

Min tolkning av den politiske debatten i etterkrigstidens Bosnia og Hercegovina, og Balkan 

generelt, er at dette er et betent og fortsatt aktuelt tema. Bosniske katolikker og bosniske 

gresk-ortodokse kristne samfunnsdebattanter kaller seg selv for henholdsvis kroater og 

serbere, altså ikke bosniere. Enkelte stiller spørsmål til hvorvidt bosniere er en egen etnisk 

gruppe. De anser bosniere snarere for å være noe som ble konstruert av det osmanske riket. 

Dermed benekter de det bosniske folks eksistens i forkant av okkupasjonen av osmanere, og 

neglisjerer således Bosnias rett til egen nasjonal tilhørighet, eget bosnisk språk, geografisk 

territorium og nasjonalstat. Deres politiske ståsted, begrunnet i historiske antagelser, er at det 

fantes en kirke som ble delt i to mellom katolikkene og de gresk-ortodokse. Islam kom med 

osmanske erobrere. For nasjonalistiske krefter i de to leirene er bosniere avhoppere, 

konvertitter, og i noen tilfeller etterkommere av osmanere. 

Det er mange ubesvarte spørsmål og ulike tolkninger når det gjelder dette betente emnet. Det 

er ne svært kompleks historie som er omdiskutert. Jeg ønsker verken å konkludere for det ene 

eller det andre. Grunnen til at jeg presenter denne problemstillingen er at dette er en reell 

problemstilling som fortsatt er en del av den politiske dagsorden i Bosnia og Hercegovina. 
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Det er også en uunngåelig del av samtalen mellom meg og mine informanter under 

intervjuene.  

Mitt mål er å belyse den historiske kronologien til det bosniske folk ved hjelp av innsamling 

av historiske fakta fra troverdige kilder. Intensjonen er å gi en dypere forståelse av hvordan 

bosnieres turbulente historie har sammenheng med hvordan dagens bosniske diaspora, bosatt 

i Oslo, beskriver sin religiøse og nasjonale identitet. Jeg ønsker å knytte historien til nåtiden. 

Hvordan reflekterer gruppen over sitt religiøse opphav, nasjonalitet og etnisitet i sin nye 

tilværelse i Norge? 

I etterkrigstiden er politikken i Bosnia Hercegovina preget av nasjonalistiske partier. Deres 

retorikk gjør iherdige forsøk på å hylle sine nasjonale historiske helter. Dette gjelder alle 

parter. Historien ser ut til å forvrenges til å passe inn i nasjonalromantiske fortellinger. Det 

gjøres også iherdige forsøk på å skille bosniere, serbere og kroater fra hverandre i etnisk 

forstand. Men om vi ser på hva som finnes av troverdige kilder så er det lite hold i påstandene 

om ulik etnisk opprinnelse blant befolkningen.  

Nyere forskningslitteratur viser at det faktisk er en felles opprinnelse for serbere, kroater og 

bosniere. Alle stammer fra et slavisk stammefolk. Det har vært andre grupperinger i området, 

men slaviske stammer gjorde et massivt innrykk i området i det sjette og sjuende århundre. 

Derfor kan bosniere, i likhet med kroater og serbere, klassifiseres som sør-slavere. Noel 

Malcolm påpeker at det å hevde at man tilhører en etnisitet på Balkan er ekstremt vanskelig, 

men at det å klassifisere befolkningen som slavere kan forsvares grunnet språket og 

kulturen.5  

2.2 Bosnisk kongedømme i middelalderen 

Bosnias historie i middelalderen fremstår som uoversiktlig ifølge Malcolm. Vi har sikker 

informasjon om Bosnias autonome eksistens igjennom tre mektige Ban eller konger. Under 

den siste kongen, ved navn Tvrtko, ble Bosnia utvidet til å omfatte dagens Hercegovina. Det 

er denne perioden bosniere ser tilbake på som tiden da landet tok form, slik det er i dag 6 

                                                 
5
 Malcolm, Bosnia, a short history: s.1-2. 

6
 Malcolm, Bosnia, a short history: s. 13-14. 
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I følge Malcolm kumulerte den noe fragmenterte kristningen av Balkan ved at den 

bosniskstasjonerte grenen av kirken erklærte uavhengighet. Den bosniske kirkens 

uavhengighet førte ikke til noe mer strukturert form for religiøs organisering. Den bosniske 

befolkningen var i så måte lite bundet og dedikert til kirken, som på dette tidspunktet var 

katolsk. Den bosniske kirken ble beskyldt for å være hedensk av konkurrerende 

kongedømmer og ble ved flere tilfeller angrepet av den mektige ungarske staten som var 

katolsk. Generelt i perioden fra 1180 og frem til det osmanske rikets inntog var området i 

stadige konflikter med konkurrerende kongedømmer i området. 7 

2.3 Det osmanske rikets inntog i Bosnia og Hercegovina. 

Religionen islam kom til Bosnia som følge av det osmanske rikets erobring av 

balkanområdet. Det omdiskuterte spørsmålet er hvorvidt bosniere på dette tidspunktet var 

kristne katolikker. John Fine hevder at den bosniske kirken erklærte uavhengighet fra den 

katolske kirken ca. 1234, men at kirken heller ikke i utgangspunktet stod særlig godt 

forankret i området.8  

Det osmanske rikets styre varte fra 1463 til 1878. Riket brakte med seg det som på datiden 

var en avansert sivilisasjon. Malcolm forklarer at Bosnia, under det osmanske styret, ikke ble 

til et utelukkende muslimsk samfunn. Konverteringsprosessen var ikke direkte påtvunget. 

Faktisk ser det ut til at det ikke fantes systematiske prosesser implementert av den nye 

makten som jobbet med massekonvertering av befolkningen. Konverteringen foregikk over 

lengre perioder og kan beskrives som relativt fredelig. Kristne fikk lov til å praktisere sin tro 

mot å betale en høyere skatt. Bosnia fremstår dermed som et multikulturelt samfunn helt fra 

starten av den osmanske okkupasjonen.9 

Mange bosniske ledere og akademikere i etterkrigstiden har foretrukket teorien om at den 

bosniske etniske gruppen som ble muslimer, egentlig er etterkommer av enten den bosniske 

kirken eller bogumiler (heretiske grupperinger som har sitt opphav i Bulgariaområdet). En 

slik tolkning av historien fra middelalderen støtter teorien om at bosniere hverken har vært 

                                                 
7
 Malcolm, Bosnia, a short history: s. 18-26. 

8
 Robert J. Donia & John V.A. Fine, Jr. Bosnia and Hercegovina, a tradition betrayed. (London: Hurst and Company, 

1994). s. 18-19. 
9
 Donia & Fine, A tradition betrayed: s. 37-43. 
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katolikker eller gresk-ortodokse, frivillig. De mener at den bosniske kirkens brudd med den 

katolske kirken kom som følge av at bosniere ikke ønsket å være kristne, eller alternativt at 

bosniere egentlig var bogumiler hele tiden.10 Serbiske og kroatiske nasjonalister i moderne tid 

vil heller ha det til at den bosniske gruppen i sin helhet aldri har eksistert og at dens 

opprinnelse starter med massekonverteringer etter den osmanske okkupasjon.  

Malcolms studier konkluderer med at konverteringen foregikk fredelig, frivillig og at de 

foregikk i alle retninger. Bogumilerteorien eller det at den bosniske kirke er opprinnelsen for 

det bosniske folket, er ikke mulig å bekrefte. Det tok over 150 år før muslimer faktisk ble 

flertallige i daværende Bosnia og Hercegovina. Malcolms studier er klare på at det foregikk 

konverteringer fra alle de tre representerte kirkene i området.11 

Fine hevder at kirken allerede var splittet og kjempet om å ha flere tilhengere seg imellom. 

Mange av de kristne så på konvertering til islam som fristende, grunnet de sosiale og 

økonomiske fordelene det ga under det osmanske riket. 12 

Malcolms poeng er at generelle organiseringen av religiøse skikker, riter og tradisjoner var så 

løst og lite organisert, at det gjorde det enkelt for befolkningen å tilpasse seg alle 

trosretninger. Slik ble ikke konverteringen en vanskelig gjennomførbar transaksjon, men 

heller en enkel overgang. Malcolm konkluderer så at det fantes et eget rike som het Bosnia og 

Hercegovina under Ban Kotromanic og kongen Tvrtko, og at kristendommen fantes. Den var 

ikke godt forankret i folket under perioden, noe som gjorde konvertering lettere. Fra 

osmanere erobret området, tok det 150 år før flertallet i området konverterte til islam. 

Deretter, med tiden, ble flesteparten av de bosatte i området muslimer. 

2.4 Bosnia under det osmanske riket. 

Under den over 400 år lange perioden Bosnia og Hercegovina var underlagt det osmanske 

riket, skjedde det store omveltninger i det bosniske samfunnet. Det ble etablert et nytt 

                                                 
10

 Malcolm, Bosnia, a short history: s. 29-31. 
11

 Malcolm, Bosnia, a short history: s. 30. 
12

 Donia & Fine, A tradition betrayed: s. 39-45. 
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samfunn basert på shariastyre. En omfattende statlig administrasjon ble utviklet sammen med 

et nytt militærvesen, utdanningssystem og rettsvesen. 13 

Fikret Karcic beskriver den nye samfunnsorganiseringen som et system basert på islamsk 

hierarki. Samfunnsinstitusjoner som bandt alle nivåer i samfunnet sammen ble basert på en 

hierarkisk administrasjon som strekte seg fra maktsentrumet til det osmanske riket i Istanbul, 

og helt ned til de små bosniske geografiske administrasjonsenheter. Dette gjaldt både 

militæret, rettsvesenet og utdanningsinstitusjoner. 14 

 Det er ikke urimelig å konkludere med at denne perioden står for formingen av den bosniske 

identiteten slik vi kjenner den i dagens Bosnia og Hercegovina. Bosniere ble en del av den 

globale ummaen og medlemmer av Hanafi-skolen. Det er vanskelig å finne en mer plausibel 

forklaring og utgangspunkt for det vi i dag kjenner som Bosnia og Hercegovina: en 

nasjonalstat med bosniere med muslimsk tradisjon og tro.15 

Bosniske undersåtter ble av osmanere oppfattet som allierte grunnet utbredte konverteringer 

innad i befolkningen i området. Hele området ble med tiden oppgradert til en selvstendig 

provins. Sultanen utnevnte en egen guvernør i landet. Under denne perioden ble dagens 

hovedstad i Bosnia, Sarajevo, bygd ut. Landet og befolkningen opplevde en god økonomisk 

utvikling og dermed var holdningen ovenfor osmanske herskere positiv. Bosniere følte seg 

som en del av det Osmanske riket og opplevde store fordeler ved å konvertere. Lover innført i 

perioden diskriminerte den kristne befolkningen økonomisk. I tillegg til at de måtte betale 

høyere skatter, sørget lovene for at de aldri kunne eie land. Dette resulterte med tiden i at en 

muslimsk elite med landeiere hadde kristne bønder, med svært få rettigheter, jobbende for 

seg. 16 

Den sittende eliten, bestående av muslimske bosniere, utnyttet de føydale posisjonene i 

systemet som var tilrettelagt av herskere fra Istanbul. Dette gjorde tilværelsen uutholdelig for 

bønder av katolsk og ortodoks tilhørighet. Ved flere anledninger prøvde sentrale myndigheter 

fra Istanbul å innføre reformer som skulle forbedre bøndenes rettigheter og begrense makten 

                                                 
13 Fikret Karčić. The Bosniaks and the challenges of modernity. Late Ottoman and Hapsburg times. (Sarajevo: El-Kalem, 

1999). s. 35-40. 
14 Karčić, The Bosniaks and the challenges of modernity: s. 35-70. 
15 Karčić, The Bosniaks and the challenges of modernity: s. 35-70. 
16 Karčić, The Bosniaks and the challenges of modernity: s. 58-60. 
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til muslimske landeiere. Dette ble motarbeidet hver gang av de lokale føydale herrene. Utover 

1800-tallet ble det mer og mer vanlig med voldelige opprør blant kristne bønder. fot not?17 

Undertrykkelsen de kristne opplevde gjorde livet vanskelig og til tider uutholdelig og 

ydmykende. I perioden 1875-1878 kumulerte det til opprøret som sies å ha veltet det 

osmanske riket. Sentralt osmansk hold tok atter en gang side med landeiere og nektet å innfri 

ønsker om reformer. Serbia og Montenegro erklærte dermed krig mot det osmanske riket 

etter tre år med opptøyer. Denne krigen vant osmanere, men i kjølevannet av det politiske 

spillet som fulgte ble dette slutten for osmansk styre i Bosnia. Som følge av at Serbia tapte 

krigen, erklærte Serbias allierte Russland også krig mot det osmanske riket. Senere skrev 

Russland og Østerrike-Ungarn en avtale om at Østerrike-Ungarn skulle okkupere og 

administrere Bosnia og Herzegovina. Etter en tre måneders brutal krig mot bosniske 

muslimske styrker, ble Bosnia okkupert. Offisielt var Bosnia underlagt det osmanske riket 

frem til 1908 da Østerrike og Ungarn tok kontrollen over området offisielt, men i 

virkeligheten endte osmanerenes styre allerede etter 1878.18 

2.5 Østerrike-Ungarn-perioden. 

I 1908 opphørte den selvstendige administrasjon i Bosnia og Hercegovinas. De ble 

innlemmet i Østerrike-Ungarn. I perioden hvor Østerrike-Ungarn hadde størst innflytelse i 

området ble hele det bosniske politiske, kulturelle og økonomiske systemet reorganisert. 

Bosniere var nå okkupert av en makt som ikke anså islam som overlegen andre religioner.19 

Østerriksk-Ungarsk utenrikspolitikk var allikevel å beholde status quo i forholdet mellom den 

herskende muslimske eliten og de kristne bøndene. Grunnen til dette var at de ville holde 

russisk og serbisk innflytelse unna Bosnia. Bosniske muslimer fikk dermed beholde 

privilegier, samt sin politiske og økonomiske makt i en periode frem mot andre verdenskrig. 

Til tross for dette emigrerte muslimer i titusentalls til osmansk-kontrollerte områder. 

Årsakene til dette var sikkerhetsmessige, men også teologiske. Muslimer innså at reformene 

førte til at de ikke lenger levde i «abode of islam» men heller i «abode of war». 20 

                                                 
17 Karčić, The Bosniaks and the challenges of modernity: s. 57-64. 
18 Karčić, The Bosniaks and the challenges of modernity: s.75-86. 
19 Karčić, The Bosniaks and the challenges of modernity: s. 98-100. 
20 Karčić, The Bosniaks and the challenges of modernity: s.115-123. 
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Et av de aller viktigste tiltakene fra tiden under Østerrike og Ungarn, i datidens Bosnia og 

Hercegovina, var forsøket på å etablere en felles nasjonal tankegang. De gjorde et ambisiøst 

forsøk på å etablere en bosnisk nasjonalidentitetsfølelse for alle religiøse grupper. Tanken var 

at bosnisk nasjonalidentitet skulle komme først og at religiøs tilhørighet skulle være 

sekundær. Dette viste seg å være svært vanskelig grunnet den langvarige spliden blant 

befolkningen i området. Det hadde dermed motsatt effekt. Tiltaket førte med seg mer ekstrem 

nasjonalisme. Katolikker utviklet en enda sterkere nasjonalidentitet knyttet til Kroatia. Det 

gresk-ortodokse forholdet til Serbia ble ytterligere forsterket. Bosnia og Hercegovina endte 

på denne måten opp som et dypt splittet land. De var et folk med tre religioner og tre 

etnisiteter i en avgrenset nasjonalstat annektert av en fremmed makt.21 

2.6 Bosniere under kommunismen 

Jugoslavia ble okkupert av Tyskland i 1941.22 Kongen rømte og emigrerte til London. Krigen 

i Jugoslavia var på mange måter en helt annen krig enn krigen som utspilte seg i resten av 

Europa og Verden. Det klassiske skillet mellom to stridende parter, Hitlers nazi allianse og de 

allierte maktene på hver sin side, var ikke like avklart i området. I gjennom århundrer bar 

Bosnia og Jugoslavias historie preg av utallige konflikter mellom lokale sør-slaviske og 

religiøse grupperinger. Dette gjorde krigen svært uoversiktlig. Serbiske rojalister kriget både 

mot kommunister og nazister. Ustasa-bevegelsen var kroatiske naziallierte. De startet en 

marionettstat, NDH, som drev med utryddelsen av jøder og alle andre ikke-kroater på lik linje 

med nazistene. På toppen av det hele hadde alle sørslaviske grupper sine egne SS-bataljoner 

som opererte under tyskernes kommando. 23 

Josip Broz Tito, lederen for partisanene på Balkan, tok makten etter andre verdenskrig. 

Sammen med sine partisaner, og uten direkte innblanding fra allierte styrker, klarte han å 

fordrive okkupantene. Slik ble de splittede gruppene i det gamle Jugoslavia samlet under 

samme slagord, «Bratstvo Jedinstvo». Direkte oversatt betyr dette «brorskap og samhold». 

Dette skjedde til tross for ulik religiøs og etnisk tilhørighet. 24 

                                                 
21 Malcolm: Bosnia, a short history: s. 144-147. 
22 Jeg nevner bevisst ikke første verdenskrig. Årsaken er at den ikke har stor betydning i min oppgave. Formålet med 

historiekapittelet er å gi en kort innføring over de siste 150 år til det bosniske folket, og særlig beskrive den gradvise 

nedgangen i politisk innflytelse gruppen opplever, som følge av forandringer i maktbalansen mellom de store imperiene i 

datidens Europa.  
23 Malcolm: Bosnia, a short history: s. 174-180. 
24 Malcolm, Bosnia, a short history: s. 179-183. 
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Da kommunismen seiret over nazismen tok bosniske muslimer steget fra å være den ledende 

gruppen under osmanere, til å bli fratatt retten til å utøve sin religiøsitet under kommunistene. 

Alt dette i løpet av 75-80 år.  Kommunistenes Stalininspirerte tilnærming til religion la en 

total demper på religiøse aktiviteter og skikker. Det religiøse islamske systemet ble fjernet. 

Kvinner ble fratatt retten til å bære hijab, selv om dette var sjelden praksis. Videre ble det 

forbudt å utgi religiøse bøker. Dette ble reversert på 60-tallet da de fikk lov til å organisere 

seg og kalle seg for muslimer. 

Malcolm påpeker at det ikke utelukkende var bestemmelser over religionsutøvelse som var 

motivasjonen fra kommunistisk side da de myknet opp for religiøs organisering for muslimer 

på 60-tallet. Motivasjonen var snarere et ønske om å bedre forholdet til andre muslimske land 

i verden. Ved å vise at muslimer i Jugoslavia var verdsatt som en betydelig minoritet, fikk de 

politiske og økonomiske forbindelser med rike arabiske land. Uavhengig årsak, bedret 

forholdene seg for muslimer i Jugoslavia. Særlig i de områdene hvor muslimer var i flertall, 

slik som i Bosnia. Utviklingen førte til at mange bosniske muslimer benyttet muligheten til å 

posisjonere seg i det kommunistiske partiet som styrte landet. Jugoslaviske myndigheter 

kunne eksempelvis sende muslimske diplomatiske representanter for å forhandle økonomiske 

avtaler med arabiske ledere. Men for å få innpass i det jugoslaviske kommunistiske partiet 

måtte medlemmer av partiet gi avkall på religion. Disse mekanismene som Malcolm 

skisserer, problematiserer ytterligere bosnisk tilværelse. Det viser hvordan bosniere har 

måttet tilpasse seg igjennom forrige århundre. Dette er historiske hendelser som kan ha hatt 

sterk innvirkning på bosnieres forhold til religion. 25 

Med sine mange moskeer, kirker og synagoger virket landet utad tolerant ovenfor religioner, 

men virkeligheten var en annen. Sett bort ifra kommunistenes formaliteter på overflaten, så 

ble alle religiøse samfunn, også de kristne, undertrykt. Det var ikke mulig å gjøre karriere i 

arbeidslivet som en religiøs person.26 

Under det kommunistiske regimet og dens undertrykkelse av religion og religiøse 

institusjoner, ble den katolske kirken, den ortodokse kirken og også muslimske 

organisasjoner, instrumenter for nasjonalistiske tankesmier blant etniske grupper. Disse 

tankesmiene ga grobunn for nasjonalismen. Mange av medlemmene i disse gruppene fikk 

                                                 
25 Malcolm, Bosnia, a short history: s. 194-197. 
26 Malcolm, Bosnia, a short history: s. 194-196. 
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sentrale politiske posisjoner da nasjonalistene kom til makten i forkant av krigen på Balkan, 

som startet i 1992.27 

2.7 Krigen i Bosnia 

Krigen i Jugoslavia endte som kjent i et horribelt blodbad. Det var en krig man ikke kunne 

forestille seg var mulig i det moderne Europa på slutten av 1900-tallet. Opptakten til krigen 

bar preg av at nasjonalister startet å få mer og mer støtte i befolkningen. Slobodan Milosevic, 

som senere ble dømt i menneskerettighetsdomstolen i Haag for folkemord og forbrytelser 

mot menneskeheten, hisset opp stemningen. Han brukte aggressiv retorikk og spredte redsel 

blant den serbiske befolkningen. Han overbeviste de serbiske massene om at de var en utsatt 

gruppe. Hans ønske og uttalte mål var å sørge for at ingen serbere skulle være en minoritet i 

det føderale Jugoslavia. Derfor så han på Slovenias og Kroatias uavhengighetserklæringer 

som direkte provokasjoner. Ettersom han hadde flertallet i parlamentet på dette tidspunktet, 

startet han en kortvarig krig mot utbrytere.28 

I Bosnia var omtrent tretti prosent av befolkningen ortodokse på daværende tidspunkt. De 

anså seg selv for å være serbere. Resultatet ble derfor fatalt. Den katolske kontingenten av 

den bosniske republikkens borgere var på nærmere femten prosent. De ville også gjerne ha en 

del av territoriet til Bosnia og Hercegovina, som en del av Kroatia. Bosniske muslimer var 

derfor svært utsatt. I en folkeavstemning hvor ortodokse borgere avsto fra å stemme, ble det 

bestemt at Bosnia skulle erklære uavhengighet. Dermed var krigen en uunngåelig realitet. 

Serbiske styrker og paramilitære startet etnisk rensing av bosniske muslimer og katolske 

bosniere.29 Dette ble i senere tid bevist, fordømt og erklært for de verste krigsforbrytelsens 

siden andre verdenskrig av domstolen i Haag.  

2.8 Muslimsk etnisitet 

Etter at osmanske erobrere forlot området, ble slaviske muslimer spredt i området på Balkan. 

Deres etnisitet ble aldri ordentlig avklart. Etnisitet ble sammenvevd med religion. Mange 

forsøk ble gjort av det kommunistiske styret på å løse dette problemet på en fornuftig måte. 

                                                 
27 Vjekoslav Perica. Balkan Idols. Religion and Nationalism in Yugoslav States. (Oxford: Oxford University Press, 2002). S. 

74-79. 
28 Malcolm: Bosnia, a short history: s. 215-217. 
29 Malcolm: Bosnia, a short history: s. 237-252. 
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Eksempler på dette er begreper som muslimske serbere eller muslimske kroater. Jugoslavisk, 

med muslimsk religiøs overbevisning ble også forsøkt. Jugoslavisk etnisitet passet veldig bra 

inn i det politiske klimaet etter andre verdens krig. Partisanene som hadde bekjempet nazi 

allierte forrædere hadde medlemmer fra alle etnisiteter. Derfor var det å være jugoslavisk 

samlende og populært. Håpet var å ha en integrert jugoslavisk identitet. Alle kunne være 

kommunister og jugoslaver. 30 

Den jugoslaviske betegnelsen passet også den muslimske minoriteten. Mange ønsket å være 

jugoslaver med muslimsk religiøs tilhørighet. Men dette falt ikke i god smak hos kroater og 

serbere. Bosniske katolikker og ortodokse ville ikke kalle seg for jugoslaver. Bosniske 

muslimer ble derfor bare muslimer. «Muslim» ble således en etnisitet og en religiøs 

tilhørighet. Denne betegnelsen er problematisk. Man kunne da per definisjon være etnisk 

muslim, men av katolsk tro. Dette illustrerer selvmotsigelsen i begrepet.31  

Problemstillingen, nevnt ovenfor, er sentral i min oppgave.  På bakgrunn av at mange 

muslimer kunne gjøre karriere om de nedtonet eller snudde ryggen til religion, men allikevel 

kalte seg for muslimer, kan det tenkes at mange kan ha utviklet et uavklart eller ambivalent 

forhold til religion. På bakgrunn av dette har det vært av interesse for meg å finne ut hvordan 

den bosniske diasporaen i Oslo selv tolker dette skillet mellom etnisitet, nasjonalidentitet og 

religion. 

Mange bosniske muslimer valgte å betegne seg som etnisk muslimsk under det 

kommunistiske styret. Dette skyldes kanskje først og fremst mangel på en bedre betegnelse 

eller for å bekrefte sin opprinnelse, uavhengig av sin faktiske religiøse fromhet. Dette var 

spesielt populært i rurale områder hvor det gamle føydale systemet fortsatt var godt forankret. 

Mange bønder så på dette som en form for status. På slutten av 80-tallet og begynnelsen 90-

tallet var de fleste innbyggerne i de bosniske storbyene av muslimsk avstamning. Siden 

systemet var kommunistisk, var ikke dette synlig i form av religiøse riter ettersom slike 

aktiviteter var forvist til den private sfæren. De aller fleste bosniske muslimer har allikevel 

særegne muslimske navn som er lett gjenkjennelige. Muslimske borgere i byene var også mer 

sekulært orienterte. De hadde tilpasset seg systemet som hadde undertrykt islamsk levesett 

helt siden slutten av 1800-tallet, da det osmanske riket forsvant.  

                                                 
30 Karčić, The Bosniaks and the challenges of modernity: s. 26. 
31 Karčić, The Bosniaks and the challenges of modernity: s. 75-76. 
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2.9 Bosniere i Norge 

Det kom ca. 14 000 bosniere til Norge som følge av Balkankrigene på begynnelsen av 1990-

tallet. Bosniere skulle i utgangspunktet bo i Norge midlertidig. De aller fleste har derimot 

valgt å bli etter norske myndigheter innvilget kollektiv beskyttelse for gruppen. 32 

Den bosniske gruppen er demografisk lik resten den norske befolkningen. De fleste kom til 

Norge som hele familier. Mange av familiene besto av tre generasjoner. Slik gjenspeiler de 

resten av samfunnet og skiller seg fra mange andre innvandrergrupper hvor man kommer som 

enslig. Bosniske innvandrere anses således å være godt integrerte i landet. 33 

Tilværelsen i eksil, som en muslimsk minoritet i Norge, har trolig satt sitt preg på gruppen 

etter 25 år. Det er min oppfatning at de aller fleste som kaller seg selv for bosnisk-norske i 

dag har et forhold til islam. Bosniske muslimer har ikke levd under muslimsk styre siden det 

osmanske riket forlot Balkan. Jugoslavia, som en kommunistisk stat, henviste religionen til 

den private sfæren. Fra 1992 har bosniske muslimer levd i Norge, et sekulært kristent land, 

med fri religionsutøvelse. Bosniere har gjennomgått store historiske omveltninger. På 

bakgrunn av deres historie, og nåværende tilværelse i eksil, var det spennende å finne ut 

hvordan bosniere i Oslo forholder seg til religion og hva de tenker om sin nasjonale identitet. 

  

                                                 
32 Statistisk sentralbyrå, «På flukt fra Bosnia og Hercegovina til Norge på 1990-tallet.» 
33 Statistisk sentralbyrå, «På flukt fra Bosnia og Hercegovina til Norge på 1990-tallet.» 
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Kapittel 3: Metode 

Metoden i denne oppgaven baserer seg på en konstruktivistisk og postmodernistisk tradisjon. 

All data som har blitt produsert i denne oppgaven er et resultat av samtaler mellom intervjuer 

og informant. Jeg, som intervjuer satte premissene for intervjuet. Målet var å samle 

informasjon om hvordan de intervjuede forholder seg til hendelser i deres liv. Denne 

innsamlingsprosessen vil følgelig være påvirket av måten spørsmålene blir stilt, perspektivet 

til forskeren, og perspektivet til informanten. Hvilke spørsmål som stilles og hvordan de blir 

stilt, hvordan intervjueren blir oppfattet av informanten, og det generelle samspillet i 

intervjuet vil påvirke resultatet.34 

3.1 Selve intervjuet 

Foruten at informantene ble informert om mitt formål om å skrive en masteroppgave, lignet 

de første samtalene jeg gjennomførte i all hovedsak på dagligdagse samtaler. Det bosniske 

miljøet i Oslo er nokså lite. Så å si alle informantene har således en viss kjennskap til meg 

som person, min familie og min bakgrunn. Jeg var derfor forberedt på at samtalene kunne 

bære preg av dette. Jeg forsøkte å minimere bias ved å stille noen spørsmål som fungerte som 

en rød tråd i det som ellers utspilte seg som en avslappet samtale mellom to «bekjente».  

Studiet startet med et par forberedende samtaler hvor spørsmål ble stilt i en viss rekkefølge. 

Denne kommunikasjonsformen føltes unaturlig. På bakgrunn av denne erfaringen valgte jeg 

heller å ha en åpen dialog, for så å stille spørsmålene jeg hadde forberedt når det falt seg 

naturlig.  

En av mine hovedbekymringer før intervjuene var at noen av informantene skulle føle at vi 

snakket om for sensitive tema og at dette ville påvirke samtalen. De kunne vise seg 

uinteressert i å uttale seg om egne holdninger til emnet, eller kanskje til og med trekke seg fra 

intervjuet. Som en forsikring mot at dette skulle skje hadde jeg en kort introduksjon til tema, 

samt en lang premisslegging om formålet med samtalen før intervjuet startet. Jeg forsikret 

videre informantene om at de skulle forbli anonyme. Videre informerte jeg om at dersom det 

var noen spørsmål de følte seg ukomfortable å svare på så kunne de la være å svare. 
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Jeg gjennomførte til sammen ni intervjuer. Samtlige intervju ble avtalt i god tid før de fant 

sted. Informantene ble først informert om at jeg skulle skrive en masteroppgave og at jeg var 

interessert i å intervjue vedkommende. De som sa seg villig til å være med ble kontaktet igjen 

ved et senere tidspunkt hvor eksakt tidspunkt ble avtalt. Samtalene ble gjennomført på ulike 

arenaer. Noen av samtalene foregikk hjemme hos meg, noen foregikk hjemme hos 

informantene selv og, ved to anledninger, på mitt kontor. Alle informantene hadde barn i 

alderen 6-15 år. Samtlige informanter uttrykte under intervjuene at temaene denne oppgaven 

søker å belyse har vært opp til diskusjon i deres hushold. Dette viser at temaet rundt religiøs 

og etnisk identitet er av stor interesse i informantenes daglige liv.  

Jeg startet intervjuene med å forklare hvorfor jeg gjennomfører denne oppgaven, for deretter 

å stille spørsmål om informantenes holdninger til hvorvidt deres barn får delta i 

julegudstjenesten i regi av den norske skole. Av erfaring visste jeg at intervjusituasjonen er 

en dynamisk prosess hvor spørsmål må justeres og tilpasses til hvert enkelt intervju, til hver 

enkelt informant. Jeg erfarte raskt at kvalitativ forskning er et verktøy med fremgang og 

tilbakefall. Man kan oppleve at noe som synes som verdifull informasjon under intervjuet, 

ikke er verdifull som først antatt. 

Forskjellige aspekter av studiet som innhentingen av data, utarbeidelsen av spørsmålene, 

tolkningen av dataene, er prosesser som foregår samtidig. Følgelig vil de påvirke hverandre. 

Før gjennomførelsen av intervjuene hadde jeg utarbeidet et skjema med spørsmål. Hensikten 

var at de skulle fungere som ledetråder underveis i intervjuene. Det var viktig for meg å 

systematisere og tematisere data fra intervjuene. Tematiseringen gjorde det mulig å drive med 

komparativ analyse når dataene senere skulle analyseres og tolkes. 35 

Halvveis i rekrutteringen av informanter så jeg at det kunne være fordelaktig å gjennomføre 

noen gruppeintervju for å se hvorvidt svarene ble annerledes om emnet ble diskutert i 

plenum. Intensjonen og forhåpningen var videre at et slikt fora ville skape en diskusjon rundt 

tema. Jeg gikk bort fra denne planen selv om jeg ved flere anledninger satt og diskuterte med 

flere rundt emnet jeg skriver om. Disse samtalene har bidratt til at jeg har fått en bredere 

forståelse av min problemstilling, men jeg har ikke inkludert noe fra disse samtalene i selve 

oppgaven. 
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I de første intervjuene brukte jeg kamera med opptak. Jeg så raskt at dette ble for 

omstendelig. En av informantene ga videre utrykk for at hun ikke var komfortabel med å bli 

filmet. Jeg gikk følgelig bort fra en slik løsning og baserte meg på notater og skjemaet, nevnt 

ovenfor. 

I likhet med informantene er mitt morsmål bosnisk. Det var derfor naturlig å gjennomføre 

samtlige intervju på bosnisk. Jeg var bevisst på å ikke skifte til norsk underveis i samtalen. 

Om informantene byttet språk underveis var det helt i orden for meg, men det skjedde ved 

kun et par anledninger før vi fortsatte intervjuet på bosnisk. 

Da studiet søker å forske på informantenes forhold til religiøsitet og nasjonale identitet, ba 

jeg informantene først om å redegjøre kort for deres forhold til Islam. Deretter forsøkte jeg å 

finne ut hvordan informantene mente en bosnisk muslim burde forholde seg til kristne 

høytider, og hvordan de så for seg barneoppdragelsen i Norge med tanke på religion. Senere 

snakket vi mer direkte om nasjonalidentitetsfølelse og integrering i Norge for hele familien.  

Det var viktig for meg å få en forståelse for hvor from hver informant var, slik at jeg kunne 

bruke denne informasjonen til utarbeidelsen av mine analytiske kategorier. Dette kalles for 

koding. 36 Min antagelse var at de som er veldig dedikerte og fromme i større grad ville prøve 

å distansere seg fra det norske samfunnet. De mindre fromme antok jeg ville se på kristne 

høytider som en del av den norske nasjonale identiteten. Jeg tenkte derfor at de kanskje ikke 

ville være motvillige til å la sine barn delta i de norske tradisjonene. 

3.2 Rekrutteringen av informanter. 

Strategien i rekrutteringsprosessen var en mellomting av snowballmetoden og direkte 

headhunting. Som bosnisk i et lite bosnisk miljø i Oslo, bestemte jeg meg tidlig for å ta del i 

aktiviteter og arenaer hvor bosniere møtes og omgås.  Derfor jobbet jeg som frivillig på en 

nyopprettet bosnisk skole ved Teglverket skole. Skolen er åpen annenhver helg. Der samles 

foreldre og barn av bosnisk opprinnelse for å lære barna bosnisk gjennom undervisning, lek 

og samvær. Videre tipset en bekjent meg om 15 -20 bosniere hvor de aller fleste er fedre til 

barnehage- og skolebarn og spiller fotball en gang i uken. Jeg ble aktiv der og møtte noen av 
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mine informanter der. For å prøve å sette sammen en gruppe som best mulig representerer 

den bosniske minoriteten i Oslo var jeg også innom den bosniske moskeen for å komme i 

kontakt med aktuelle informanter der.37 

Jeg så at det var store forskjeller i hvor interesserte informantene var i å snakke med meg. 

Deres kunnskapsnivå om islam generelt var også veldig variabel. Noen kunne mye mens 

andre, foruten å erkjenne at de var bosniske muslimer, nesten ikke forholdt seg til religiøse 

skikker i det hele tatt. 

Mitt primære mål var å rekruttere 9 informanter. Selv har jeg en datter på 7 år. Jeg tenkte at 

med en datter i barneskolealder, hadde jeg en fin innledning til tema i rekrutteringsprosessen. 

Videre virket 9 informanter som en realistisk målsetting. 

Som alle foreldre til barn i grunnskolealder har informantene blitt spurt hvorvidt deres barn 

skal delta i julegudstjenesten. Ved å bruke et tema som jeg selv synes er interessant, tenkte 

jeg det ville være sannsynlig at også andre bosniere var opptatt av temaet. Om så var tilfellet 

ville jeg lettere kunne fange deres oppmerksomhet og rekruttere dem som informanter. I noen 

tilfeller viste informantene stor entusiasme og uttrykte at de gledet seg til å lese resultatet av 

studiet. Alle informantene ble spurt hvorvidt de kunne anbefale noen som kunne være 

interessert i å bli intervjuet. 

3.3 Min rolle i datainnsamlingen 

For at informantene skulle være komfortable med å dele sensitiv og privat informasjon, var 

det avgjørende å etablere et forhold basert på gjensidig respekt mellom meg som intervjuer 

og dem som informanter. Om noen av informantene tvilte på hva mine intensjoner, ville dette 

helt klart prege og mulig skade kommunikasjonen. Mangel på tillit vil, i verste fall, kunne 

føre til at dataene ble tilpasset det intervjueren ville høre og føre til at de ble ubrukelige. 

Dette var utfordringer, tilknyttet min rolle, som jeg måtte være forberedt på.  

Forholdet mellom intervjuer og informant er ikke likestilt. Siden jeg som intervjuer har en 

bestemt oppgave, med en intensjon om å innhente data, for så å tolke og analysere 

informasjonen, innehar jeg som intervjuer en form for makt over informasjonen informanten 

har formidlet. Om informasjonen blir brukt feil, eller tolket feil, kan informasjonen være 

                                                 
37 Thagaard, Systematikk og innlevelse: s. 53-57. 



21 
 

ødeleggende for informanten og studiet. På bakgrunn av dette hviler et stort ansvar på meg 

som intervjuer. Tilliten som informantene gir meg, gjør meg moralsk og etisk forpliktet til å 

behandle informasjonen riktig og ikke manipulere data. Dette forteller noe om den tilliten 

som må etableres underveis i intervjuet mellom intervjuer og informant. Det er videre klart at 

jeg som intervjuer er forpliktet til å behandle informasjonen konfidensielt dersom det er 

informantens ønske, eller om jeg som ansvarlig for studiet anser informasjon for å være 

sensitiv.38 

Når det gjelder dynamikken i intervjuene er vi som samtalepartnere mer likestilte. I noen 

tilfeller kunne det oppleves som om det var informantene som styrte samtalene. Hvor dette 

var tilfellet måtte jeg jobbe aktivt for å styre intervjuet i riktig retning, altså mot studiets 

tema. Til tross for mine forberedelser, samt spørreskjema, opplevdes det til tider som om 

noen av informantene hadde sin egen agenda. I disse situasjonene virket de bevisste på hva 

de ville formidle. Det var da de som styrte intervjuet. Jeg opplevde også ved et par 

anledninger at informantene selv ville vite hvordan jeg stilte meg til spørsmålene, og hvordan 

mitt eget barns deltakelse og oppvekst Norge ville bli håndtert av meg. Noen av informantene 

kunne også oppleves som noe skeptiske til hvorfor jeg stilte disse spørsmålene. Dette var noe 

jeg ikke var forberedt på. I disse tilfellene synes informantene å observere meg som 

intervjuer, tolke spørsmålene mine, og vurdere hva mine baktanker var med å utføre en slik 

studie. Med bakgrunn i dette har jeg vært bevisst på å ikke bli for personlig involvert med 

hver enkel informant. Jeg utarbeidet derfor pseudonymer til informantene tidlig i studiet og 

forholdt meg til de konstruerte navnene under skriveprosessen.  

En annen viktig utfordring i min studie er at jeg som intervjuer også er en "insider" i gruppen 

som blir studert. Som nevnt tidligere er de fleste av informantene kjent med mitt opphav, 

bakgrunn, samt hvem jeg er og hvem mine familiemedlemmer er. Følgelig var det fort gjort å 

havne i en vennskapelig setting med informantene. Noen av informantene beholdt jeg kontakt 

med etter at intervjuene var gjennomført. Vi møttes da senere, ved flere anledninger, og 

diskuterte også andre emner enn det som opprinnelig var intensjonen med intervjuet. Ved 

slike møter gjorde jeg det klart at intervjuet som sådan var over, at vi ikke lenger var i en 

intervjusituasjon, samt at informasjonen som kom frem ikke ville bli brukt i studiet. Det skal 

allikevel sies at disse samtalene utvidet min forståelse av personen i intervjuet og påvirket 

derfor hvordan jeg tolket det opprinnelige intervjuet. Dette var noe jeg måtte være 
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oppmerksom på. Jeg måtte passe på å ikke bruke informasjon som kom frem i de uoffisielle 

samtalene. 

3.4 Anonymitet og informantenes samtykke. 

Ettersom det er en mulighet for at informasjon i studiet kunne ha negative konsekvenser for 

informantene, bestemt jeg meg i forkant av intervjuene at alle informantene skulle være 

anonyme. Jeg utarbeidet som nevnt pseudonymer. Dette skyldes hovedsakelig at oppgaven 

omhandler temaet religion, som av mange anses for å være et delikat og privat tema. Videre 

er det et tema de fleste bosniere har sterke meninger om, men samtidig anser for å være en 

privat sak. Krigen som førte til at bosniere emigrerte til Norge hadde som kjent sterke 

religiøse implikasjoner. Ettersom gruppen som blir studert er liten, ville det derfor være 

enkelt for de som leser oppgaven å identifisere informantene. Ved å bytte navn, alder og 

profesjon vil det ha en tildekkende og anonymiserende effekt. 39Om gyldigheten og 

troverdigheten av selve oppgaven og dens konklusjon var svært avhengig av identiteten til 

informantene ville jeg vurdert å rekruttere informanter som ikke ønsket å forbli anonyme. Jeg 

mener at identiteten til informantene i oppgaven ikke er avgjørende for gyldigheten og velger 

derfor full anonymitet, i form av pseudonymer for alle informantene. 

Etiske retningslinjer i arbeidet med informanter krever at hver informant er opplyst om hva 

som er formålet med forskningen. Jeg har i alle innledningene, under premissforklaring, 

fortalt informantene at formålet med denne masteroppgaven er å belyse hvordan bosniske 

muslimer forholder seg til egen religion og nasjonale identitet som en muslimsk minoritet i 

Oslo, Norge. Jeg har formidlet at jeg vil lage en kronologisk oversikt over bosnieres historie, 

men at studiets hovedfokus vil være rettet mot skolegang og oppvekst til informantenes barn, 

samt hele familiens levesett, integrering i det norske samfunnet og forholdet til religion og 

nasjonalitet. Jeg fortalte informantene også at jeg var spesielt interessert i å studere hvorvidt 

deres nasjonale identitetstilhørighet og religiøse tilhørighet sammenfalt og styrket hverandre 

gjensidig. 

I gjennom dette studiet har jeg tatt høyde for at anonymiteten av hver enkelt informant kunne 

ha negative konsekvenser. I realiteten så er det ekstremt vanskelig å fult oppnå disse høyt 
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ambisiøse målene jeg har satt for å beskytte mine informanter. Studiets utfall etter 

gjennomførte intervju gjør meg allikevel ganske trygg på at det ikke vil være noen negative 

reaksjoner ovenfor informantene grunnet deres holdninger. Dette skyldes hovedsakelig at de 

fleste informantene mener at det er lite sanksjonering innad i det bosniske miljøet i Oslo for 

de som ønsker å bryte ut av gruppen, eller mene noe annet enn majoriteten.40 

Min fremgangsmåte i rekrutteringen av informanter, samt tilbakemeldingene etter 

gjennomførte intervju, gjør at jeg føler meg helt sikker på at deltakelsen var frivillig og at de 

opplevde samtalene som positive erfaringer. Dette bekreftes av at flere av informantene har 

uttrykt at slik forskning vil være positiv for den bosniske gruppen i Norge. Flere har også 

uttrykt at de gleder seg til å lese sluttresultatet.41 

3.5 Insider-/outsider-problematikk. 

Insider/outsider problematikkens kjerne ved studier basert på kvalitative intervjuer, er i denne 

studien høyst aktuelt. Som en del av den bosniske diasporaen er jeg interessert i emnet. Jeg 

innehar informasjon om historien og vil ha mine egne meninger om de forskjellige analytiske 

kategoriene. For studiens del er det best at disse meningene forblir uskrevet. Mine meninger 

skal ikke komme til syne i denne oppgaven da det vil kunne prege utfallet av studiet. 

Utveksling av tanker rundt emnet vil i en intervjusituasjon kunne ende opp med å påvirke 

utfallet. Dette er noe jeg har vært bevisst på under samtlige gjennomførte intervju. Ikke bare 

spørsmålene, men også kroppsspråket samt atmosfæren har vært nøye planlagt. Mitt mål har 

vært å formidle til informantene at jeg er klar over at jeg er en insider, men at mine meninger 

skulle forbli usagte. Det er vanskelig å si i hvilken grad jeg har klart å forbli objektiv under 

intervjuene. Jeg har følgelig fulgt etiske retningslinjer underveis, samt anstrengt meg for å 

unngå å uttrykke egne meninger ovenfor informantene. Dette var til tider vanskelig da det 

ved noen anledninger opplevdes som om informantene indirekte søkte min bekreftelse etter 

avgitt svar. 42 
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Kapittel 4: Anthony Smith - teori og 

problemstilling 

Nasjonalfølelse, etnisk tilhørighet og religion er tett knyttet sammen, ifølge Anthony Smith. I 

sitt verk Chosen Peoples bygger han videre på Benedikt Andersons teorier om religion og 

nasjonalisme. 

Anderson bruker eksempler fra historien til det jødiske folket mens de er i eksil i Babylon. 

Han illustrerer sammenhengen mellom religion og nasjonalfølelse i grupper av mennesker. 

Eksil, påstår han, gir sterk grobunn for økt nasjonalisme. En ubehagelig følelse av å være 

borte fra sitt folks område, der folket hører til opprinnelig, utløser disse følelsene. Disse 

følelsene er ifølge Anderson innbilte. De sangene, ritene og andre tradisjonene som er 

kjennetegnene til det jødiske folket og som de opprettholdt i eksil, oppleves sterkere når de 

blir imitert. Det skaper en følelse av samhold, som kan være sterkere til og med enn følelsen 

av samhold i utgangspunktet var. Anderson hevder dette skyldes et «imagined community» 

av folket. I virkeligheten, hevder han, er det ingenting som knytter folket sammen bortsett fra 

de repeterende tradisjonelle aktivitetene og ritualene. I slike kontekster vil denne gruppens 

tilhørighet oppleves som ren og hellig, og det vil styrke solidariteten innad i gruppen. Denne 

prosessen beskriver Anderson som det grunnleggende limet og det som i virkeligheten holder 

gruppen sammen, selv om mange av gruppens medlemmer aldri har møtt eller vil møte 

hverandre.43 

Men hva er da så dette «imagined community» av folk? Anderson analyserer folket som har 

blitt utvist fra sitt hjemland og lever i eksil, men som har sterk religiøs tilknytning til selve 

det geografiske området Jerusalem. Området er uadskillelig fra religiøs praksis på dette 

tidspunktet. Han forteller om fortvilelsen og maktesløsheten gruppens medlemmer opplever 

ved å være adskilte fra sitt hellige hjemland. Hvordan skal de kunne praktisere sin tro i eksil, 

er det i det hele tatt mulig? Betyr tradisjonene noe lenger når de ikke kan praktiseres på sin 

hellige grunn? Har religiøs praksis lenger noen reell betydning når medlemmene ikke lenger 

fysisk kan utføre sine ritualer på stedet? 

Anderson hevder videre i sin teori at hele nasjoner har oppstått som følge av de mange 

møtene mellom lingvistisk avgrensede og på andre måter definerte grupperinger, og som 
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følge av konflikter dem imellom. I sin søken etter sikkerhet og i redsel for undertrykkelse og 

utslettelse knytter større grupper bånd basert på samhold og likhet. De finner måter, i form av 

symboler og ritualer, for å opprettholde samholdet. Resultatet over tid er nasjoner som 

garanterer sikkerhet, suverenitet og trygghet innenfor avgrensede områder. Dette kan 

sammenliknes med en utvidet familie som garanterer trygghet til sine medlemmer men krever 

lojalitet, eller med det å være sjef i sitt eget hus og ikke la andre bestemme over en eller ens 

nærmeste. Dermed inneholder nasjonalismen noen av de samme grunnleggende følelsene 

som familien instinktivt gir: ubegrenset kjærlighet og et sterkt ønske og vilje om selvoffer for 

et større gode, og beskyttelse av medlemmene av gruppen.44 

Videre forklarer Anderson at soldater i et «imagined community», eller i moderne kontekst i 

en nasjon, handler for nasjonens beste uansett om det er etisk forsvarlig eller ikke. Grunnen 

til dette er at det ikke lenger handler om etiske valg men om faktisk tro på noe større enn en 

selv, nasjonen. Denne troen står på lik linje med religiøs tro. Nasjonen som institusjon 

erstatter dermed religionens funksjon, hevder Anderson. 

Argumentasjonen om nasjonalidentitet dras dermed tilbake til det religiøse utgangspunktet. 

Han påstår at nasjonalfølelse stammer fra den religiøse gruppetilhørigheten. Anderson er en 

sekulær tenker. Hans tilnærming understreker at nasjonalstaten har tatt over den overordnede 

gruppetilhørighetsfølelsen religionen en gang har hatt. For Anderson har nasjonalidentitet i 

moderne tid tatt over samme rolle som religionen hadde i førmoderne tid. Han hevder at 

nasjonalismen er en forlengelse, en slags videreutvikling av, et foreldet originalt religiøst 

«imagined community» i den moderne verden.45 

Det er viktig å påpeke at overgangen fra religiøst «imagined community» til 

nasjonalidentitetsmessig «imagined community» ikke har skjedd som følge av avtagende tro i 

gruppen, og heller ikke som følge av eller som en form for opprør. Anderson konkluderer 

med at det religiøse «imagined community» blir avløst av en nasjonalstat, men at det 

religiøse er en forutsetning for denne prosessen. Utviklingen, forklarer han, er en ubevisst 

utvikling av forståelse, over tid. Han erklærer dermed religiøs tilhørighet som foreldet og 
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baserer seg på nasjonalstatens tilhørighet som det primære, en erstatning og fortsettelse av det 

religiøse.46 

De jødene som fortsetter religiøse tradisjoner i Babylon er både i villrede og fortviler grunnet 

fysisk avstand til det hellige landet. Samtidig er det mulig for dem å holde fast ved sin 

religion selv om de ikke geografisk er tilstede i Jerusalem lenger. Det er mulig å leve i et 

annet geografisk område, eller sett med moderne perspektiv, i en annen nasjonalstat, og 

praktisere religiøse tradisjoner i den grad en ønsker.47 Jeg ønsker i min oppgave å undersøke 

hva mine informanter tenker om det å være bosnisk muslim i Oslo. Det blir opp til 

medlemmene av gruppen å vedlikeholde og videreføre denne tradisjonen til neste generasjon. 

Nasjonalidentitet og religionstilhørighet sammenblandes slik i moderne tid og det dannes nye 

kategorier av identiteter, grupper og former for gruppetilhørighet. I min oppgave er jeg 

opptatt av å identifisere disse kategoriene den bosniske diasporaen i Oslo har utviklet, tatt i 

betraktning den turbulente historien til gruppen.48 

4.1 Forholdet mellom religion og nasjonalidentitet 

Hva er da religion og nasjonalidentitet og forholdet dem imellom? Hvis det er slik Anderson 

mener, at de stammer fra de samme menneskelige behovene og at det er moderne tider som 

kan være årsaken til overføringen av det religiøse behov til noe som tar form i 

nasjonalidentitet. Og hvordan kan denne teorien anvendes på bosnisk diaspora i moderne 

Oslo? 

For å kunne ytterligere belyse dette forholdet mellom en nasjon og en religion vil jeg se på 

komponenter og definisjoner av disse begrepene og deres innhold, slik de blir brukt i Smiths 

teorier. Etter dette vil de empiriske dataene fra mitt feltarbeid, gjennom de analytiske 

kategoriene mine informanter deles i, belyse problemstillingen. 

Sammenkoblingen av nasjonalisme og religion kan ifølge Smith studeres fra to ulike religiøse 

innfallsvinkler. Han kaller disse for substansiell og funksjonelle. Han forklarer videre at det 

kreves adskillelse og forståelse av dem for å kunne anvende hans teori om «tre 

analysenivåer». Han går derfor til verks med å definere nødvendige komponenter i begrepene 
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nasjonalisme og religion. Disse er nasjonalisme og nasjon, nasjonalidentitet samt de to 

religiøse innfallsvinklene nevnt ovenfor. 

4.2 Nasjonalisme, nasjon og nasjonalidentitet. 

Smith definerer nasjonalisme som en ideologi og en bevegelse innad i en gruppe. Det er en 

ideologisk kamp for å bevare og opprettholde autonomi, samhold og gruppens tiltak, hvor 

medlemmer jobber aktivt for å skape eller opprettholde en nasjonalfølelse, hvor autonomi, 

samhold og identitet er de viktigste faktorene.49 

Hvordan mine informanter forholder seg til nasjonalismebegrepet i sitt nye hjemland, Norge, 

vil være viktig å kartlegge. Etter at de måtte rømme fra sitt land, Bosnia, som følge av en 

borgerkrig med sterke nasjonalistiske implikasjoner, har deres nasjonalfølelse for 

opprinnelseslandet blitt forsterket eller svekket? Hvordan er deres nasjonalfølelse i deres nye 

hjemland Norge, hvor de nå har bosatt seg og hvor de nå har fått etterkommere? Generasjon 

nummer to er i ferd med å bli oppdratt i en ny kontekst med to nasjonalstater å forholde seg 

til og to forskjellige religiøse påvirkninger. Den ene er fra hjemmet, med varierende grad av 

muslimsk påvirkning, og den andre er fra storsamfunnet, som har en kristentradisjon. 

En nasjon blir definert som en etablert gruppe eller populasjon som holder til i et geografisk 

avgrenset område og samtidig deler felles myter, historie, historiske fellestrekk, kulturelle 

trekk og felles normer og regler som alle medlemmer er enige om å følge.50 I hvilken grad 

oppfatter Bosnia som en nasjon av bosniere i Oslo? Og hvordan forholder de seg til sin nye 

nasjon Norge i sitt hverdagsliv? Har deres religiøse tro direkte innvirkning på dette 

spørsmålet? 

Nasjonalidentitet defineres som selve arbeidet for å opprettholde minner, myter og tradisjoner 

som skiller nasjonen fra andre nasjoner og arbeidet med å sørge for at alle medlemmene 

fortsetter å identifisere seg med felles historie og opphav. I tillegg inkluderes målrettet arbeid 

innenfor gruppen med å redefinere og vedlikeholde felles tradisjoner.51 Dette er det mest 

komplekse og interessante aspektet i min studie av den bosniske diasporaen i Oslo. Hvordan 

tenker mine informanter om sin nasjonalidentitet? Jeg sikter til både den nye nasjonale 
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identiteten som ble til etter frigjøringen av Bosnia, og den nasjonale identiteten gruppen 

eventuelt tilegner seg gjennom integrering i Norge. Hvordan ser informantene på seg selv? 

Og hvilke tanker har de om fremtiden når det gjelder integrering og spesifikt oppdragelse av 

sine barn som bosniere og nordmenn?52 

4.3 «Substansiell» og «funksjonell» tilnærming til religion 

«Substansiell» tilnærming til religion er en direkte forlengelse av Andersons verk. Her blir 

religionen erstattet av nasjonalstaten ved at nasjonen tar Guds rolle. Medlemmene tilber i 

denne tilnærmingen nasjonen og ikke lenger Gud. Nasjonalismen tar dermed institusjonens 

rolle, moskeens eller kirkens, mens nasjonalidentitet tar rollen til etterlivet. Nærmere forklart 

er arbeidet med å bevare kulturarv og gruppetilhørighet over generasjoner tilskrevet den rolle 

livet etter døden har i religiøst henseende.53 

For den bosniske gruppen jeg studerer i Oslo er dette et meget aktuelt tema. Gruppen var 

allerede vant til en substansiell tilnærming til religion der nasjonalismen hadde tatt over de 

religiøse institusjonenes plass. Islam ble etter andre verdenskrig henvist til den private sfæren 

i det kommunistiske Jugoslavia, men den kan ha fått en oppblomstring som en del av den nye 

identiteten etter borgerkrigen. Andersons teori ville hevdet at bosniere som nå er i eksil eller 

diasporaen vil utvikle en enda sterkere gruppetilhørighet. I hvilken grad stemmer dette for 

diasporaen i Oslo? Knyttes det å være bosnisk til religionen? Forsterkes bosnisk 

nasjonalfølelse? Og hvordan påvirker dette integreringsprosessen i det norske samfunnet? 

Hva har dette å si for den nye norske nasjonalidentiteten til gruppen? Dette er spørsmålene 

jeg ønsker å få svar på. 

«Funksjonell» tilnærming til religion skiller derimot mellom det hellige og det ikke-hellige. 

Slik blir ikke religion erstattet av nasjonalstaten som følge av moderniteten, men heller 

adskilt fra den. Religion får en sekundær rolle. Dens rolle defineres som et system av 

moralske normer og regler som skiller det hellige fra det sekulære eller ikke-guddommelige, 

men som samtidig skaper samhold i en gruppe, basert på moralsk enighet.54 I den 

funksjonelle tilnærmingen er det religiøse adskilt fra det nasjonale, de fungerer parallelt og 
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forholdet til religionen er sekundært. Det er plass til begge deler fordi, ifølge Durkheim, 

ingen nasjonalisme er mulig uten hellige symboler som har sitt opphav i religion. Selv 

sekulære nasjoner er nødt til å ha grunnleggende samlende verdier i bunn, og disse har sin 

opprinnelse i religion.55 Er dette slik for bosniere i Oslo, og i så fall på hvilken måte påvirker 

det dem i hverdagen? Som nevnt ovenfor, og redegjort for i den historiske delen av 

oppgaven, ble religionen etter andre verdenskrig, i det kommunistiske systemet bosniere 

levde i, henvist til privatsfæren. Det betyr at det har vært fullt mulig å praktisere religion, 

men ikke i den offentlige sfæren. Igjen er det et spørsmål om en religiøs tilhørighet har blitt 

forsterket som følge av eksiltilværelsen og konsekvensene av den katastrofen det bosniske 

folket opplevde i borgerkrigen. 

Anthony Smith argumenterer for at begge innfallsvinklene til religionen er nødvendige å 

anvende for å analysere forholdet mellom religion og nasjonalisme. Han lanserer sine tre 

nivåer av analyse av forholdet mellom religion og nasjonalitet, som baserer seg på nasjon, 

nasjonalisme og nasjonalidentitet og de to innfallsvinklene av religion, slik de er forklart og 

kontekstualisert med hensyn til oppgaven ovenfor. Han forklarer videre at det går an å skille 

mellom offisielle, populære og underliggende måter å analysere forholdet mellom religion og 

nasjonalitet på. 

4.4 Teori og analyse 

Begrepsavklaringene og forholdet mellom nasjonalisme og religion som forklart ovenfor er 

grunnmuren for Smiths tre analysenivåer. Først når en har forstått det ovennevnte kan en gå 

videre til å se på de tre nivåene av analyse og anvende dem på empiriske data. Begge 

definisjonene av religion er nødvendige og viktige for forholdet mellom religion og 

nasjonalisme. I min studie av den bosniske diasporaen i Oslo er det avgjørende å ha disse 

begrepene avklart for å kunne analysere data fra intervjuene og avgrense de analytiske 

kategoriene. Studien har som hovedmål å belyse det forholdet bosniere som nå bor i Oslo har 

til islam og hvordan deres personlige forhold til religion påvirker deres nasjonale identitet, og 

også hvilke ønsker de har for deres barns nasjonale identitet. Jeg antar at å bo i et annet land 

som minoritet, med en annen religiøs tilhørighet enn majoriteten, vil påvirke de voksnes og 

deres barns religionstilhørighet og nasjonale identitet. Innsamlede data har vist at det er en 
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felles rød tråd for alle men at det helt klart også er variasjon. Data bekrefter noen deler av 

Smiths teori men påpeker også at den inneholder noen klare svakheter. 

4.5 Nivåer av analyse - offisielt, populært og 

basalt/underliggende. 

Forholdet mellom nasjonalisme og religion kan analyseres på ulike nivåer. 

Et offisielt nivå handler om den offisielle versjonen av forholdet mellom religion og 

nasjonalisme. Her finner vi nasjonalisme slik den formidles av politiske ledere, politiske 

partier og til tider også religiøse ledere. Noen ganger gir mine informanter forklaringer om 

sitt forhold til nasjonalidentitet og religion som ligger nært dette. 

Et populært nivå handler om hverdagsliv, om hvordan nasjonalidentitet og nasjonalisme 

knyttes til religiøs praksis. Nasjonalismen er ofte sekulær men henter inspirasjon fra religiøs 

arv. 

Et underliggende nivå handler om de generelle dimensjonene som felleskap, territorium, 

historie og skjebne til et folk: en form for dyp struktur som kan opprettholde en 

nasjonalidentitet. Et eksempel kan være en etno-religiøs kult som det å være bosnisk muslim, 

og jeg vil undersøke hvorvidt jeg kan finne det underliggende nivået i det mine informanter 

forteller meg. 

Smith anvender sin teori hovedsakelig på den jødiske diasporaen. Hans håp var at teorien 

kunne være verdifull i andre deler av verden, som religioner og kulturelle tradisjoner i andre 

sammenhenger. Jeg ønsker å undersøke om hans teori er relevant for og anvendbar på 

bosnisk diaspora i Oslo, Norge. Essensen i Smiths poeng er: der hvor «community of 

believers» sammenfaller med etnisitet vil fellesskapet forsterkes ved å bli «a holy 

congregation».56 Jeg prøver å oppnå dette målet ved å belyse den bosniske diasporaens 

holdninger til religion og nasjonalfølelse for opprinnelseslandet Bosnia og det nye hjemmet 

Norge.  
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Kapittel 5: Bosniske barn i den 

norske skolen 

Den norske grunnskolen har et annet formål i dag enn den hadde ved opprettelsen. I likhet 

med resten av samfunnet har skolen hatt en utvikling som følge av moderne tider og 

sekularisering. Ved opprettelsen av skolen som institusjon på 1700-tallet, var hovedformålet 

å lære barna kristendom. Barna skulle lære å lese, regne og skrive også, men læringen var 

ikke primært fokusert på rent intellektuelt kunnskapsmessige. Barna skulle lære Guds ord og 

religiøs praksis. Skolen var på den måten sterkt påvirket av kirken. Undervisningen var tuftet 

på evangelisk-luthersk grunn og ledet av presten. Mot slutten av 1800-tallet forandret dette 

seg merkbart ved at presten sin rolle ble begrenset til kristendomsundervisningen og ved at 

det kom på plass en ny utgave av skolen, kalt folkeskolen. Skoledirektøren tok over 

biskopens plass. Selv om den evangelisk-lutherske opplæringen og barneoppdragelsen var 

dominerende fikk andre fag gradvis mer plass og det var ikke lenger primært religion som var 

tema i skolen. 57 

Omfattende reformer av skolen kom som følge av moderniseringen etter 2. verdenskrig. 

Grunnskolens konfesjonelle basis, kristendomsundervisning og forholdet mellom skolen og 

statskirken ble viktig på den politiske dagsorden. Stortinget la sterke føringer på at skolen 

skulle fremme toleranse ovenfor andre religioner. Skolen skulle ikke lenger være primært en 

del av kirkens dåpsopplæring. Denne biten måtte kirken fra 1969 ta seg av på egen hånd. 

Siden det absolutte flertallet av nordmenn var medlemmer av den norske kirken var det 

likevel demokratisk godt forankret at kristen moralsk oppdragelse skulle være førende og 

inspirasjonen til læringen. De geistlige skulle fungere som rådgivere for lærere. Dermed 

hadde de geistlige ikke en offisiell rolle i skolen lenger. I 1974 fikk de foreldrene som ikke 

ville ha barna deres i kristendomsundervisning på skolen, muligheten til å velge faget 

Livssyn. I dette faget fikk barna lære om andre religioner også. Utviklingen stoppet ikke her. 

På 90-tallet går utviklingen i den norske skolen, i tråd med hele det norske samfunnet og 

Vest-Europa forøvrig, mot stadig mer moralsk og religiøs pluralisme.58 
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KRL-faget ble innført i 2002. Dette faget er obligatorisk for alle barn. Forkortelsen står for 

Kristendom, religions- og livssynskunnskap. Hovedformålet med dette faget var å møte 

stadig større moralsk og religiøs pluralisme i samfunnet generelt med et fag som satte fokus 

på en positiv holdning til livssynspluralismen. Det var i tillegg et forsøk på å utvikle et 

moralsk og kulturelt felleskap i folket. KRL-faget var et nasjonalt kulturpedagogisk prosjekt 

der «både kristen religion og andre religioner og livssyn gis en positiv funksjon i elevenes 

kulturelle identitet.»59 Målet var også å danne elevenes kulturelle identitet og lære barna 

toleranse på tvers av religionstilhørighet. Det ble ansett av Stortinget som nødvendig for 

felleslivet i et nytt, moderne og pluralistiske Norge. I læreplanen til KRL-faget står det at alle 

mennesker er likeverdige og menneskeverdet er ukrenkelig. Faget respekterer og baserer seg 

på kirkens budskap, men fagdefinisjonen gjør det også enda klarere at kirkens dåpsopplæring 

og konfirmasjonstrening gjennom skolen er et tilbakelagt kapittel i historien. Faget har i dag 

navnet KRLE, som er en videreføring av KRL.60 Det understrekes likevel at når elevene skal 

lære om kristen tro så er det den luthersk-evangelisk konfesjon som står i fokus (og ikke den 

katolske eller andre kristne grener). På den måten får Den norske kirke en liten forrang, men 

det er altså ikke lenger en del av faget å hevde at det er den ene og sanne læren slik det har 

vært hevdet tidligere. Denne delen måtte kirken ta seg av.61 

5.1 Julegudstjenesten 

Skolegudstjenesten har vært et av hovedtemaene i mine samtaler med informantene. Jeg 

ønsket å finne et konkret eksempel der skolens forhold fortsatt knyttes direkte til kirken. 

Ukene før juleferie får foreldrene i Oslo-skolene forespørsel om hvorvidt barna deres skal 

delta på julegudstjeneste eller ikke. De som ikke ønsker å delta blir det arrangert et alternativt 

opplegg for på skolen. 

I en veiledning fra bispemøtet står julegudstjenesten omtalt i et eget punkt. I Oslo, som er en 

multikulturell by, har dette allerede blitt en etablert tematikk, og bispemøtet diskuterte og 

konkluderte med at det var viktig å ha en klar avklaring på dette emnet fra kirkens ståsted. 

Kirken forklarer i dette skrivet at selv om julegudstjenesten har et spesielt format, der skolen, 

foreldre og elever medvirker sterkt, så er dette en gudstjeneste der de samme prinsipper 
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gjelder som for andre gudstjenester. Bispemøtet påpeker at det er ønskelig at elever med 

annen eller ingen annen tro deltar, men at de da tar en tilskuerrolle og ikke deltar aktivt om de 

ikke ønsker det. Skrivet sier også at elever som skulle ønske det, kan få være med å lese fra 

Bibelen, men at det ikke er naturlig å lese fra noen andre hellige bøker som ikke hører til i 

kirken, som for eksempel Koranen.62 

Bispemøtet konkluderer med å si at skolegudstjenesten dermed egentlig ikke skiller så mye 

fra vanlige gudstjenester. Selv i vanlige gudstjenester er noen kun lyttende og observerende, 

mens andre tar en mer aktiv rolle.63 

For den bosniske muslimske diasporaen i Oslo med barn i skolen er deres deltakelse i 

kirkeaktiviteter som skolegudstjeneste en ny og en meget aktuell problemstilling. Gruppen 

jeg har intervjuet er førstegenerasjons innvandrere og har barn i skolepliktig alder. I samtlige 

intervjuer med mine informanter har det blitt uttrykt en viss usikkerhet når det gjelder 

kristendom i skolen. Samtlige har også uttrykt at det uten tvil er positivt for barna å lære om 

andre religioner, og i så måte har informantene uttrykt positiv innstilling ovenfor pluralismen 

som sådan. Men spørsmålet om hvorvidt de vil la barna dra på julegudstjeneste som 

arrangeres i regi av skolen har fått mange til å tenke noe ekstra på dette emnet. I dette 

kapitelet undersøker jeg hvordan bosniske foreldre tenker og forholder seg til dette 

spørsmålet, om de lar barna sine delta i julegudstjenesten, hvilke konklusjoner de har kommet 

til og hvordan de begrunner dem. Samtidig anvender jeg Anthony Smiths teori på innsamlede 

data og undersøker om hans analyse har noe verdi eller kan anvendes for gruppen av bosniere 

i Oslo. 

5.2 Å delta i julegudstjenesten med skolen 

I det moderne Oslo, med veldig mange forskjellige minoriteter og trossamfunn, utgjør 

bosniere en liten og nyetablert gruppe. Ca. 3400 av dem er bosatt i Oslo.64  

Åtte av ni av mine intervjuede informanter svarte positivt på spørsmålet om de lar barna sine 

delta i julegudstjenesten.  
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5.3 Kulturelle bosniske muslimer og deltakelse i 

julegudstjenesten 

Mirsad, den ene som sa at han nektet sin sønn Edin å delta, åpnet likevel for deltakelse, hvis 

sønnens fravær på noen måte fikk sosiale konsekvenser for ham på skolen. Også hvis Edin 

selv ønsket å delta ville han ikke nektet ham. Han begrunnet sin avgjørelse om å nekte 

deltakelse på følgende måte: 

«Hvorfor skal jeg sende Edin til kirken, når jeg selv ikke har tenkt å mase på ham om islam 

og Mohammed og heller ikke sende ham til mejtef?65 Det ser jeg på som bare feil. Det er en 

kristen «institusjonalisering»66 av barna. Mine barn skal ikke være med på det.» 

Mirsads svar ga meg et inntrykk av at dette var et emne han virkelig har tenkt på. Det som 

var interessant å analysere var argumentasjonen hans rundt emnet. Mirsad forklarte meg at 

han selv kun er en «kulturell bosnisk muslim», og det var her min første analytiske kategori 

ble til. Forholdet hans til religionen er sterkt knyttet til høytidsmarkering og nasjonalfølelsen 

som bosnier. Religiøsitetsdelen, som deltakelse i moskeen og tilbedelse av Gud, er ikke noe 

som han driver med eller anser som viktig i sitt liv. Tvert imot anser han det som irrelevant 

og unødvendig. Ifølge ham er islam en samlende faktor for bosniere i Bosnia og i Norge, en 

del av vår nasjonale identitet. Men han påpeker at religion for hans del er uinteressant, og 

mener også at det er slik for mange andre bosniere: 

«Mange bosniere ble muslimer over natta da krigen startet. En grunn til det er at vi ble 

angrepet fordi vi er muslimer, så det ble en samlende kraft for folket og forsvaret av vår 

nasjonale identitet. Andre grunnen er at mennesker i nød ofte søker etter en høyere mening 

med livet og da tyr mange til Gud» 

Sammenlignet med to andre av mine informanter, Fikreta og Fahrudin, som jeg kategoriserer 

under «kulturelle bosniske muslimer», mener jeg Mirsad anser religion som mer relevant, i 

diaspora sammenheng. Alle tre ser ut til kun å ha kulturelle bånd til det å være bosnisk, og 

anser religionen som utdatert og irrelevant i den moderne verden, når vi snakker om Bosnia. 

De er enige om at det er noe som ligger i bosnisk felles fortid og binder gruppen sammen. 

                                                 
65 Mejtef på bosnisk betyr muslimsk skole for barn. 
66 Ordet «institusjonalisering» er en uheldig formulering som betyr forskjellige ting på bosnisk og norsk. Mirsad mente at 

ved å delta i samlingen i regi av kirken/institusjonen, kunne barna bli påvirket teologisk. 
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Forskjellen mellom Mirsad og de to andre i gruppen, til sammenligning, er likevel, slik jeg 

tolker det, at Mirsad ikke ser ut til å ha tatt til seg de norske høytidene på samme vis som 

Fikreta og Fahrudin har gjort. For Mirsad ser religionen ut til å være irrelevant så lenge de 

tradisjonelle høytider kan forbindes med de muslimske høytidene og praksisen i hjemlandet 

Bosnia. Det blir ikke helt det samme å likestille julefeiring med feiring av bajram67, og at den 

feires utelukkende grunnet bevaring av tradisjon og nasjonalidentitet. Å feire de muslimske 

høytidene i Bosnia, som en del av en nasjonal tradisjon, kan ikke sammenlignes med å feire 

jul som en nasjonal tradisjon for Mirsad. Dette er ifølge ham ikke sammenlignbart. 

Den offisielle religionen i Norge er kristendom, og kristendom er ikke, ifølge Mirsad, 

forenlig med bosnisk nasjonalidentitet, kun med det norske. Mirsad påpeker at han føler seg 

norsk også, og er svært glad i Norge som sitt andre hjemland. Men at han er fortsatt først og 

fremst bosnier og hans religiøse røtter, uansett hvor urelevante i hans liv ellers, er muslimske. 

Dermed ønsker han ikke at hans barn skal delta i julegudstjeneste, som er en kristen aktivitet: 

«Ja, det er en del nordmenn som kanskje ser på julefeiring som tradisjon og ikke legger like 

mye religiøsitet i det. Samme som det er for min del for bajram68. Men det blir ikke det 

samme for meg med julefeiringen. Det er ikke noe jeg kan forholde meg til. Jeg har nasjonale 

følelser for Norge også, ja, men de er knyttet til mitt liv i Oslo, min jobb, mine venner, mitt 

pass, den norske skolen der ungene mine er hver dag. Det er ikke plass til kirken der.» 

De to andre i kategorien «kulturelle bosniske muslimer» ser på denne problemstillingen noe 

annerledes. Fikreta forteller meg at hennes barn selvfølgelig skal få lov til å delta i 

julegudstjeneste sammen med sine norske venner. Det har aldri falt henne inn å nekte sine 

barn deltakelse i det hun anser å være en nasjonal tradisjonell markering av julehøytiden. 

Fikreta forklarer at bosniere før krigen i Bosnia feiret nyttår med juletre og gaver, og at denne 

tradisjonen lignet veldig på julefeiringen nordmenn praktiserer. Det er en flott tid da familien 

samles, spiser god mat, utveksler gaver og har det hyggelig. Å tilpasse seg det nye livet i 

Norge er ikke veldig vanskelig når det i utgangspunktet er veldig likt. Siden det religiøse for 

Fikreta uansett ikke har noen spesiell betydning kom overgangen fra nyttårsfeiring i Bosnia 

til julefeiring i Norge til å være smertefri. Hun presiserer likevel at hun har mange venner 

som feirer bajram, en høytid som hun også anser som en del av bosnisk kulturarv og en viktig 

del av bosnisk nasjonalidentitet. Fikreta forklarer at hennes datter Amina ved en anledning 
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hadde spurt henne om hva som var galt med de andre barna som ikke var med til 

julegudstjeneste. Fikreta forklarte henne at dette var barn med andre religiøse tilhørigheter 

enn den kristne og som ikke ønsket å delta i julefeiringen. Videre hadde hun snakket med 

Amina om religion og fortalt henne at hun selv ikke var kristen, at bosniere opprinnelig er 

muslimer, men at julegudstjeneste er en del av tradisjonen og det å være norsk. Siden Amina 

selv er født i Norge var det aller best at hun var med. 

Fahrudin, den tredje som inngår i kategorien «kulturelle bosniske muslimer» forteller at det 

ikke hadde falt ham inn å nekte barna sine å være med på julegudstjeneste:  

«Hva, nekte dem deltakelse i julegudstjeneste? Hvorfor skulle jeg finne på å gjøre noe sånt? 

Det er Guds hus og det er ikke forbudt for muslimer å observere. Skal de sitte igjen med folk 

fra andre verdensdeler og bli outsidere istedenfor å ta del i som er mye nærmere vår egen 

tradisjon og det som er deres nye hjemland, landet de er født i? Det går jo bare ikke.» 

Fahrudin modererer seg litt etter uttalelsen og påpeker overfor meg om at han også er en 

troende muslim. Han er til og med aktiv i moskeen der han ber av og til, når han føler for det. 

Men han forklarer at hans tilhørighet ikke er sterkt knyttet til selve religionen. Han er først og 

fremst bosnier. Hans identitet knytter seg dermed til nasjonaliteten. Når folk dør drar han til 

dzenaza69, barna hans kan gjerne dra til mejtef hvis de ønsker. Men det vil de ikke. Han sier 

at han har ikke tenkt å nekte dem det. Han forteller meg at han er en bosnisk muslim, med 

europeisk moderne livsstil. Og at de aller fleste andre venner og bekjente av ham er det 

samme. Han tar opp spørsmål om kleskoder, alkoholkonsum og europeisk mentalitet, for å 

illustrere at bosniere ikke er så forskjellige fra nordmenn, selv om nordmenn er kristne. 

Derfor er det ikke noe vits i å begynne å lære barna å skille seg nevneverdig ut i så ung alder. 

De bør delta i slike tradisjoner som julegudstjenesten, så kan de selv bestemme detaljer når 

de blir voksne. 

Et av de sentrale temaene Fahrudin tar opp i intervjuet er kvinnesynet og forholdet mellom 

kjønnene i Bosnia sammenlignet med andre kulturer blant de muslimske minoritetene i Oslo. 

Han forklarer at forholdet mellom mann og kvinne blant bosniske muslimer er mer likestilt, 

og argumenterer derfor for at han lettere kan identifisere seg med nordmenn, selv om de er 

kristne, enn med andre muslimer fra andre verdensdeler og kulturer der mannen ofte er den 

som bestemmer i forholdet. Bosniske foreldre har heller ingen innvirkning på hvem deres 
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barn skal gifte seg med. Bosniske kvinner er frie til å gifte seg med den de skulle ønske. 

Fahrudins mening er at det er fint å gifte seg med en annen bosnier i utgangspunktet. Det har 

mange fordeler, som felles språk og tradisjoner, men han sier at han heller ville sett at hans 

datter giftet seg med en liberal kristen, enn med en svært konservativ muslim. Han ønsker 

ikke at hans datter skal oppleve å være underlagt sin mann, noe han mener og opplever er 

praksis blant noen andre muslimske minoriteter i Oslo. 

Fikreta, Mirsad og Fahrudin er enige om at islam er en sterk bidragsyter til den bosniske 

nasjonale identiteten, og de føler alle en sterk bosnisk nasjonal tilknytning. Likevel blir selve 

det religiøse innholdet gitt en sekundær betydning i deres liv. 

5.4 Tradisjonelle bosniske muslimer og deltakelse i 

julegudstjenesten 

«Jeg tror at de fleste bosniere ble troende eller i alle fall sterkere i troen fordi vi ble angrepet 

grunnet vår religiøse tilhørighet.» 

Slik svarer Jasmin på mitt spørsmål om hvordan han mener forholdet mellom islam og 

bosnisk nasjonalitet er. Han forklarer at han opplevde dette selv i krigen i Bosnia, før han 

kom til Norge. Det var veldig vanskelige tider under krigen som gjorde at han «vendte om» 

til religionen og begynte å be til Gud. Han forklarer at han blir veldig deprimert av å tenke 

tilbake på den tiden, og at det som kanskje sårer ham aller mest er at han «fant» Gud først i 

en slik desperat situasjon. At det var det som måtte til selv om hans mor var sterkt troende og 

praktiserende muslim.  

Jasmin og kona nekter ikke barna sine deltakelse i julegudstjenesten, fordi de mener at det er 

viktig at barn lærer seg tradisjonene til landet de lever i og å respektere dem. Han er veldig 

klar på at religion er et viktig tema i hjemmet deres. Kona er dypt troende og svært aktiv i 

moskeen. Barna går på mejtef ukentlig med kona, men han selv er ikke så aktiv. Han 

forklarer at i området der de bor i Oslo er det bosatt mange andre muslimske minoriteter. Det 

er derfor, ifølge ham, ikke en selvfølge at alle drar til julegudstjenesten. Det er for familien en 

balansegang å ikke skille seg for mye ut i begge retninger. Han ønsker at barna ikke skal 

være ekskludert fra det norske, men heller ikke sett på som vantro blant andre muslimer. De 

andre muslimske minoritetene har som praksis å nekte barna deltakelse i julegudstjenesten, 

forteller han. De har likevel valgt å ikke nekte barna sine å dra, men etter å ha vært der et par 
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ganger har ikke barna lenger lyst til å være med. De ønsker heller å ta del i alternative 

aktiviteter på skolen i tiden da julegudstjenesten foregår sammen med de andre muslimske 

barna. Han forklarer at dette var rett og slett noe barna selv ønsket etter hvert, og at det er en 

ikke-sak for ham og kona: 

«For min del kan de dra, siden det uansett er et Guds hus og det ikke er forbudt i islam å 

være i kirken, men jeg forteller dem at det ikke er vår religion. For min del handler det mest 

om patriotismen og tilhørigheten til Bosnia. Vi har vært igjennom mye og selv om jeg ikke er 

en aktiv muslim, er jeg meget stolt av å kalle meg selv bosnisk muslim. Det er det som er vår 

religion, vår bosniske religion og en del av oss alle som kaller oss bosniere» 

Men Jasmin forklarer også at han prøver å lære barna sine at det å være muslim eller religiøs 

i det hele tatt er en privat sak. Han forklarer at han mener at det er en klar forskjell mellom 

bosnisk islam og det han kaller for «ekstrem islam». Familien feirer muslimske høytider, men 

har ingen problemer med å ta del i den norske julefeiringen. Jasmin forklarer at han er 

bekymret for tilhørigheten til barna sine og håper at de ikke vil «falle mellom to stoler»: 

«Å være en bosnier bosatt i Oslo, i diasporaen, som det gjerne kalles, er egentlig å være litt 

fremmed både i Bosnia og i Norge. I Norge er man innvandrer mens i Bosnia så blir man 

omtalt som diaspora. Hvor hører man egentlig hjemme da? Jeg håper mine barn ikke får 

identitetsproblemer på grunn dette. Jeg er derfor opptatt av å lære dem vår historie, men 

også å fortelle dem hva Norge og Norges befolkning har gjort for oss når vi hadde det som 

vanskeligst. Mitt håp er at de finner en komfortabel balanse som både bosniske og norske, 

heller enn ingen av delene.» 

Samir har to døtre i skolen og forteller at han har tenkt på saken grundig og diskutert med 

andre bosniere hvorvidt jentene kan delta i julegudstjenesten. Konklusjonen ble at barna selv 

skulle få bestemme. 

«Ifølge det jeg har forstått, så kan barna selvfølgelig dra på julegudstjenesten og se på, men 

de skal ikke be til Gud der inne, det er egentlig det hele, tenkte jeg.» 

Det er ifølge Samir ikke helt uproblematisk at muslimske barn deltar i julegudstjenesten, men 

det er en oppgave for foreldre å behandle denne problematikken med omhu. Slik situasjonen 

er, forklarer Samir, så har hans døtre mange norske venner som tar det som en selvfølge å 

delta. Derfor har han og kona forklart jentene at de kan være der, men at det ikke er deres 
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religion. De ønsker ikke at barna skal føle seg utenfor og dermed skille seg ut. Samir 

forklarer at han personlig ikke er så veldig opptatt av religion men at hans oppfatning er at 

det er bosnisk tradisjon å feire bajram, og det øker den bosniske nasjonalfølelsen og 

tilhørigheten til gruppen å delta i religiøse sammenkomster. Dette generelle synet på religion 

deler han forøvrig med de to andre i kategorien «tradisjonelle bosniske muslimer». For ham 

personlig er det en nostalgisk plikt å videreføre det bosniske i hjemmet og formidle det til 

barna sine. Derfor er ikke deltagelse i noen form for arrangement i kirken egentlig veldig 

ønskelig. Men han vil ikke at barna skal bli utstøtt på noen måte av sine norske venner. 

Derfor tenker han å lære dem hvor de stammer fra og hva som er deres tradisjoner, først og 

fremst. Han sier at han er en tradisjonell bosnisk muslim i bunn. Religionen spiller ikke en 

stor rolle i hans liv, men det er retningslinjer og verdier han selv har lært hjemme og som han 

anser å være viktige å bevare. Hans kone og hennes familie er mer aktive religiøst. Men også 

de er kun i moskeen under høytiden, og da har Samir også vært med. Han synes det er meget 

hyggelig og at det gir ham en følelse av samhold i det bosnisk muslimske samfunnet. Samir 

påpeker likevel at han ikke kan kalle seg en «global muslim» og at det ikke hadde falt ham 

inn å dra på noen andre moskeer i byen bare fordi han er muslim. Det er kun den bosniske 

moskeen som er aktuell for hans del: 

«Det er mange forskjellige tolkninger av islam, som de arabiske, afrikanske, og så videre, 

men for min del er ikke det noe interessant. Jeg feirer bajram med bosniere, men når 

fastetiden er ferdig tar vi en fest, og da drikker vi øl og vin. Vi hadde noen bosniske 

ungdommer som gikk i wahhabi-klær på moskeen og ja, det var greit nok det en periode, men 

til slutt så ble det litt mye og imamen sa at de heller kunne dra til en annen moske hvor de 

fant likesinnede.» 

Deltakelsen i julegudstjenesten har heller ikke vært helt problemfritt, forklarer han. Døtrene 

sluttet etter ett år med deltakelse. De bestemte selv at de ikke ville være med videre. De 

syntes det var kjedelig og ville heller være med på de alternative aktivitetene på skolen, og 

det var Samir glad for: 

«Det er jo ikke bare dette med julegudstjenesten, du har jo hele oppstyret med julefeiringen, 

Lucia-toget, sangene. Jeg følte på et tidspunkt at mine barn ble sendt til kristne misjonærer 

på skolen. De kom jo hjem noen ganger og sang julesanger, jeg er ikke helt sikker på at det 

er i orden. Det er greit å slippe å forholde seg til det mer.» 
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Samir forklarer videre at hans oppfatning av det å være bosnisk er sterkt knyttet til islam, og 

at den har blitt sterkere etter krigen. Men han forklarer at det er veldig mange aspekter ved 

«tradisjonelle bosniske muslimer» som er direkte uforenlige med selve religionen islam og 

som heller kan tilskrives «Balkan-mentaliteten» som bosniere deler med andre folkeslag og 

religioner fra samme område. Han og vennene hans har vokst opp, i likhet med 

foreldregenerasjonen, i et urbant, moderne Europa hvor alkoholkonsum, flørting med jenter 

fra ungdomstiden av, dans og moro har vært normalt. Det religiøse har alltid bare vært noe 

han har forholdt seg til fordi noen i familien arrangerte en middag, eller at de dro til en tante 

fordi det var høytid. Å oppleve at muslimer fra andre deler av verden, boende i Oslo, lar 

religionen styre så mye av hverdagen var for mange bosniske muslimer en veldig rar 

opplevelse og for ham personlig veldig vanskelig å relatere til.  

«Jeg har respekt for praktiserende muslimer, det krever disiplin. Og det er også bosniere som 

er utrolig hengivne til religion. Jeg har selvfølgelig respekt for andre religioner også. Og nei, 

selvfølgelig spiser ikke vi svin hjemme, men jeg kan ikke la islam styre hverdagen min. Vi 

kommer fra et sekulært system og vi bor nå i et sekulært system og det er jeg glad for. Det er 

vanskelig å si om det er greit for mine døtre å være i kirken. Jeg syntes det var greit helt til 

jeg innså at barn jo er lett påvirkelige. Derfor er jeg glad for at de ikke drar dit lenger, så 

slipper jeg å forholde meg til spørsmålet. På et eller annet tidspunkt om de ikke sluttet selv 

måtte jeg vel sagt ifra om at det var på tide å slutte.» 

Min tredje informant som inngår i kategorien «tradisjonelle bosniske muslimer», Nermina, 

forteller at hun føler seg mest norsk når hun er sammen med andre muslimske minoriteter i 

Oslo, og mest bosnisk når hun er sammen med andre bosniere. Hun er troende muslim men 

sier at hun anser det som et dypt personlig anliggende. Det er ikke noe hun diskuterer med 

noen, ikke engang med barna sine foreløpig. Hun og mannen hennes har latt barna delta i 

julegudstjenesten, og de har ikke hatt noe problematikk i den forbindelse. Men hun ønsker i 

likhet med Samir og Jasmin å gjøre det klart at det er et bosnisk nasjonalt identitetsspørsmål å 

være muslim, ha muslimske navn og feire muslimske høytider.  

«Når det gjelder mine venninner og venner så er det ganske likt delt mellom de som tror på 

ordentlig og de som bare er med på bajram-feiring, bare for den sosiale omgangen sin del. 

Det er det jeg antar bare, siden vi snakker jo ikke akkurat om dette. Jeg personlig ønsker 

sterkt for mine barn å lære det bosniske språket. Gjennom samvær på den bosniske skolen og 

andre bosniske sosiale sammenkomster, å oppleve hva det er å være bosnisk, spise bosnisk 
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mat, synge bosniske sanger og bli kjent med de andre bosnierne i Oslo. Slik får hun et 

bosnisk nettverk her i Oslo og lærer at hun er bosnisk i tillegg til å være norsk. Det religiøse 

er uansett ikke noe som har mye plass i hjemmet vårt, og derfor så har mine barn selv fått 

velge om de vil dra til kirken i forbindelse med julegudstjeneste.» 

Nermina forklarer at hennes barn ikke har ønsket å være med på mejtef i den bosniske 

moskeen. Hun tok dem med en gang, men de likte seg ikke der helt og derfor så har hun ikke 

spurt om de vil dra flere ganger: 

«Helt ærlig, Så jeg ikke helt for meg at de skulle fortsette der uansett. Jeg trodde det skulle 

være mindre teologibasert.»  

Verken hun eller hennes mann har noen gang vært med på religiøs undervisning, siden det 

ikke var populært i Jugoslavia før krigen, og derfor har de heller ikke tenkt å sende barna dit. 

Når det gjelder julegudstjenesten tenker Nermina at det er en hyggelig markering i 

forbindelse med norsk juletradisjon og at barna hennes har godt av å lære om kristendommen 

og landet de bor i. Hun ser ikke noe galt i det, og ler bare av hele problemstillingen: 

«Mine barn blir nok ikke kristne av å gå på julegudstjeneste, de som tror det har ikke helt 

skjønt det.» 

De tre informantene som utgjør kategorien «tradisjonelle bosniske muslimer» ser ut til å være 

opptatt av at barna deres skal forbli bosniske muslimer, men samtidig være godt integrerte i 

det norske samfunnet. Nasjonalidentitet og nasjonalfølelsen som bosnisk er meget viktig å 

bevare, men det norske skal også omfavnes. Når det gjelder det religiøse aspektet ser de ut til 

å være svært pragmatiske når det gjelder julegudstjenesten, selv om de er veldig klare på at 

de ønsker for barna sine at de skal å se på seg selv som først og fremst bosniske og 

muslimske. Den nasjonale identiteten som bosnier står svært sterkt, og det er en viss angst 

hos noen av informantene for at barna skal inngå i altfor mye av det religiøse knyttet til 

kirken gjennom skolen. Ingen av informantene har likevel valgt å nekte barna sine deltakelse 

på julegudstjenesten. Min tolkning av kommentarene som gjelder den bekymringen de gir 

uttrykk for, er at de uttrykker en form for humor og behov for distanse til kirken. 

En ting de tre har til felles og som gjør at de blir skilt fra de andre i egen kategori er at de 

snakker om bosnisk identitet og religiøs tilhørighet som to sider av samme sak. Alle har også 

uttrykt at deres tro og familiens praktisering er først og fremst en privat sak.  
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De tre er opptatt av nasjonale bosniske idealer, ønsker å knytte sterkere bånd med resten av 

den bosniske gruppen og påpeker at det er ekstremt viktig for gruppen å holde på sine 

kjerneverdier, som de mener er tett knyttet til landet Bosnia og religionen islam.  

Samtlige uttrykker at religionen er noe som har blitt mer aktuelt for dem etter krigen, og at 

den er en sentral ingrediens av nasjonalfølelsen de føler for sitt opprinnelige land. De ønsker 

å ta del i religiøse tradisjoner og sammenkomster av bosniere i Oslo. De ønsker hyppigere 

møter for å bevare identiteten sin og gruppens eksistens. En viss angst for å bli assimilert i 

det norske samfunnet, i alle fall deres barn og generasjonen etter, er også uttrykt av samtlige. 

Dermed så er det ikke urimelig å hevde at de er svært opptatt av religiøs tro, nasjonale idealer 

og verdier de har tatt med seg fra Bosnia. Der den kulturelle gruppen gir religionen en mindre 

rolle i sine forklaringer om nasjonalidentitet, ser den tradisjonelle gruppen på religionen som 

en av de aller viktigste ressursene i å bevare nasjonalidentitet knyttet til Bosnia og 

Hercegovina. 

5.5 Praktiserende bosniske muslimer og deltakelse i 

julegudstjenesten 

I den tredje gruppen som jeg har titulert «praktiserende bosniske muslimer» blir fokuset i 

intervjuene mer teologisk. Det er helt klart at Muhamed, Jusuf og Meliha er dypt religiøse og 

praktiserende muslimer som setter religiøs tilhørighet foran nasjonal tilhørighet.  

Muhamed sier at hans to barn er med i henholdsvis påskekomiteen og julekomiteen på 

skolen. Han omformulerer spørsmålet mitt angående muslimske barns deltakelse i 

julegudstjenesten og forklarer at bosniske og alle andre muslimske barn først og fremst bør 

feire og markere muslimske høytider. Det er det som er viktig. Etter hans mening er det ikke 

helt problemfritt å la muslimske barn feire norske kristne høytider. Det er en klar og viktig 

problematikk der. Men det er en del av den kristne norske befolkningens tradisjon, og vi som 

diaspora i Norge bør være glade når resten av landet er glade.  

«Det er ikke noe i veien for å feire når hele Norge feirer. Tvert imot er Norge vårt andre 

moderland, og vi bør være glade og gratulere våre landsmenn med sin stolte høytid. Vi bør 

være glade, med dem. Landet og folket tok oss imot når vi hadde det vanskeligst. Men 

deltakelse i julegudstjenesten må være i tråd med våre muslimske retningslinjer. Barn kan 

kun observere og ikke delta i gudstjenesten, det må være klart». 
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Muhamed forklarer at juletradisjonen også er en norsk nasjonal tradisjon, som bosniere, som 

er norske borgere, bør forholde seg til med glede. Men tradisjonen har sterke religiøse 

implikasjoner historisk sett, og det er en ting bosniske muslimer må være oppmerksomme på. 

Han legger ingen føringer for hvordan bosniske familier skal eller bør løse dette. Dette er en 

privat sak for hver enkelt familie å bestemme. Muhamed, for sin del, uttrykker at han «lar 

ikke barna bli frarøvet» muligheten til å lære om andre religioner, men hans barn får 

opplæring i muslimsk tro gjennom mejtef og han er ikke bekymret for at deres muslimske tro 

vil bli forstyrret på noen måte.  

Bosniske muslimer har en lang tradisjon for sameksistens med kristne og jøder, og Muhamed 

mener at bosniere derfor er godt rustet til samliv med andre religioner. Hans oppfatning er at 

bosniske muslimer har et avslappet forhold til julehøytiden og alt dette medfører av 

påvirkning på barna. Det er ikke noe helt nytt. Slik har det vært for bosniere i all tid, så derfor 

er det lett å tilpasse seg. Det er viktig å ta være på egne tradisjoner, det er første prioritet. Å 

delta i feiring av høytid for andre religioner mens en oppholder seg i et annet land er deretter 

bare normal folkeskikk. I likhet med samtlige intervjuede uttrykker Muhamed at han ikke 

ønsker at hans barn skal føle seg ekskludert på skolen og ønsker derfor at barna skal 

bestemme selv om de ønsker å delta i julegudstjenesten. 

Meliha forteller at barna hennes går på mejtef regelmessig og frivillig. Der får de innføring i 

deres muslimske tro og praksis. Religionen er et viktig samtaleemne i huset, og dermed så har 

ikke Meliha noen bekymringer for at deres barn skal få noe negativ påvirkning ved deltakelse 

i julegudstjenesten med skolen. Hun er svært positiv til det og mener at det er viktig for barna 

å delta. Indirekte formidler selve deltakelsen til barna, at nordmenn har kristen tradisjon, 

mens bosniere har en muslimsk. Ifølge Meliha er dette svært lærerikt og bra for utviklingen 

av toleranse. Barna lærer mye om kristendommen og islam og vet hvor de tilhører. Når det 

gjelder muslimske høytider, så blir barna og de voksne hjemme fra skole og arbeid og feirer 

med å se på bosnisk TV og programmer tilpasset høytiden derfra. Hvis de befinner seg i 

Bosnia under bajram drar de og besøker gravplassene til avdøde slektninger og deltar i 

middager og feiring med familien som en del av tradisjonen. 

«Praktiserende bosniske muslimer» anser tro å være adskilt fra nasjonalitet, noe hellig og 

førende i hverdagen. Religiøs overbevisning er det som styrer handlingene, og den kommer 

for mine informanters del foran nasjonalfølelsen både til Bosnia og til Norge. Dette vil ikke si 
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at gruppen skiller seg fra de to andre kategoriene i sitt syn på den sekulære staten, men 

heller at de gir religionen en primær rolle i sitt liv. 
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Kapittel 6: Bosniske norske barn og 

oppvekst i Oslo 

I det første kapittelet har jeg sett på hvordan foreldrene til de bosnisk-muslimske, norske 

barna forholder seg til høytiden og spesifikt til deltakelsen i julegudstjenesten. Deltakelsen i 

offisielle sammenkomster i regi av skolen er noe som skjer i den offentlige sfære, og det viser 

seg at de aller fleste har en positiv innstilling til at barna tar del i det norske samfunnet, med 

visse forbehold. 

I dette andre kapittelet går jeg litt dypere i informantenes verdier for å finne ut hvor viktig 

islam er i barneoppdragelsen. Jeg vil ta opp ulike tema, som valg av ektefelle for barna, det å 

få kjæreste, matvarer, halalkjøtt, svinekjøtt og alkoholkonsum. Formålet er å forklare hvordan 

bosniske muslimske foreldre ønsker at barna deres skal oppdras og hvilke verdier de anser 

som viktige for barna å videreføre som en del av det å være muslimsk bosnisk og norsk. 

Min oppfatning etter intervjuene med samtlige informanter er at alle er klare på at det er 

gjennom familielivet og barneoppdragelsen at foreldre legger etiske og moralske premisser 

for sine barn. Ved å utforske hvordan de forholder seg til noen av de ovennevnte 

problemstillingene ønsker jeg å belyse i hvilken grad religiøsitet spiller en rolle i deres liv. 

Jeg ønsker å se om de forskjellige kategoriene av informanter har særpreg og hva som 

eventuelt skiller dem fra hverandre. Religiøs tilhørighet og praktisering og videreføring av 

islamske skikker og verdier blir kontekstualisert, det vil her si knyttet til livet i det moderne 

Oslo. Målet er å undersøke om Smiths teori har noe verdi i denne sammenhengen, og å 

kartlegge forskjeller mellom de tre analytiske kategoriene mine informanter er delt opp i. 

6.1 Kjærester og ekteskap 

Ekteskapsinngåelse er et viktig mål i livene til muslimske menn og kvinner. Det er ifølge 

profeten Mohammeds tradisjon også ikke akseptabelt med sex utenfor ekteskapet. I store 

deler av den muslimske verden praktiseres arrangerte ekteskap. Familiestatus eller 

klantilhørighet kan være avgjørende for valg av ektefelle.  

Ekteskapsinngåelse er da ikke basert på kjærlighet mellom to individer, men kan beskrives 

som en allianse mellom to familier eller større grupper som klaner. Denne formen for 
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giftermålspraksis i enkelte kulturelle eller religiøse grupper fremmer segregasjonen mellom 

kjønnene under oppveksten og barneoppdragelsen. Jenter og gutter holdes ofte adskilt. I 

vestlige land er derimot idealet romantisk ekteskap der man selv finner en passende partner.70 

Arrangerte ekteskap er ikke en vanlig praksis blant bosniske muslimer. I denne 

sammenhengen skiller ikke bosniske muslimer seg fra resten av kristne europeere og finner 

selv sin ektefelle. På slutten av 80-tallet i det tidligere Jugoslavia og Bosnia var også 

interreligiøse ekteskap veldig vanlige blant muslimer. Mange muslimske menn og kvinner 

giftet seg med sine katolske eller ortodokse kjærester. Det var vanlig å møte en kjæreste på 

skolen eller arbeidsplassen. Likevel var det ikke akseptert praksis å ha en kjæreste som 

foreldrene kjente godt til. Først når ekteskapet var planlagt og nært forestående ble kjæresten 

introdusert for foreldrene. Vanligvis ble kjæresteforholdet skjult frem til da. Det ble heller 

ikke praktisert noen form for forbud for muslimske kvinner mot å gifte seg med menn av 

andre religioner, men det var ikke ansett som optimalt fra familiens side. 71 

Studier av muslimske kvinner i rurale områder i Bosnia viser også at den muslimske skikken 

med å ikke gifte seg med andre enn muslimer var sterkere forankret i rurale områder enn i 

storbyene. Ifølge muslimsk lov er det haram (forbudt) for muslimske kvinner å gifte seg med 

andre enn muslimske menn. I landsbyen der den norske antropologen Tone Bringa gjorde sitt 

feltarbeid var det kun tre tilfeller av blandede ekteskap og i alle tre tilfeller var mannen 

muslimsk og gift med en kristen kvinne. Dette faller innenfor regelen som sier at mannen 

skal kunne gifte seg med ikke-muslimske kvinner så lenge de er «bokens folk», altså kristne 

eller jøder. 72 

6.2 Praktiserende bosniske muslimer om kjærester og ekteskap 

Jusuf, Muhamed og Meliha, tre av mine informanter som jeg har kategorisert som 

«praktiserende bosniske muslimer», uttrykker alle tre at det aldri var aktuelt for dem selv å 

gifte seg med en ikke-muslim, og at det derfor er deres sterke håp at det samme vil gjelde for 

                                                 
70 Christine M. Jacobsen. Tilhørighetens mange former. Unge muslimer i Norge. (Oslo: Pax, 2002). S. 181-184. 
71 Cornelia Sorabji. Muslim identity and Islamic faith in Sarajevo. (Ph.D. thesis in Social Anthropology.) (Cambridge: 

University of Cambridge, 1989). S. 65-69. 
72 Tone Bringa. Being Muslim the Bosnian way. Identity and community in a central Bosnian village. (Princeton: Princeton 

University Press. 1995). S. 149-154. 
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deres barn også. De vil oppdra barna sine slik at det er forventet at de gifter seg med en 

muslim. 

Jusuf forklarer at han selv vokste opp i en by sørvest i Bosnia og Hercegovina hvor muslimer 

var i en absolutt minoritet og de alle fleste innbyggere var katolikker. Han forklarer at han 

som ung gutt, allerede i puberteten, visste at han bare kunne gifte seg med en muslimsk 

dame. Dette skyldtes foreldrenes forventninger til ham. På skolen der Jusuf var elev var 

majoriteten av jentene katolske. Han kunne differensiere hvem som var katolikk og hvem 

som var muslimsk på bakgrunn av etternavnet og fornavnet. Hvis en jente hadde et katolsk-

klingende navn visste han at det ikke hadde noe for seg å flørte med henne. På bakgrunn av 

dette syntes han det var veldig fint å dra til mejtef, for da møtte han bare muslimske jenter. 

Jusuf uttrykker at dette skal være normen også for hans eget barn. For Jusuf har ikke dette 

noe å gjøre med nasjonalidentitet. Han sier at en ektefelle for ham eller for hans barn kan ha 

hvilken som helst nasjonalitet så lenge personen er praktiserende muslim. Det er religiøs 

tilhørighet som er avgjørende. Han håper barna vil respektere hans ønske. Han uttrykker at 

han aldri vil blande seg inn, men at han kommer til å formidle sine meninger for barna. 

Muhamed forteller at hans barn selvfølgelig skal få lov til å velge ektefelle slik det alltid har 

vært praksis for bosniske muslimer: 

«Kjærlighet mellom to personer er avgjørende, uten det fungerer ikke et ekteskap, etter min 

mening, men et ekteskap er enklere hvis ektefellene har samme religiøse og nasjonale 

bakgrunn.» 

Muhamed uttrykker at det er en selvfølge at hans barn selv skal få velge hvem de skal gifte 

seg med, men han er allerede nå ganske overbevist om at hans barn vil anstrenge seg for å 

finne seg en muslimsk ektefelle. Det er noe som han tar som en selvfølge og noe han aktivt 

formidler til barna som en del av oppdragelsen: 

«Den bosniske muslimske skikken er at alle barn, også jenter, velger ektefelle selv. Foreldre 

vil selvfølgelig alltid ha meninger om hva som er best for deres barn, men når avgjørelsen er 

tatt av barnet vil ikke foreldrenes støtte utebli. Det er i alle fall slik jeg tenker og slik jeg har 

erfart blant bosniere i Oslo.» 

Muhamed forklarer at barn i Bosnia vanligvis har full støtte hos sine foreldre uansett hvilken 

partner de skulle velge. Dette gjelder også for jenter som ved å velge en kristen eller en mann 
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av annen religion enn islam bryter regelen om at jenter kun skal gifte seg med muslimer. Han 

forteller at han vet om flere tilfeller hvor bosniske muslimske jenter har giftet seg med kristne 

nordmenn, og at han vet at familiene står bak jentenes valg. 

Han påpeker at det sterke ønsket hans og mange andre muslimers om at barna deres skal gifte 

seg med bosniske muslimer bunner i et sterkt ønske om å bevare religiøse skikker og følelser 

av bosnisk nasjonalidentitet. Det er ikke på noen måte snakk om å ekskludere mennesker av 

andre religioner eller nasjonaliteter. Om barna ønsker å gifte seg med noen som er ikke-

bosniere så er det opp til barna, men de vil nok alltids oppleve en viss form for forventning 

om å velge en ektefelle med samme religiøse bakgrunn. 

Meliha sier at hun ikke vil blande seg inn i valg av kjæreste for sine barn. Det skal de få lov 

til å bestemme selv, akkurat slik hun fikk velge selv: 

«Vi bor i Norge og her er det normalt å ha kjærester, akkurat som det var i Bosnia. Om mine 

barn får seg kjæreste så vil jeg gjerne vite om det. Det er bedre enn at de skjuler det uten at 

jeg vet om dem og ikke sier noe om det. Slik er det ofte tilfelle med barn av konservative 

bosniske foreldre som ikke ønsker at barna skal ha kjærester før giftemålet er planlagt.» 

Meliha mener at det ikke er like naturlig for hennes barn å gifte seg med en muslim som det 

var for henne. Barna vokser opp i Norge og det er mange forskjellige nasjonaliteter i en 

storby som Oslo. Hennes barn kan forelske seg i en person med enn annen religion eller 

nasjonalitet og det kommer ikke hun til å stå i veien for, forklarer hun. Hun sier at det er 

hennes ønske for barna at de skal være sammen med en av samme religion, men at det ikke er 

noe hun kan eller ønsker å kreve. 

I mine to andre analytiske kategorier, «tradisjonelle bosniske muslimer» og «kulturelle 

bosniske muslimer», er det en gjennomgående enighet om at valg av kjæreste og på sikt 

ektefelle ene og alene er en privatsak for barna.  

Fikreta forteller at hun selv fikk seg kjæreste da hun var 16 år. Hun giftet seg senere med 

ham. Hun forteller også at hennes foreldre ikke møtte ham før de hadde vært sammen i 3 år. 

Hun sier at hun var litt nervøs. Hun ønsker ikke at hennes barn skal ha det på samme måten. 

Hun foretrekker det hun beskriver som den norske måten foreldre forholder seg til kjærester 

på. 
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«Det er helt i orden for mine barn å ha kjærester, og om de har det, så vil jeg jo gjerne vite 

hvem vedkommende er.» 

6.3 Tradisjonelle bosniske muslimer om kjærester og ekteskap 

Jasmin fra den analytiske gruppen «tradisjonelle bosniske muslimer» tar opp spørsmålet 

homofili, når vi snakker om dette emnet. Han mener at han ikke ville syntes det var greit hvis 

hans barn var homofile. Han sier at han misliker at homofili har blitt akseptert innen 

kristendommen i Norge i dag. Ifølge Jasmin er islam mye strengere. Han uttrykker at det 

hadde vært en katastrofe for ham og hans familie dersom hans barn skulle vise seg å være 

homofile. Utover dette har han ingen preferanser for hvem hans barn skal som ektefelle og 

han mener det er helt greit at de har ha kjæreste når de blir gamle nok til det 

«Mine barn kan selvfølgelig ha kjærester. Når barna kommer i puberteten så er de veldig 

opptatte av det andre kjønn og det er naturlig. Om de finner seg en kjæreste er det bare 

hyggelig. Hvorfor skulle jeg ha noen problemer med det? Jeg hadde lyst på, og hadde 

kjæreste i tenårene og det er på ingen måte opp til meg hvem barna mine blir kjærester med. 

Det hadde jo vært hyggelig om de fant seg en bosnisk kjæreste, men det er jo ikke akkurat 

mange bosniere her.» 

6.4 Matvaner og alkohol i den praktiserende gruppen 

Matvaner og alkoholkonsum blant muslimer i Oslo er ofte ensbetydende med det å ikke 

drikke alkohol og å spise kun halalkjøtt. Jeg har snakket med mine informanter om hvordan 

de forholder seg til dette spørsmålet. Det interessante, i tillegg til den generelt deskriptive 

interessen, var å finne ut om det finnes en fellesnevner for bosniere som skiller seg fra andre 

muslimske minoriteter i Oslo. Videre ønsket jeg å identifisere forskjeller mellom de tre 

analytiske kategoriene jeg har delt mine informanter i. 

Jusuf, Meliha og Muhamed, som er i den «praktiserende» kategorien, bekrefter det jeg hadde 

antatt: ingen av dem drikker alkohol og spiser heller ikke svinekjøtt.  

Når det gjelder halalkjøtt hadde Jusuf en interessant historie å fortelle, om når han først kom 

til Norge, som er illustrerende for problematikken. På dette tidspunktet bodde Jusuf sammen 
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med sine foreldre på et asylmottak. Mottaket var bebodd av flere forskjellige muslimske 

nasjonaliteter. Da Jusuf og familien var på den lokale Rimi-butikken og handlet storfekjøtt og 

kylling, fikk de spørsmål fra de andre muslimene, fra arabiskspråklige og afrikanske land om 

hvor de hadde skaffet seg halalkjøtt. Jusuf fortalte meg at de før dette ikke hadde vurdert det 

slik at kjøttet måtte være halal. Det viktigste for den bosniske nyankomne familien var at det 

ikke var svin i innholdet. At kjøttet måtte være halal var ikke noe som var praksis i Bosnia. 

Det var ett forbud, og det var mot svinekjøtt. 

Etter at spørsmålet var blitt tatt opp blant bosniere ble det formidlet videre til den bosniske 

hodza73. Spørsmålet ble formidlet gjennom bekjente hos den lokale hodzaen i hjembyen 

Bugojno i Bosnia. Hodzaen sa at de skulle be en fatiha74 før måltidet og at det ville være 

tilstrekkelig. Halal-aspektet var ikke en viktig del av ernæringsspørsmålet før Jusuf kom til 

Norge. Dette er noe bosniske muslimer først ble oppmerksomme på i sitt møte med andre 

muslimske minoriteter i diaspora.  

Meliha forteller at mannen hennes i likhet med mange andre bosniske menn konsumerer 

alkohol, og at hun ikke har noen problemer med det. Hun derimot vil ikke gjøre det selv av 

religiøse årsaker.  

«Mannen min drikker øl og vin. Det gjør de fleste bosniere om de liker det. Det har aldri vært 

noe problematikk blant bosniere, dette med alkohol. Vi er nok litt mer like europeere enn 

arabere når det gjelder akkurat alkohol. Men jeg drikker ikke alkohol, fordi det ikke er lov, 

ifølge min tro. Det er min privatsak.» 

Muhamed drikker ikke alkohol selv, men sier at det er et kjent faktum at bosniske muslimer 

konsumerer alkohol. Han forklarer videre at det er ikke nødvendigvis alkoholkonsum i seg 

selv som er problemet, men regelmessig forbruk og alkoholisme som sykdom. Det er en 

risiko ved å konsumere alkohol. Det kan føre til alkoholisme. Det kan på sikt skape 

problemer for familielivet, som er hellig. Derfor er det, ifølge Muhamed, aller best som 

muslim å avstå fra alkohol. Muhamed er likevel klar på at det ikke er noe skam eller forbud 

blant muslimer i Bosnia når det gjelder konsum av alkohol. Det er en privat sak for hver og 

en å selv styre sine alkoholvaner. 

                                                 
73 Hodza - bosnisk for en imam 
74 Fatiha - bosnisk for en bønn 
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6.5 Matvaner og alkohol - i den tradisjonelle gruppen 

Gruppen som jeg har kategorisert som «tradisjonelle bosniske muslimer» ser ut til å ha et 

mindre strengt forhold til halalkjøtt og svinekjøtt. 

Samir forteller meg at han ikke noen gang har svinekjøtt produkter hjemme, men at det har 

hendt at han har spist svinekjøtt. Det har skjedd i forbindelse med besøk hos norske venner 

eller i forbindelse med jobbreiser. 

«Jeg prøver å unngå svinekjøtt så godt det lar seg gjøre, og det ville aldri falt meg inn å spise 

det hjemme. Det er ikke aktuelt. Men det har jo hendt at jeg har spist det og jeg tror ikke at 

jeg dør av det. Det er en bosnisk tradisjon å ikke spise svinekjøtt, og jeg ønsker ikke å gjøre 

det.» 

Jasmin på sin side utviser nulltoleranse for svinekjøtt, både for seg selv og for sine barn. I 

hans familie er det strengt forbudt og svinekjøtt skal ikke spises. De handler kun halalkjøtt 

om det er mulig men det hender at de spiser kyllingpølser som ikke nødvendigvis er halal. 

«Her i Oslo er det mange fine innvandrerbutikker hvor man får halalkjøtt som er bedre enn 

det vi får kjøpt i vanlige dagligvarebutikker og dessuten mye billigere.» 

Men Jasmin utdyper spørsmålet rundt dette med halalkjøtt. Han forklarer at han aktivt 

forteller barna sine at de bør holde sin religiøse tro og praksis for seg selv. I området der de 

bor i Oslo er det andre muslimske minoriteter og Jasmin sier at barna på lekeplassen ofte tar 

opp spørsmål om det å være muslim og lignende. Som for eksempel halalkjøtt-problematikk 

ved dugnader og grilling. Dette påvirker barna negativt, ifølge Jasmin. Han og kona ønsker å 

lære barna sine å la være å diskutere religion offentlig. Sønnen hans hadde spurt i butikken 

om de hadde muslimkjøtt, og det synes Jasmin var uheldig. 

«Det går ikke an å spørre om muslimkjøtt, det er ikke noe som heter muslimkjøtt. Og jeg 

ønsker heller ikke at mine barn skal diskutere religion med barna på skolen eller i 

lekegården. Om det er noe angående religionen de lurer på kan de snakke med hodza på 

mejtef, eller komme til meg eller moren sin. Det er en privat sak, ikke noe barna skal gå rundt 

å annonsere slik noen andre barn her i nabolaget gjør. Det er irriterende noen ganger.» 
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Nermina forteller at hun spiste svinekjøtt når hun var barn før krigen i Bosnia, men at etter 

krigen i Norge og etter at hun giftet seg så gjør hun det ikke lenger. Mannen hennes spiser 

ikke svin, og det gjør heller ikke hun lenger. De vil lære barna sine å avstå fra å spise 

svinekjøtt som en del av deres religiøse og nasjonale tradisjon: 

«Barna våre blir lært opp til at vi ikke spiser svinekjøtt, og de passer på å ikke spise det på 

skolen eller hos venner.» 

Den tradisjonelle gruppen skiller seg vesentlig fra den praktiserende gruppen når det gjelder 

alkoholkonsum. Jasmin og Samir forteller at de konsumerer alkohol regelmessig både 

hjemme, på fester med venner og i jobbsammenheng med kolleger. Etter deres oppfatning er 

det en del av bosnisk kultur å drikke alkohol. De ser ingen problemer med at deres barn kan 

konsumere alkohol når de blir gamle nok til det. Samir forteller at det blir mye mindre 

alkoholkonsum nå som han har blitt eldre, men at han i ungdomsårene drakk regelmessig 

med sine venner. Jasmin på sin side forteller at han drikker øl etter jobb nesten hver fredag, 

mens hans kone drikker ikke. Han forklarer at det er noe usikkert hvordan det kommer til å 

bli med barna hans siden kona og han er delt i det spørsmålet. Det mener han får bli opp til 

barna selv når de bli voksne og det er ikke et viktig samtaleemne i familien. 

6.6 Matvaner og alkohol - den kulturelle gruppen. 

I den siste gruppen, de kulturelle muslimene, får jeg høre noe helt annet. Hverken svinekjøtt 

eller alkohol er noe tema blant de tre i gruppen. 

Fikreta forteller at hun har vokst opp med foreldre som har spist svinekjøtt og konsumert 

alkohol. Det gjør hun også. Hun har ingen intensjon om å lære sine barn at de ikke skal spise 

noe svinekjøtt; hun anser det som irrelevant. 

«I vår familie har ikke religiøse skikker noen spesiell plass, og svinekjøtt er for oss akkurat 

som alt annet kjøtt. Vi spiser det vi liker. Jeg mener at religion er irrelevant for hvordan vi 

lever våre liv, og barna mine skal få spise hva de selv synes smaker godt. Det viktigste er at 

det er sunn mat.» 
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Fahrudin forteller at han selv ikke spiser svinekjøtt ofte og at det ikke er en del av hans 

barneoppdragelse å lære barna hva de skal spise eller ikke. Alkohol derimot drikker han ikke, 

men det har ikke noe med den religiøse overbevisningen å gjøre. 

«Barna mine får spise det de har lyst til. Vi har fått noen forespørsler fra skolen i forbindelse 

med pølsefest og slikt, men jeg har ikke lagt noen føringer for barna mine. Svinekjøtt er ikke 

noe tema hos oss i familien, det er kjøtt som alt annet kjøtt. Om de ønsker å drikke alkohol får 

de bestemme selv, eller rettere sagt, de får lov til det når de fyller 18 år om de ønsker det, 

ikke før.» 

Mirsad sier at siden kona ikke spiser svinekjøtt så spiser de det ikke hjemme, men at han og 

barna noen ganger tar seg en pølse i brød. Han ser ikke på det som noen stor sak. Mirsad 

forteller også at han selv drikker alkohol kun en sjelden gang men at det ikke på noen måte 

har med religion å gjøre. Han synes ikke det smaker noe godt, rett og slett, og styrer stort sett 

unna. 

«Mine barn kan spise hva de skulle ønske, hvis det var opp til meg. Jeg ser ikke noe galt i å 

spise svinekjøtt. Hvis det trygt å spise og kjøpt i en trygg butikk og barna liker det er det bare 

å spise det. Denne regelen mot svinekjøtt er eldgammel og hadde noe med varmen i arabiske 

områder og svinekjøtt oppbevaring å gjøre. Det kan fort bli farlig å spise svinekjøtt hvis det 

ikke er riktig oppbevart. I dag er dette irrelevant. Min kone serverer det ikke, så vi spiser det 

ikke hjemme. Dermed blir det jo ikke en sak hjemme. Men sønnen min ber meg om å kjøpe 

ham en pølse av og til og det gjør jeg.» 

Når det gjelder alkoholkonsum sier Mirsad følgende: 

«Min bestefar pleide å si at det er ikke en ordentlig iftar uten rakija»75 

Mirsad forklarer at det er kjent faktum i Bosnia at den dagen fasten er slutt og det feires 

bajram så drikkes det alkohol. I storbyene er det ofte en skikkelig fest blant ungdommene 

med masse alkoholkonsum. Det er ikke noe man kan benekte, det er bare et faktum. Alle 

bosniere vet dette. 

                                                 
75 Iftar og rakija - bosnisk for henholdsvis id og hjemmelagd sprit 
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6.7 Teoretiske refleksjoner og oppsummeringer av intervjuene 

I dette kapittelet har jeg valgt å fokusere på de bosnisk-muslimske barnas oppvekst og 

oppdragelse i hjemmet. Jeg forsøkte å avdekke forskjeller mellom de analytiske kategoriene 

jeg har skissert. Fokuset var på noen av de grunnleggende regler i islam som gjelder valg av 

ektefelle og ernæring, spesifikt konsum av svin og alkohol. 

De kulturelle og tradisjonelle gruppene som ser ut til å ha nasjonal tilhørighet som primær 

kilde til identitet har i stor grad forklart at deres vaner med å spise og drikke kan 

sammenlignes med de tradisjonelle norske vanene. 

I den kulturelle gruppen ser dette ut til å gjelde så å si uten forbehold. Det eneste forbeholdet 

er at konsum av svinekjøtt ikke er aktuelt i sammenkomster som har bosnisk nasjonalt preg, 

som for eksempel grillfester med den bosniske skolen. I slike tilfeller vil svinekjøtt bevisst 

ikke være på menyen, grunnet respekt for de medlemmene av det bosniske miljøet i Oslo som 

er imot det. Den kulturelle analytiske gruppen kan sammenlignes, etter min mening, med det 

norske samfunnet i måten de setter grenser på for sine barn i oppveksten. De er klare over at 

det ikke er greit for muslimer å spise svinekjøtt, og avstår fra det av respekt for andre 

bosniere under sosiale sammenkomster med bosnisk nasjonalt preg. Men i sin private sfære 

og i sin oppfostring av barna legger de ikke noen restriksjoner basert på muslimske skikker. 

Den tradisjonelle gruppen er noe mindre homogen i så henseende. Mens Samir sier at det 

ikke er så farlig med litt svinekjøtt så lenge det ikke er i hjemmet og offisielle 

sammenkomster og Nermina sier at hun pleide å spise svinekjøtt før hun giftet seg, så er det 

nulltoleranse for svinekjøtt i familien til Jasmin. De er alle tre likevel veldig klare på at dette 

er en bosnisk nasjonal og meget viktig tradisjon, og at bosniere som regel ikke skal 

konsumere svinekjøtt. Den tradisjonelle gruppen er dermed sterkt opptatt av det ikke skal 

spises svinekjøtt i hjemmet. 

Begge kategoriene er enige om at det ikke er foreldrenes oppgave å blande seg i hvem deres 

barn er kjærester med og eventuelt ender opp med å inngå ekteskap med. Begge grupper 

mener også alkoholkonsum er et ikke-tema så lenge det er snakk om moderate mengder.  

I motsetning til i de to nevnte kategoriene, har medlemmene av den praktiserende kategorien 

valgt å forholde seg til det klassisk muslimske, og de har et lite pragmatisk forhold til den nye 

tilværelsen i diasporaen. De velger å forholde seg til religiøse skikker uavhengig av hvilken 
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stat de bor i og hvilken nasjonalidentitet de forholder seg til, om det måtte være den norske 

eller den bosniske. 

Dette skiller den praktiserende gruppen fra de to øvrige. I den siste gruppen er svinekjøtt 

strengt forbudt (haram), mens alkoholkonsum er tolerert men ikke ønskelig. Selv om alkohol 

er strengt forbudt i klassisk islam kan det se ut som at religionen her må vike for de kulturelle 

bestemmelsene på Balkan. Alkoholkonsum er, ifølge samtlige av mine informanter, så 

integrert i det bosniske samfunnet at religionens påvirkning ser ikke ut til å være sterk nok til 

å forandre denne praksisen. Selv de mest fromme bosniske muslimene forklarer at det er 

nytteløst å ha noen form for sanksjonering mot alkohol. Jusuf fra den praktiserende gruppen 

fortalte at han ikke liker at det konsumeres alkohol blant bosniere, men sier selv at det er 

vanskelig å forandre på dette. Selv han sier, etter en del diskusjon, at det er OK med alkohol 

så lenge en kan oppføre seg og tåler det. Med det setter han heller fokus i debatten på 

oppførsel under påvirkning av alkohol fremfor totalforbud. Også Muhamed unngår å 

diskutere totalforbud av alkohol blant bosniere, og diskuterer heller hvorfor en bør avstå. Jeg 

tolker det dithen at de begge har resignert i dette alkoholspørsmålet: om hvorvidt det bør 

være et totalforbud. De har innsett at alkohol konsumeres av bosniere på tidspunkter de finner 

passende, og at alkoholkonsum er et ikke-tema for bosniere flest. 

Den praktiserende gruppen uttrykker også at de vil legge sterke føringer på barna sine for 

valg av kjæreste og på sikt ektefelle. Det er likevel ikke uttrykt at det finnes noen former for 

sanksjoner hvis barna skulle velge en partner fra en annen religiøs gruppe. 

Den kulturelle analytiske gruppen ser ut til å ha tilpasset sine holdninger i barneoppdragelsen 

til den moderne norske modellen, og lar barna ta individuelle valg uten at de blander seg inn 

nevneverdig. De nekter heller ikke barna konsum av varer på bakgrunn av religion og 

bekrefter dermed at subjektive vurderinger som lettere kan knyttes til nasjonale identiteten 

som både bosnisk og norsk har erstattet religiøs påvirkning som primære retningslinjer i 

dagliglivet.  

Den tradisjonelle gruppen skiller seg markant fra den kulturelle gruppen på punktet som 

gjelder konsum av svinekjøtt i familien. Der har det blitt uttrykt en kategorisk nekt for hele 

familien. I tillegg tar en av de tre informantene opp spørsmålet om homofili som et forbudt 

område for barna å bevege seg i. Med denne «ernæringsmessige» avgrensningen fra 

majoriteten av det norske samfunnet uttrykker den tradisjonelle gruppen nasjonale idealer 
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som de forbeholder bosniere, samtidig som de ofte påpeker at de stort sett er tilpasset den 

moderne staten Norge og ellers ikke skiller seg nevneverdig ut. Nasjonalidentiteten, den 

bosniske, ser ut til å dominere tankegangen her. Religionen er ikke hovedingrediensen, men 

spiller likevel en viktig rolle som samlende for nasjonalfølelsen. Samtlige tre analytiske 

grupper uttrykker også sterk nasjonalidentitetsfølelse knyttet til den norske stat, ved å flere 

ganger påpeke at de ikke ønsker å skille seg ut fra resten av samfunnet. Men noen ting er 

hellige og viktige for å beholde de bosniske kjerneverdiene, som de forbinder direkte med 

religiøse skikker. 

Den bosniske diasporaen i Oslo er i en veldig tidlig fase av etablering. Det har bare gått litt i 

underkant av 25 år siden de første bosnierne kom til Norge. Nå som den andre generasjonen 

av bosniere er under oppfostring er noen kjerneverdier meget viktige for medlemmene av den 

tradisjonelle analytiske gruppen å føre videre. Dette stemmer godt med Smiths påstander om 

«sacred community of the people», der religion og nasjonale identitet krysses og gjør båndet i 

gruppen sterkere. 

Den praktiserende gruppen uttrykker holdninger som bekrefter Anthony Smiths tese, i det 

underliggende nivået av analyse, om at religionen er adskilt fra det nasjonale. Forskjellen 

mellom det vi ser i den praktiserende gruppen her og det Smiths teori hevder er her er at de 

nedtoner den nasjonale identiteten, og dermed avkrefter forbindelsen mellom religiøs og 

nasjonal «sacred communion», som Smith mener eksisterer. Smith mener at denne 

forbindelsen binder folket i en "sacred community" og at prosessen forsterker 

gruppetilhørigheten. Informantene i praktiserende gruppen hevder tvert imot at denne 

koblingen kan være ødeleggende og splittende for den bosniske gruppen.. Religionen er, 

ifølge medlemmene av gruppen, det som skal styre følelsene, handlingene og de moralske 

valgene fremfor nasjonaliteten.  

Denne gruppen uttrykker også at de ønsker at deres barn skal forholde seg til islamske 

retningslinjer ved valg av kjæreste og ektefelle. 

Det interessante ved den siste gruppen er at det kun er Jusuf fra gruppen som går inn for 

totalforbud av alkoholkonsum for seg selv og sine barn. Jusuf er likevel klar på at det er en 

utopisk tanke å få samtlige bosniere til å avstå fra alkoholkonsum. De to andre uttrykker at 

alkoholkonsum er noe som ligger i bosnisk kultur og kan tolereres i moderate mengder. 
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Kapittel 7: Nasjonal og religiøs 

identitet blant bosniere i Oslo 

Nasjonalidentitet og tilhørighet for den bosniske diasporaen i Oslo er hovedtemaet i dette 

kapittelet. De to første kapitlene omhandlet barnas oppvekst og barna i den norske skolen. I 

dette kapittelet vil hovedfokus være nasjonal tilhørighet og religiøsitet for hele familien.  

Noen av mine informanter har uttrykt tilhørighet primært til Norge, og også spesifikt Oslo. 

Andre omtaler Norge ikke som sitt første men som sitt andre hjem. Forskjellen er særlig 

synlig ved sammenligning av den «kulturelle» kategorien som identifiserer seg med «det 

norske», og den «praktiserende» kategorien, som knytter sin identitet primært til religiøs 

tilhørighet. Sistnevnte kategori knytter seg dermed til den opprinnelige nasjonale identiteten 

primært, altså til Bosnia og Hercegovina. Den «tradisjonelle» kategorien er noe mer tvetydig 

i sine uttalelser. I dette kapittelet spør jeg informantene mine mer direkte om hvordan de ser 

på seg selv og sin familie, om hva de tenker om sin egen og sin families identitet, samt om 

deres forhold til islam. Vi snakker også om nasjonale identiteten knyttet til Bosnia og Norge 

7.1 Hva er identitet? 

«Identitet» er et komplekst begrep som trenger nærmere forklaring. Ordet brukes hyppig i 

møte med andre for å beskrive seg selv, men er også viktig i akademisk sammenheng. Ordet 

er til dels diffust siden det har to nivåer. På en side kan det ses som noe personlig og unikt, 

men det kan også anvendes på religiøse og nasjonale grupper. Ved å beskrive en persons 

identitet kan man også beskrive en persons unike personlige trekk, interesser eller profesjon. 

Begrepet kan også brukes til å forklare en gruppes særtrekk. Når det gjelder grupper, uansett 

om det er religiøse eller nasjonale grupperinger, brukes disse karakteristikkene hovedsakelig 

til å skille mellom «oss» og «dem». Fokuset er altså ulikheter, og å differensiere grupper. 

Eksempler på dette er grupperinger som nordmenn eller bosniere, og muslimer eller kristne.76 

Jenkins forklarer at identitet er et konsept som gir like mye mening for individet som det gjør 

for gruppen. Hans tilnærming til identitet er at det individuelt unike og det kollektivt delte er 

del av samme prosess, som opererer på to ulike nivåer. Derfor foreslår han «identifikasjon» 

                                                 
76 Richard Jenkins. Social identity. Second edition. (London: Routledge, 2004). S. 15-18. 
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som et bedre alternativt begrep. Identifikasjon, hevder Jenkins, bør inkludere individuelle 

uttrykk like mye som kollektive uttrykk. Den største forskjellen mellom den individuelle 

identiteten og den kollektive er at den individuelle fokuserer på forskjeller mellom individer, 

mens den kollektive fokuserer på likheter innad i gruppen. Samspillet mellom likhet og 

ulikhet er grunnlaget for begge. Det er viktig å påpeke at Jenkins legger til grunn at identitet 

uansett er sosialt konstruert. Samspillet er en blanding av hvordan personen eller gruppen 

definerer seg selv og hvordan andre personer og grupper definerer eller betrakter hverandre.77 

I min oppgave legges denne tilnærmingen til grunn i samtaler med informanter. Jeg vil 

kartlegge hvordan mine informanter forklarer sin religiøse og nasjonale identitet, for å belyse 

om det finnes et underliggende nivå som binder gruppen sammen. 

Grunnlaget for etableringen av identitet, og vedlikehold av den, er et hverdags- og 

livsstilsvalg. Tilsynelatende basale valg, som hva man spiser, hva man jobber med, hvem 

man omgås og hvilke vaner en tilegner seg gjennom sitt liv, er det som til sammen utgjør en 

persons identitet. Folks rutiner utføres ikke kun for å dekke behov, men er også uttrykk for 

hvem de er som individ og som medlem av en gruppe. Med begrepet «gruppe» refererer jeg 

her til tilhørighet til nasjonale og religiøse grupper av bosniere i Oslo. En livsstil består av 

mange valg. I den moderne verden er den ikke påtvunget. Religiøs praksis og 

nasjonalidentitetsfølelse er i stor grad et privat anliggende. Hvert individ velger sin egen 

livsstil aktivt, bevist eller ubevisst. Det er summen av disse valgene som utgjør en person sin 

identitet. 78 

Hvordan kan jeg relatere identitetsforklaringene hos Jenkins og Giddens til den bosniske 

diasporaen i Oslo? Livet i diaspora har gitt gruppen nye problemstillinger. I mitt feltarbeid 

ser jeg at det er forskjellige tilnærminger innad i gruppen.  

Jenkins’ teorier om identitet forklarer mye av det vi har sett i de to andre kapitlene. Alle mine 

informanter har pragmatiske tilnærminger til sin nye identitet fordi de er nødt til å ha det. Når 

en bor i et annet land er en nødt til å tilpasse seg, uttrykker de. Samtlige har bekreftet dette. 

Den personlige identiteten styrer noen av de avgjørelsene de tar ovenfor sine barn. 

Gruppeidentiteten står svært sterkt for den bosniske nasjonalfølelsen, og noe varierende for 

                                                 
77 Jenkins, Social identity: s. 1-7. 
78 Anthony Giddens. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. (Cambridge: Polity Press, 1991). 

S. 81-88. 
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den muslimske religiøse tilhørigheten. Samtlige har også et forhold til sitt nye hjem, Oslo og 

Norge. 

Bosniske muslimer i Oslo er frie til å velge om de vil ta del i det norske samfunnet og hvilken 

nasjonal tilhørighet de identifiserer seg med, slik Giddens forklarer i sin teori. Deres 

hverdagslige handlinger og uttrykte holdninger bekrefter dette. Etter mange samtaler med 

informanter, både i dybdeintervjuer og ustrukturerte samtaler, finner jeg mye varierende 

informasjon. Nasjonaltilhørighet kan virke noe forskjellig for forskjellige generasjoner av den 

bosniske diasporaen. De som var over 40-45 år gamle ved emigrering, ser ut til å ha en 

beholdt en sterk tilknytning til Bosnia. Med «sterk tilknytning» mener jeg at de i stor grad 

følger med på politiske debatter, underholdningsprogrammer og sportsbegivenheter i Bosnia, 

heller enn hva som skjer i Norge. De har også sterkere bånd og hyppigere kontakt med 

familiemedlemmer og venner som bor i Bosnia, enn hva de yngre har. Mange sender penger 

regelmessig til familiemedlemmer som er arbeidsledige, og betaler stipend for ungdommer 

som er under utdanning. Det at de eldre er mindre engasjerte og aktive i den norske offentlige 

sfæren, kan blant annet være forklaringen på den lave valgdeltakelsen blant bosniere ved 

stortingsvalgene i Norge. 79De yngre generasjonene, og spesielt de som ble født i Norge, har 

generelt liten interesse for offentlige bosniske anliggender og er heller engasjerte og 

interesserte i det som foregår i Norge. Giddens forklarer at en person er summen av alle valg 

personen foretar seg bevisst eller ubevisst i hverdagen. Bosniere i Oslo ut til være svært delt i 

så henseende. I resten av dette kapittelet skal jeg studere hvordan mine informanter uttrykker 

sine holdninger ovenfor den nasjonale og religiøse identiteten, samt den generelle 

integreringen i Norge. 

7.2 Kulturelle bosniske muslimer og nasjonalidentitet 

Fahrudin, Fikreta og Mirsad i den analytiske gruppen «kulturelle bosniske muslimer» antok 

jeg hadde sterk nasjonalidentitetstilhørighet både for Norge og Bosnia ettersom deres 

tidligere forklaringer skildret liten eller ingen sterk tilknytning til det religiøse aspektet av 

identiteten som muslimer. 

                                                 
79 Statistisk sentralbyrå, «På flukt fra Bosnia og Hercegovina til Norge på 1990-tallet.» 
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Fahrudin forklarer at hans nasjonale identitet er bosnisk. Sett bort fra at han er glad i Norge 

og liker nordmenn, er ikke hans norske identitetsfølelse sterk: 

«Jeg personlig er 100% bosnier, på alle måter. Norge er det landet jeg bor i bare. For mine 

barn er nok dette omvendt. De føler seg norske og Bosnia er et land de besøker med meg av 

og til.» 

Fahrudin sier at hans nasjonale identitet som bosnier er svært sterk. Han er aktiv i flere 

organisasjoner som jobber med organisering av arrangementer som samler bosniere i alle 

aldre, her i Norge. Det er skoleaktiviteter, turer, grillfester, innsamlinger av penger og gaver 

til de som har det vanskelig i hjemlandet. Han er også aktiv i det som kalles den bosniske 

helgeskolen for barn, som har som hovedmål å formidle bosnisk kultur til de bosnisk-norske 

barna som vokser opp i Oslo. Fahrudin uttrykker redsel for at bosniske barn skal glemme alt 

som har med Bosnia å gjøre og for at de skal bli assimilerte i det norske samfunnet: 

«Det er svært vanskelig for oss foreldre å opprettholde interessen for Bosnia blant barna. 

Når de er små så er det interessant for dem å reise til Bosnia, dra på samlinger med andre 

bosniske barn og lignende. Med en gang de blir litt større og får egne interesser så blir de 

mer og mer uinteresserte. Livet deres er her, i Oslo, i Norge, og det er bare sånn det er. De 

vil være med sine norske venner og gjøre det alle andre barn gjør. De vanlige aktivitetene 

som fotball og håndballtreninger, bursdager, besøke venner, spille tv-spill og sånt.» 

Fahrudin forteller videre at han er glad for at flere og flere foreldre deler oppfatningen om at 

det er viktig å organisere bosnisk skole og få bosniske barn til å møtes regelmessig. Det er 

avgjørende for å beholde noe av den bosniske nasjonalfølelsen, sier han: 

«Jeg personlig drar til moskeen og møter andre bosniere der, men barna mine og kona mi er 

ikke med. Mange bosniske familier er ikke lært opp til det å dra i moskeen og derfor har ikke 

vi som bosniere, til forskjell fra andre minoriteter i Oslo, et naturlig samlingssted. Religionen 

står ikke like sterkt hos bosniere som for eksempel hos pakistanere eller russere. Derfor er 

det meget gledelig at barna kommer til den bosniske skolen annenhver søndag, hvor de kan 

omgås andre bosniske barn i hyggelige omgivelser og delta i felles aktiviteter. Dette fremmer 

samholdet og nasjonalidentitet. På sommeren har vi andre uteaktiviteter også, og vi har en 

facebookside hvor vi kan avtale å møtes. Det er viktig for å lære barna våre bosnisk kultur. 

Det er det minste vi kan gjøre.» 
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Fahrudin mener at det er et problem at bosniere er splittet i religionsspørsmålet. Ifølge ham er 

noen religiøse privat, men ikke nok til å dra i moskeen, mens andre vil ikke ha noe med 

moskeen å gjøre fordi de har forlatt religionen. Så er det de som er praktiserende og sterkt 

troende. Men Fahrudin sier at selv om det er synd at gruppen ikke har et naturlig 

samlingspunkt så er det positivt at dette ikke virker splittende for bosniske diasporaen i Oslo.  

«Det er ikke normalt for bosniere å klage på andres oppførsel med hensyn til religiøsitet. Alle 

får holde på med sitt, så er vi bosniere alle sammen og vi har det til felles i alle fall. Vi har 

idrettslandslag vi heier på, bosnisk mat vi alle spiser, språk og hjemlandet som mange reiser 

hyppig til. Disse tingene samler oss alle. De som vil dra til moskeen, drar, de som ikke vil, må 

ikke. Det er ingen som kommer og maser om at vi ikke skal drikke alkohol eller ikke spise 

svin eller Gud vet hva. Det er ingen andres sak. Vi driver ikke med blasfemianklager, for å si 

det sånn. Det er ikke normal oppførsel og det er ikke tolerert blant bosniere, det ville blitt 

tolket som svært uhøflig og upassende oppførsel.» 

Fikreta er etter min mening den av samtlige informanter som har uttrykt sterkest tilknytning 

til den norske nasjonale identiteten. Hun er også den som har tatt klarest avstand fra den 

bosniske muslimske troen. Hennes forhold til religion er nærmest ikke-eksisterende. Det er 

kun respekt for de som praktiserer som ser ut til å være hennes tilnærming til hele konseptet 

religion. Hun uttrykker en sterk tilknytning til Norge, fordi hun har levd mesteparten av sitt 

liv i landet, og fordi Bosnia for henne handler mest om barndomsminner. Disse minnene er 

ikke nødvendigvis av utelukkende positiv karakter, siden hun var gammel nok til huske 

usikkerheten og redselen alle opplevde da borgerkrigen brøt ut: 

«Jeg føler meg både bosnisk og norsk, det er klart. Jeg har bodd i Norge mye lenger enn i 

Bosnia, men morsmålet mitt, mine foreldre og min familie er alle bosniske. Dermed føler jeg 

at min nasjonale identitet er delt, men i mitt daglige liv og generelle levesett er jeg nok mer 

norsk enn bosnisk.» 

Fikreta forklarer videre at hun føler seg mer norsk enn bosnisk i livsstilen og at hun personlig 

deler veldig mange verdier med nordmenn, flere enn med typiske bosniere: 

«For eksempel så spiser vi variert mat slik nordmenn gjør, ikke bare bosnisk som foreldrene 

mine gjør, og den eldre generasjonen. Mine barn er norske, de snakker norsk til hverandre. 

Jeg deltar i samfunnslivet i Norge og føler meg på alle måter som en del av de norske 

samfunnet. Du kan trygt si at min nasjonale identitet er sterkt knyttet til den norske.» 
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Når det gjelder den bosniske nasjonale identiteten uttrykker Fikreta et ambivalent forhold, 

slik jeg tolker det. Hun forklarer at Bosnia som samfunn bør være mer pluralistisk. Hun 

mener at religiøs pluralisme, slik det er praktisert i Norge og generelt i vestlige europeiske 

land, burde være et eksempel å følge for det bosniske samfunnet. Det er hennes oppfatning at 

dette opplagt ikke er tilfelle. Beviset er at det er bare 25 år siden Bosnia var igjennom en 

blodig krig som handlet om religion og nasjonalisme. Videre forklarer hun også at hun ser 

gjennom skolen der hennes barn er elever, at flere bosniske familier er på kollisjonskurs med 

den norske måten å oppdra barna på. Etter hennes mening er ikke forskjellene mellom det 

bosniske og det norske samfunnet så store, men da hennes barn begynte på skolen innså hun 

at barneoppdragelse i Bosnia og Norge er to forskjellige ting. Det kreves mer av norske 

foreldre enn det som krevdes av de bosniske da hun var barn. 

«At bosniere klarer overgangen til det norske samfunnet relativt bra, tilskriver jeg faktumet 

at Bosnia var del av en moderne og velutviklet jugoslavisk stat med infrastruktur på høyt 

europeisk nivå før krigen. Men jeg ser nå, etter at mine barn har begynt på skolen, at vi 

likevel var en del av et mer kollektivistisk samfunn, hvor flere var med å oppdra barna, som 

besteforeldre, tanter og lærere. I Norge er denne jobben mye mer overlatt til foreldrene selv, 

og det tror jeg mange bosniere kan kjenne litt på når barna deres starter på skolen.» 

Mirsad har også et anstrengt forhold til Bosnia. Han forklarer at han ofte har sagt at han og 

familien «sitter på to stoler», et uttrykk jeg forøvrig har hørt fra flere av mine informanter. 

Mirsad snakket ikke om at han var redd for å falle mellom disse to stolene, slik jeg tidligere 

har hørt fra Jasmin, Mirsad mente at det er mye bedre å ha to stoler å sitte på enn ingen, slik 

som kan være tilfelle for noen mennesker som ikke har et hjemland i det hele tatt. Generelt 

oppfatter jeg Mirsad som en filosofisk type, og det bekrefter han når han utdyper sin 

nasjonale tilhørighet: 

«Jeg føler meg bosnisk, men jeg er ikke særlig patriotisk av meg. Jeg mener at patriotisme er 

ren idioti. Å uttrykke patriotisme er en merkelig tilstand. Jeg er glad i landet, men har et 

ambivalent forhold til hele området Balkan, menneskene der nede og mentaliteten. Dessuten 

så har livet i Norge satt dype spor på min personlighet og mitt familieliv. Derfor er jeg 

selvfølgelig også norsk og føler tilhørighet her, selv om den følelsen er noe svakere enn den 

bosniske tilhørigheten. Men til syvende og sist så kommer vi etter noen generasjoner alle til å 

bli assimilert, og bli norske, det er jeg overbevist om.» 
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7.3 Tradisjonelle bosniske muslimer og nasjonalidentitet 

Nermina, Jasmin og Samir har en sterk bosnisk nasjonalidentitet. De er i kategorien 

«tradisjonelle bosniske muslimer». Alle tre har et sterkt fokus på den bosniske 

nasjonalidentitetsfølelsen. Den religiøse, muslimske tilknytningen er for denne trioen en 

viktig brikke i den totale identiteten, men ikke den viktigste. Alle tre har uttrykt at muslimske 

høytider er viktige komponenter av den bosniske nasjonale identiteten, og at de regelmessig 

ønsker å delta i dem. Gruppen er enig om at det å være bosnisk og det å være muslim er to 

uadskillelige verdier. 

Samir forteller at det for ham er en selvfølge å anta at en bosnier er muslim: 

«Hvis noen forteller meg at de er bosniske, antar jeg at de er muslimer. Jeg har til denne 

dag, ikke møtt noen som kaller seg bosniere, uten å være muslimer. Det finnes folk i 

storbyene som kaller seg for bosniere, men som samtidig ikke er muslimer men katolikker 

eller ortodokse, men det er ikke mange. Når det gjelder bosniere er alle muslimer i en eller 

annen form. Hvor troende de er, og hvor aktive de er, varierer.» 

Samir virker svært engasjert når vi snakker om den nasjonale identiteten til bosniere. Han 

forklarer at de har vært igjennom mange forskjellige historiske perioder som et folk, og at det 

er nå for første gang siden 1200-tallet at de igjen er et folk med en egen stat. Dette er noe de 

må være stolte av, mener han. Videre mener han at bosnierne, som følge av den 450 år lange 

osmanske okkupasjonen, har blitt påvirket av tyrkere og at islam kom med dem. 

Nasjonalfølelsen til bosniere etter krigen i Jugoslavia bygges på nytt nå, ifølge Samir. 

Religionen er en del av hele den nasjonale identitetspakken som de ser utvikle seg med tiden 

nå. 

«Den islamske identiteten er mye sterkere nede i Bosnia enn den er her i diasporaen, slik 

virker det som for meg. Siden vi var en del av Jugoslavia i så mange år så har nok mange 

snudd ryggen til religionen. Jeg mener at det er en viktig del av vår identitet, den nasjonale, 

og vår kulturarv. Jeg er veldig stolt bosnier, men jeg frykter også fundamentalistiske grupper 

med innflytelse i Bosnia.» 

Samir er ansatt i den norske stat og sier han føler en sterk tilknytning til «det norske», men at 

den bosniske nasjonalfølelsen er sterkest. Den religiøse tilhørigheten står sterkt hos hans 

familie. 
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«Den bosniske nasjonale identiteten har kanskje blitt mye undertrykt gjennom mange år hos 

bosniere som folk. Vi har vært medlemmer av andre store imperier så lenge, hvor vi har vært 

minoritet og dermed også ofte undertrykt eller i alle fall ikke har hatt et privilegium av å ha 

en egen stat. Nå som vi har vår egen stat er det viktig at vi passer på og opprettholder vår 

nasjonale identitet.» 

Jasmins meninger om nasjonal og religiøs tilhørighet drar hele samtaleemnet i en annen 

retning sammenlignet med intervjuet med Samir. Han forklarer at hans religiøse og nasjonale 

identitet føles noe påtvunget. Han forteller at mange av bosnierne ikke hadde noe forhold til 

islam før de ble angrepet av serbere. Det skinner igjennom Jasmins meninger og ytringer at 

han har opplevd krig på nært hold. Hans nasjonale identitet og religiøse tilhørighet står 

fjellstøtt til Bosnia og Hercegovina. Han er stolt av å være bosnisk og veldig opptatt av at den 

religiøse og nasjonale identiteten skal videreføres til hans barn. Muslimske skikker er en del 

av det å være bosnisk og spesielt etter krigen, men det er fint fordi det styrker samholdet, 

påstår Jasmin. Personlig, forklarer han, er han verken nasjonalist eller praktiserende muslim, 

men han er en patriot. Han forklarer videre at han ikke har noe imot serbere, kroater, 

katolikker eller ortodokse kristne. Det finnes krigsforbrytere i alle nasjoner og religioner, og 

han henviser til krigen på Balkan, men han vet at serbiske politikere prøvde å utrydde 

bosniere. Årsaken var at de var muslimer, og det er noe muslimer i Bosnia aldri må glemme, 

uansett om de er troende eller ikke. Derfor bør det å være muslim, som ifølge Jasmin er den 

bosniske religionen, være noe som holder gruppen sammen. Hvis det var trussel mot egen 

eksistens som bosniske muslimer en gang, så kan det også skje i fremtiden. Derfor er det 

naivt å ikke holde sammen. Han sier videre at det også er meget viktig at ingen får lov til å 

fortelle bosniere hva det vil si å være muslim, men at bosniere selv har rett til å praktisere 

islam tilpasset europeisk levesett og nåtiden. Her referer Jasmin til det han mener er 

misjonærvirksomhet fra arabiske land, spesielt Saudi Arabia, som er utbredt i Bosnia etter 

borgerkrigen. Ifølge ham sprer saudiarabere om seg med penger og sprer en usunn form for 

islam i Bosnia. Denne formen for islam, sier Jasmin, er ikke noe bosniere er tjent med. 

«Hos oss (i Bosnia) er folk nasjonalister og nasjonalismen er knyttet til religionen. Så lenge 

vi har nasjonalister vil det ikke være fredelig i lengden. Under kommunismen, i det gamle 

Jugoslavia, var nasjonalismen forbudt og religionen var en privatsfæresak. Nasjonalismen 

har bokstavelig talt ødelagt hele området gjennom hat og krig, og Bosnia som nasjonalstat 

og hele Balkanområdet har blitt satt tilbake 200 år i tid.» 
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Jasmin virker bitter i sin forklaring, men behersket. Han fortsetter sin tirade mot 

nasjonalismen. Han forklarer at klimaet er blitt slik, og når nasjonalismen er så utbredt så er 

bosniere også nødt til å være nasjonalistiske og stå sammen for å overleve. Jasmin er klar på 

at det er den eneste måten.  

«Så lenge situasjonen er slik den er med ekstrem nasjonalisme, så kommer ikke vi til å ha et 

normalt land å bo i, i Bosnia. Når jeg tenker på livet før krigen, ser på Norge og hvordan 

nordmenn lever i dag, blir jeg trist, for vi kunne hatt en ordentlig stat vi også, som Norge. Vi 

bygde broer i Bosnia mens de fortsatt var vikinger her, men se på hvor vi er nå? Vi har blitt 

Europas slumområde. Alle normale, unge og dannede mennesker forlater Bosnia så fort de 

har muligheten å få seg jobb et sted i Europa. De ser at det ikke finnes noe fremtid for dem 

eller for barna deres der nede. Ting har bare blitt verre. Under krigen var det en del 

solidaritet mellom menneskene, men etter krigen, nå, er det bare egoisme, kynisme, 

korrupsjon og depresjon. Det er ingen fremtid i Bosnia for de unge.» 

Jasmin forklarer videre at han elsker landet Bosnia og at han er svært trist på vegne av 

befolkningen. Han ønsker likevel at barna hans skal leve sine liv i Norge og han er svært glad 

for at han får bo i Norge i trygghet. Barna hans har mulighet til å ta utdanning og få arbeid i 

fremtiden, og fremfor alt blir de lært toleranse overfor andre nasjonaliteter og religioner. 

Jasmin gjorde et sterkt inntrykk på meg. Han var den av mine informanter som uttrykte mest 

personlige følelser. Han forklarte at hans tro på Gud har blitt sterkere med årene og at han nå 

ønsker å gi noe tilbake til noen mennesker i Bosnia. Han vil gi muligheten til noen andre 

fordi han og hans familie har fått så mye hjelp selv. 

«Vi er beviset på at alt er mulig med litt drahjelp. Vi rømte fra alt vi eide, og vi hadde faktisk 

et godt liv som ble frarøvet oss. Men med hjelp fra den norske staten og folket kom vi oss opp 

på beina igjen og nå lever vi et stabilt familieliv i lykkelige omstendigheter, og har alt vi 

trenger. Vi er trygge, vi har god økonomi og nyter livet. Derfor ser vi etter noen gutter eller 

jenter i Bosnia nå, som har det vanskelig, slik at vi kan hjelpe til. Med små ting som ikke 

koster oss så mye egentlig. Mat, klær, penger til bøker, et lite, månedlig stipend slik at de kan 

ta høyere utdanning. Slikt betyr så mye for mennesker i nød, og vi vil bidra.» 

Nermina forklarer at islam i Bosnia er kulturelt tilpasset. Verken hun eller andre muslimer 

hun kjente gjennom oppveksten i Bosnia, gikk i moskeen. Det var rett og slett ikke praksis. 

Hun beskriver sin tro som åndelig og personlig. Det handler ikke så mye om ritualer og 
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markeringer av høytider, men er heller noe filosofisk. Hun tror på noe høyere enn seg selv, og 

bosnisk religion er islam, noe lenger enn dette har hun ikke tenkt.  

«Jeg følger ikke noen muslimske skikker som fasting under høytiden eller lignende. Jeg bare 

kan ikke tro at det ikke finnes noe mer mening med livet enn det vi kan se og oppleve, og tror 

at det må finnes en Gud. islam er en del av det å være bosnisk og jeg har venner som er 

praktiserende muslimer. Helt ærlig, jeg tenker ikke så mye over sånt. Det er skikker og 

tradisjoner som knytter islam til det å være bosnisk og da er jeg muslim og bosnisk og det er 

det.» 

Intervjuet med Nermina handlet mye om bosniske aktiviteter på den bosniske skolen i Oslo, 

hvor hun er veldig aktiv. Hun forteller at hun er veldig opptatt av at hennes barn skal lære 

bosnisk kultur og ha bosnisk nasjonalidentitet som primæridentitet og den norske som 

sekundæridentitet. Hun forteller videre at hun ikke anser religion som det viktigste, men som 

noe som er i periferien av det å være bosnisk. Det viktigste for henne er kulturen. Den 

bosniske kulturen hun vil formidle videre til barna sine mener hun at gjør en bosnier til en 

bosnier. 

«Det er ikke religionen jeg fokuserer på i det hele tatt når jeg formidler bosnisk kulturarv til 

barna mine. Det å være muslimsk, eller om de skal bli troende muslimer, er ikke så viktig for 

meg. Det er å skape den bosniske mentaliteten hos barna mine, som er viktig for meg. Med 

det mener jeg at de skal lære å ta være på familien sin, være litt mer kollektivistiske enn 

nordmenn. Jeg vil at de skal være sosiale vesener slik bosniere er, lære seg språket, 

musikken, reise tilbake til Bosnia og bli kjent med mange av sine landsmenn.» 

7.4 Praktiserende bosniske muslimer og nasjonalidentitet 

Muhamed, Jusuf og Meliha tilhører gruppen «praktiserende bosniske muslimer» og har 

uttrykt at deres personlige identitet er tett knyttet til det å være troende muslim. Jeg antok at 

bosnisk nasjonalidentitet ville stå sterkt og at tilhørigheten til den norske identiteten var 

svakere. Til min overraskelse viste det seg at den bosniske nasjonale identiteten ikke sto like 

mye i fokus eller var like sterk sammenlignet med hos den tradisjonelle gruppen. Samtlige i 

gruppen har bodd deler av sitt liv i arabisktalende deler av verden og snakker arabisk. De 

delte meningen om at konseptet om nasjonalidentitet kunne være årsaken til varierende 
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versjoner av islam tolkning. Dette mener samtlige i gruppen kunne ha negativ innvirkning på 

selve den religiøse praksisen. 

Muhamed mener at det er viktig at en ikke fokuserer så mye på forskjellene, siden islamske 

verder er universelle for alle. Han mener at det er veldig fint å ha en nasjonalfølelse for 

hjemlandet Bosnia og for landet man bor i, Norge, men det er religionen og hengivenheten til 

Gud som er det viktigste for en muslim. Når det gjelder spesifikt Bosnia så forklarer han at 

landet gjennom hele historien har vært en etablert del av Europa og derfor har en europeisk 

kulturarv som bosniere har beholdt. Islam er i så måte, ifølge Muhamed, det som skal være 

det førende i muslimske menn og kvinners liv. Nasjonalidentitet skal aldri gå foran religiøs 

hengivenhet. Muhamed forteller at det er helt naturlig at muslimer i Bosnia og muslimer i for 

eksempel Afghanistan, har forskjellige tolkninger og praktisering av religionen: 

«Alle deler av verden har sine kulturelle preg, og hvis du hadde stilt spørsmålet til en muslim 

fra Afghanistan om det er noe særegent med islam i Afghanistan, hadde noen sikkert svart at 

det er det. De ville pekt på det særegne ved praksisen, men da ville de ikke nødvendigvis pekt 

på det religiøse aspektet. De ville henvist til det kulturelt tilpassede ved religionen. Det 

samme er det med Bosnia. Vi har vår nasjonale identitet, og vår særegne kultur. Islam er en 

del av den identiteten.» 

Muhamed fortsetter: 

«Jeg tror ikke at det er noe som heter bosnisk islam eller at det er en egen verdi eller et 

spesielt bånd mellom bosnisk nasjonalidentitet og troen slik noen påstår. Bosniere er først og 

fremst muslimer, som alle andre muslimer. Men vi var en del av Østerrike og Ungarn og vi 

har levd som folk igjennom kommunismen som stengte religionen ute av den offentlig sfære. 

Det har satt sine spor i folket. Jeg mener at etter krigen, når Bosnia fikk selvstendighet, så 

har troen kommet til overflaten i landet. Noen mener at bosniere ble religiøse i krigen, jeg 

mener troen har alltid vært der og ulmet og ventet med å komme til overflaten.» 

Muhamed er klar på at nasjonalidentitet ikke har noe direkte med religion å gjøre, og at de 

som påstår noe slikt tar feil. Det er ifølge ham grunnleggende feil å blande religion med 

nasjonalidentitet fordi det kan føre til nasjonalisme.  
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«Nasjonalisme er i seg selv, i bunn, å uttrykke at en nasjon eller nasjonalitet er overlegen en 

annen, noe som står i direkte strid med det den muslimsk lære formidler. Alle mennesker 

uavhengig av nasjonalitet eller hudfarge er like i Guds øyne.» 

Jusuf forteller at han har en annen oppfatning av forholdet mellom bosnisk nasjonalidentitet 

og religion nå enn det han hadde for 15 år siden. Han forklarer at nasjonalfølelsen har våknet 

litt til liv hos ham og at han i dag har noe mer tro på at bosnisk islam er en verdi i seg selv.  

Ved ankomst til Norge var Jusuf bare 15 år. Han og familien hadde det veldig vanskelig, 

forteller han. De var troende muslimer fra før, men fant spesielt mye trøst i religionen da de 

kom til Norge i den tunge perioden etter ankomst. 

«Da vi kom til Norge var vi alle i familien veldig deprimerte og lei oss. Livet var ikke like bra 

her som vi var vant til. Vi bodde på Vestlandet, på et mottak der. Vi måtte dele hus med andre 

familier. Det regnet hele tiden og det var generelt trist. Det var veldig kaldt og grått og i 

tillegg så hadde vi jo blitt traumatisert på grunn av krigen. Vi hadde mistet hjemmet vårt og 

alt vi eide, men vi ville uansett hjem til Bosnia. Det var den vanskeligste tiden i mitt liv, men 

man blir vant til alt og vi ble vant til livet her i det kalde Norden. Jeg personlig fant veldig 

mye styrke i min tro som fikk meg igjennom denne tunge perioden, og jeg kan trygt si i dag at 

det har gjort meg til et sterkere og bedre menneske.» 

Jusuf forklarer videre at han var den eneste bosnieren i tettstedet der familien bodde. Han 

praktiserte islam sammen med andre nasjonaliteter. Han ba fem ganger om dagen, han fastet 

under ramadan og var en meget hengiven muslim. Det er han fortsatt. Religionen var og er 

det som er førende og den viktigste faktoren i hans liv. Men han forteller at etter å ha bodd i 

Midtøsten, i en lang periode i forbindelse med jobb, har han begynt å føle mer tilknytning og 

nasjonalfølelse for Bosnia. Han sier også at det er klarere for ham i dag at den bosniske 

utgaven av islam skiller seg ut på visse områder. Han sier at dette er både på godt og vondt. 

«Min nasjonale identitet knyttet til Bosnia har blitt sterkere de siste årene. Religion er 

fortsatt det viktigste i mitt liv og jeg mener at alle muslimer er først og fremst muslimer, men 

det er et faktum at vi bosniere, og andre muslimer fra Balkan, som europeiske muslimer, er 

noe forskjellige grunnet vår kulturelle bakgrunn. En ting som kanskje spesielt peker seg ut for 

meg er at vi har lærde imamer eller hodzaer, mens det virker å være litt fritt vilt for hvem 

som skal kunne være imam i mange andre kulturer med islamsk tro. Det, for meg, er ikke helt 
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i orden. Grunnen er opplagt, det åpner for feiltolkning av Koranen og hadith, og det ser vi jo 

i den moderne verden, med forvrengte tolkninger av islam.» 

Når det gjelder Jusufs nasjonale identitet og følelser for Norge er han klar på at han ikke føler 

seg norsk på noen måte. Han sier at han rett og slett ikke passer inn her og at det er 

sannsynligvis grunnen til at han har reist og bodd så mye i utlandet i sitt voksne liv. Han 

forteller også at han nå ønsker å stifte familie og på sikt flytte til Bosnia og bo der. 

«Jeg har hatt en del tilfeller i jobbsammenheng hvor jeg har opplevd at mine kolleger drikker 

seg fulle og forandrer personlighet helt. Det reagerte jeg på og det er mulig at det har virket 

negativt på mitt sosiale liv i ettertid, at de syns at jeg var dømmende grunnet deres 

alkoholkonsum. At jeg har sagt ifra om at jeg ikke ønsker å omgås fulle folk. Jeg er generelt 

imot drikking av alkohol i store mengder. Noen mennesker tåler ikke å drikke alkohol og bør 

avstå.» 

Jusuf forklarer at han i så måte har følt seg litt som en outsider også blant bosniere, og at det 

derfor kan være at hans nasjonale identitet ikke står like sterkt som hos mange andre 

bosniere. 

«Bosniere flest drikker også alkohol, noen av dem drikker også under ramadan. Det er helt 

feil, og det liker jeg ikke. Jeg skulle ønske at det ikke var slik, men der er jeg dessverre i 

mindretall, og det er jeg som blir uglesett, om jeg tar opp slikt.» 

Meliha er en troende og praktiserende muslimsk kvinne, men ble oppdratt i en ikke-

praktiserende muslimsk familie. Hun ble selv aktiv i voksen alder, og det sier hun har 

forandret også foreldrene sine. Men hun har, i motsetning til de andre i den praktiserende 

gruppen, ikke like sterke meninger om religionens forhold til den nasjonale identiteten.  

«Globalt bør islam være en og forent, men det er ikke tilfelle. Bosnisk islam skiller seg etter 

min mening fra resten. Jeg har selv vært i Syria flere ganger da jeg var student, før krigen i 

Jugoslavia, altså før vi flyktet til Norge. Jeg vet at det er mange forskjeller i praksis. Kvinner 

i Bosnia har en mer likeverdig stilling i forhold til mennene. Kvinner i muslimsk praksis i 

moskeen kan være med på og be. Det er så vidt jeg vet kun i bosnisk islam. Jeg tar menn i 

hånda når vi hilser og lignende ting som skiller seg ut hos bosniere, sammenlignet med 

resten av den islamske verden, som jeg kjenner til.» 
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Meliha mener likevel at det ikke er slik at bosnisk nasjonalidentitet og religionen islam er to 

uadskillelige verdier, tvert imot er de nettopp adskilte. Hun sier at det ikke er noen direkte 

forbindelse mellom islam og nasjonalstaten Bosnia. Religionen er noe for seg selv, for henne. 

Hennes nasjonale identitet er tilknyttet både Bosnia og Norge. 

«Min nasjonalfølelse er sterk for Norge også. Det at jeg er muslim forandrer ikke noe her. 

Jeg elsker Norge og kan til og med begynne å gråte når jeg hører nasjonalsangen eller noen 

norske idrettsutøvere gjør det bra på lik linje med bosniske. Men når det gjelder religion er 

det noe annet. Dette er etiske og moralske verdier som er førende i mitt liv, ikke noe nasjonalt 

som kan blandes med politikk og ideologi. Nei, religionen er viktigst.» 

7.5 Teoretiske betraktninger 

Når stilt overfor direkte spørsmål om sin egen identitet kommer de analytiske gruppene jeg 

har satt opp godt til nytte. Det ser ut til å være en enighet innad i de tre analytiske kategoriene 

jeg har satt opp. 

I den kulturelle muslimske kategorien uttrykkes det et følelsesladet forhold til hjemlandet 

Bosnia, og religionen omtales som irrelevant. Fahrudin sier riktignok at han selv ikke har tatt 

til seg norsk nasjonalidentitet, men påstår at hans barn i stor grad har, og at han syns det er 

helt i orden. Mirsad og Fikreta uttrykker at de føler en sterk tilhørighet til Norge og særlig til 

Oslo som en urban, multikulturell storby. 

Den tradisjonelle gruppen er den gruppen hvor jeg sporer mest av det Smith snakker om i sin 

teori om «sacred community». Alle tre medlemmene av gruppen er opptatte av å koble 

sammen religiøs tilhørighet med nasjonalidentitet i en såkalt «sacred communion». Det er 

forskjellig grad av fromhet innad i gruppen, men samtlige snakker om nasjonal og religiøs 

tilhørighet som om det er en sammenkobling som gir resultatet eller identitetsfølelsen 

«bosnisk muslim». 

I den praktiserende gruppen settes religionen foran nasjonalitet. Alle forklarer at det er visse 

ting som er forskjellige mellom bosnisk islam og global islam men at det i seg selv ikke er 

noe uvanlig, siden islam er en verdensomfattende religion med mange kulturelle særpreg. 

Etter deres mening er det helt klart at en «sacred communion» mellom en nasjonalidentitet 

som bosnier og en religiøs identitet som muslim, undergraver religionen islam. De gir med 
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det et klart svar til Anthony Smith om at hans tese om «sacred community» ikke er gjeldende 

og anvendbar for bosniere i Norge. 
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Kapittel 8: Bosnisk-muslimske 

familier og deres integrering i Norge 

De bosniske flyktningene, som inkluderer informanter jeg har intervjuet, har vært igjennom 

en strategisk integreringsprosess utarbeidet av de norske immigrasjonsmyndighetene. Norske 

myndigheter har gått inn for det som omtales som en «dobbeltstrategi» der bosniske 

flyktninger raskt etter ankomst fikk full tilgang til samfunnets viktige arenaer, før deres 

muligheter for permanent opphold var avklart. Rask bosetning i kommunene, deltakelse i 

norskundervisning og mulighet til å studere og jobbe rett etter ankomst virker å ha hatt god 

effekt for integreringsprosessen. I tillegg ble bosniske flyktninger omfordelt til hele landet 

slik at en unngikk samling av gruppen i storbyene. Denne oppgaven har myndighetene, ifølge 

SSB, klart godt, og bosniere anses å være godt integrert.80 

Integreringsprosessen var et viktig tema under feltarbeidet. Det er også en viktig variabel jeg 

bruker for å belyse den bosniske diasporaen sin nasjonale identitet, samt deres tilknytning til 

Bosnia og Norge. Jeg ønsket å kartlegge hvorvidt graden av religiøs fromhet, etter 

informantenes mening, hadde innvirkning på integreringsprosessen, og å kartlegge deres 

forhold til Norge og/eller Bosnia.  Det overordnede målet med studiet er å se etter likheter 

mellom de analytiske kategoriene jeg har delt mine informanter i og å teste Anthony Smiths 

teori. Min hypotese var at høy grad av integrering samsvarer med høyt grad av identifisering 

med den norske identiteten, noe som igjen gir en sterkere identitetstilknytning til Norge.  

8.1 Bosniere som integreringsvinnere 

Integrering er et sentralt begrep i den norske innvandringspolitiske debatten. Selve begrepet 

er vanskelig å definere og måle. Hva vil det si å være godt integrert? Det er vanskelig å 

fastsette og det vil variere innad i hver gruppe. Individer kan være godt eller lite integrerte 

uavhengig av opprinnelse. Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort undersøkelser innen feltet. 

Ifølge deres fastsatte kriterier har bosniske innvandrere integrert seg meget godt 

sammenlignet med andre minoriteter. De har faktisk skåret høyest. De blir referert til som 

                                                 
80 Statistisk sentralbyrå, «På flukt fra Bosnia og Hercegovina til Norge på 1990-tallet.» 
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integreringsvinnere i rapporten «Bosniere - integreringsvinnerne?» Det er denne rapporten 

som er utgangspunktet for dette kapittelet.81 

Det må allikevel påpekes at det er lett å kritisere resultatene i denne undersøkelsen, ettersom 

det kun er statistiske, kvantitative målinger som systematiseres og konkluderes matematisk. I 

virkeligheten viser de kun hvor aktive de forskjellige innvandrergruppene er i det norske 

offentlige rom. Rapporten har ikke noe grunnlag for å fortelle om bosniere føler seg hjemme i 

Norge, eller om deres nasjonale identitet til Norge styrkes som følger av aktiv deltakelse i det 

offentlige rom. Andre faktorer, som å tilhøre lokalmiljøet, å ha norske venner eller å se for 

seg en fremtid i Norge, er heller ikke kartlagt. Derfor var det interessant for meg å studere 

dette nærmere. Jeg ønsket å høre hva mine informanter tenkte om emnet. Er de enige i 

rapportens påstand om at bosniere er integreringsvinnere? Temaet integrering vil også belyse 

deres nasjonale identitet overfor Norge og/eller Bosnia. 

Eksempler på måleenheter for integrering i SSBs rapport er utdanningsnivå, arbeidsledighet 

og inntekt sammenlignet med norsk befolkning og andre minoriteter. Ved samtlige av disse 

måleenhetene skårer bosniske innvandrere høyt. De er sammenlignbare med den norske 

majoriteten og klart best blant minoritetene som er behandlet i rapporten. 

Dette kapitelet fokuserer på informantenes meninger rundt integrering. Hvilken betydning har 

det å være bosnisk og/eller muslim hatt for integreringsprosessen? Hvordan har deres 

nasjonale identitet blitt påvirket som følge av 25 år i diaspora? Informantene har blitt bedt om 

å forklare hva de mener om integreringsprosessen de har vært en del av, samt hvorvidt det å 

være muslimsk og ha bosnisk nasjonalidentitet har spilt en rolle i prosessen. 

8.2 Kulturelle bosniske muslimer om integrering i Norge 

Fahrudin, Fikreta og Mirsad, fra den kulturelle gruppen, tilskriver ikke den religiøse 

tilhørigheten noen fortjeneste for at bosniere er godt integrerte i Norge. De tre mener det er 

den liberale religiøse praksisen, tilpasset Europa, som er årsaken til at bosniere har lett for å 

tilvenne seg livet i Norge og Vesten generelt. Deres tilknytning til islam har blitt kartlagt i de 

tre foregående kapitlene. 

                                                 
81 Statistisk sentralbyrå, «På flukt fra Bosnia og Hercegovina til Norge på 1990-tallet.» 
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Gjennomgangen viste at religion hadde liten relevans i deres liv. Det de fokuserer på derimot, 

er den bosniske nasjonale identiteten som en del av det moderne Europa, og den nye 

identiteten som binder dem til Norge. 

Fahrudin forteller at han er overbevist om at det er lurt for alle bosniere å nedtone sin 

muslimske tilhørighet i den offentlige sfære. Dette bygger han på det han beskriver som det 

dårlige og til dels konfliktfylte forholdet europeere har til religionen islam. Han mener 

bosniere på tross av at de er muslimer ikke skiller seg vesentlig fra nordmenn i livssyn. Han 

mener følgelig at bosniere bør omfavne sitt nye land, fokusere på likheter og identifisere seg 

med norske verdier. 

«Du kan se hva som skjer i verden om dagen. Muslimer blir uthengt som terrorister i media 

selv om det kun er noen få idioter som sprenger seg selv i luften. Da er det klart at det er best 

for oss å ikke bli satt i samme bås som terrorister. Religion er noe personlig for meg og jeg 

har ingen behov for å annonsere til alt og alle at jeg er muslim. Jeg føler meg uansett først 

og fremst som en bosnier og en nordmann, og ikke først og fremst som en muslim.» 

Fahrudin forteller at det er lettere for bosniere å gli inn i det norske samfunnet, og ikke skille 

seg ut for mye, enn hva det er for andre muslimske minoriteter. Ifølge ham skyldes dette at 

bosniere flest ikke skiller seg nevneverdig ut i hudfarge eller kler seg i muslimske 

tradisjonelle klær. Det gjør det enklere for nordmennene å «godta» bosniere som nye 

landsmenn, enn om det hadde vært en muslim i tradisjonelle klær og en annen hudfarge, 

mener han. 

«Selv om vi som bosniere opplever diskriminering på mange samfunnsarenaer, så kan ikke 

det sammenlignes med andre mer synlige muslimske minoriteter. Jeg mener at fordommer, 

for eksempel i arbeidslivet, er utbredt. Jo mørkere man er i huden og jo mer en skiller seg ut 

fra majoriteten, jo vanskeligere vil det være å tilpasse seg, og bli akseptert. Det er et trist 

faktum jeg selv har opplevd, men jeg kjenner andre muslimer som har opplevd det i enda 

større grad.» 

Fahrudin forklarer at da bosnierne kom til Norge var innvandringsdebatten mindre opphetet. 

Han mener dette har endret seg etter man startet med krig mot terrorisme på begynnelsen av 

2000-tallet. Nå til dags er nordmenn mer skeptiske til muslimer, og er mer negative til 

innvandring generelt, tilføyer han. Det er lettere å bli godt integrert et sted hvor man føler seg 
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velkommen. Han forteller at bosniere følte seg velkomne da de kom til Norge. Dette har 

enormt mye å si for integreringen. 

«Det er klart at når vi kom til Norge, så ble vi tatt imot på en fin måte, og selv om noen 

opplevde en del ubehageligheter, var det i det store og det hele en ordentlig nasjonal dugnad 

som tok oss imot. Jeg tror at det er hovedgrunnen til at mange bosniere føler seg som 

nordmenn i dag, i tillegg til det å være bosniere.» 

Fikreta forklarer at hun er overbevist om at det er den bosniske europeiske væremåten som er 

hovedgrunnen til at bosniere skårer høyt på integreringsbarometeret til SSB. Den religiøse 

tilhørigheten tillegger hun ikke mye vekt for en vellykket integreringsprosess. 

«Hvis du spør meg om islam har noe fortjeneste for at vi som en gruppe er godt integrert i 

Norge så vil jeg svare kategorisk nei. Om noe, så er islam en negativ faktor for integrering. 

Etter min mening så er det likheten i mentaliteten til nordmenn som er avgjørende. Det at vi 

hadde et lignende system med skolevesen, helsevesen og infrastruktur som ligner på det 

norske og andre europeiske land, før vi kom hit, er hovedgrunnen til at vi klarte å tilpasse oss 

den norske måten å leve på.» 

Mirsad deler oppfatningene til Fikreta og Fahrudin. 

«Det er ikke logisk å tenke, i dagens samfunn, at det å være muslim kan ha bidratt til noe 

positivt når det gjelder integrering.  Altså, alle religiøse mennesker med gode holdninger og 

hjertet på rett plass, vil bidra til et bedre samfunn. Men akkurat slik det er i dag, så er ikke 

det noe som man kan si bidrar positivt til integreringen. Du ser jo at i hele Europa og i 

Norge også, at islam blir demonisert. At vi er muslimer kan ikke hjelpe oss akkurat til å bli 

godt integrert. Det er nok best å nedtone dette. Det bør være en privatsak og ikke et offentlig 

anliggende hva en person tror på uansett, spør du meg.» 

8.3 Tradisjonelle bosniske muslimer om integrering 

Samir, Nermina og Jasmin, fra den tradisjonelle gruppen, deler mange av oppfatningene til 

den kulturelle gruppen. De er enige om at det å være muslim i dagens Norge, men også i 

Europa, er ubehagelig.  
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Jasmin forteller at han i sin bransje ofte opplever at folk diskuterer muslimer i negative 

sammenhenger, som om alle muslimer var ett menneske og som om alle var helt like. Ved 

flere anledninger har det skjedd uten at kollegene hans vet at han er muslim selv. Men han 

forklarer at han ikke bryr seg så veldig mye om dette. 

«Det viktigste for meg er at jeg har en jobb og at jeg blir respektert av mine kolleger for den 

jeg er. Selvfølgelig, noen ganger så skjer det, hvis jeg er stresset, at jeg blir sur og ber dem 

slutte å prate om politikk og slikt.» 

Jasmin sier at det er veldig vanskelig å si om det å være muslimsk bosnier har hatt noen 

innvirkning på at integreringen har vært så vellykket som SSB skisserer i rapporten. Det er en 

individuell sak for ham. 

«Alle mennesker er jo forskjellige. Men om det er noe jeg vil peke på som kan være grunnen 

til at bosniere ser ut til å være godt integrerte, så er det at vi er arbeidsomme mennesker. 

Alle bosniere jeg kjenner, selv fra perioden da vi bodde på asylmottak, har gjort det relativt 

bra i arbeidslivet. Uansett om de har tatt høyere utdanning eller om de har lært seg 

håndverk, så gjør de det bra.» 

Ifølge Jasmin tok det ikke lang tid før bosniere på asylmottaket ikke orket å sitte og ikke 

gjøre noe da de kom til Norge.  

«Bare etter to-tre uker husker jeg at min far og noen andre menn snakket om de måtte ut å 

finne en jobb. Det er jo helt meningsløst å sitte og ikke gjøre noe på et asylmottak. Og her i 

Norge, som er et rikt land, er det jobb å få. Det er det dummeste jeg hører når folk sier at det 

ikke finnes jobb. Vil du ha jobb så finner du jobb i Norge. Er du aktiv i arbeidslivet så får du 

deg norske venner, lærer å snakke norsk, og så videre. For meg er det integrering. Om islam 

har noe med det å gjøre, det tviler jeg sterkt på.» 

Nermina forteller at hun føler seg godt integrert i Norge selv, og at hun føler seg hjemme i 

Norge. Hun vil ikke gå så langt som til å kalle seg for en nordmann, fordi hun mener at hun 

først og fremst er bosnisk.   

«Det er veldig vanskelig å sette ord på hvordan man føler seg med hensyn til 

nasjonalidentitet. Jeg er selvfølgelig først og fremst bosnisk, men i og med at jeg har hele 

livet mitt i Norge, så har jeg sterke nasjonale følelser for Norge også.» 
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Nermina sier at det faktum at bosniere er muslimer kanskje er en negativ ting i 

integreringsprosessen. Hun nevner en gang mens hun studerte, at en muslimsk pakistaner 

kommenterte at bosniere egentlig ikke er muslimer fordi de ikke oppfører seg som ordentlige 

muslimer. Nermina mener at grunnen til at mange bosniere er godt integrerte i Norge er at 

mange kom til Norge sammen med familiene sine og bygget et nytt liv for seg. På den måten 

levde man på samme måte som i gamle Jugoslavia før krigen. Hun forklarer at hun opplever 

at det er et driv blant bosniere om å vise at de er flinke til det de driver med. At det ofte er en 

form for konkurranse om å gjøre det best mulig. Foreldrene driver ofte barna sine til å være 

flinke til det de driver med, slik at de kan være stolte og fortelle det videre til venner og 

familie. Som en form for skryt og stolthet. Det er noe som ligger i mentaliteten til det 

bosniske folket. 

«Mange bosniske familier er veldig opptatte av suksess, å vise at de er flinke. Jeg opplever 

for eksempel når jeg er med mine foreldre, som begynner å bli gamle, at de i samtaler med 

venner sitter og forteller hvor bra barnebarna gjør det i arbeidslivet eller studier med 

stolthet. For meg er det kanskje den viktigste faktoren til at bosniere har gjort det bra på 

integrering.» 

Nermina utdyper igjen at religion er viktig for henne som et tradisjonelt bosnisk trekk, men at 

hun ikke tenker mye på den i hverdagen. Hun mener at det religiøse aspektet i hennes eller 

andre bosnieres liv ikke har noe nevneverdig innvirkning på integreringsprosessen. 

Samir forteller at han føler seg mer og mer som en nordmann. Han referer til utviklingen i 

Bosnia hvor islam ser ut til å ta mer og mer plass i samfunnet. Han sier han er redd for at 

landet skal bli kjøpt opp av rike saudiarabere. Han frykter at Bosnia skal bli mer som arabiske 

land hvor det legges restriksjoner i offentlig sfære for hvordan en skal oppføre seg, basert på 

religiøse skikker. 

«Jeg føler meg som bosnier først og fremst, men helt ærlig, etter hvert som jeg har reist til 

Bosnia i alle disse årene så føler jeg meg mindre og mindre bosnisk for hver gang jeg er der 

nede.» 

Han forklarer at flere og flere bosniere som han ikke visste var religiøse, plutselig har blitt 

veldig religiøse. Barer hvor en kunne gå og ta seg en drink tidligere, blir kjøpt opp av rike 

utenlandske investorer, antagelig rike arabere, og der forbys det alkoholkonsum.  
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«Bosniere i Norge er godt integrerte fordi vi kom fra et samfunn som ikke var så forskjellig 

fra Norge, det er den eneste grunnen. Det har ingenting med islam å gjøre. Vi, etter min 

mening, flertallet, ser på islam på samme måten som nordmenn ser på kristendom. Noen er 

veldig religiøse, andre er ikke. Det er ikke det viktigste i livet. Og det er ikke andres sak.» 

Samir sier videre at han har lest om at bosniere er integreringsvinnere ifølge SSB, og han sier 

at det ikke overrasker ham, egentlig.  

«Bosniere, som folk flest, vil ha jobber og gjennomføre en utdanning. De vil leve livet sitt i 

fred og ro. Mange har norske venner og skiller seg ikke så mye ut. Derfor så er det kanskje 

ikke helt overraskende at vi er godt integrert. Jeg føler meg godt integrert. Jeg føler meg på 

mange måter norsk.» 

8.4 Praktiserende bosniske muslimer om integrering 

Mens religiøs tilhørighet gis lite fortjeneste for en vellykket integreringsprosess i de to 

kategoriene nevnt ovenfor, mener den praktiserende gruppen at det å være muslim spiller en 

rolle for hvorfor bosniere har klart seg godt i Norge. Ifølge informantene i denne gruppen har 

islam en rolle i alt vi gjør og foretar oss. 

Muhamed er overbevist om at den bosniske muslimske troen og verdiene den gir den 

bosniske diasporaen, er hovedgrunnen til at bosniere gjør det bra på integrering. Men han sier 

at det ikke bare gjelder bosniere, men omfatter også andre muslimske minoriteter. 

«Islam lærer oss at vi skal være ærlige og takknemlige. Islam lærer oss at vi skal jobbe hardt 

og være flittige i arbeidet. Den krever at vi skaper et godt liv for oss selv og for andre. Og så 

ikke minst lærer islam oss å vise takknemlighet gjennom handling og ikke gjennom ord.» 

Muhamed referer til takknemligheten ovenfor den norske staten og den norske befolkningen, 

som ifølge ham ga bosniere en ny mulighet og reddet alle deres liv. 

«Vi bosniere som bor i Norge, vi kunne alle vært døde i dag. Det fantes konkrete planer om å 

drepe oss alle. Men vi rømte og Norge tok oss imot. Derfor er jeg overbevist at vi gjennom 

vår tro har lært oss å sette pris på livet og leve livet til det fulle. Norge er et land som er fullt 

av muligheter, og bosniere er et folk som er i stand til å ta være på de mulighetene som 

finnes.» 
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Muhamed er ikke like overbevist om at bosniske muslimer er integreringsvinnere. Han mener 

at det ikke nødvendigvis er helt sant og at en ikke alltid kan stole kun på tall. Ifølge ham er 

pakistanere en veldig godt integrert gruppe i Oslo, i alle fall når det gjelder det å bidra til 

samfunnet gjennom hardt arbeid. Og det er det SSB har gjort målinger på. Muhamed mener 

imidlertid at den kulturelle europeiske likheten bosniere deler med nordmenn, gir den 

bosniske diasporaen et forsprang. Dessuten så er det ikke bare minoriteten selv som 

bestemmer hvor godt integrerte de blir, sier han. Det er hovedsakelig majoritetsbefolkningens 

holdninger ovenfor minoriteten som danner grunnlaget for gruppens integrering. En gruppe 

vil ikke integrere seg hvis de føler seg utestengt av majoriteten. Muhamed mener derfor at det 

ikke nødvendigvis er bosnisk islam som gjør at bosniere er godt integrert.  Han mener at det 

ikke finnes noe som heter bosnisk islam. 

«Islam bidrar på generell basis til bedre integrering i det norske samfunnet uansett hvilken 

muslimsk minoritet det er snakk om. Det er derfor ikke riktig å påstå at det er noe spesielt 

med bosnisk islam som gjør integreringen enklere i seg selv. Det er kombinasjonen av islam 

som gir gode grunnverdier, den kulturelle tilhørigheten til Europa og den velvilligheten det 

norske folket har vist bosniske muslimer ved ankomst til Norge som i sum er grunnen til en 

vellykket integrering.» 

Jusuf derimot har en annen oppfatning av integreringen av bosniere i Oslo. Han mener at 

bosniere er godt integrerte i landet hvis man måler arbeidsledighet, inntekt og generell 

deltakelse i samfunnet. Men han selv føler seg ikke integrert utover dette. Grunnen til det er 

hovedsakelig at han som muslim ikke føler tilhørighet til det norske samfunnet. 

«Jeg klarer ikke helt å ta til meg den norske mentaliteten. Islam er nok et hinder for meg der. 

Heller enn en fordel når det gjelder integrering i det norske samfunnet. Mange bosniere har 

tatt til seg mange norske skikker, ja, men med det så har de også gått bort fra sine muslimske 

røtter, og det mener jeg er trist og feil.» 

Jusuf forklarer at det ikke er noe som heter bosnisk islam, men at det er bosniere som tolker 

islam på en måte som passer dem selv. Det inngås altfor mange kompromisser og 

pragmatiske løsninger for å bli integrert og godtatt i det norske samfunnet.  

«Det er ikke så viktig hvilken nasjonal tilhørighet en har, du kan føle deg norsk eller bosnisk, 

men religionen er noe for seg selv. Det finnes etnisk norske muslimer, det er religionen som 
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er viktigst for identiteten. Det er viktig å ikke blande disse tingene sammen. Nasjonalstater er 

flagg, nasjonalsanger og territorier. Religionen er Guds ord og det som betyr alt.» 

Jusuf forklarer videre at han først og fremst er muslim. Hans nasjonale tilhørighet er bosnisk, 

men hans nasjonale identitet er i andre rekke. Han føler seg ikke som en nordmann i det hele 

tatt. Han sier allikevel til slutt at han er takknemlig for å ha fått muligheten til å bosette seg i 

Norge, da bosniere ble jagd på flukt under krigen. 

Meliha mener at islamsk tro helt klart har bidratt til integreringen av bosniere i Norge. Hun 

forteller at hun og andre i den bosniske moskeen ofte snakker om hvor mye Norge har gitt 

bosniere og at bosniske muslimer er svært glad i Norge. Hun forteller at hun føler seg som en 

nordmann like mye som en bosnier. 

Meliha tar opp noe av det samme som Nermina fra den tradisjonelle gruppen tok opp. 

«Bosniere som folk er veldig opptatte av å prestere på utdanning og på arbeidsplassen. Blant 

mine venninner har det alltid vært litt status å fortelle at en gjør det bra, at 

familiemedlemmer gjør det bra. Det tror jeg er med å dra alle sammen i en retning av 

suksess i arbeidslivet. Suksess i arbeidslivet, uansett hvilken bransje, er noe nordmenn 

respekterer, og dermed blir bosniere oppfattet som godt integrerte.» 

Videre forklarer Meliha også, som Jusuf, at hun ikke ønsker å blande sammen 

nasjonalidentitet og religiøs tilhørighet. At bosniere er godt integrerte i Norge mener hun 

skyldes en blanding av gode verdier gjennom troen og kulturelle likheter med nordmenn. 

«Jeg er en muslimsk kvinne først og fremst. Det er det viktigste verdigrunnlaget i mitt liv. Når 

det gjelder min nasjonale identitet er jeg både bosnisk og norsk. Du kan kanskje si at jeg til 

og med føler meg mer norsk enn bosnisk, det har bare blitt sånn med tiden. Norge er et flott 

land hvor jeg føler meg hjemme.» 

8.5 Teoretiske betraktninger 

De tre analytiske kategoriene jeg har skissert mener jeg går litt i oppløsning i forbindelse med 

diskusjonen jeg har hatt med mine informanter angående integrering. Det kommer klart frem 

at samtlige har personlige meninger om hva som er god integrering og ikke, og at disse ikke 
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nødvendigvis korresponderer med meningene til resten av den analytiske gruppen de tilhører. 

Nyansene blir for mange.   

Hvis jeg likevel skal oppsummere, kan jeg konkludere med at den kulturelle gruppen er litt 

negativ når det gjelder religion og mener at religionen, i den grad den har hatt noen 

innvirkning, kun kan ha bidratt negativt. Den tradisjonelle gruppen er til dels enig i denne 

konklusjonen. 

I den praktiserende gruppen er det også en fellesnevner som jeg vil gjenta og likestille med 

konklusjonen for denne gruppen tatt opp i tredje kapitel. De vil ikke høre snakk om en 

krysning mellom religion og nasjonalidentitet som en «sacred communion»-verdi. Både 

Meliha og Jusuf går så langt som å hevde at det å være muslim etter deres mening er like 

viktig å være uavhengig av om en er nordmann eller bosnisk. 
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Konklusjon 

Studiet hadde flere formål. Først ønsket jeg å kartlegge hvor dedikerte mine informanter er til 

religionen islam. Jeg ønsket å lage et barometer hvor informantene ble rangert i grad av 

fromhet. Jeg ville teste hvorvidt det fantes korrelasjon mellom uttalt grad av fromhet og 

nasjonalfølelse knyttet til opprinnelseslandet Bosnia og/eller nåværende hjemland Norge. Det 

siste målet var å teste teorien til Anthony Smith. Smiths teori hevder at der hvor religiøsitet, 

etnisitet og nasjonalidentitet korrelerer, forsterkes gruppens tilhørighet. Det blir til et «sacred 

community». 

Jeg rekrutterte ni informanter og delte dem i tre analytiske grupper basert på selvuttalt 

tilknytning til religion. Oppsummert er informantene i «den praktiserende gruppen» svært 

religiøse og praktiserende muslimer. De i «den tradisjonelle kategorien» er troende. De anser 

religion som en viktig del av det å være en bosnisk muslim. De følger noen muslimske 

skikker og knytter religionen sterkt til nasjonalidentitet. Når det kommer til praktisering, ser 

de i «den kulturelle gruppen» ut til å ha forlatt religionen i sin helhet. De ser snarere på islam 

som en del av bosnisk nasjonal kulturarv. 

I intervjuene, satte jeg først fokus på informantenes barn og deres deltakelse i 

julegudstjenesten. Tankegangen var at det var en fin måte å starte diskusjonen om religiøs 

tilknytning og nasjonalidentitet. Julegudstjenesten fungerer som et bindeledd mellom kirken 

og skolen. Problemstillingen om hvorvidt barna skal delta i julegudstjenesten er kjent for alle 

muslimske bosniske foreldre, bosatt i Norge. Dette er noe de har tatt stilling til. Jeg antok 

derfor at deres religiøse engasjement ville komme til syne. I dette temaet sto pluralistisk 

tankegang sterkt hos samtlige. 

Neste steg var å teste hvor sterk forankringen var til bosnisk og/eller muslimsk identitet 

igjennom deres oppdragelse av barna i Norge. Spesifikt satte jeg fokus på barnas potensielle 

kjærester og eventuell ekteskapsinngåelse. Matvaner og konsumering av alkohol ble også 

diskutert. Formålet var sammenligne hvordan de analytiske gruppene så for seg at deres barn 

skulle bli oppdratt. Jeg ville finne ut i hvilken grad religiøs praksis hadde innvirkning for 

oppdragelsen.  

De analytiske gruppene tok nokså klar form da informantene uttrykte sine meninger. Den 

praktiserende gruppen uttrykte nulltoleranse for konsum av svinekjøtt. Den tradisjonelle 
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gruppen viste noe mindre rigid forhold til konsum av svinekjøtt, men uttrykte at det ikke var 

ønskelig. De uttrykte at det ikke burde konsumeres svinekjøtt i bosniske hjem. Den kulturelle 

gruppen hadde derimot ingen problemer med å spise svinekjøtt.  

Det var enighet blant gruppene når det gjaldt to temaer. Samtlige uttrykte at alkoholkonsum 

er en del av den bosniske kulturen. Videre var informantene enige i at de ikke skulle blande 

seg inn i barnas valg av kjæreste eller ektefelle. 

Da de tre analytiske gruppene hadde vist seg, analyserte og sammenlignet jeg spørsmålene 

om forholdet mellom bosnisk nasjonalidentitet og muslimsk religiøsitet. Her var målet å 

sjekke hvorvidt mine informanter anså, slik Smith mener, at det fantes en forsterkende effekt 

og et «sacred community». Mitt håp var at informasjonen også ville belyse en eventuell norsk 

nasjonalidentitet. 

Jeg har kun klart å spore korrelasjonen mellom religiøsitet og nasjonalidentitet, til en viss 

grad, blant de i den tradisjonelle gruppen. Der har det kommet til uttrykk at det å være 

muslim, og det å være bosnier, er to ting av samme sak. Det er et slags «sacred community». 

Denne gruppen har uttrykt at «bosnisk islam» er noe for seg selv. Bosnisk islam skiller seg 

fra resten av den muslimske umma. Informantene har sagt at Bosnia og Hercegovina, 

historien, krigen på 90-tallet og felleskapet i Oslo muligens inngår i noe som kan ligne et 

beskrevet «sacred community». Disse utfyller Smiths kriterier for et «sacred community» 

hvilket han mener er felles territorie, historie, skjebne og «community». Smith argumenterer 

for «sacred community» som noe som binder gruppen sammen. Informantene uttrykker 

derimot at forholdet mellom religiøsitet og nasjonalidentitet bør være «sacred», snarere enn 

at det faktisk eksisterer.  

På bakgrunn av det overnevnte vil jeg derfor konkludere med at Smiths teori ikke korrelerer i 

henhold til mine funn. I den praktiserende gruppen har to av tre uttrykt, uten å kjenne til 

Smiths teori, at tro og nasjonalitet er to adskilte verdier. De skal ikke sammenblandes. De 

mener at forsøk på noe slikt vil være å undergrave religionen og kan skape splid i gruppen. I 

den kulturelle gruppen er nasjonalidentitet totalt dominerende for oppfatningen av egen 

identitet. Religionen har liten plass og det er snarere fokus på bosnisk og/eller norsk 

nasjonalidentitet som primærkilde. Anthony Smiths teori kan dermed ikke anvendes på den 

bosniske diasporaen i Oslo. Teorien er nok, etter min mening, spesielt designet for det jødiske 

folk og identiteten tilknyttet til israelsk nasjonalidentitet.  
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Siste mål var å undersøke hvorvidt den norske nasjonale identiteten har etablert seg blant den 

bosniske diasporaen. Her er det nokså gjennomgående at det finnes tilknytning for samtlige. 

Den norske nasjonale identiteten blir sett på som en sekundæridentitet. Den bosniske 

nasjonale identiteten er den primære. For den praktiserende gruppen er nasjonalidentitet 

generelt en sekundæridentitet, uavhengig hvilket land det er snakk om. Den religiøse 

identiteten som muslim er den primære og førende. 
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Informantene  

Alle informantene er gitt pseudonymer for at deres identitet skal være ytterligere beskyttet. 

Her er en presentasjon av alle informantene. 

Mirsad - 49 år gammel mann fra Travnik, Bosnia og Hercegovina. Gift med Zejna 37 år. To 

barn på 6 og 13 år. Bosatt i Oslo. Både Mirsad og Zejna jobber i privat sektor. Mirsad tilhører 

den kulturelle analytiske gruppen.  

Fikreta - 34 år gammel dame fra Prijedor, Bosnia og Hercegovina. Enke. To barn på 6 og 9 

år. Bosatt i Oslo. Ansatt i offentlig sektor. Fikreta tilhører den kulturelle analytiske gruppen. 

Fahrudin - 41 år gammel mann fra Mostar, Bosnia og Hercegovina. Gift. To barn på 12 og 16 

år. Arbeider som håndverker i et privat firma i sentrum av Oslo. Fahrudin tilhører den 

kulturelle gruppen.  

Samir - 43 år gammel mann fra Sarajevo, Bosnia og Hercegovina. Gift. To barn på 7 år og 9 

år. Ansatt i den norske staten. Samir er i den tradisjonelle analytiske gruppen. 

Jasmin - 34 år gammel mann fra Bugojno, Bosnia og Hercegovina. Gift. To barn på 6 år og 

10 år. Jasmin ankom Norge noe senere enn bosniere flest. Han rakk ikke å rømme før krigen. 

Han rømte først etter 1995 da situasjonen roet seg. Han er i den tradisjonelle analytiske 

gruppen. 

Nermina - 33 år gammel kvinne fra Neveseinje, Sør-Øst Bosnia og Hercegovina. Gift. To 

barn på 6 og 11 år. Ansatt som lærer. Nermina hadde ikke veldig mange sterke meninger om 

religion og nasjonalitet, men uttrykte mest enighet med de holdningene som den tradisjonelle 

gruppen representerer. Hun er følgelig plassert i den tradisjonelle gruppen. 

Jusuf - 29 år gammel mann fra Mostar, Bosnia og Hercegovina. Gift. Et barn på 7 år. Jusuf 

har bodd i Oslo i 6 år. Ingeniør. Jusuf snakker arabisk og har bodd deler av sitt liv i arabisk 

talende land. Han er en religiøs mann, som uttrykker at troen er en viktig del av hverdagen. 

Han ber fem ganger om dagen. Han er følgelig plassert i den praktiserende analytiske 

gruppen. 

Muhamed - 54 år gammel mann. Gift. Barn på 7, 12 og 15 år. Jurist. En sterk troende mann 

som er svært opptatt av å lære barna sine muslimske skikker. Muhamed snakker arabisk og 
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har bodd i Egypt i flere år av sitt liv. Muhamed er følgelig i den praktiserende analytiske 

gruppen. 

Meliha - 47 år gammel dame. Gift. To barn på 10 og 16 år. Lærer. Meliha har bodd i Oslo i 

15 år. Som 19-åring studerte Meliha i Syria og snakker derfor noe arabisk. Meliha er en 

praktiserende muslim og besøker den bosniske moskeen i Oslo ukentlig. Hun er i den 

praktiserende analytiske gruppen. 


