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ABSTRACT 

 

  The key purpose of this research has been to study and understand how young people with 

Syriac ethnicity experience their identity, when living in two different cultures. The Syriac 

minority is something of a special case when it concerns establishing the identity of an 

individual, since syriac´s do not have an official country.   

  To be able to do this research an interview has been done with four young students with 

syriac ethnicity. The four of them is attending their final year at “gymnasiet” in Sweden 

which is equivalent to USA’s senior year in high school.  

  The multicultural school is today a fact and many immigrants attending the Swedish schools 

today feels misplaced when they meet the Swedish culture through fellow students and 

society. A clash between cultures occurs and most of the students, with non-Swedish ethnicity, 

live some kind of dual life. One side of this twin identity represents the ethnic identity which 

dominates at home and around relatives. The other side is displayed in circumstances outside 

of their home, which is at school and in the Swedish society in general.  

  This research shows the general opinion, among syriac high school students, concerning the 

individual identity and in which way they handle their own identity development when living 

within two different cultures. 

  One of my main questions to investigate is to find out if young students, with syriac 

ethnicity, develops a weak root in their ethnic identity by living outside of the syriac 

community. 

  One of my conclusions is that a student with syriac ethnicity, whom is educated in an 

intercultural school is rather encouraged in seeking his/her roots. Since the multicultural 

environment awakens a curiosity in students to seek their own ethnic identity. 

 

Key words: Identity, Identity development, culture, syriac 
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1. INLEDNING  
 

1.1 Bakgrund 
 

  Många elever med invandrarbakgrund finns i skolorna idag där missförstånd och konflikter 

dyker upp på grund av skillnader i individers olika kultur. Dessa missförstånd och konflikter 

är konsekvenser av okunnighet om etniska minoriteter i landet. I de flesta fall är kunskapen 

om olika etniska minoriteter i Sverige väldigt liten. Okunskap leder till rädsla och rädsla 

hindrar den okunnige från att fråga som i sin tur leder till att den okunnige bildar olika 

antaganden om det han/hon inte vet. Dessa antaganden vinklas av eventuella misstolkningar 

och bildar snart fördomar. 

  Ett problem dyker upp för många elever som har en annan etnisk bakgrund än den svenska 

när de går i den svenska skolan. De bedöms ofta av andra elever såväl som lärare där 

förutfattade meningar och fördomar lägger grunden till olika missförstånd och konflikter. I 

vissa skolor tar man inte hänsyn till andra kulturer utan man uttrycker sig så som till 

exempel: ”Ta seden dit man kommer”. Men det går inte alla gånger eftersom det i många fall 

är olika värderings skillnader i olika kulturer där det går emot vissa kulturers etiska och 

moraliska principer att göra som den svenska kulturen. 

  Bristen på kunskap om olika nationella minoriteter inom skolan är kanske förståelig 

eftersom floran på elever med olika kulturer som finns i skolan idag är så stor. Men det 

förespråkas i läroplanen (Lpf 94) att man i skolan ska sträva mot att få kunskaper om 

nationella minoriteters kultur språk, religion och historia. 

  Ett vanligt antagande av en västeuropé, inte bara svenskar, är att alla människor runt 

mellanöstern området har muslimska seder och kultur. Syrianer som har sina rötter i 

mellanöstern är inte muslimer utan de är kristna. När före detta utrikesministern, Laila 

Freivalds benämner invånare av Syrien som syrianer kan det uppstå ett misstycke bland 

syrianer i Sverige eftersom hon indirekt benämnt syrianer som muslimer. Okunskapen om 

nationella minoriteter i Sverige kan i nyhetssammanhang skapa en misstro för den svenska 

staten eftersom det tydligen inte är så klart att invånare i Syrien inte utgörs av syrianer utan 

majoriteten utgörs av muslimska folkgrupper som bland andra araber. Eftersom denna 

okunskap har nått ända upp i Sveriges riksdag så är det nog god tid att försöka belysa och 

träda fram med fakta som får folk att åtminstone uttrycka sig rätt om saker och ting så att ett 

eventuellt misstycke försvinner och istället ett förtroende införlivas av staten i det syrianska 

folket. 
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  Den nationella minoriteten syrianer har som sagt som etablerat sig väl i Sverige. Även om 

syrianer är en etnisk minoritet så är de väl etablerade här i Sverige som drygt innefattar 

100 000 syrianska invånare, vilket är minst en procent av Sveriges befolkning.  

  Med tanke på att som etnisk minoritet omfatta 100 000 invånare så anser jag att man bör ta 

vara på den nya kulturen som syrianer tar med sig in i landet för att lära känna sina 

medmänniskor och inte vandra i blindo och rädsla med onda fördomar i bakhuvudet. När 

individen lär känna sina medmänniskor så lär den sig också förstå andras seder och kultur 

vilket gör att individen lättare kan fungera i ett interkulturellt samspel. Detta samspel är 

väldigt konkretiserat i den svenska skolan där lärare och elever, nuförtiden, sällan är från 

samma kultur. 
 

1.2 Syfte och problemställning 
 

  Undersökningen kommer att behandla ämnet om syrianska elevers identitetsskapande i det 

svenska samhället och hur de hanterar identitetsskapande när de måste ta hänsyn till hemmets 

kultur och får uppleva den svenska kulturen utanför hemmet. Anledningen till att den 

syrianska minoriteten blev ämne för denna uppsats är för att det syrianska folket inte har ett 

officiellt land som de kan förknippas med, vilket är väldigt viktigt för identitetsskapandet. Det 

ända sättet för syrianska elever att komma i kontakt med sin kultur är i hemmet och den 

syriansk-ortodoxa-kyrkan.  

  Mitt övergripande syfte med studien är att undersöka hur syrianska elever förhåller sig till 

möten med den svenska kulturen i sin omgivning/samhället/skolan. Meningen med detta 

arbete är inte något som man kan skapa en konkret handlingsplan utifrån med avsikt att 

hantera vissa elever utan endast belysa skolsituationen utifrån syrianska elevers perspektiv. 

Dessa perspektiv ska ge lärare/mentorer för syrianska elever en eventuell inblick i vad som 

kan röra sig i huvudet på vissa elever. Som i bästa fall ger läraren/mentorn ett mer öppet sinne 

och större förståelse för vissa elever. 
 

Frågeställningar som kommer att behandlas i studien: 

- Vad är identitet? 

- Vilka är syrianer? 

- Hur påverkas syrianska elevers identitetsskapande i det svenska samhället? 

- Hur upplever elever från den syrianska kulturen sin identitet? 
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1.3 Material och metod 
 

  Arbetes huvudmaterial utgörs av redan publicerade verk om psykologi, identitet och 

intervjuer som görs i samband med undersökningar på skolor. Intervjuerna kommer att 

bedrivas i en gymnasieskola där de syrianska eleverna utgör ett fåtal i hela skolan. 

Anledningen till detta val är att undersöka hur väl medvetna de syrianska eleverna är om sin 

syrianska identitet. 

  Skolan omfattade omkring ett tusental elever där antalet syrianer i hela skolan var endast ett 

tiotal. Andelen elever med invandrar bakgrund var ändå minst 50 % i hela skolan. Fyra 

syrianska elever intervjuas i grupp där frågorna mer diskuterades och det förekom en del 

respons på syrianska som jag översatt. Intervjudeltagarna var syrianer där två av dem av 

pojkar och två tjejer. Båda tjejerna och en kille av intervjuade bor utanför det syrianska 

kollektivet där de har lite eller nästan obefintlig kontakt med syrianer i sin vardag. Medan den 

sista killen bor i ett område där syrianer utgör större delen av invånarna i bostadsområdet. 

Alla fyra går sista året på gymnasiet. Jag kommer att benämna alla med respektive alias.  

  Frågorna som ställs under intervjun är väldigt allmänna där den intervjuade förväntas prata 

fritt och själv komma fram till frågan om kultur skillnader och identitet. En diktafon har 

använts där alla intervjuer spelats in.  

  Anledningen till att elever på gymnasienivå blivit föremål för undersökningen är bland annat 

för att gymnasieelever är i slutskedet av sin grundskoleutbildning och därmed är påverkan av 

skolan på individens identitet också i slutskedet. Gymnasieeleven antas med andra ord redan 

etablerat större delen av sin identitet i slutet av gymnasiet. Studien blev också kvalitativ 

eftersom frågor rörande identitet har ofta många individuella faktorer inblandade som kan 

vara svåra att tolka utifrån en enkät undersökning. 

  Valet av syrianska elever gjordes för att delvis är det syrianska folket en nationell minoritet i 

Sverige och för att syrianer inte har ett officiellt land eller erkänd historia som ungdomar kan 

relatera till, vilket gör identitetsskapandet något mer komplicerat för syrianska elever. 

  Syftet med undersökningen är att belysa syrianska gymnasieelevers tankar och idéer om 

identitet och identitetsutveckling hos sig själva och syrianer i allmänhet. Den skola som 

intervjudeltagarna läser vid uppfyller det viktigaste villkoret för en interkulturell skola och det 

är den etniska mångfalden i skolan, där man kan hitta elever vars ursprung kan kopplas större 

delen av världen. 
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1.4 Källkritik 
 

  I och med att jag själv tillhör den syrianska kulturen så har jag redan en del förförståelse i 

mitt valda ämne och studieområde. Men det har också gjort att jag att mitt engagemang till 

arbetet har varit stort. En del av den respons jag fick på intervjuerna känner jag igen och delar, 

vissa åsikter, med mina intervjuobjekt utifrån mina egna erfarenhetsmässiga upplevelser. En 

omedveten färgning på arbetet kanske görs, i och med den kulturella bakgrund som jag delar 

med intervjupersonerna, men avsikten är att vara så objektiv som möjligt. Som Borgström 

(1998) skrev att man kan hamna i en situation där intervjudeltagarnas verklighet i viss mån 

också är den man själv upplevt och har. Då måste man i sin analys av materialet vara vaksam 

så att de egna värderingarna inte blandas med intervjudeltagarnas. (Borgström; 1998:69) 

  Ett antagande görs då gymnasieelever i gymnasiet ska ha etablerat sitt identitetsskapande 

kan vara missledande. Då det kan förekomma fall där elever inte alls har etablerat någon 

identitet och fortfarande söker/försöker att etablera någon form av personlighet. 

  Eftersom jag i vissa fall delat en del åsikter som yttrats vid intervjuer så är det möjligt att jag 

inte ställt lämpliga följdfrågor som en forskare borde ha gjort. I och med den vänskapliga 

lättsamma stämningen vid intervjuerna så har min ställning som forskare kanske inte tagits på 

allvar från mina intervjupersoner utan de såg det mer som en kompis som ställde frågor.    

  Då jag också har samma etnisk bakgrund som mina intervjuobjekt så hade jag inte några 

svårigheter att finna mina intervjupersoner och få deras förtroende till att sitta och diskutera 

lite frågor. Jag har alltså haft en stor fördel av min etniska bakgrund när jag gjort denna studie. 

  Syrianer är en folkgrupp som ofta brukar benämnas assyrier/syrianer, i min undersökning har 

jag intervjuat personer som kallar sig assyrier och syrianer eftersom det råder vissa 

meningsskiljaktigheter på vad olika folkgrupper benämner sig själva. Den faktor som varit 

helt gemensam hos intervjupersonerna har dock varit det syrianska språket. I och med den 

gemensamma faktorn har jag i denna studie använt mig av benämningen syrianer mer. 

  Frågor ställda till det motsatta könet, tjejer, har kanske inte besvarats fullkomligt eftersom 

det kan ha förekommit en viss blygsamhet inför mig eller andra intervjudeltagare som är 

syrianska killar.  

  En negativ aspekt kan ha varit då det uppkom vissa outsagda meningar under intervjuerna 

som jag tog för givet utifrån min förförståelse. De intervjuade antog att jag förstod hur de 

tänkte på grund av att de kunde identifiera sig med mig där vi delar samma kultur och att jag 

också vuxit upp i Sverige där jag fått hela min utbildning så som de har och kommer att göra. 
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2.  TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER & FORSKNING  

 

2.1  Människan och kultur 

 

  Ordet kultur är synonymt med ordet odling som i sin tur betyder att människor förändrar 

(odlar om) sin omgivning och naturen för att anpassa den till sina levnadsvillkor. I fortsatt 

mening är kultur resultatet av materiella och mentala verksamheter. Kultur karaktäriserar 

också en samling människor som lever tillsammans under en viss tid och plats. (Stensmo, 

1994:9) 

  Då människor lever tillsammans skapas i samvaron gemensamma kunskaper, värderingar 

och handlingsmönster som till exempel: frågan om ande och materia, om vetenskaper och 

konst, meningen med livet, vad som är rätt och fel, gott och ont, vackert och fult etc. 

Människan präglas av den kultur hon lever i, hennes känslor, tankar och handlingar är 

formade av det kontext som hon lever i. När man ska lära sig om en person eller en grupps 

mentalitet så är det nödvändigt att veta något om individens socialhistoriska kontext. I början 

av en individs liv, som barn, växer man upp i en kultur där barnet som en novis vägleds in i 

kulturen av en initierad vuxen. Ett annat ord för denna initiations process kan vara 

socialisation. Även en vuxen individ kan finna sig själv i en ny kontext till exempel när man 

får ett nytt jobb, börjar på högskolan eller flyttar till ett nytt land. (Stensmo, 1994:10-12) 

Människans lärande blir också kontextuellt det vill säga till exempel att ett barn lär sig genom 

att observera vuxna i en särskild situation. Eller att en vuxen som observerar sin kollega för 

att senare själv kunna genomföra en arbetsuppgift. Individen lär sig alltså direkt från det 

sammanhang där det inlärda ska tillämpas. (Stensmo, 1994:10-12) 

 

2.2  Den interkulturella skolan  

 

  Begreppet interkulturell i skolan definieras som ett pedagogiskt förhållningssätt. Eftersom 

den svenska skolan idag innefattar en stor flora av elever med olika nationaliteter har vikten 

av interkulturell kommunikation och undervisning blivit viktigare med åren. Det 

interkulturella förhållningssättet ska enligt 1985 års riksdagsbeslut prägla undervisningen i 

alla skolformer, för alla elever och tillämpas i alla ämnen. I och med det interkulturella 

förhållningssättet ska förutsättningar skapas för ökad respekt, förståelse och samhörighet 

såväl i klassen som i skolan, vilket på sikt kommer att påverka samhället. Interkulturell 
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undervisning blir bland annat ett medel för integration i skolan som gynnar de demokratiska 

och värde grund som det förespråkas i läroplanen. (Lahdenperä, 2004:11-14) 

 

2.3  Villkor för interkulturell undervisning 

  Det finns en del faktorer som bör tas hänsyn till för att interkulturell undervisning i den 

svenska skolan skall utvecklas. För att man ska kunna uppnå målet med interkulturell 

undervisning bör man för det första sträva efter att få en multietnisk och mångkulturell 

elevsammansättning. Det är inte rätt att betrakta skolan från ett monokulturellt och 

nationalistiskt perspektiv med tanke på det mångkulturella land vi har idag. Eftersom 

interkulturellt lärande också bygger på möten mellan olika etniciteter, språk, klass, minoriteter 

etc. så är det en förutsättning att skolledningen och skolpersonal skapar möjligheter för dessa 

möten mellan heterogena grupper. Skolan bör också ta hänsyn till diskriminerade grupper och 

höja dess status. Där skolan till exempel kan anställa personal med annan etnisk bakgrund än 

den svenska vilka kommer att fungera som förebilder för invandrar elever. Förebild i den mån 

att de ser en person med invandrar bakgrund som lyckats i det svenska samhället utan att 

behöva avstå ifrån sin eniska identitet på något sätt. (Lahdenperä, 2004:61-65) 

 

2.4  Människan och Identitet 

  En individs identitet är dennas uppfattning om vem hon är i sin egen person och i relation till 

andra människor. Westin delar upp identitet i fyra olika kategorier som självidentitet, social 

identitet, kollektiv identitet och offentlig socialidentitet. Självidentitet definieras som den 

uppfattning individen har om sig själv och hur hon vill framhålla sig i sociala situationer där 

individen söker uppvisa de ideal hon anser definiera henne som person. Social identitet riktar 

sig till individens tillhörighet i sociala grupper där hon blir och ser sig själv som en del av 

gruppen. Om det finns individer med ostadig självidentitet så blir den sociala identiteten 

mycket viktig för vissa personers syn på sig själva och definition av den egna identiteten. 

Kollektiv identitet kan ses som etnisk identitet och liknas vid social identitet fast i en större 

skala där individer växer upp tillsammans och bygger upp sin identitet utifrån självupplevda 

erfarenheter. Offentlig identitet är en kategorisering som görs av andra och grundar sig på 

deras syn av en individs eller en grupps seder och bruk. (Westin, 1999:19-20) 

  Begreppet identitet definieras och förklaras i många aspekter och ovannämnda begrepp har 

många liknande begrepp som definieras på samma sätt inom socialpsykologin där de går 

under namn som: självuppfattning, jaguppfattning, självidentitet, jagidentitet, självkänsla, 
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egoidentitet etc. Identitet i sin mångtydiga mening kan beskrivas ganska kort som 

Sandahl(1994) anser är identitet den känslan man har när man säger ”detta är jag”, en individ 

med en medvetenhet om sina potentialer, gränser och ideal. Det kan kanske uttryckas kort 

men tar dock många år att utveckla en mogen och trygg identitet (Sandahl, 1994:35) 

  Eller Alsmarks lite koncisare uttryck där han skriver att identitet i sin helhet handlar om 

hemmahörande på olika plan där vi har det individuella/personliga planen och 

kollektiva/gruppmässiga planen. (Alsmark, 1997:9) 

 

2.5  Identitetsskapande 

  När man har fokus på ungdomar så blir identitetsskapandet svårt sätt fingret på eftersom 

även den fysiska utvecklingen som den mentala påverkar identitetsskapandet. Och under 

tonåren pågår den fysiska utvecklingen som mest, vilket ofta har stor betydelse för 

identitetsskapandet. Hwang och Nilsson refererar till Erik H. Erikson, som hävdar att det finns 

en så kallad biologisk identitet som påverkas av hur individen ser ut, vilket kön och vilken 

kroppsuppfattning den har. Psykologisk identitet innefattar individens unika intressen, behov, 

känslor och försvarsmekanismer. Sist tar Hwang och Nilsson upp den sociala identiteten som 

omfattar miljöns påverkan av identiteten. Utvecklingen av de tre delområdena etsas till en 

början in i det lilla barnet eftersom det är det som föräldrar och andra äldre i omgivningen 

förmedlar. Ju äldre barnet blir utvecklas identiteten i och med att hon kan identifiera sig med 

andra personer i sin omgivning. Men inte förrän först i tonåren tar individen ställning till sin 

identitet. Där hon sållar ut vad som hon inte tycker passar sin person och behåller det som hon 

anser definierar henne. I sållnings process kan en känsla av saknad uppstå när individen 

släpper barndomens identifikationer vilket kan orsaka förvirring. Men för att skapa en mer 

självständig identitet, som gör varje individ mer eller mindre unik, är det nödvändigt att ta det 

steget. En lyckad identitets utveckling uppstår när individen upplever ett socialt samspel med 

jämnåriga och vuxna där de egna psykologiska och biologiska identitetsfaktorerna går väl 

ihop. (Hwang & Nilsson, 2003:239-240) 

  I olika kulturer erbjuds olika möjligheter till detta sociala samspel och ju fler möjligheter 

som finns desto turbulentare blir tonårstiden. Men om det erbjuds få valmöjligheter så 

kommer identitetsutvecklingen försvåras eftersom tillfället att pröva olika roller inte finns. En 

negativ utveckling av identitetsskapandet under tonåren kan leda till identitetsförvirring. I det 

här fallet fastnar individen i en osammanhängande och ofullständig identitet. Vilket kan leda 

till att individen inte kan placera sig själv, inte känner sig själv eller i värsta fall allvarligare 
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förvirringstillstånd. Dessa tillstånd kan kännetecknas av svårigheter med nära relationer, 

prestations ångest och besluts ångest. En smula förvirring är en del av identitetsutvecklingen 

men det finns individer som fastnar i det och då distanserar sig från andra för att kunna avstå 

från ansvarstagande och leva ett passivt liv utan att behöva ta ställning till något.  

(Hwang & Nilsson, 2003:240)  

  Vad gäller invandrarbarns identitet så skriver Borgström (1998) att identitetsutvecklingen 

hos dessa barn kan störas av andar gruppers uppfattningar. Då en individ har en svag 

självkänsla och osäker i sin person så söker denna svaga person bekräftelse i andra. Det blir 

en viktig aspekt att framstå som någon i andras ögon och uppfattning. Detta behov finns i alla 

samhällsgrupper, majoriteter som minoriteter. Det finns dock en skillnad mellan 

identitetsskapandet i en majoritet eller minoritet/invandrare. Identiteten på en individ som 

invandrare eller annan etnisk minoritet görs av majoritetsmedlemmarna i ett samhälle. Detta 

kan ses som majoritetsmedlemmarnas försvarssystem för att de ska kunna skilja sig från andra, 

vilka är mindre grupper av annan etnisk bakgrund. Då kan individer i minoritetsgrupper 

uppleva en känsla av alienation från majoritetsmedlemmarna vilket leder den utsatta individen 

till olika strategier att hantera denna olustiga känsla: 

1. Den utsatta kan antingen förneka sin tidigare identitet. 

2. Man håller sig borta från majoritetsmedlemmar och håller sig till ”sina egna”. 

3. Man kan utmärka sig mer än majoritetsmedlemmar t.ex. hällre en ”värsting” än att 

inte vara någon alls. 

4. Eller så accepterar man omgivningens beteckningar även om de ser en som 

annorlunda än dem själva. (Borgström, 1998:32) 

 

2.6  Identitet bland etniska minoriteter 

  En etnisk minoritet i Sverige kan ses som en grupp människor som kommer från ett annat 

land där de har ett annat språk, kultur och annan religion än i det svenska samhället. Det kan 

kanske uttryckas väldigt kort men det innefattar en mängd faktorer där olika synsätt, 

förhållningssätt och värderingar kan skilja sig som svart och vitt. Dessa faktorer bildar, när de 

överensstämmer med varandra, i gruppen en ”vi-känsla”. En människas etniska identitet blir 

en del av hennes sociala identitet där upplevelsen av att vara medlem i en etnisk grupp ger 

känslan av samhörighet. En individ kan i viss mån inneha fler än en etnisk identitet men de 

drag som hon har gemensamt med antingen den ena eller den andra gör att den etniska vi-

känslan och samhörigheten uppstår. Eftersom identitet individer emellan är en dynamisk 
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process kan man se etnisk identitet som en sorts kollektiv identitet eller social identitet med 

särskilda villkor. (Borgström, 1998) 
 

    2.6.1  Identitet genom språket 

  Bevarandet av identitet inom minoritetsgrupper ligger mycket på bevarandet av det egna 

språket inom gruppen. Då individer definierar sig själva och andra genom språket. Av den 

anledningen hänger bevarandet av identitet, inom minoritetsgrupper, starkt samman med 

minoritetsmedlemmarnas möjligheter att bevara sitt språk. (Borgström, 1998) 

 

2.7 Dubbel identitet 

  Majoriteten av ungdomar med invandrarbakgrund lever i två olika världar då de befinner sig 

mentalt i en vardaglig pendling mellan två olika kulturella identiteter. Där det i vissa 

situationer är hemkulturens omgivning som råder och andar situationer anpassar sig ungdomar 

till majoritetssamhället. Ett tydligt tecken på att en invandrare fått dubbel identitet uppstår när 

han återbesöker sitt ursprungsland och inte känner sig helt i fas med sina landsmän. Känslan 

av dubbel identitet, att tillhöra två världar, kan upplevas positiv som negativ beroende på vad 

innehavaren gör det till. (Bozarslan, 2004:19) 

  Det kan som sagt uppstå konflikter då individer lever med två olika kulturer. En studie gjort 

av Lange (1989) visar att sättet att hantera kulturbaserade konflikter varierar mellan olika 

invandrar grupper och mellan första respektive andar generations invandrare. Det visade sig 

att i Langes studie, som innefattade jugoslaviska och turkiska ungdomar i Stockholm så var 

den kulturella distansen till det svenska samhället mindre hos jugoslaverna än hos de turkiska 

ungdomarna. Jugoslaverna hade en mer öppen inställning till den dubbla identiteten även om 

såkallade kulturkrockar kunde uppstå (Lange, 1989).   

  Kulturkonflikter hos invandrarbarn har sin grund i skillnader på samlevnad och fostran i de 

olika kulturerna. I det svenska samhället är målet, i de flesta fall, för fostran att bli oberoende 

och forma självständiga individer. Då normer i denna individcentrerade syn bryts så uppstår 

skuldkänslor. Det finns då i kontrast samhällen där man har familjecentrerad samlevnad och 

målet för fostran blir beroende, där individen lyder under familjens normsystem och sociala 

struktur. Då normer i familjecentrerade samhällen bryts uppstår en skamkänsla. Påverkan av 

familjekulturen och den nya kulturen gör att invandrarbarn i det svenska samhället rör sig i 

något av en gråzon. (Özmer, 1991) 
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3.  SYRIANER 

 

3.1  Vilka är syrianerna? 

 

  Syrianska folkets historiska bakgrund är inte så välkänd eller erkänd som den borde vara 

med tanke på att några delar av Gamla testamentet i bibeln är ursprungligen skrivna på 

arameiska som är ett liturgiskt språk i den syrianska kyrkan. (Bonnier lexikon, 1993:222) 

Syrianer och det syrianska språket är med andra ord från en väldigt gammal och historisk 

kultur som borde ges mer uppmärksamhet än vad som görs idag. I detta lilla arbete kan ingen 

rättvisa göras i att identifiera och beskriva det syrianska folkets kultur och arv, men en 

tillräcklig beskrivning görs för att uppnå syftet med uppsatsen. Däremot kan en hänvisning 

ges till Gunner och Halvardson (2005) som i deras arbete har en mer omfattande och djupare 

presentation om det syrianska folket. 

  Syrianer uppmärksammas som mest i början av 1900 talet då en nästan fullständig 

utvandring av kristna folkgrupper skedde från syd östra delen av Turkiet som också kallas för 

Turabdin av syrianer. Anledningen till utvandringen var etnisk rensning, ett folkmord som 

skedde under 1914/1915 i det turkisk-osmanska imperiet. Då miljontals kristna folkgrupper 

utrotades på grund av deras religiösa inriktning. Vilket gjort att många assyriska/syrianska 

familjer blivit lidande då de antingen dödades eller fördrevs från sitt land. De som överlevde 

och deras ättlingar är idag spridda över hela världen där minnet av det så kallade ”svärdets år” 

(1915) levt kvar som en plågsam del av den syrianska identiteten. Ett folkmord innebär mer 

än ordets innebörd av ett folk som mördats, det blir också en stor inverkan på det lidande 

folkets identitet, kultur, språk och historia. Inverkan av ”svärdets år”, eller ”i’shato do sayfo” 

som syrianer kallar det, lever vidare genom berättelser och traditioner inom den syrianska 

folkgruppen vilket påverkar levnadsförhållanden än idag. (Gunner & Halvardson, 2005:22) 

  När det talas om ”svärdets år” har benämningen förkortats till endast ”Sayfo” vilket betyder 

svärd. Det betydde inte att folkmorden bokstavligen skedde med svärd utan svärdet var 

symboliskt förknippat med islams roll i processen där man på islams gröna flagga kan hitta 

just ett svärd. (Gunner & Halvardson, 2005:101)   

  Pripp skriver om svårigheter som kristna minoriteter hade i Turkiet, efter ”svärdets år”, då de 

nekades statliga och kommunala tjänster i landet. Vilket gjorde att många syrianer, som inte 

flydde från landet, inte hade många alternativ till inkomst för sitt leverne förutom att bli 

jordbrukare eller hantverkare. Hantverkaryrken var oftast inom smide, skrädderi och 
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skomakeri. Yrket gick i de flesta fall också i arv från far till son eller från äldre släktingar till 

yngre ättlingar. Syrianer som härstammar från Turkiet var oftast från landsbygden där man 

kan benämna gruppen under Medelhavsområdets landsbygdskultur. I denna kultur är 

individen en del i en stark sammanhållen familje- och släktgrupp. (Pripp, 1994:61) 

  De syrianska grupperna i Sverige är till största delen flyktingar från Libanon, Syrien och 

Turkiet. Dessa grupper tillhör den kristna syrisk-ortodoxa kyrkan och har levt i en tusenårig 

minoritetsställning i områden kring mellanöstern som domineras av islam. Detta 

levnadsförhållande har gjort att syrianska folkgrupper blivit en väldigt tät sammansvetsad 

solidarisk grupp. (Pripp, 1994:61)  
 

3.2  Syrianers identitet 
 

  Den syrianska identiteten vilar som hos många andra på vissa faktorer som: språk, historia, 

tradition, kultur och framtidstro. Men det som skiljer syrianer från mängden är den säregna 

synen och uppfattning om saker och ting. Till exempel synen på den syrisk ortodoxa kyrkan 

som världens äldsta och uppfattningen om att den egna folkgruppen är den första kristnade 

folkgruppen, vilket är även för de assyrier/syrianer som inte är så religiösa en viktig symbol i 

identitetsdefinitionen. Det syrianska språket som i sitt ursprung var det heliga språket 

arameiska, vilket var det språk som Jesus talade. En annan symbol som haft kraftig inverkan 

på den syrianska identiteten är ”Seyfo”(svärdets år). Dessa symboler är de som generellt 

bland alla assyrier/syrianer identifierar sig med och därmed utmärker sig som en unik 

folkgrupp som andra folkgrupper också gör med sina egna symboler till grund. (Gunner & 

Halvardson, 2005:118) 

  

    3.2.1  Folkmordets påverkan på syrianer och deras identitet  

 

      Minnena av folkmordet har till största delen förts vidare genom en muntlig 

berättartradition från äldre till den yngre generationen. Där det kollektiva minnet av ”Sayfo” 

genom de äldres berättelser om orättvisor och förtryck, som assyrier/syrianer upplevde, under 

större delen av 1900-talet har gjort ett starkt intryck på de lidandes medvetande och identitet. 

Det starka intrycket av minnet har medfört en hätskhet gentemot islam och muslimer även hos 

många yngre assyrier/syrianer som är födda och uppvuxna i Sverige. (Gunner & Halvardson, 

2005:119) 
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  Konsekvenser av det kollektiva minnet, av ”Sayfo”, leder till mobbing och trakasserier av 

muslimska barn i skolor där assyrier/syrianer finns i större grupper som till exempel i 

Södertäljes skolor. Undersökningar gjorda av sociologerna Fuat Deniz och Antonios 

Perdikaris visar att äldre generationer av assyrier/syrianer upplever än idag en otrygghet och 

utsatthet som konsekvens av händelserna i ursprungslandet, vilket överfört en känsla av 

otrygghet och rädsla till den yngre generationen. De äldres försiktighet och rädsla för hot har 

bidragit till att stor vikt läggs vid att få den yngre generationen medveten om sin historia i 

syftet att kunna tolka signaler om hot. Men det resulterar inte ofta positivt utan den yngre 

generationen växer upp med en oro, rädsla och osäkerhet. (Gunner & Halvardson, 2005:120) 

  Ett kollektivt trauma hålls vid liv på det sättet och en konsekvens av ett kollektivt trauma är 

att det kan leda till intensiv rädsla, depressioner, en känsla av osäkerhet, isolering, skepticism 

och hat mot andra folkslag. Minnet av de avskyvärda våldshandlingarna under 1900-talet och 

traumat av att tvingas lämna sitt hem har förstärkt en hätskhet gentemot turkar och kurder. 

Egenskapen av misstro som också finns hos assyrier/syrianer är mer generell, där man inte 

litar på någon främmande förutom sina närmaste, som oftast är släktingar, där man solidariskt 

hjälper varandra. Det har i och för sig haft en positiv utveckling för assyriers/syrianers snabba 

etablering inom företagande i Sverige. Men misstron skapar också segregering och isolering 

där man inte vill ha grannar av andra folkslag utan bosätter sig hos dem som har samma 

etniska ursprung, vilket är fallet i Södertälje. Kombinationen av misstro, hat och segregering 

leder till polarisering och omvänd rasism där känslan av ”vi mot dem” infinner sig. Ett 

konkret exempel på detta är behandlingen av muslimska elever i Södertäljeskolorna. (Gunner 

& Halvardson, 2005:120) 

  Då det sker en gruppering av assyrier/syrianer med uppfattningen ”vi och de” skapas också 

en föreställning om den egna gruppen som de rättvisa, fredliga och goda medan de andra 

tilldelas de motsatta egenskaperna som onda, orättvisa och fientliga. Detta gör att moralen i 

den egna gruppen höjs och glorifieras medan den andra gruppen ses med stor misstro och görs 

till syndabock för alla problem i samhället. På grund av de hemska erfarenheterna 

assyrier/syrianer fått uppleva som en minoritet i ett starkt muslimskt samhälle så gestaltas 

islam och muslimer som de onda. (Gunner & Halvardson, 2005:120) 

  Det ska dock inte generaliseras att dessa åsikter förekommer hos alla assyrier/syrianer men 

minnet av ”Sayfo” leder till dessa åsikter och kan då uttryckas av vissa assyrier/syrianer. 

(Gunner & Halvardson, 2005:121) 
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3.3  Syrianers identitet i förändring 

  

  I slutet av 60-talet invandrade de första syrianerna till Sverige och som syrianer gjort i 

årtusenden håller de fortfarande fast vid den syrisk ortodoxa kyrkan och trosuppfattning. Den 

syrisk ortodoxa kyrkan var och förblir en stabil byggpelare för syrianska gruppernas sociala 

och kollektiva identitet. I Turabdin var den syrisk ortodoxa kyrkan en del av vardagen och 

lika viktigt som ett mål mat var också närvaron under en gudstjänst. (Barsom, 2004:20).  Men 

med skiftande generationer, i Sverige, så verkar intresset för kyrkan svalna och intervjuer med 

syrianska gymnasieelever idag kommer det fram att ”... det är bara farfar som går regelbundet 

till kyrkan, vi går tillsammans typ när det är jul och påsk”.  

  Det som har hänt är att i identitetsbildandet så har den religiösa aspekten fått en mindre 

betydande roll medan den etnonationella aspekten förstärkts. Vilket innebär att syrianer i 

dagsläget lägger större vikt vid etniciteten och dess ursprung när det gäller identitetsbilden av 

sig själva. I ursprungslandet skiljde man sig ifrån den muslimska majoriteten genom att 

identifiera sig som kristen. Men då Sverige idag framstår som något sekulariserat så blir inte 

den religiösa aspekten i identitetsbildningen hos syrianer så framstående. (Barsom, 2004:20) 

  Något som inte förändras nämnvärt att antagonismen mot islam och muslimer som också 

ligger i grunden för den assyriska/syrianska identiteten på grund av Sayfo. Det har visat sig i 

intervjuer med syrianska gymnasieelever att: ”... det är okej att umgås ibland med de 

muslimer i den egna klassen, man känner ju dem, i skolan blir man tvungen för de liknar oss 

mer än svenskarna… men när jag inte är i skolan är jag bara med syrianer.” Så en viss 

tolerans har skapats i konfrontation med elever från muslimsk bakgrund men det förblir 

endast inom skolan och dess ramar. 

 

3.4  Syrianers förändrade syn på utbildning 

 

  Vid mitten av 1990-talet sker förändringar och nya mönster blir alltmer synliga där syrianska 

föräldrar börjar prioritera utbildning och syrianska ungdomar har fått större valfrihet i fråga 

om att vidareutbilda sig. Majoriteten av assyrier/syrianer är för utbildning där 

förhoppningarna hos många föräldrar är stora. Utvecklingen syns i att under de senaste fem 

åren har intresset för högre utbildningar väckts. I kontrast till den tidigare ambivalenta 

inställningen som i dagsläget är helt ersatt av en positivare syn. Det har varit både ytter och 

inre faktorer som lett till den förändrade inställningen av utbildning. Bland de yttre kan man 
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relatera till den ökade arbetslösheten i början av 1990-talet vilket begränsade många 

ungdomars chanser till arbete, särskilt de med utländsk bakgrund. Detta bland andra yttre 

faktorer resulterade i att antalet studerande ökade mycket vid högskolor och universitet. Bland 

de inre faktorerna till att synen på utbildning ändrades var att många föräldrar och vuxna 

insåg att oavsett om barnen går högre utbildning eller inte så är de sociala och kulturella 

ändringarna en realitet som de inte kan avvärja utan i bästa fall endast styra åt önskat håll. De 

flesta äldre assyrier/syrianer är medvetna om det högteknologiska samhälle de befinner sig i 

och flertalet har också insett att i det nya majoritetssamhället så lyckas man inte 

karriärmässigt om man bygger höga försvarsmurar mot förändring. Assyrier/syrianer har 

insett att sådant motstånd skulle endast alienera den egna folkgruppen och svårigheter skulle 

skapas på både individuellt och kollektivt plan. Denna utveckling tolkas som att 

assyrier/syrianer generellt fått en bredare och större bild av det svenska samhället, sin 

omgivning och en ny plats för den egna etniska gruppen. Medvetenheten om omgivningen 

resulterar i större delaktighet i omgivningen. (Gunner & Halvardson, 2005:177) 
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4.  ANALYS AV INTERVJU  

 

  De frågor som undersöktes har rubrikerna identitet, skolans påverkan på identitet och 

identitetsutvecklingen i framtiden.     

  I början av intervjun var det lite stelt och eleverna visste inte riktigt vad de skulle svara på 

frågor rörande identitet eftersom det inte är något begrepp som är så återkommande i deras 

vardag. Men efter några minuter fick de lite feedback av varandra och diskussionen var igång.                 

  Mycket av diskussionen har inte tagits med eftersom det inte varit relevant för 

undersökningen. Då det förekom viss slang uttryck och syrianska ord i responsen så har jag 

översatt ordet eller uttrycket inom parentes strax efter det använts av respondenten. 

  Mot slutet av intervjun märkte jag att vissa av deltagarna började bli trötta vilket minskade 

deras engagemang i min undersökning. 

 

4.1 Sammanställning av intervju 

 

4.1.1  Identitet 

 

- Vem är du och vad är din identitet? 
 

  Alexandra, Josef och Emanuel börjar med att beskriva sina personliga egenskaper som de 

anser definierar dem som till exempel olika personlighetsdrag och åsikter. Efter en stunds 

reflekterande kommer de fram till den kulturella och etiska aspekten av identitet. Hela 

gruppen instämmer när Alexandra uttrycker att hennes identitet är att hon är syrian och 

kommer alltid att förbli syrian. Emanuel lägger till att den egna identiteten blir påverkad av 

den svenska kulturen och att man blir lite ”försvenskad” då man bara umgås med svenskar. 

Nadia instämmer i Emanuels påstående då hon anser att hennes identitet är påverkad av både 

den svenska och syrianska kulturen eftersom hon är född i Sverige.  

  Denna fråga ansågs också som jobbig av Josef eftersom han ansåg att man inte alltid har en 

tillräcklig förklaring. Josef är född i Sverige men föräldrarna är ursprungligen från Turkiet, 

vilket antyder mer till den turkiska kulturen och religionen som är islam. Då känner Josef att 

han måste förklara att syrianer skiljer sig ifrån turkar inte bara i den religiösa aspekten utan 

även den kulturella. 
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  När jag ställer frågan om hur det känns, positivt eller negativt, att vara halv svensk och halv 

syrian så påstår Nadia att det inte är dåligt utan tvärtom, hon trivs med att vara lite av båda 

sidorna. Nadia anser att det är en bra blandning där hon tagit till vara det goda från båda 

sidorna och att det är blandningen av både syrianskt och svenskt som gjort henne till den hon 

är idag. 

  Emanuel märker att den svenska sidan i sin identitet ibland kan vara påfrestande då han 

upplever att han behärskar den svenska kulturen och språket bättre än den syrianska kulturen 

och språket. Han relaterar till konsekvenser som lett till att han känner sig osäker i det 

syrianska språket då han pratar med sina äldre släktingar. Dock anser han att den positiva 

aspekten av att behärska den svenska kulturen och språket kommer att gynna honom i 

framtiden då han ska komma in i arbetslivet. 

  Josef kommer in från en annan synvinkel i egenskap av att bo inom det syrianska kollektivet. 

Han påstår att ett liv utanför det syrianska kollektivet skulle kännas lite friare där man inte 

känner pressen av det syrianska kollektivets interna normer. Resten av gruppen instämmer 

med Josef eftersom de känner av den frihet som Josef nämner. De är väl medvetna om att i 

deras familjer råder en lättare syn på de normer som kan förekomma inom ett kollektiv med 

hög koncentration av syrianska invånare. 

 

- Var du kommer ifrån och var känner du dig hemma?  

 

  Denna fråga gav en kluven känsla hos intervjudeltagarna då de inte kunde relatera till något 

land som kan anses representera syrianer. Men en enighet uppstod i att Sverige upplevdes mer 

som hemma än någon annanstans.    

 Emanuel uttryckte: ”Vi har ju inget officiellt land, så man kan ju inte svara något på frågan 

vart man kommer ifrån… jag är ju född i Sverige så tekniskt sett kommer man från Sverige 

om man åker någon annanstans. så man är hemma mer i Sverige då än någon annanstans.” 

  Josef höll med Emanuel och lade till att man ändå lever ett bra liv och under goda 

förhållanden här i Sverige, i jämförelse med andra länder där Josef tar upp Syrien som 

exempel och uttrycker att levnadsförhållanden där liknas vid livet som bönder lever.  

  Alexandra uttrycker också sina erfarenheter av sina upplevelser då hon hälsat på sina 

morföräldrar i hemlandet Syrien. Hon yttrade att den syrianska kulturen i Syrien kändes 

främmande eftersom mycket skiljer sig ifrån de syrianska levnadsförhållandena här i Sverige.  
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4.1.2  ”Dubbel identitet”  

 

- Känner ni att ni har en ”dubbel identitet”, syriansk respektive svensk? Vilken är 

mest bekväm för dig? 

 

  Alla i gruppen ansåg att det fanns en dubbel identitet men frågan om vilken identitet som var 

mest bekväm varierade. Den dubbla identiteten kunde upplevas både positiv och negativ 

beroende på olika situationer.  

  Emanuel och Josef nämner de normer som kan styra syrianers beteende och uppfattning 

angående relationer med det motsatta könet. Inom det syrianska kollektivet, uttrycker Josef, 

anses en relation mellan kille och tjej oacceptabel om inte äktenskap blir resultatet av 

relationen. Denna norm hindrar inte unga syrianer idag eftersom de har denna dubbla identitet 

och då blir den svenska delen i deras identitet mer bekväm. 

  Nadia formulerade sig på ett ganska taktiskt sätt där hon uttryckte något av en generell åsikt 

samt sin egen: ”… det är olika från person till person, i vilken identitet man känner sig mest 

bekväm i, beroende på hur man växer upp… Hemma så känner jag mest av den syrianska 

delen trots att vi pratar mycket svenska men man pratar och skämtar på ett annorlunda sätt 

som bara syrianer kan förstå. Men utanför hemmet, i skolan och med vänner så är det den 

svenska identiteten som dominerar mer… Jag själv har ju växt upp bland svenskar, hade inte 

så många syrianska vänner då på så vis blir det automatiskt att man pratar mer svenska än 

syrianska. På så sätt känner jag mig bekvämare i svenska språket än det syrianska.”  

 ”... nu på sistone när jag fått nya syrianska vänner så känner man att det är där man hör 

hemma ändå. De är som mig, vi tycker och tänker på ett liknande sätt eftersom vi har växt 

upp i en syriansk familj”  

  Sist kommer den åsikt som hela gruppen delade, vilken var att i grund och botten känner 

man sig som syrian mest bekväm med syrianer. Då känslan av tillhörighet är som störst i 

aspekten av kultur och identitet som det gamla uttrycker säger ” lika barn leka bäst”. Dock 

förekom olika åsikter om vilken identitet som dominerar hos de olika intervjudeltagarna. 

Emanuel ville förtydliga att hans syrianska sida var mer dominerande medan Nadia kände att 

det förhöll sig lika mellan båda sidorna i den dubbla identiteten. 

 

 



       Identitet under konstruktion 
Utvecklingen av syrianska elevers identitetsskapande i det svenska samhället? 

_________________________________________  

 
 

 22 

4.1.3  Historia – ”SAYFO”  

 

- Vad kan du säga om syrianers historiska, bakgrund, sayfo? 

 

  Samtliga intervjuade, förutom Josef, visade inte någon större insikt eller kunskap om 

assyrier/syrianer historiska bakgrund och ursprung. Dock relaterade alla begreppet ”Sayfo” 

till något som rörde krig och folkmord. Även om de inte kunde sätta fingret exakt på vad 

”Sayfo” innebar så hade de någon gång under sin uppväxt hört uttrycket nämnas i samband 

med krig och lidandet hos det egna folket. 

  Josef verkade till skillnad från de andra mer insatt i vad ”Sayfo” innebar, där han förklarade 

att den dåtida turkiska regeringen hade i sin agenda att få bort kristna folkgrupper från landet.  

 

- Har de assyriska/syrianska folkets historiska bakgrund haft någon påverkan på 

dig, din person, dina förhållningssätt, din identitet?  

 

  I och med att kunskapen om den egna folkgruppens historia och ursprung inte var så klar hos 

Alexandra, Emanuel och Nadia hade de svårt att förhålla sig till eventuellt inflytande som 

historiska händelser kan ha påverkat dem.  

  Josef tillägger att eftersom vi alla är födda i Sverige så har vi inte direkt fått uppleva något 

som har med vårt ursprungsland att göra eller fått uppleva någon direkt konsekvens av 

händelserna kring ”Sayfo”. Men, tillägger han, då han refererar till sina äldre släktingar och 

föräldrar, som har större och starkare upplevelser av konsekvenserna, där de kan påverka den 

yngre generationen indirekt med ett särskilt beteendemönster och förhållningssätt som går 

i ”arv”.   Josef tar upp ett exempel som blivit inetsat hos alla syrianer där det är en norm att 

man inte ska blanda sig med muslimer, vilket är en konsekvens av ”Sayfo”. 

  Alla i gruppen instämmer med Josef och Emanuel lägger till då han kommit till insikt: 

 ”Det är sant fast det är så självklart att man inte tänker på det som en påverkan av 

historien… men jag har faktiskt en kurdkompis som föräldrarna har träffat och först var de 

lite skeptiska till honom… men när jag typ berättat allt om honom och hans föräldrar så gav 

de med sig. Men om jag skulle hitta en snygg tjej som hade muslimsk bakgrund så tror jag 

inte föräldrarna skulle gilla det… de skulle typ… säga att jag får välja mellan dem eller 

tjejen.” 
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4.1.4  Skolans/omgivningens inverkan på identitet 

 

- På vilket sätt vill du framstå för din omgivning, i skolan? Som syrian, svensk 

eller något mittemellan? 

 

  Samtliga intervjuade tyckte att det skulle vara löjligt att spela eller framhålla sig som något 

de inte är i och med den tydliga utseendemässiga skillnaden mellan individer med svensk 

etnicitet och de med syriansk etnicitet. 

  Alexandra uttryckte att det inte går att gömma sitt utseende som syrian eftersom skillnaden 

mellan det syrianska utseendet skiljer sig mycket från det svenska. Dessutom förklarade hon 

att många i hennes omgivning mer visade ett intresse för hennes etniska bakgrund, vilket fick 

henne att känna sig som någon speciell. 

  Emanuel i andra hand var förklarade att han ibland kunde tröttna på alla som frågade och 

nästan önskade att folk borde vara mer bildade i frågan om vilka syrianer är. Men samtidigt 

hade han också upplevt samma känsla som Alexandra då han också kände sig smickrad av att 

folk visade interesse för hans etniska bakgrund.   

  Det visade sig att samtliga intervjuade upplevde en mer eller mindre positiv känsla då folk 

visade ett interesse för deras etniska bakgrund. Josef ansåg att det var positivt då folk 

intresserar sig för den syrianska kulturen eftersom då de lär sig mer om den främmande 

kulturen kommer den bli mindre främmande. 

 

- Känner du att du måste tona ner på din syrianska identitet för att passa in i vissa 

situationer?  

 

  Det visade sig att det förekom situationer då både den syrianska som den svenska sidan 

dämpades. Nadia ansåg att i vissa sällskap, särskilt familj och släktingar, kände hon att hon 

var tvungen att dämpa sin svenska sida. Däremot dämpade hon inte sin syrianska sida då hon 

umgicks med sina svenska kompisar utan förhöll sig till dem utifrån sin syrianska identitet. 

  Emanuel anser att det finns situationer då man tjänar på att spela mer på sin svenska identitet 

särskilt då man befinner sig på en plats där det bara finns svenskar. Om man inte kan göra det 

så tryckte Emanuel att han hamnade utanför den gemenskap som finns i den svenska gruppen. 
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- Hur upplever du skillnader i kultur mellan hemmet, skolan, vänner och familj? 

- Finns det något som är positivt eller negativt med alla leva i/med två olika 

kulturer? 
 

  Samtliga i gruppen uttryckte att en stor skillnad finns mellan den syrianska och den svenska 

kulturen.  Där de alla vänjs vid mötet med de två kulturerna eftersom de levt under dessa 

villkor i hela sitt liv. Så som Nadia sade: ” Eftersom man har levt och växt upp med både den 

syrianska och svenska kulturen så blir det automatiskt att man tar till sig av båda. Det klar 

det finns skillnader, våra traditioner är inte alls lika de svenska”. 

  Upplevelsen ansågs av Nadia varken positiv eller negativ förutom att hon ibland har svårt att 

förklara vissa seder och bruk som syrianer har för hennes svenska kompisar. Men det kan 

samtidigt finnas, tillägger Nadia, seder och bruk som vissa svenska har vilka vi syrianer kan 

ha svårt att förstå. 

  Emanuel anser att det bara är positivt, för sin egen del, att leva med två kulturer då han kan 

lära sig att bättre hantera de två olika sidorna i hans vardag. Han tillägger att om man kan 

hantera olika kulturer så betyder det att man kan överleva i de olika kulturerna. Att stänga in 

sig i sin egen kultur är som att bygga murar runt omkring sig vilket bara resulterar i att de 

utanför muren kommer få en negativ uppfattning om den som är innanför. 

 

- Vilken kultur känner du dig mest hemma i, vilken identitet är du mest hemma i? 
 

  Frågan om kultur upplevdes också som dubbel i sin natur, där samtliga erkände att de tagit 

del av den syrianska som den svenska kulturen i form av traditioner. Nadia erkänner att hon 

anammat vissa svenska traditioner som till exempel valborgs firande och alla hjärtans dag, 

den senare är visserligen inte en enbart svensk tradition utan firas i större delen av väst 

världen, dock har inte alla hjärtans dag funnits tidigare i den syrianska kulturen. Nadia 

uttrycker en osäkerhet om vad som egentligen ingår i de traditionella syrianska firandena av 

jul och påsk då hon sade att hon inte visste hur dessa firades i ursprungslandet. Våra 

traditioner kanske blivit lite försvenskade ansåg hon. Josef tillägger efter en lång frånvaro i 

diskussionen: ”... Huvudsaken är att man är tillsammans med sin familj under julen och 

påsken det är det viktigaste… skillnaden mellan firandet i byn och här i Sverige är att man 

går till Vivo här och i byn så slaktade man sina egna får till julbordet.” 
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4.1.5  Identitetsutvecklingen i framtiden 

 

- Hur tror du din identitet kommer vara i framtiden? Komme r din syrianska 

identitet vara den dominerande eller kommer den svenska dominera? 

 

  Åsikter kring framtiden skiljde sig från varandra då den individuella åsikten kommer in om 

vad respondenterna anser. Emanuel ville att sin syrianska identitet skulle förstärkas med tiden 

vilket skulle leda till att han skulle få en förbättrad förankring i sitt språk. Han ansåg att om 

man skulle gå miste om sitt språk så kommer man även känna sig utanför i sociala 

sammanhang tillsammans med andra syrianer.  

  Nadia i sin tur tror inte att hon kommer förändra sin identitet i någon större utsträckning utan 

förblir i samma ställning som hon befinner sig i dagsläget, där hon har lika mycket svensk 

som syrianskt i sin identitet. Hon uttrycker dock att hon kommer att försöka lära sina barn det 

syrianska språket och traditionerna med jul- och påskfirandet, men hon förnekar inte att det 

svenska samhället kommer att påverka dessa traditioner vilka ändras mer eller mindre med 

varje generation som går. 

 

- Vad tror du om identiteten, syrianska kulturen, för de generationer som kommer 

efter dig, alltså syrianer vars båda föräldrar är födda i Sverige och både farfar 

och farmor är födda i Sverige?  Kommer den ändras? Utvecklas? 

 

Nadia, Emanuel och Josef uttryckte att kulturen och traditionerna var i ständigt förändring, då 

de gör jämförelser av historier som de hört av äldre släktingar. Men det är inte något som de 

ser negativt på eftersom förändring är oundvikligt då man har en kultur i en annan. En ny 

kultur och nya traditioner utformas utifrån de ursprungliga.  

  Något som de däremot visade oro över var bevarandet av det syrianska språket som de anser 

är en viktig del av den syrianska identiteten. Men ett hopp har införlivats i dem i och med den 

syrianska tv kanalen som börjat sändas från Södertälje till hela världen. Emanuel nämner 

denna tv kanal och lägger vikt vid hur mycket det betyder för bevarandet av det syrianska 

språket. Syrianer är ett gammalt folk som håller på att moderniseras och utnyttjandet av 

media är ett stort steg för att stärka den syrianska identiteten som kulturen.  
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5.  DISKUSSION/RESULTAT   

 

5.1 Fråga om identitet 

 

  Det uttrycktes en stark åsikt i början av intervjun om den syrianska förankringen i den egna 

identiteten. En viss stolthet kunde också förnimmas, bland intervjudeltagarna, om det egna 

etniska ursprunget. Trots att den egna identitet ansågs som färgad av den svenska kulturen såg 

de inte konsekvenserna som enbart negativa. De negativa konsekvenserna var att det egna 

språket kunde försvagas eftersom bruket av det svenska blir av större vikt då det gäller att 

klara sig i det svenska samhället. Medan vissa deltagare uttryckte positiva konsekvenser i och 

med den färgade identiteten då man tar ”det goda från båda sidorna” som Nadia uttryckte det. 

  Frågan om dubbel identitet besvarades av att samtliga levde med influenser av både 

syrianskt och svenskt i sin identitet. Men det framkom att de inte levde som typiska syrianer 

gör, när de förklarade att det finns skillnader på vart man bor i förhållande till det syrianska 

kollektivet. De nämnde till exempel att de inte har det så strängt som det är hos vissa familjer 

i Södertälje det vill säga där syrianer utgör en stor grupp i kommunen. Hwang & Nilsson 

(2003) skrev om att det i olika kulturer erbjuds olika möjligheter till sociala samspel. Då 

möjligheten är begränsad så försvåras identitetsutvecklingen vilket kan leda till att individen 

inte kan placera sig själv. Som i sin tur kan leda till svårigheter med nära relationer, 

prestations ångest och besluts ångest. En av de intervjuade, Josef, som bor inom det syrianska 

kollektivet uttryckte: 
 

 ”… det kan vara skönt att vara lite ”svensk”… man blir mer fri och man kan göra lite saker… 

skvallrar och det blir rykten hit o dit…” 
 

  Här kan man tydligt se hur möjligheten till sociala samspel begränsas, inom det syrianska 

kollektivet. Det Josef menar med att ”… man kan göra lite saker…” syftade till att ha 

förhållanden med det motsatta könet vilket inom den syrianska kulturen är lite begränsat. 

Eftersom det anses vara ofint att ha förhållanden om inte giftermål blir resultatet av 

förhållandet. 

  En viss ångest uttrycktes, av de intervjuade som inte bodde inom det syrianska kollektivet, 

över att de inte var i kontakt med äldre släktingar, vilket resulterat i att de anser att deras 

språkkunskaper i syrianska minskat. Det kom också fram att syrianskan inte var det självklara 

språket i hemmet hos vissa av de intervjuade. Vilket ansågs vara en konsekvens av den 
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distans som fanns mellan deras familjer till det syrianska kollektivet. Detta bekräftas också 

hos Borgström (1998) där hon förklarar språkets betydelse för identiteten eftersom bevarande 

av identiteten i minoritetsgrupper är starkt sammanbunden i möjligheten att bevara det egna 

språket (Borgström, 1998).  Något som de intervjuade inte anmärkte på men som jag lade 

märke till var att de tre, som inte bor inom syrianska kollektivet, talade svenska väldigt bra 

och utan brytning. De visade en bra förmåga att kunna uttrycka sig själva, vilket jag tror är en 

konsekvens av det frekventa bruket av det svenska språket.  

  Diskussionen om att vara ett folk utan land var kort som förväntat eftersom samtliga 

intervjuade är födda i Sverige så har de vant sig vid tanken att se Sverige mer som sitt hem än 

något annat land.  En av tjejerna, Alexandra, har sina rötter i Syrien uttryckte:  

”När vi åker till Syrien så känns det ändå inte som hemma… Man passar inte in lika bra som man gör 

här i Sverige…” 

  I Alexandras tanke bekräftas Bozarslans (2004) mening om dubbel identitet. Då en individ 

med invandrarbakgrund återbesöker hemlandet och inte känner sig i fas med sina landsmän på 

grund av skillnader i beteendemönster och åsikter tyder på att den splittrade individen 

upplever en dubbel identitet. 

  Då vi kom in på frågan om vilken identitet man var mest bekväm i så uppstod lite olika 

åsikter då någon ville uttrycka den syrianska som den rätta och dominerande men att den 

svenska kunde kännas mer bekväm när det gällde särskilda situationer. Bozarslan (2004) 

skrev också att beroende på vad innehavaren, av dubbel identitet, har för inställning till sig 

själv och sin omgivning så kan tillhörandet av två världar upplevas antingen som positivt eller 

negativt. Emanuel och Josef uttryckte i intervjun, att i vissa sammanhang kunde den svenska 

identiteten kännas mer bekväm men att den syrianska identiteten ändå är den dominerande i 

deras grundtanke. Nadia uttryckte att hon inte hade någon dominerande sida utan förhöll sig 

fifty-fifty i sin svensk-syrianska identitet dock kände hon sig ändå mer hemma bland syrianer 

så: Nadia:”... nu när jag fått nya syrianska vänner så känner man att det är där man hör hemma 

ändå. De är som mig, vi tycker och tänker på ett liknande sätt eftersom vi har växt upp i en syriansk 

familj”   

  De flesta av dagens syrianska ungdomar har föräldrar som är födda i ett annat land och har 

en väldigt etablerad syriansk identitet som i hemmets socialiserings process påverkar barnen 

medvetet som undermedvetet. Detta kan vi se resultatet av i Nadias påstående tidigare om att 

hon känner en starkare tillhörighet bland syrianska vänner än med svenskar som hon vuxit 

upp med under hela hennes liv. Hwang & Nilsson (2003) anser att en lyckad 
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identitetsutveckling uppkommer då individen upplever ett socialt samspel med jämnåriga och 

vuxna där individens egna psykologiska och biologiska identitetsfaktorer är i fas med gruppen. 

Vilket verkar vara fallet med Nadia eftersom hon känner sig mer hemma bland sina nya 

syrianska vänner där alla i gruppen vuxit upp under likvärdiga normer och traditioner.  

  Ett folkslags traditioner och beteende mönster kan mer eller mindre spåras i deras historiska 

bakgrund. Trots att Alexandra, Nadia och Emanuel inte hade någon riktigt uppfattning om vad 

Sayfo, folkmordet, innebar och vilken effekt den haft på deras beteendemönster så har de 

ändå blivit indoktrinerade i tanken om att inte blanda sig med muslimer. Endast Josef kunde 

direkt relatera till kopplingen mellan Sayfo och syrianers inetsade avog gentemot muslimer. 

Josef var också den enda av de intervjuade som bor inom det syrianska kollektivet vilket 

märks genom att han visade en större medvetenhet och insikt i vad Sayfo inneburit och vilken 

påverkan det haft på folkets beteendemönster. 

 

5.2  Omgivningens inverkan  

  I en etnisk minoritet som den syrianska kanske man kan förnimma något av ett 

mindervärdeskomplex med tanke på det syrianska folkets historiska bakgrund. Detta komplex 

medför att individer i den etniska minoriteten har olika sätt att hävda sig själva och sin kultur 

för att stärka sin identitet. Josef anmärkte på att i det bostadsområde där han bor så har de 

gamla syrianerna små kolonilotter. Många syrianer levde som jordbrukare i sitt ursprungsland 

vilket gör jordbrukandet en del av deras identitet. Det är inte av nödvändighet som de gamla 

syrianerna i Sverige odlar sin egen lök och små gurkor utan det är ett beteendemönster som 

definierar dem och deras identitet. 

  Borgström(1998) skrev att individer med svag självkänsla och osäker personlighet söker 

bekräftelse hos andra, vilket är en viktig aspekt i identitetsskapandet. Det finns inte så många 

syrianska ungdomar idag som har något intresse i att odla sin egen lök och gurka. Detta 

medför att de söker andra medel att påverka sin identitet. Då blir det sociala samspelet med 

sin omgivning desto viktigare. Mitt intryck av mina intervjudeltagare var att alla mer eller 

mindre tyckte om att bli frågade om sitt ursprung och sin etniska bakgrund. Som Borgström 

(1998) menar att det blir viktigt, för den med svag identitet, att framstå som någon i andras 

ögon och uppfattning. När de intervjuade blev frågade om sin bakgrund så får de en chans att 

hävda sin identitet och på så sätt framstå som en individ med ett ursprung. 
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  I den undersökning som jag utfört verkar ändå deltagarna relativt säkra och trygga i sin 

identitet och har inte upplevt någon större negativ påverkan av omgivningen. Men det kan 

också bero på deras goda förmåga att anpassa sig till skiftet mellan de två olika kulturerna 

som de lever i. Både Emanuel och Nadia uttryckte att de anpassade sig själva beteendemässigt 

i viss mån språkmässigt beroende på var de befann sig. När de befann sig i situationer inom 

hemmet bland den syrianska kulturen så tonades den svenska identiteten ner. Men när de 

befann sig utanför hemmet och den syrianska kulturen så tonades inte den syrianska sidan ner 

när de umgicks socialt med icke-syrianer. Emanuel uttryckte att han tonade endast ner sin 

syrianska identitet enbart i särskilda sammanhang där den svenska identiteten var mer önskad. 

Men enligt honom så tog han inte illa vid på något sätt när han gör på det viset utan han såg 

det som medel att nå sina mål. Emanuels beteende kan också spåras i historiska händelser där 

syrianer i Turkiet försökte hålla sig väl med majoritetssamhället genom att tillämpa särskilda 

strategier, t.ex. bland annat genom att hålla låg politisk profil. (Gunner & Halvardson, 2005) 

Emanuel har med all säkerhet påverkats indirekt av sin familjs inetsade beteendemönster och 

på så sätt blir han omedvetet påverkad av konsekvenserna av det hårda liv syrianer levde i 

Turkiet. Mitt antagande att Emanuels beteendemönster omedvetet utvecklats i honom stärks 

av det faktum att han inte hade så stora kunskaper om assyriers/syrianers historiska 

levnadsförhållanden. 

 

5.3  Identitet i utveckling - identitets modifiering 

 

  Något som förvånade mig men ändå stämde överens med Barsoms (2004) teorier var att den 

religiösa aspekten i identitetsbildandet verkligen har fått mindre betydelse. I min uppfattning 

om syrianers identitetsskapande hade kyrkan en mycket stor roll men utifrån min analys av 

den intervju jag gjort så stöder inte resultaten min uppfattning. Barsom (2004) skrev att då 

den religiösa aspekten avtagit så har den etnonationella blivit starkare. Större vikt ligger alltså 

på de etniska aspekterna och syrianers ursprung när syrianer definierar sin identitet. Kyrkan 

nämndes inte en enda gång under hela min intervju när ungdomarna definierade sig själva och 

sin identitet. Barsom (2004) skrev också att vikten av den religiösa aspekten för 

identitetsskapandet var mer tydligt i ursprungslandet där syrianer var en kristen minoritet i ett 

muslimskt majoritetssamhälle. Men Sverige, som ändå har kristendomen som huvudreligion i 

landet, framstår mer som sekulariserat. Bland de intervjuade, i min undersökning, verkade 
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ingen tonvikt läggas vid den religiösa aspekten i deras identitet vilket jag tror är samhällets 

avspegling i de syrianska ungdomarna. Då samhället inte lägger någon vikt vid landets 

religion så minskar även syrianska ungdomars intresse för sin kyrka.  

  Då identitetens framtid diskuterades verkade alla vara eniga om att man kommer att göra en 

medveten ansträngning för att bevara det syrianska språket. Frågan om traditionerna var dock 

osäker då det uttrycktes att traditionerna var under ständig förändring. Detta kan också spåras 

i det syrianska folkets historiska utveckling. Pripp (1994) tog upp de gamla syrianerna levde 

som jordbrukare och hantverkare sitt ursprungsland då de nekades statliga och kommunala 

tjänster i landet, trots att de hade högre utbildning. Den allmänna uppfattningen man fick om 

utbildning var slöseri med tid eftersom det i slut ändan inte ledde till något gott.  En 

arbetstradition skapades som konsekvens av detta vilken var arvet av jordbrukar och 

hantverkaryrket från äldre till yngre generation. Denna tradition höll i sig även här i Sverige i 

form av ett familjeföretag som gick i arv istället fram till mitten av 1990 talet.  I mitten av 

1990 talet fick många syrianska familjer upp ögonen för högre utbildning eftersom de märkte 

att högre utbildning i Sverige leder till bättre levnadsvillkor. Genom dessa händelser kan man 

följa en tradition, av många, som moderniseras. I och med att de syrianska traditionerna 

ändras så utvecklas även syrianer som folk.  

  Mina undersökningsdeltagare var medvetna om det syrianska folket utveckling då de, trots 

att de bor utanför det syrianska kollektivet, hade de fått tillgång till den syrianska tv kanalen. 

De uttryckte positiva åsikter om den syrianska utvecklingen eftersom man genom olika media 

kan förstärka den syrianska medvetenheten och identiteten.  
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6.  AVSLUTNING  

 

6.1  Slutsatser 

 

Ett av mina första antaganden innan min undersökning var att i en skola där många elever är 

av samma etnicitet att eleverna på något sätt kanske kan upprätthålla sina ursprungliga 

kulturella värderingar och principer eftersom de omges av många andra personer som har 

samma kultur. I en skola där färre syrianer finns är det möjligt att kulturen från de omgivande 

eleverna som inte är syrianer anammas istället. Vilket kanske resulterar i att den etniska 

identiteten försvagas. Men detta motbevisades istället då personerna i min undersökning går i 

en skola där de utgör en minoritet i skolan. Skolan omfattas dock av minst 50 procent av 

invandrarelever och den kulturella floran är väldigt stor. Min slutsats blir att syrianska elevers 

identitetsskapande gynnas i en interkulturell skola. Eftersom de lär sig inte bara om den 

svenska kulturen men också om andra kulturer vilket resulterat, för de intervjuade, i 

självreflektion, intresse för den egna kulturen och utvecklandet av den syrianska identiteten.    

 

En av frågorna som jag hade i början av mitt arbete var att undersöka om syrianer utanför det 

syrianska kollektivet hade en mindre medvetenhet om sin etnicitet och bakgrund. Det kanske 

förekom en skillnad i denna studie men det krävs nog en större studie för att göra påståendet 

allmängiltigt. En studie där man undersöker skillnader i identitetsuppfattningen hos ett större 

antal syrianska ungdomar. Där man inkluderar ungdomar som bor inom det syrianska 

kollektivet respektive utanför det syrianska kollektivet. 

   

Jag förvånades över hur mycket de personer jag intervjuade hade att säga om sin identitet och 

deras upplevelser av att leva med två olika kulturer respektive identiteter. Särskilt de 

intervjuade som bor utanför det syrianska kollektivet delade med sig tankar som tyder på att 

de har tidigare reflekterat mycket över sig själva, sin person och sin identitet. Där den egna 

reflektionen har lett till en nyfikenhet om sig själva och den egna kulturella och etniska 

identiteten.  

 

Den syrianska identiteten lär nog aldrig försvinna helt utan den snarare utvecklas i och med 

det syrianska folkets modernisering. Där man kan se hur syrianer börjar använda sig mer av 
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moderna sätt att kommunicera med varandra genom olika media. Syrianer har en egen tv 

kanal vilket är ett stort steg i processen att bevara det syrianska språkbruket. I och med att 

kanalen sänds över hela världen blir det ett globalt medel att stärka medvetandet om det egna 

språket, kulturen och identiteten. 

 

 

6.2 Slutord 

 

  Syrianer som under den största delen av sin existens, som folk, har alltid levt som 

minoritetsgrupp. Vilket påverkar syrianska ungdomar än idag om inte medvetet så påverkas 

deras undermedvetna där syrianer alltid söker och uppskattar erkännandet av den syrianska 

kulturen, etniciteten och identiteten. Svårigheten ligger i att syrianer inte kan styrka sin 

identitet med något fysiskt som till exempel ett land därför blir erkännandet en så viktig del i 

identiteten. Identiteten kan stärkas av att bara visa ett intresse för den syrianska individen och 

ställa frågan om: ”Vem hon är? Vilken etnicitet har du?” Även om hon själv inte vet så 

kommer det resultera i att hon själv kommer att söka sina rötter och försöka hävda den etniska 

sidan av sin identitet.  

  Som lärare i svenska skolan är det en förutsättning att kunna leda elever inte bara inom 

klassrummet utan också även genom en del av livets ”hårda skola”. Läraren kan väcka 

nyfikenhet för mångfalden av etniciteter i dagens interkulturella skolor. Som i sin tur kommer 

leda till att fler elever av invandrarbakgrund kommer till rätta i sitt identitetsskapande. 

  När du vet vem du är och var du står, endast då kan du ta ett steg framåt. Vikten av en väl 

etablerad och trygg identitet är en förutsättning för individens utveckling. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

• Identitet 

- Vad svarar du på frågan vem du är? 

- Vad är din identitet? 

- Vad svarar du på frågan var du kommer ifrån? Var är du hemma?  

- Vad i din identitet är kan du säga är syrianskt och vad är svenskt?  

- Vad kan du säga om syrianers historia, ursprung, ”sayfo”? 

- Har de assyriska/syrianska folkets historiska bakgrund haft någon påverkan på dig, din 

person, dina förhållningssätt, din identitet?  

 

 

• Skolans/omgivningens inverkan på identitet 

- På vilket sätt vill du framstå för din omgivning? Som syrian eller svensk eller något 

mitt emellan? 

- Känner du att du måste tona ner på din syrianska identitet för att passa in i vissa 

situationer? I så fall vilka situationer är det. 

–  Hur upplever du skillnader i kultur mellan hemmet, skolan, vänner och familj? 

–  Finns det något som är positivt eller negativt med att leva i/med två olika kulturer? 

–  Vilken kultur känner du dig mest hemma i, vilken identitet är du mest hemma i? 

 

 

• Identitetsutvecklingen i framtiden 

- Hur tror du din identitet kommer vara i framtiden, om tio år, kommer din syrianska 

identitet vara den dominerande eller kommer den svenska dominera? 

- Vad tror du om identiteten, syrianska kulturen, för de generationer som kommer efter 

dig, alltså syrianer vars båda föräldrar är födda i Sverige och både farfar och farmor är 

födda i Sverige?  Kommer den ändras? Utvecklas? 

 

 


