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"One life in two worlds" is a qualitative study of Syriac boys constructs ethnic and religious 

identity in different social contexts. 

Based on these three questions: how do the boys describe the importance of the parents' 

cultural and religious background in relation to their own identity? How do the boys describe 

their experiences of being categorized in school? Which significance is given to religion and 

ethnicity when the boys describe their experiences in relation to home and school context?  

I did reach the aim of this essay which was to investigate by interviewing the Syrian boys 

how they construct or reconstruct ethnic and / or religious identity in relation to different 

social contexts with a focus on the home and the school. 

In this study, I assumed the qualitative method in which I interviewed six Syriac boys who 

attend grade nine. The starting point of the study was social constructivism. Therefore, 

knowledge in this study is seen as something that is constructed in language, social and 

cultural interactions. The reality and perspective of reality is socially constructed, meaning 

that knowledge is created through the interplay of common action. 

The results of this study show that all the informants are agreed that their parents' ethnic 

background has had and has great significance for their identity formation. They argue that by 

their parents identify themselves as Syriac and, through a heritage transmitted traditions, 

language, values, norms and upbringing created an identity in which even the boys identify 

themselves as Syriacs. Furthermore, the study shows that all informants agree that when you 

have parents with another ethnic background, it means that we must somehow combine a life 

but in two separate standards - and the value system that the boys must constantly confront or 

take a position on both the school - and home context. All informants have in one way or 

another expressed that Christianity is an important part of the Syrian identity, even if they 

themselves do not identify themselves as religious. 

Keywords: Social Constructivism, identity, ethnicity, religion and Syriacs boys. 

Nyckelord: Social konstruktivism, identitet, etnicitet, religion och syrianska pojkar. 
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1 Inledning och bakgrund 
 

I en publikation från Skolverket har författarna Tallberg Broman, Rubinstein Reich och Hä-

gerström skrivit en historisk bakgrund och kritisk granskning av Likvärdighet i en skola för 

alla. I studien redovisas de relationer och förhållningssätt skolan har och vad dessa får för 

betydelse för minoritetselever. Det författarna kommer fram till är bland annat att skolan i sin 

organisation, men också lärarna, kategoriserar eleverna utifrån etnicitet. Författarna menar att 

skolan markerar olikheter, de reproduceras ett ”vi – dom” – tänkande, men de strävar också 

efter att förmedla likhet i bemärkelse ”här är vi alla lika”.1 Denna diskussion om att skolan 

som institution tillskriver en annorlundahet till elever som inte är etniskt svenska leder mig till 

Skolverkets lägesbedömning 2011. I rapporten framkommer det att:  

Elever med utländsk bakgrund har generellt sett sämre resultat, men det finns stora skillnader inom grup-

pen. Föräldrarnas utbildningsnivå och elevens kön spelar stor roll. Flickor med utländsk bakgrund, både 

de som är födda i Sverige och de som kommit hit före skolåldern har ett bättre genomsnittligt meritvärde 

än pojkar med svensk bakgrund.
2
  

 

Skolverkets lägesbeskrivning om att elever med utländsk bakgrund har sämre resultat i skolan 

kan ha att göra med att skolan som institution, kategoriserar elever utifrån etnicitet genom att 

markera att ”här är vi alla lika” så inryms ej olikheter. Det visar sig även att kön spelar stor 

roll för resultaten, där pojkarna överlag har sämre resultat. Därav finner jag vikt vid att under-

söka hur pojkar med annan etnisk bakgrund än svensk upplever sig själva i skolans kontext. 

Thomas Johansson som är sociolog har i boken Ungdomar och identitet skrivit ett kapitel där 

han belyser hur ungdomar i ett posttraditionellt samhälle skapar sin identitet. Johansson me-

nar att ungdomsåren är en period då stora förändringar sker i ungdomars liv när det gäller 

både biologiska, psykologiska samt sociala förhållanden. Ungdomarna står med ena foten i 

barndomen medan den andra foten försöker träda in i vuxenvärlden.3 Vidare har Deniz, Öz-

men och Goldstein - Kyaga skrivit om syrianska ungdomar i Sverige. De skriver om hur ung-

domar som har en annan etnicitet än svensk kan växla mellan olika kontexter samt mellan 

”olika nivåer” i sin identitet. Ibland identifierar de sig som västerlänningar andra gånger som 

                                                                 

1
 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1105 Hämtad 2011-12-10. Sid 164.  

2
 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2693 Hämtad 2011-12-13. Sid 8. 

3
 Frisen A & Hwang P. Ungdomar och identitet. 2006: 200-202. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1105
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2693
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svenskar och en tredje gång som syrianer och fjärde gången som en kristen människa.4 Med 

Tallberg Broman, Rubinstein Reich och Hägerströms redovisning om hur skolan i sin organi-

sation och lärarna kategoriserar elever utifrån etnicitet, att pojkar med annan etnisk bakgrund 

än svensk har sämst resultat i skolan, och en kort inblick över hur komplexa ungdomsåren kan 

upplevas för elever vill jag med denna studie undersöka hur syrianska pojkar beskriver sina 

upplevelser utifrån begreppen identitet, etnicitet och religion.  

Den här uppsatsen handlar om hur några unga pojkar konstruerar syriansk identitet, men för 

att förstå vad identitetsprocesserna handlar om måste jag beskriva de historiska villkor för hur 

syriansk identitet har konstruerats.  

Syrianerna är en etnisk minoritet från Mellanöstern som härstammar från det gamla mesopo-

tamiska samhället. Folkgruppen utmynnar från fem länder i Mellanöstern, nuvarande Turkiet, 

Syrien, Libanon, Iran och Irak. Syrianerna är en folkgrupp som har varit statslösa och levt 

som kristen minoritet i ett muslimskt majoritetssamhälle, där de inte har fått samma rättighe-

ter att exempelvis utöva sin religion och inte öppet vågat visa sin etniska tillhörighet. Grup-

pens etnicitet har bestått och består av att man hänvisar till ett gemensamt nationellt ursprung 

samt gemensamma förfäder, gemensam religion samt känslan av att vara ett folk ”vi kristna”. 

Då gruppen länge har varit en etnisk minoritet har de skapat en stark social sammanhållning 

samt ett starkt etniskt medvetande för att överleva som grupp.5 

En händelse som för all framtid bestämde kyrkans och folkgruppens levnadsvillkor var ara-

bernas erövring av Mellanöstern på 600- talet.6 I och med islams utbredning ökade förföljel-

sen av folkgruppen både religöst samt etniskt och har sedan dess pågått nästan kontinuerligt, 

med bara några korta uppehåll. Majoriteten av de kristna tvingades att välja mellan att konver-

tera till islam redan på 700- talet, eller att fly till säkrare områden. Sedan dess har migration 

blivit ett levnadsmönster för folkgruppen syrianerna, i Mellanöstern.7  

När syrianer beskriver sig själva samt beskrivs i böcker, tidskrifter och vid andra samman-

hang, betonas gruppens tillhörighet till den syrisk - ortodoxa kyrkan samt att folkgruppen ut-

                                                                 

4
  http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:16669 sid 101. 

5
 Deniz F & Perdikaris A. Ett liv mellan två världar. 2000:23, 49-50.  Samt Deniz F (2005) Jag behöver rötter 

och vingar. Red, Etnisk identitet och modernisering – det assyriska/syrianska exemplet.  S. 225. 
6
 Gunner, G & Halvardson S. Jag behöver rötter och vingar. 2005: 66.  

7
 http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:16669 Sid 95 

http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:16669
http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:16669
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gör ett av världens äldsta kristna och kallas och benämner sig själva som syrianer.8 De första 

syrianerna kom till Sverige 1976 på vädjan av FN:s flyktingskommissariat till den svenska 

regeringen.9 Den syrisk- ortodoxa kyrkan i Sverige är en av landets största och mest aktiva 

kyrkor och har sitt centrum i Södertälje.10 I antologin Jag behöver rötter och vingar beskriver 

Gunner och Halvardsson att det finns ett problem med benämningen av denna folkgrupp. 

Denna problemtik utgör spänningar som grundar sig på religiösa, sociala och politiska grun-

der. Problematiken utmynnar i användningen av termerna assyrier och syrianer och därav be-

nämner författarna folkgruppen som syrianer/assyrier för att ge båda lika mycket utrymme. 

För att gör det mindre komplicerat kommer jag i denna studie benämna folkgruppen som syri-

aner där både assyrier och syrianer innefattas. Garis hävdar att majoriteten av dagens andra 

och/eller tredje generationen syrianska ungdomar är födda i Sverige och att de försöker hitta 

en balans mellan det ”svenska” och det ”syrianska”.11  

Då det har inneburit förändringar i den etniska identiteten, och religionen som är en avgöran-

de del för det syrianska folket har andra och tredje generationens ungdomar flera aspekter 

som kommer att påverka deras identitetsskapande. Hur upplever ungdomarna själva att etnici-

tet och religionen påverkar deras identitetsskapande och möjlighet till att finna en balans. Då 

skolan som institution markerar att ”här är vi alla lika” men samtidigt kategoriserar elever 

utifrån etnicitet vill jag med denna studie undersöka hur syrianska pojkar upplever och be-

skriver sin identitet i hemmet och skolans kontext.   

                                                                 

8
 Pripp O, Företagande i minoritet 2001: 40 

9
 Svanberg I & Westerlund D. Religion i Sverige. 2008: 143. 

10
 Rasmussen T och Thomassen E. Kristendomen. En historisk introduktion. 2007: 363. 

11
 Garis Maryam i Gunner och Halvardsson (red) Jag behöver rötter och vingar 2005: 180. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att genom intervjuer studera hur syrianska pojkar konstruerar och 

rekonstruerar etnisk och/eller religiös identitet i relation till olika sociala kontexter med fokus 

på hemmet och skolan.  

 

 

 Hur beskriver pojkarna betydelsen av föräldrarnas kulturella och religiösa bakgrund i 

förhållande till sin egen identitet? 

 

 Hur beskriver pojkarna sina erfarenheter och upplevelser av att bli kategoriserade i sko-

lan? 

 

 Vilken betydelse ges religion och etnicitet när pojkarna beskriver sina upplevelser och 

erfarenheter i relation till hemmet och skolans kontext?  
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2 Tidigare forskning 
 

 

Då jag har granskat forskningsläget samt litteraturen kring min undersökning har jag märkt att 

den inte är omfattande. Den tidigare forskning som har gjorts inom fältet är oftast centrerad 

till invandrare och kultur och inte till någon specifik etnisk grupp. Däremot finns relativt 

mycket skrivet om invandrarelever med utgångspunkt i ett ”vi - och - dem” tänkande. Jag har 

inte heller funnit någon tidigare forskning när det gäller hur elever konstruerar etnisk och/eller 

religiös identitet. Därför kommer jag att fokusera på närliggande forskningsområden jag anser 

betydelsefulla för att förstå hur syrianska pojkars identitetsskapande sker i relation till olika 

sociala kontexter. 

Fuat Deniz har skrivit en avhandling med titeln En minoritets odyssé i sociologi. Deniz studie 

undersöker hur den syrianska folkgruppens upprätthållande och transformation av etnisk iden-

titet sker i deras ursprungsland respektive i deras nuvarande land Sverige. Han studerar etnisk 

identitet utifrån en konstruerad teoretisk modell som består av diskurser samt praktiker.  

Diskurs syftar i studien till gruppens självuppfattning, tolkningar och idéer om sin etniska 

identitet. Praktik syftar i studien till vad gruppen faktiskt gör samt deras position i samhället 

som syftar till eller medför bevarande av den etniska identiteten.12 I avhandlingen skriver De-

niz om den syrianska folkgruppens historiska existens fram till modern tid. Vidare undersöker 

författaren hur de har invandrat till Sverige, anpassat sig samt skapat sin identitet i det nya 

landet. Materialet i studien utgörs av samtalsintervjuer med en äldre samt yngre generation 

samt deltagande observation av undersökningsgruppen.13 Utifrån den teoretiska modellen 

samt det empiriska materialet kommer Deniz fram till att transformationen kom att innebära 

en kulturell förändring samt förnyelse genom att nya artefakter, myter och traditioner skapas. 

Denna kulturella förändring kom att innebära en rörelse från etno - religiös identitet omvand-

lades mot en etno - nationell identitet i det nya landet, Sverige. Deniz menar att denna om-

vandlingsprocess i Sverige kan sammanfattas och betonas i tre frågor: Vad ska lånas från 

väst? Vad ska återupptas från det förflutna? Och vilka vanor och kännetecken ska uppmunt-

ras? Ett problem som dock kvarstår enlig Deniz är hur övergången från det religiösa till den 

sekulariserade ordningen ska lösas. Då han hävdar att den syrianska folkgruppen ursprungli-

                                                                 

12
 Deniz F. En minoritets odyssé. 2001:18. 

13
 Deniz F. En minoritets odyssé. 2001: 111-112. 
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gen har haft en etno – religiös identitet som i och med migrationen i det nya samhället innebär 

förändringar. Han menar att den etno – religiösa identiteten inte utesluts, samtidigt som den är 

oförenlig med livet i det nya samhället, Sverige.14 Deniz studie blir relevant i denna studie då 

den undersöker hur syrianska pojkar skapar sin identitet. Det Deniz säger är ett kvarstående 

problem för det syrianska folket är hur övergången från det religiösa till den sekulariserade 

ordningen ska lösas. Genom att undersöka hur pojkarna beskriver sina upplevelser av religion, 

samt hur det påverkar deras identitetskapande är syftet att få en inblick i hur ungdomar hante-

rar övergången från den religiösa till den sekulariserade ordningen. 

Nils Hammarén har skrivit en avhandling med titeln Förorten i huvudet i sociologi. Hamma-

réns studie undersöker hur unga män i en ”mångkulturell” kontext konstruerar kön och sexua-

litet.15 Det empiriska materialet i Hammaréns studie utgörs av ett fyrtiotal intervjuer genom-

förda i både grupp och enskilt. Han utgår från den kvalitativa ansatsen i sin forskning där hans 

främsta syfte är att tolka människors tankar, uttryck och förstålelser.16 Ett resultat som Ham-

marén bland annat kom fram till var att, när en individ tilldelas en ”namngivning” innebär det 

att ens handlingsutrymme riskerar att begränsas till de föreställningar som förknippas med 

namnet. Hur vi benämner varandra är således viktigt för hur vi som individer kommer att age-

ra. Med denna namngivning menar Hammarén att man ” blir till” samt får en möjlighet att 

handla. Detta innebär att motbilder kan konstrueras som ”stereotypa” fonder.17 Vidare diskute-

rar Hammarén i studien hur invandrare betraktas som annorlunda, och uppmanas å ena sidan 

att bli svensk och integrerad, men å andra sidan så tillåts invandraren inte att bli helt svensk. 

Då svenskheten hålls utom räckhåll. Detta menar således Hammarén att det enbart riskerar att 

befästa samt förstärka konstruktionen av etniska skillnader samt gränsdragningar. Dessa 

gränsdragningar inrymmer maktaspekter, makten att definiera samt behandla några som ”de 

andra”. Ytterligare ett resultat som Hammarén kommer fram till är att de unga männens etnis-

ka identitet kan upplevas olika beroende på kontexten och sammanhanget. Dock är det vikti-

gaste resultatet i avhandlingen att det blir problematiskt att se identitet som något fast, be-

stämt och att den härstammar från en och samma kärna, utan att identitet är rörlig och förän-

derlig beroende kontexten.18 Då denna studie ämnar undersöka hur syrianska pojkar konstrue-

                                                                 

14
 Deniz F. En minoritets odyssé. 2001:279 

15
 Hammarén N. Förorten i huvudet. 2008: 45. 

16
 Hammarén N. Förorten i huvudet. 2008: 79 

17
 Hammarén N. Förorten i huvudet. 2008: 152-153. 

18
 Hammarén N. Förorten i huvudet. 2008: 319- 330. 
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rar sin identitet i olika sociala situationer kan Hammaréns studie användas som verktyg för att 

förstå hur etniska gränsdragningar påverkar pojkarnas skapande av identitet. 

Åsa Andersson har skrivit en avhandling i etnologi med titeln Inte samma lika. Andersson 

undersöker och analyserar narrativa identifikationsprocesser som tematiserar plats, kön och 

etnicitet hos en grupp tonårsflickor i en multietnisk och social stigmatiserad statsdel.19 Det 

empiriska materialet består av 24 flickor som har intervjuats, i åldrarna fjorton till sjutton år. 

Flickorna i studien hade olika etniska ursprung, dock gick alla flickorna på samma högstadie-

skola.20 I analysen diskuterar Andersson bland annat varför flickorna inte väljer att kalla sig 

”svenskar”. Andersson resonerar kring om identifikationen av svensk skulle upplevas som ett 

avståndstagande från det föräldrarna identifierar sig med, eller i vidare mening ett avståndsta-

gande från den etniska identiteten. I Anderssons studie har det visat sig att i det mångkulturel-

la samhället kategoriserar flickorna sig som svensk och utlänning, vilket ger uttryck för ett 

medlemskap samt en tillhörighet i gruppen av andra utländska kompisar.21 Vidare diskuterar 

Andersson hur vida flickorna måste förhålla sig till det mångkulturella samhället. Det handlar 

om vissa normer och värden som flickorna måste förhålla sig till samt vilka möjligheter man 

har att själv välja eller synliggöra sin etniska tillhörighet.22  

Detta blir relevant för min studie då den ämnar undersöka hur syrianska pojkar konstruerar 

etnisk och/eller religiös identitet och det blir därmed möjligt för mig att förstå materialet ut-

ifrån Anderssons resultat och det är möjligt att det finns både likheter och/eller skillnader med 

hur de syrianska pojkarna beskriver sig själva. 

                                                                 

19
 Andersson Å. Inte samma lika. 2003:15.  

20
 Andersson Å. Inte samma lika. 2003: 32-33. 

21
 Andersson Å. Inte samma lika. 2003: 200-207. 

22
 Andersson Å. Inte samma lika. 2003: 227-234 
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3 Teoretisk ram 
 

I följande avsnitt presenteras de teorier som är utgångspunkter i analysen. Min utgångspunkt i 

undersökning kommer att vara social konstruktivism. Detta innebär att tyngdpunkten i under-

sökningen kommer att ligga på den sociala interaktionen som skapar kunskap. Således ses 

kunskap i denna studie som något som konstrueras i språkliga, sociala och kulturella interak-

tioner.23Jag är medveten om att pojkarnas identitetsskapande innefattar/ formas av flera aspek-

ter som exempelvis kön, klass, religion, etnicitet osv. Dock väljer jag i denna studie att under-

söka hur religion och etnicitet kan komma att påverka pojkarnas identitetskapande, med hän-

visning till de historiska villkor jag beskrivit i studiens Inledning och bakgrund för hur syri-

ansk identitet har konstruerats. Mitt övergripande perspektiv kommer alltså att vara social 

konstruktivistiskt där religion och etnicitet kan infogas i ett konstruktivistiskt perspektiv på 

identitet. Teorin omfattas av flera begrepp som syftar till att kunna analysera informanternas 

berättelser och förstå deras svar på olika teoretiska grunder, då både etnicitet samt religion är 

viktiga identitetsmarkörer. 

3.1 Identitet   

Stier menar att en identitet enbart blir meningsfullt i relation till något annat eller någon an-

nan.24 Von Brömssen skriver i sin artikel ”Varför kommer ”dom” inte hit och åker skridskor?” 

om en teori som främst används inom det kulturteoretiska fältet där man försöker dekonstrue-

ra föreställningar om kultur, språk, religion, klass, genus, etnicitet samt hur olika identiteter 

konstrueras genom olika sociala praktiker. Att dekonstruera föreställningar innebär att visa 

hur något som konstruerats på ett visst sätt alltid hade kunnat konstrueras annorlunda. Men 

också att förstå hur konstruktioner byggs upp och vad de innehåller.25 Vidare menar von 

Brömssen att detta inte är något nytt fenomen att människor ständigt måste konstruera t.ex. 

nya identiteter, religioner och etniciteter.26 Då identiteter konstrueras i sociala och kulturella 

praktiker27 måste studien behandla identitetsskapande ur ett social konstruktivistiskt perspek-

                                                                 

23
 Thomassen M. Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till vetenskapsfilosofi.  2007:205 

24
 Stier J. Identitet människans gåtfulla porträtt. 2003: 17.  

25
 Thomassen M. Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till vetenskapsfilosofi.  2007: 207  

26
 Von Brömssen, Kerstin. ”Varför kommer ’dom’ inte hit och åker skridskor”. 2008: 107 -109.  

27
 Von Brömssen, K. ”Varför kommer ’dom’ inte hit och åker skridskor”. 2008: 109. 
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tiv. Då krävs det att studien utgår från dessa praktiker för att kunna förstå hur syrianska pojkar 

skapar sin identitet.    

Stier lyfter upp i sin bok Identitet – Människans gåtfulla porträtt att inom social konstrukti-

vism hävdar man att den sociala verkligheten inte tros existera på förhand, utan att den istället 

ständigt konstrueras av människor. Inom konstruktivismen menar man alltså att identiteter 

enbart är sociala och kulturella konstruktioner, vilket även gäller en individs mest personliga 

aspekter som självet/ jaget.28   

Westin skriver i sin bok Mångfald, integration, rasism och andra ord att identitet handlar om 

en människas uppfattning om vem hon/han själv är. Denna självförståelse påverkar hur andra 

människor uppfattar individen. Vidare menar Westin att människans identitet växer fram i ett 

socialt samspel och att man kan dela in identitet i olika grupper: självidentitet, social identitet, 

kollektiv identitet och offentlig social identitet. Den första som är självidentitet innebär upp-

fattningen som individen har om sig själv samt de sidor hon/han vill framhäva vid sociala 

situationer. Syftet är att visa de ideal som individen anser utmärker honom/henne som person. 

Den andra är den sociala identiteten som hänför sig till personens medlemskap av sociala 

grupper. Det viktiga är den emotionella betydelsen i form av medlemskap. En social identitet 

är alltså en självkategorisering som delas av andra, där individen blir en del av och identifierar 

sig med gruppen. Den tredje är kollektiv identitet som syftar till en självbestämning som delas 

av medlemmar i ett kollektiv. Etnisk identitet är en form av kollektiv identitet. Här är det flera 

individer som växer upp tillsammans och bygger upp sin identitet utifrån självupplevda erfa-

renheter och lärdomar. Den sista gruppen som Westin lyfter upp är offentlig identitet, som är 

en placering som andra individer gör och grundar sig i deras syn av en individs eller grupps 

seder.29 Westins teori om hur identitet skapas i olika grupper blir betydelsefullt i denna studie 

då den undersöker hur syrianska pojkars identiteter konstrueras både hemma och i en skolkon-

text. De olika grupperna Westin skriver om kan förklara hur pojkarna beskriver sig själva i 

relation till olika sociala situationer.   

Vidare menar Stier att alla dessa identiteter formas eller omformas i sina unika sammanhang, 

eller kontexter.30 En identitetskonstruktion är en pågående process genom hela livet. Von 

Brömssen menar att en identitet är något man själv intar, tilldelas och förhandlar om vid so-
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 Stier J. Identitet människans gåtfulla porträtt. 2003: 20-21.  
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ciala processer.31 Därav blir dessa tre aspekter viktiga att ta hänsyn till när resultatet analyse-

ras, vilket kan klargöra hur pojkarna konstruerar sina identiteter i olika sociala situationer.  

3.2 Etnicitet  

Socialantropologen Hylland Eriksen skriver om två perspektiv som ofta används inom antro-

pologisk forskning. Det första perspektivet är emiskt (engelskan emic) som innebär en till-

skrivningskategori. Denna position intar individens perspektiv alltså inifrån. Vad en individ 

eller en grupp väljer att identifiera sig med. Det andra perspektivet är etiskt (engelskan etic) 

som syftar på forskarens begrepp, dvs. ett utifrån perspektiv. Det är en kategori som samhället 

utifrån definierar gruppen med.32 Utifrån Hylland Eriksens definition av emiskt och etiskt me-

nar jag att benämningen syrian både kan belysas utifrån ett emiskt och ett etiskt perspektiv. 

Som jag nämnde Inledning och bakgrund men vill ännu en gång poängtera är att när jag väljer 

att benämna folkgruppen för syrianer så syftar det på både assyrier och syrianer som samma 

folkgrupp och kan förstås ur ett etiskt perspektiv. Det emiska perspektivet syftar i denna stu-

die till informanterna, alltså de deltagande pojkarna och hur de beskriver sig själva och vilken 

grupp de menar att de identifierar sig med. Vidare skriver Hylland Eriksen att etnicitet – och 

nationalismforskningen betonar att både etniska samt nationella identiteter är konstruktioner 

och inte naturliga.33  

Deniz förklarar förhållandet mellan begreppen nation och etnicitet. Han skriver att en nation 

är en social och kulturell gruppering, där en grupp definierar sig själva som grupp. Etnicitet 

definieras efter liknande grunder som nationen med en viktig skillnad, där etnicitet inte inne-

bär en strävan efter politisk autonomi eller att skapa en nationalstat.34  

Ordet etnicitet kommer från grekiskans ethnos som betyder folk eller nation. Hylland Eriksen 

menar att etnicitet och etniska grupper uppstår genom mötet mellan olika människor samt när 

sociala situationer uppstår. Med detta menar Hylland Eriksen för att etnicitet ska kunna exi-

stera samt uppkomma måste det finnas en gemenskap i gruppen som formas i kontrast till 

andra grupper. Synen på att andra människor eller grupper inte liknar ens egen grupp är ut-

                                                                                                                                                         

30
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märkande för begreppet etnicitet.35 Vidare hävdar Westin att innebörden av etnicitet syftar till 

en speciell kvalitet som utmärker ett folks kollektiva uppfattning om sig själva som folk. Et-

nicitet är alltså en kollektiv identitet som är gemensam för en etnisk grupp. Vidare menar 

Westin att etnicitet fungerar som en stark källa för solidaritet och att det ska finnas vissa krav 

för identifiering av en etnisk grupp. Det första och viktigaste kravet är föreställningen om att 

den etniska gruppen har ett gemensamt ursprung. Resterande krav bygger på: ett gemensamt 

territorium, gemensam kultur, gemensam religion, gemensamt (ofta eget) språk och externt 

erkännande och igenkännande.36 Även Pripp diskuterar om etnisk identitet i liknande termer 

som Westin. Pripp hävdar att den etniska identiteten skapas när och med vilka man jämför 

och identifierar sig med. Därför är etnisk identitet föränderlig den konstrueras utifrån aktuella 

förhållanden.37  

Vidare diskuterar Deniz och Perdikaris om att en etnisk identitet kan förstås ur tre aspekter, 

som i stort sett är överensstämmande med det Westin hävdar. Den första aspekten är etnisk 

personlig identitet. Inom detta synsätt är familjen den som upprätthåller samt förmedlar den 

egna etniska kulturen. Individen växer upp och socialiseras in i och tilldelas den etniska kultu-

ren där den lär sig etniska värden samt normsystem. Den andra aspekten är etnisk social iden-

titet som hör ihop med sociala kategorier som exempelvis med vilka människor individen 

identifierar sig själv och andra med. Den tredje aspekten är etnisk kollektiv identitet som be-

stäms utifrån folkgruppens kärna samt gränser.38  

3.3 Religion 

Ordet religion har latinska rötter. Lactantius tolkar det som religare som betyder binda sam-

man alltså något som binder människor till varandra. Religionshistorikern Beyer menar att 

religion är något man kan identifiera sig med samt något som beskriver skillnader mellan 

människor. Vidare menar Beyer att religion är en av den moderna världens identitetsmarkö-

rer.39 Under hundratals år har religionen medfört en särskiljande markör mellan individer. 

Religionen är en mäktig källa till samhörighet samt en betydelsefull identitetsmarkör för indi-
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vider. En religiös identitet är något individer kämpar för samtidigt som de försöker bevara och 

försvara den.40  

Stier menar att identiteten och religionen håller ihop på flera olika sätt. Jag har tänkt lyfta upp 

två sätt då jag anser dem mest relevanta för min studie. Det första sättet, är att religionen fyl-

ler en viktig identitetsskapande funktion. Detta kallar Stier för ”sakralisering av identiteten”. 

Med detta menar han att när en individ internaliserar religiösa föreställningar och betydelser 

övertygar individer sig själva om önskvärda svar på existentiella frågor. Religionen erbjuder 

alltså svar på exempelvis vad som händer efter döden, vad som är rätt och fel samt gott och 

ont. Via detta menar Stier att religionen producerar en känsla av kontinuitet, samhörighet och 

mening med livet. Därav blir religionen en viktig aspekt eftersom den möjliggör en identitet. 

Denna religionsidentitet hjälper en individ att förstå meningen med livet och världen. Andra 

sättet är att religionen fungerar som en kollektiv identitet, vilket är ett villkor för en gemen-

sam religion. En kollektiv identitet syftar till att bevara och reproducera religionen över tid. 

Det är även en markör för att hjälpa individer att särskilja ”oss” från ”dem”. Vilket ur ett hi-

storiskt perspektiv beskrivs i studiens Inledning och bakgrund. Vidare menar Stier att religio-

nen kan fungera som en stark sammanhållande kraft i ett samhälle. Den uttrycks vanligen i 

kulturella uttryck i form av värderingar, normer, traditioner, ritualer och beteendemönster som 

ofta kan styra människors liv utan att de är medvetna om det.41 Religionen har varit det star-

kaste igenkänningstecknet när det gäller gränsdragningen mellan olika etniska grupper.42 I 

boken Religion i Sverige skriver författarna om vad begreppet sekularisering innebär och häv-

dar att det betyder att religionen får mindre betydelse för hur samhällslivet utformas. Petters-

son belyser en internationell jämförelse när det gäller sekulariseringen. I resultatet visade det 

sig att det svenska folket utmärktes av mycket lågt religiöst engagemang. Detta resultat me-

nade de låg i linje med att Sverige har kommit långt när det gäller ekonomisk utveckling, lev-

nadsstandard, utbildning och personlig livstillfredsställelse.43    
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3.4 Skapandet av den andra  

I boken Kulturmöten skriver Stier att människor sedan urminnes tider har varit reserverade, 

rädda för eller fientligt inställda till främlingar samt det okända.44 Vidare skriver Hylland 

Eriksen att begreppen etnicitet och ras har haft olika betydelser genom historiens gång. Han 

hävdar att under historiens gång har det varit vanligt att dela in mänskligheten i fyra grund-

läggande raser.45  

Hylland Eriksen hävdar att grupper och kollektiv alltid konstrueras i relation till ”den andra”. 

Därav använder sig Hylland Eriksen av ett begrepp som han kallar etniska anomalier. Han 

menar att en typisk etnisk anomali utgörs av andra- och tredjegenerationens invandrare i Eu-

ropa, eller av barn och barnbarn till invandrare. Dessa ungdomar menar Hylland Eriksen kan 

av sig själva samt av andra uppfattas som medlemmar av samma etniska grupp som sina för-

äldrar. Men samtidigt kan de uppfatta sig själva som anpassade till majoritetskulturen.  Be-

greppet eniska anomali syftar således till individer som uppfattas som ”varken - eller” eller 

”både – och” beroende på kontexten. Därav hävdar han att det finns två möjliga alternativ för 

ungdomar i en sådan situation. Den första är assimilering till den dominerande kulturen. Den 

andra är etnisk inkorporering vilket innebär att man fortsätter att vara lojal till föräldrarnas 

etniska tillhörighet.46  

Catomeris skriver i boken Det ohyggliga arvet att man genom en historisk återblick kan finna 

ett synsätt som bygger på en hierarkisk världsbild. Där den egna kulturen eller västerländska 

kulturen placeras högst upp i ordningen. Vidare hävdar han att det annorlunda och skillnader-

na betonas samtidigt som det likartade utelämnas med tystnad.47 Von Brömssens skriver att 

man i dagens samhälle kan avläsa kolonialismens historiska mönster i nutida system när det 

gäller över- och underordnings – relationer i världen. Vidare hävdar hon att man i det postko-

loniala rummet konstruerar gränsdragningar mellan ett ”vi” och ”den andre” som befäster 

bilden av etnisk samt religiösa gruppers annorlundahet samt främlingskap. Synen på ”vi” och 

”de andra” tar sin utgångspunkt i att västerlandet är det upplysta, och moderna och är ett ”vi”. 

Vidare syftar ”de andra” till icke-moderna. Von Brömssen påstår att det kan beskrivas som 
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civilisationens trappa eller en hierarkisk trappa med hög respektive låg kulturell nivå.48 Stier 

hävdar att de som skiljer sig från normen leder till främlingskap och ett annorlundaskap.49 Vid 

en sådan syn på världen samt syn på människan inryms en maktstruktur som social konstruk-

tivismen håller sig kritisk till.         
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4 Metod  
 

En metod är ett tillvägagångssätt som användas för att få svar på frågor och nå kunskap.50 

Som jag nämnde i avsnittet teoretisk ram är min utgångspunkt social konstruktivism, vilket 

således innebär att kunskap i denna studie ses som något som skapas i språkliga sociala inter-

aktioner.51 Då jag har granskat mitt syfte och frågeställningar kom jag fram till vilken metod 

jag ville använda mig av. Metodansatsen utgår från hermeneutik, som handlar om att tolka, 

men även att förstå och förmedla. Hermeneutik är lämplig då syftet är att förmedla hur poj-

karna upplever och beskriver sina upplevelser av identitetsskapandet i skilda kontexter. Jag 

har valt att avgränsa min studie till sex informanter. I detta avsnitt presenteras reflexivitet, 

mitt metodval, genomförande av intervjuer, analys, avgränsningar, validitet samt forsknings-

etik. Syftet med avsnittet är att jag vill visa hur arbetet med studien har gått till, samt vilka 

metodologiska överväganden jag har tagit ställning till under studiens gång.  

4.1 Reflexivitet 

Ordet reflexivitet har med återsken och spegling att göra. Att vara reflexiv innebär att man ska 

vara medveten om sin egen förståelse.52 Därav vill jag skriva några rader om min egen bak-

grund samt min reflexivitet. Jag anser att en förförståelse inte helt går att komma ifrån, då 

människan är en social varelse, som har vissa förkunskaper och olika erfarenheter. Genom att 

studera en grupp som man själv känner tillhörighet till kan det medföra både fördelar och 

nackdelar. Eftersom jag själv kan känna igen mig i den syrianska kulturen kan jag koppla 

samman det med det Hylland Eriksen kallar för emisk där jag tillskriver mig själv tillhörighet 

till den syrianska folkgruppen. Därav har jag en viss förförståelse om det jag har ämnar stude-

ra. En del uttalanden och åsikter som har uppkommit under intervjuerna kunde jag känna igen 

mig i och hade en förståelse för det informanterna uttryckte, vilket kan ha påverka min tolk-

ning. Då jag i vissa fall kan ha delat vissa åsikter som har uttalats under intervjun kan det vara 

möjligt att jag inte ställt passande följdfrågor som en annan forskare skulle ha gjort. En fördel 

med att studera en grupp som man kan känna igen sig i är att informanterna fort fick förtroen-

de för mig och de flesta såg ut att vara avslappnade då de pratade och hade en avslappnad 
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kroppshållning. Detta tror jag kan bero på att de kände någon slags samhörighet med mig i 

och med vår gemensamma bakgrund.  

4.2 Metodval  

Bremborg hävdar att syftet med kvalitativa intervjuer är att förstå hur exempelvis människor 

tänker, vad de tror på och varför de har vissa åsikter eller föreställningar.53 Därav valde jag 

den kvalitativa metoden för att nå mitt kunskapsmål. Som redskap vid en kvalitativ studie kan 

forskaren använda sig av djupintervjuer. Syftet med en djupintervju är att lära sig se omvärl-

den genom uppfattningar och tankar hos den personen som intervjuas.54 För att kunna besvara 

mina frågeställningar kommer studien att genomföras med hjälp av djupintervjuer med syri-

anska pojkar som går i årskurs nio.  

Tufte och Johannessen skriver om ett sätt att utföra intervjuer på som de kallar för delvis 

strukturerade intervjuer. Dessa intervjuer kan byggas av en intervjuguide. En intervjuguide är 

lista över teman eller generella frågor som ska tas upp under intervjuns gång. Under intervjun 

kan informanten få möjlighet att tala fritt om de ämnen som tas upp, då bör intervjuaren vara 

beredd på att ställa följdfrågor. Delvis strukturerade intervjuer kan ge en bra balans mellan 

standardisering och flexibilitet när det gäller intervjufrågorna och intervjusituationen.55 Jag 

har haft en förberedd intervjuguide men också ställt frågor spontant under intervjun om jag 

ansett det som relevant. Fördelen med den delvis strukturerade intervjun är att jag har haft en 

tydlig utgångspunkt för intervjun men samtidigt har informanterna haft möjlighet att tala fritt 

om ämnet.  

Tufte och Johannessen skriver att intervjuer är vanligtvis en relation mellan två deltagare. 

Därav kan det finnas vissa omständigheter som kan påverka en intervju i positiv eller negativ 

riktning. En viktig faktor är situationen kring intervjun. Första och främst handlar det om plat-

sen där intervjun äger rum. Om intervjun utförs på forskarens kontor kan det få informanten 

att känna sig i underläge och kanske utsatt för något slags förhör.56 Därför har jag i denna stu-
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die valt att intervjua eleverna i deras skolmiljö för att de inte ska känna sig i underläge och 

bekväma i situationen och att de inte blir utsatta för utfrågning.  

Kullberg skriver att en person som intervjuar har en position som kan ge honom eller henne 

makt därför är det viktigt att intervjupersonen inte missbrukar denna position. Detta anser jag 

vara extra viktigt att ta i beaktande då ungdomar ska ingå i studien och inte vuxna. Vidare 

hävdar Kullberg att det kan vara lämpligt att inleda intervjun med några personliga tankar 

samt ordna en trivsam miljö.57 Detta anser jag är viktigt för att informanten ska vara avslapp-

nad och inte nervös och svar med korta svar, utan gärna uttömmande och beskrivande. 

4.3 Genomförande av intervjuer.   

Jag tog via mejl kontakt med ett flertal skolor i Södertälje kommun, där jag förklarade syftet 

med min studie, och frågade om de kunde medverka i undersökningen. Johannessen och Tufte 

hävdar att utgångspunkten för valet av informanter vid en kvalitativ studie är lämplighet.58 Då 

fokuset i studien handlar om syrianska pojkar bör jag vända mig till de som vet mest om detta 

ämne, alltså pojkarna själva. Tanken med studien är att undersöka hur pojkarna skapar etnisk 

och/eller religiös identitet i olika sociala sammanhang, därav bör jag få tillgång till fältet, i 

detta fall skolan. Jag fick svar av en lärare som skulle kunna låta mig komma till skolan som 

hon arbetar på. Hon tyckte det var ett intressant ämne jag skulle studera. Jag frågade henne 

om det var möjligt att genomföra studien och om hon kunden hjälpa mig med att välja ut sex 

”lämpliga” pojkar som vet mycket om ämnet som ska studeras. Vilket hon var villig att hjälp 

mig med. Intervjumaterialet består av sex informanter som går på samma skola, men kommer 

från tre olika klasser. Intervjuerna genomfördes vid två tillfällen, båda tillfällena var förmid-

dagar. Varje pojke hade fått möjlighet att reservera ungefär 30 minuter per intervju (intervju-

frågorna finns att se bilaga 1). Jag inledde intervjuerna med att presentera mig själv, vilken 

roll jag har och jag berättade även vad studien går ut på. Jag började med att fråga om lite 

bakgrundsfakta och lite allmän information om informanten för att det skulle bli en mjukare 

start och inte upplevas som ett förhör. Jag försökte skapa en avslappnad och trivsam stämning 

för att inte pojkarna skulle känna sig i underläge och vara avslappnade. Jag frågade även poj-

karna om de själva hade valt att ställa upp på intervjuerna eller om deras lärare ”tvingade” 
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dem att ställa upp. Alla sex informanterna svarade att deras lärare hade frågat dem om de ville 

bli intervjuade och sedan berättade hon lite om syftet med studien för dem och de fick själva 

avgöra om de ville delta eller inte. 

Jag använde mig av ljudupptagning för att min fokusering skulle ligga på intervjun och inte 

på att hinna med att skriva ner anteckningar. Via inspelningen kunde jag koncentrera mig på 

att lyssna på informanterna och ställa följdfrågor samt förtydliga om något var oklart. En an-

nan fördel med att spela in intervjun är att intervjupersonernas svar registreras exakt och det 

går att gå tillbaka till det inspelade bandet för att lyssna igen.  

4.4 Analys 

Som jag har nämnt tidigare i detta avsnitt så ska analysen utföras i enlighet med hermeneutisk 

ansats. I analysen kommer jag att försöka tolka, förstå samt förmedla vilka upplevelser och 

beskrivningar pojkarna har när de formar/skapar sin identitet. Vad är det pojkarna betonar 

som viktiga avseenden när de konstruerar en etnisk och/eller religiös identitet. Min tanke är 

att återge hur pojkarna beskriver sina upplevelser av etnisk och/eller religiös identitet och om 

det finns gemensamma tankegångar såväl som skillnader i deras utsagor. Det jag har tagit upp 

i avsnittet teoretiska ramar är perspektiv samt begrepp som jag kommer att relatera till materi-

alet. Min avsikt med studien är inte att generalisera och dra allmänna slutsatser om hur man 

kan konstruera etnisk och/ eller religiös identitet. Utan jag ska försöka förstå hur enskilda sy-

rianska pojkar skapar etnisk och/eller religiös identitet inom olika sociala situationer och hur 

de förmedlar och beskriver sina upplevelser.  

4.5 Avgränsningar   

Kullberg skriver att det är viktigt att forskaren anpassa sig till sina informanter, fältet och till 

den situation som krävs.59 Min förhoppning vid början av arbetet var att både observera samt 

intervjua eleverna för att få ett bredare material att arbeta med. Ytterligare en förhoppning vid 

inledningsstadiet av studien var att få genomföra fokusgruppsintervjuer med pojkarna. Den 

skolan som jag fick svar av förklarade att jag kunde intervjua, men det var en omöjlighet att få 

observera på skolan. Läraren som blev min kontaktperson på skolan där intervjuerna skulle 
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ske förklarade att observation kräver mycket av skolan och att det skulle störa eleverna under 

lektionerna och att det är en ”kort termin” och niorna måste hinna med mycket. Då jag fråga-

de läraren om det istället var möjligt att få genomföra fokusgruppsintervjuer, ursäktade hon 

med att pojkarna kom från tre olika klasser i nian därför kände de inte varandra. Då jag var 

rädd för att denna skola skulle dra sig ur så fick jag helt enkelt anpassa mig till fältet samt 

tillgången av villiga skolor och enbart intervjua. Jag fick helt enkelt arbeta efter djup i materi-

alet istället.  

4.6 Validitet 

Inom forskning är begreppet validitet viktigt och centralt. Ordet ursprung är latinskt och 

kommer från termen ”validitas” som betyder styrka. Kullberg skriver att begreppet validitet 

inom forskning handlar om ett mått som anger om forskaren verkligen undersöker det som är 

avsikten med undersökningen.60 Johnnessen och Tufte hävdar att validitet inte handlar om vad 

som är rätt eller fel, utan man kan istället se det som en skala av kvalitet.  Man ska sträva efter 

så hög validitet som möjligt. Författarna menar att det finns två viktiga aspekter som man ska 

ta ställning till inom forskning. Den första aspekten är syftet med fältstudie, där man försöker 

få så bra data som möjligt. Den andra aspekten handlar om att man ska vara kritisk mot data 

och bedöma hur viktigt det egentligen är. Detta innebär att man i en undersökning bör känna 

till bristerna i undersökningens resultat.61 Om jag skulle göra om intervjuerna vid ett annat 

tillfälle med samman pojkar tror jag att jag skulle få djupare svar. Då jag anser att informan-

terna skulle haft tid att reflektera kring dessa frågor och att de skulle haft en tidigare erfaren-

het av att bli intervjuade. Men de skulle troligtvis skapat sig färskare kunskaper då de tidigare 

fått tänka över sina åsikter.  

4.7 Forskningsetik  

När man genomför en studie som berör människor ska man ta hänsyn till etiska frågor. Då är 

det av stor vikt att informanten skyddas samt att man ska ta ställning till vilken slags upplys-

ning som ska redovisas. I denna studie utgår jag från samhällsvetenskapliga och humanistiska 
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rådets forskningsetiska principer. Individskyddskravet kan preciseras i fyra allmänna huvud-

krav på forskning.  

 

Informationskravet har informanterna i denna studie fått ta del av genom att jag har klargjort 

syftet innan jag genomförde intervjuerna. Den första delen av informationen har gått via mejl 

sedan per telefon och muntligt. Samtyckeskravet innebär att de som ställer upp i studien har 

rätt att avgöra om de vill delta eller inte. Individerna som deltar har rätt att avbryta sitt delta-

gande när som helst. Vilket jag var noga med att klargöra för informanterna att det var frivil-

ligt att ställa upp i studien. Konfidentialitetskravet innebär att informationen som informan-

terna lämnar skall hanteras på ett sätt som skyddar den personliga integriteten, individerna 

skall inte kunna identifieras. Jag berättade för pojkarna att jag skulle fingera deras namn samt 

att jag inte skulle skriva ut namnet på skolan, utan bara skriva att den ligger i Södertälje 

kommun. Nyttjandekravet innebär att insamlande uppgifter enbart får användas i forsknings-

syfte och inte t.ex. i kommersiella syften.62  Detta gjorde jag klart för informanterna att inter-

vjusvaren endast skulle användas vid vetenskapligt syfte och inte för kommersiellt bruk.  
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5 Resultatredovisning och analys 
 

I följande avsnitt redovisas och analyseras det empiriska materialet som består av intervjuer. 

Materialet som kommer att redovisas är ett urval utifrån dess relevans för att besvara under-

sökningens frågeställningar. För att få en inblick i det unika i materialet kommer analysen 

byggas på teman. Det första temat Det syrianska hemmet i Sverige handlar om pojkarnas be-

skrivningar av betydelsen av föräldrarnas etniska bakgrund i förhållande till deras egna identi-

teter. Det andra temat är Ett liv i två världar som belyser hur pojkarna upplever att de skapar 

en identitet i olika sociala sammanhang. Det tredje är Kontextens påverkan på religionens 

betydelse och handlar om hur pojkarna intar olika religiösa identiteter för att passa in i nor-

men. Det fjärde och sista temat är Komplexa identiteter som diskuterar pojkarnas upplevelser 

över att behöva växla mellan olika identiteter. Jag har valt att återge de flesta intervjuerna i 

citatform för att ge läsaren en inblick i hur jag har tolkat materialet och för att återge så exakta 

svar som möjligt. Jag är medveten om att det ibland i analysen kan uppfattas som att jag kon-

struerar kontraster då jag skriver svenskar och syrianer. Min vilja är inte att producera skillna-

der utan att transparent förmedla det pojkarna beskriver under intervjuerna. 

5.1 Det syrianska hemmet i Sverige.  

Jag börjar detta tema med att beskriva hur pojkarna i studien beskriver, resonerar samt förhål-

ler sig till sina föräldrars bakgrund då det i materialet har framkommit som en viktig faktor 

för skapandet av deras identitet. En av de första frågorna som ställdes vid intervjuerna hand-

lade om hur pojkarna beskrev sina föräldrars bakgrunder samt om de identifierar sig med den 

och på vilket sätt. Alla informanter resonerar på liknande sätt, därför kommer Markus, Chris-

tian och Andreas utsagor att lyftas upp för att utgöra exempel. Dock skiljer sig Davids utsaga 

åt, vilket jag kommer att redogöra för senare i temat.   

Markus berättar att hans föräldrar alltid brukar prata med honom om vart de härstammar från, 

för att inte glömma sitt ursprung. 

Min familj och jag härstammar från en folkgrupp i Tur Abdin och att vi är en kristen etnisk grupp som 

håller ihop. Jag tycker alltså att min identitet hänger ihop med vart mina föräldrar härstammar ifrån, efter-

som mina föräldrar är uppfostrade på ett visst sätt och tänker på ett visst sätt så har de överfört det till mig 
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och mina syskon. Därför så beskriver jag mig själv som en kille som är född i Sverige men av syrianska 

föräldrar som är kristna och jag definierar mig själv som syrian. (Markus. 2011-11-23) 

Med utgångspunkten att etnicitet är konstruerat63 kan jag förstå det Markus uttrycker i citatet 

att han konstruerar etnisk och nationell identitet utifrån var hans föräldrar härstammar från. 

Han försöker således konstruera en syriansk etnisk identitet utifrån sina föräldrars ursprung i 

Sverige. Vidare intar även Markus det perspektivet som Hylland Eriksen kallar emiskt då han 

tillskriver sig själv en syriansk tillhörighet. Markus intar den inföddes perspektiv då han be-

skriver sig själv som en pojke som är född i Sverige dock av syrianska föräldrar och definierar 

sig själv som syrian. I Markus utsaga kan jag förstå att det kristna, etniska samt att familjen 

utgör en kärna för hans identitetskapande, då han uttrycker att han och hans föräldrar kommer 

från en kristen etnisk grupp och att hans föräldrar har överfört det sätt de blivit uppfostrade på 

till honom.  

Christian berättar att hans pappa brukar prata med honom om hur de hade det i sitt hemland. 

Christians pappa berättar för honom att syrianer alltid har varit en minoritet, vilket de även är 

idag däremot med andra förutsättningar. 

Eftersom Sverige är ett kristet land så behöver vi syrianer inte hålla lika hårt vid religionen som vi behöv-

de som minoritet i ett muslimskt land. Utan i Sverige så blir det mer att vi är ett folk som hålla fast vid vår 

historia, seder och traditioner. [Jag bad Christian att förtydliga vad han menade] Ja alltså vi måste hålla 

fast som en stor folkgrupp, alltså typ som en familj, för att vi inte ska glömma vår historia, ursprung, vårt 

språk som faktiskt är ett av världens äldsta… Jag känner igen mig i mina föräldrars bakgrund eftersom jag 

pratar samma språk som mina föräldrar och har samma bakgrund. Det är väl därför jag känner mig som 

syrian, jag är född av syrianska föräldrar jag vet inte riktigt deras blod rinner i mig också, men samtidigt 

så innebär det att man hela tiden måste anpassa sig. (Christian 2011-11-23) 

Med utgångspunkten att människor dekonstruerar religioner64 tolkar jag Christians utsaga 

ovan som att han konstruerar en ny religiös identitet i Sverige, utifrån vad hans föräldrar be-

rättar för honom och utifrån de förutsättningar som finns i Sverige. Christian säger att Sverige 

är ett kristet land, därför behöver inte det syrianska folket utöva religionen på samma sätt som 

de behövde då de levde som minoritet i ett muslimskt land. Detta ligger i linje med det von 

Brömssen menar att människor konstruerar nya identiteter, religioner och etniciteter i sociala 
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och kulturella praktiker. Utifrån citatet ovan kan jag således skönja att Christian har skapat en 

ny identitet och syn på religionen.65 I Christians utsaga kan jag tyda att han menar att förr i 

tiden var religionen en viktig identitetsmarkör för att visa att ”vi” är kristna. Religionen fun-

gerade alltså som en markör för att hjälpa de kristna att särskilja ”oss” från ”dom”.66 Christian 

hävdar att Sverige är ett kristet land, därför behöver man inte kämpa för ”kristenheten” därför 

tillskriver sig Christian ett tillhörandeskap i form av ett ”oss” och det ”kristna Sverige”. I linje 

med Christians utsaga tycks jag mig kunna se det som Deniz kom fram till i sin avhandling. 

Deniz hävdar att det har skett en transformation som kom att innebära en kulturell förändring 

där en etno - religiös identitet omvandlades till en etno - nationell identitet i det nya landet, 

Sverige.67 Detta blir tydligt då Christian uttrycker att han inte behöver hålla lika hårt vid reli-

gionen i Sverige, utan menar istället att syrianer i Sverige måste hålla fast i att ”vi” är ett folk. 

Då Christian hävdar att man måste hålla fast som en grupp, för att vi inte ska glömma vår hi-

storia, ursprung, vårt språk, finner jag likheter med det Westin benämner som social identi-

tet68. Christian finner en emotionell betydelse i form av medlemskap till den gemensamma 

historien, ursprung samt språket. Dessa faktorer som Christian lyfter upp hävdar Westin iden-

tifierar en etnisk grupp, föreställningen om ett gemensamt ursprung, gemensam religion och 

gemensamt språk.69 Vilket blir tydligt då Christian menar att syrianer måste hålla ihop som en 

folkgrupp, en familj, för att de inte ska glömma deras historia, ursprung och sitt språk.  

Vidare i Christians utsaga kan jag tolka att han skapar en skillnad då han hävdar att Sverige är 

ett kristet land därför behöver syrianer inte hålla hårt vid religionen som de behövde som mi-

noritet i ett muslimskt land. Detta får mig att tänka på det socialkonstruktivistiska perspektivet 

där människor formas efter olika erfarenheter som en individ är med om, vilket i detta fall blir 

att religionen är föränderlig.70 Jag kan tolka det som att Christian menar att Sverige är ett kris-

tet och inte muslimskt land därför behöver han inte lägga stor tyngd vid religionen, utan att 

han ska hålla fast vid gemenskapen mellan syrianer som en grupp istället. Vilket kan förstås 

genom det Hylland Eriksen menar, att etnicitet är en kollektiv identitet som är gemensam för 

en etnisk grupp.71 Precis som Markus intar även Christian det perspektivet som Hylland Erik-

sen kallar emiskt alltså den inföddes perspektiv där han tillskriver sig själv en syriansk tillhö-
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righet. Christian menar också att inte bara föräldrarnas bakgrund utan även den syrianska 

folkgruppen är viktigt för honom och hans identitetskapande.  

Även Andreas anser att hans föräldrars bakgrund har format den individ han anser sig vara. 

Men till skillnad från Markus och Christian betonar han mer språkets betydelse. 

Jag tror att mina föräldrars bakgrund har haft en stor betydelse för vilken slags människa jag är idag. Jag 

tycker att familjen är jätteviktig, när man är med familjen är man liksom stark och ensam är man jaaa lik-

som svag... Det är ju mina föräldrar som har fått mig till världen, och det är därför jag kallar mig för syri-

an. Mina föräldrar pratar inte svenska med mig hemma, eftersom de inte vill att jag ska glömma bort syri-

anskan. Det är de stränga med faktiskt, när vi syskonen pratar svenska så säger de hela tiden vad har vi 

sagt att vi ska prata för språk hemma. I skolan kan ni prata svenska. Min pappa brukar säga kan du inte 

prata ditt hemspråk så har vi förlorat dig … då har du blivit svensk. Språket och vart vi kommer ifrån är 

viktigt för att syrianer ska hålla ihop som ett folk. (Andreas 2011-11-24)   

Då Andreas berättar att hans pappa brukar tala om för honom att om han inte kan tala sitt 

hemspråk har familjen förlorat honom och han har blivit svensk ligger i linje med det Hylland 

Eriksen menar med inkorporering.72 För att etnicitet ska kunna existera samt uppkomma mås-

te det finnas en gemenskap i gruppen som formas i kontrast till andra grupper. Gemenskapen i 

detta fall återfinns i hemspråket, vidare blir kontrasten i detta fall det svenska språket. Vad 

som är utmärkande för begreppet etnicitet är att synen på andra människor eller grupper inte 

liknar ens egen grupp.73 Detta blir tydligt då Andreas pappa lyfter upp det egna hemspråket 

som den egna gruppens identitet i kontrast till det svenska som ska talas i skolan. Ur ett social 

konstruktivistiskt perspektiv kan jag återknyta det Andreas beskriver och förstå att språket är 

föränderligt beroende på i vilken social kontext man ingår i för tillfället. Stier menar att en 

identitet formas eller omformas i sitt unika sammanhang, eller kontext.74 Detta blir tydligt i 

Andreas utsaga då man i hemmets sociala kontext förespråkar hemspråket som i detta fall är 

syrianska, och svenska språket tillhör skolans kontext.  

I Markus, Christians och Andreas syn på hur deras föräldrars bakgrund har inverkat på deras 

identitet kan jag finna perspektiv som binder dem samman. I alla tres utsagor kan jag finna att 

de betonar den etniska personliga identiteten, vilket innebär att det är familjen som bevarar 
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samt förmedlar den egna etniska kulturen. Pojkarna växer upp samt socialiseras i en etnisk 

kultur där de lär sig vissa etiska värden samt normsystem och de intar en syriansk identitet. 

Pojkarna har förmedlat att det är familjen som har en avgörande roll i deras identitetsskapande 

samt för vilka normer och värden som prioriteras. Markus Christian och Andreas betonar alla 

familjens betydelse, samt det gemensamma ursprunget när det gäller religionen, språket och 

etniciteten. Det andra perspektivet är etnisk kollektiv identitet, vilket bestäms utifrån folk-

gruppens kärna.75 Kärnan för folkgruppen enligt pojkarnas utsagor är etnicitet, religion och 

språket och därför identifierar sig pojkarna som syrianer. 

Den sista personen som jag vill lyfta upp i detta tema är David. Davids utsaga skiljer sig åt 

från de tre andra killarna, han berättar: 

Vi har alltid pratat svenska hemma. Jag pratar svenska med min mamma, pappa och syskonen så jag kan inte 

alls bra syrianska. Jag förstår bara vissa ord, men jag kan inte prata så någon förstår liksom. Alltså jag tycker 

det är skit synd för jag kan inte prata med varken min pappas föräldrar eller mammas föräldrar eftersom dom 

inte kan svenska… jag önskar att jag kunde prata syrianska. När jag liksom, är i skolan och mina kompisar 

som kan jättebra syrianska brukar prata syrianska på rasterna i skolan så fattar jag ingenting, eftersom dom 

pratar så snabbt. Då brukar jag hela tiden säga kan ni prata lite långsammare och då brukar dom säga alltså 

driver du med oss eller, och du ska kalla dig för syrian. Alltså det känns inte bra att inte kunna syrianska jag 

kände mig inte som dom. Det kändes inte alls bra då och jag kände mig jätte besviken på mina föräldrar för 

att dom inte hade lärt mig syrianska. (David 2011-11-24)     

Då David berättar om relationen till hans klasskompisar och vad som sker i samspelet mellan 

dem kan jag förstå ur Westins teori om att människans identitet växer fram i sociala samman-

hang. En identitet handlar om en människas uppfattning om vem hon själv är. Denna självför-

ståelse påverkar hur andra människor uppfattar individen och även hur individen uppfattar sig 

själv.76 I Davids mening uppfattar han sig själv som syrian, men hans vänner ifrågasätter det 

då de säger, och ”du ska kalla dig för syrian”. Vilket i sin tur leder till att David känner en 

besvikelse mot hans föräldrar, då de inte har lärt honom syrianska. Vidare finner jag i Davids 

tankar likheter med det Westin menar är innebörden av etnicitet. Då etnicitet syftar till en spe-

ciell kvalitet som är utmärkande för uppfattningen om sig själva som folk77 känner David att 

han inte tillhör detta folk då han inte har de språkliga kvalitéerna. Därigenom tolkar jag det 

som att David inte upplever någon solidaritetskänsla med de syrianska kompisarna. En etnisk 

                                                                 

75
 Deniz F & Perdikaris A. Ett liv mellan två världar. 2000:45. 

76
 Westin C. Mångfald, integration, rasism och andra ord. 1999: 16. 

77
 Hylland Eriksen T. Etnicitet och nationalism. 1998:9–10. 



 29 

identitet skapas beroende vilka man jämför sig med samt identifierar sig med. David väljer 

här att jämföra samt identifiera sig med sina syrianska klasskompisar, vilket kompisarna inte 

vill jämföra sig med då David inte har de språkliga kvalitéerna som är en förutsättning för 

etnisk identitet.78 Därav konstrueras den etniska identiteten beroende på de aktuella förhållan-

dena. 

5.2 Ett liv i två världar 

Detta tema fick namnet efter ett uttalade av Tomas då han uttryckt en känsla av att han lever 

”ett liv i två världar”. Det som förenar samtliga informanter är att de talar om sin identitet på 

detta sätt, som att ”leva ett liv i två världar”. De flesta informanterna berättar att de till skill-

nad från sina föräldrar är födda i Sverige, förutom David som berättar att både han och hans 

föräldrar har fötts i Sverige. Då informanterna hade väldigt lika tankar gällande att växa upp 

med två kulturer har jag valt att enbart lyfta Tomas och Simons utsagor i detta tema.  

Att vara född i Sverige och ha syrianska föräldrar betyder att man måste leva ett liv, i två världar. Alltså 

att leva med två kulturer, kan vara svårt eftersom det är svårt att ibland blanda sig. Vi syrianer har ett eget 

språk, egna traditioner som är bundna med religionen, ursprunget jaaa en gemensam kultur att alla är 

samma folk och när man berättar om dom traditionerna för andra så ses man som lite konstig. Familjen är 

jätteviktig för oss syrianer, men självklart är familjen viktig för svenskar också, men vi flyttar t.ex. inte 

hemifrån. Svenska ungdomar tänker mer på sig själva som individer, men vi liksom tänker på hela famil-

jen och släkten. En gång när jag sa till min mamma jag skiter i er ni får sköta er själva så sa hon jaha nu 

har du blivit svensk också… När vi firar jul då gör vi det med hela släkten, det är den här samhörigheten, 

gemenskapen som är viktig för oss. Alltså det här kanske låter dumt men jag tror det beror på att vi, alltså 

det syrianska folket har levt hela tiden i en minoritet, då blir det viktigt att hålla ihop som ett folk tror 

jag… ja alltså ursprunget, jag tror det är så. Man tänker så här tror jag, vi är ett folk som aldrig har haft ett 

eget land liksom därför måste vi hålla ihop så att vi inte glömmer bort vårt ursprung och vart vi härstam-

mar ifrån, liksom. Man måste hela tiden anpassa sig, hemma har man en identitet och i skolan en annan. 

(Tomas 2011- 11- 23) 

I Tomas tankar då han säger syrianer har ett eget språk, egna traditioner som är bundna med 

religionen, ursprunget, en gemensam kultur, att alla är ett gemensamt folk finner jag likheter 

med det Westin menar identifierar en etnisk grupp.79 Den sociala identiteten som hänför sig 

till personens medlemskap av sociala grupper. Det viktiga är den emotionella betydelsen i 
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form av medlemskap. Den sociala identiteten blir synlig i Tomas utsaga då han berättar om 

hur man firar jul med hela släkten, samt när han säger att gemenskapen och samhörigheten är 

viktig för oss. När han säger oss tolkar jag det som att han syftar till den känslomässiga bety-

delsen i form av en känsla av att få tillhöra eller identifiera sig med en grupp. Då han berättar 

att syrianer tillskillnad från svenskar ser på familjen som det viktigaste uttrycker han skillna-

der mellan grupper och förklarar varför han identifierar sig med syrianer. I Tomas utsaga kan 

jag även skönja det som Deniz hävdar, att det har skett en transformation som innebär en kul-

turell förändring och förnyelse genom att nya traditioner skapas. Denna kulturella förändring 

innebära en rörelse från etno - religiös identitet omvandlades mot en etno - nationell identitet i 

det nya landet, Sverige.80 Detta blir som tydligast då Tomas belyser att det syrianska folket har 

levt och lever i en minoritet, därav är det av stor vikt att hålla ihop som en folkgrupp. Med 

fokus på ursprunget det vill säga var människor härstammar från. Jag tolkar det som att To-

mas menar att eftersom syrianer är ett folk som aldrig har haft ett eget land, måste de hålla 

ihop för att bevara av ett etniskt nationellt ursprung, men i det ”nya landet Sverige”.  

Tomas säger att svenska ungdomar tänker mer på sig själva som individer, medan syrianer 

tänker på hela släkten. Sedan berättar han om ett tillfälle då han hade sagt till sin mamma att 

hon och familjen får klara sig själva och fick som svar av sin mamma att han hade blivit 

svensk. I utsagan kan jag skönja ett skapande av skillnad mellan ett ”oss” och ”dom” vilket 

Hylland Eriksen menar är ett grundläggande krav för att etnicitet ska finnas. Han menar om 

denna motpol inte finns, förekommer ingen etnicitet, då etnicitet utgår från en relation där 

man betraktar varandra som kulturellt särpräglad.81 I slutet av Tomas citat då han uttrycker 

”man måste hela tiden anpassa sig” tolkar jag det som att han menar att han hela tiden måste 

rätta sig efter situationen som råder, hemma intar han en identitet och i skolan en annan. Detta 

finner jag i linje med det som Hylland Eriksen kallar etnisk anomali där Tomas uppfattar sig 

själv som ”både – och” beroende på kontexten.82 Jag tolkar det som Tomas uppfattar sig själv 

tillhöra samma etniska grupp som sina föräldrar, men samtidigt uppfattar han sig själv som 

assimilerad till den dominerande kulturen. Detta leder till att Tomas måste växla i sin identitet 

beroende på vilken social kontext han träder in i. Inom det social konstruktivistiska perspekti-

vet, menar man att den sociala verkligheten inte tycks existera på förhand eftersom den stän-
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digt konstrueras av människor. I detta inryms även den personliga identiteten.83 Detta styrker 

Tomas när han menar att han har en identitet hemma och i skolan en annan som avgörs utifrån 

ett etniskt perspektiv. Detta kan jag förstå att identiteten och etniciteten är föränderliga feno-

men då de konstrueras och omkonstrueras vid olika situationer samt kontexter.  

Den andra personen som jag vill lyfta upp i detta tema är Simon. Simons uttalande skiljer sig 

från Tomas. Simon börjar med att berätta att hans föräldrar har bott i Sverige i ungefär 37 år 

samt att de driver flera företag.  

Jag tycker det är jätteviktigt att familjen eller förresten att hela släkten ska hålla ihop, gemenskapen är jät-

teviktig. Alla syrianer ska hålla ihop som en stor familj liksom. Mina föräldrar brukar alltid säga glöm 

aldrig ditt ursprung, den är jätteviktigt att känna till… Alltså jag känner mer samhörighet med vissa män-

niskor, det gör jag faktiskt. Jag trivs väldigt mycket med syrianer, eftersom vi har samma ursprung, språk 

och religion, och vi är så här likadana. Vi har allting samma och vi är som bröder och systrar alla syrianer. 

Vi måste hålla ihop som ett folk det är super viktigt... Men alltså vi firar de syrianska traditionerna, men 

med mycket svenskt i, vi äter prinskorv och julskinka på julen sedan skrattar han… Sedan fortsätter han 

att säga, mina föräldrar säger du får själv liksom känna efter och tänka på vad det är du vill eller tycker är 

viktigt för dig själv. Dom vill inte tvinga mig, då kan det bli tvärtom liksom. Men på nått sätt är jag mer 

syrian hemma och i skolan mera svensk låter sjukt va? (Simon 2011-11-24) 

I likhet med Tomas uttrycker även Simon att familjen är viktig. I Simons tankar finner jag 

likheter med det Westin benämner som den sociala identiteten84 som förankrar personen i ett 

medlemskap av en viss grupp där det emotionella är viktigt. I Simons utlåtande tydliggörs den 

känslomässiga betydelsen och ett medlemskap då han säger att familjen är viktig och att hela 

släkten ska hålla ihop. I Simons tankar då han uttrycker att det syrianska folket ska förenas 

som en stor familj tolkar jag som han syftar till syrianer som en etnisk grupp. Den kollektiva 

identiteten blir skarp då Simon utrycker att alla syrianer är bröder och systrar. Jag kan tolka 

som att den känslomässiga betydelsen och den kollektiva identiteten, att känna att man tillhör 

en grupp är viktiga aspekter för Simons identitetsskapande. Vidare i Simons utsaga då han 

menar att han känner mer gemenskap och solidaritet med vissa människor och att han trivs 

med syrianer eftersom de har samma ursprung, språk och religion kan jag skönja de krav som 

Westin menar utmärker en etnisk grupp. Jag tolkar det som att Simon menar att sammanhåll-

ningen eller att lojaliteten i den etniska gruppen är viktig.  
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Von Brömssen menar att en identitetskonstruktion är en pågående process genom hela livet, 

vidare menar hon att identiteten är något man själv intar, tilldelas samt förhandlar om vid 

sociala processer.85 Jag tolkar det som att Simon intar en identitet då han säger att han trivs 

med syrianer eftersom han anser att de är likadana och finner en gemenskap i gruppen. När 

Simon sedan säger ”mina föräldrar säger, du får själv liksom känna efter och tänka på vad det 

är du vill eller tycker är viktigt för dig själv” kan jag tolka det som att Simons föräldrar tillde-

lar honom en identitet men samtidigt låter de Simon förhandla om sin identitet vi sociala pro-

cesser. Detta blir tydligt då Simons föräldrar i början av utsagan förmedlar till Simon att 

”glöm aldrig ditt ursprung, den är jätteviktigt att känna till” och tilldelar honom den etniska 

identitet som de anser är viktigast och i slutet av utsagan förmedlar Simons föräldrar till ho-

nom att han själv får känna efter och göra som han vill, låter de honom förhandla om sin 

identitet. I slutet av utsagan menar Simon att han känner sig som syrian hemma och i skolan 

som svensk. I Tomas och Simons syn på hur de upplever att skapa ett liv i två världar anser 

jag synliggör hur det är att skapa sin identitet i Sverige, då man har föräldrar eller mor- och 

farföräldrar som har en annan etnisk bakgrund än svensk. Något som också konstrueras i ut-

sagorna ovan, är kulturarv. Etnisk identitet ses som något som ska traderas vidare från genera-

tion till generation. Ibland tenderar denna förståelse av kultur att vara statisk och essentialis-

tisk. Således är det detta som informanterna konstruerar utifrån sitt emiska perspektiv där poj-

karna tillskriver sig själva ett syrianskt tillhörande.    

5.3 Kontextens påverkan på religionens betydelse 

Jag börjar detta tema med att beskriva hur pojkarna i studien beskriver samt utvecklar reso-

nemang kring religionens betydelse i deras identitetskapande. I resonemangen växlar de mel-

lan hur religionen förmedlas hemifrån samt hur det kan upplevas att vara troende i skolans 

kontext och slutligen hur de själva identifierar sig med religionen. Alla informanter i studien 

har påvisat religionen som betydelsefull för deras identitetskapande. Därför kommer jag i det-

ta tema att lyfta Markus, Tomas och Christians utsagor då de utförligt beskriver hur de förhål-

ler sig till religion.  
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Markus börjar med att berätta att religionen är en viktig del av hans identitet då han kan vända 

sig till den då han behöver hjälp, stöd eller för att klara sig ur svåra situationer som sorg.  

Mina föräldrar har sagt till mig att jag inte får glömma min religion och mitt ursprung den är jätteviktig. 

Jag tror att vår religion, kultur och liksom vårt ursprung är en super viktig del av vår eller min identitet ef-

tersom vi inte har ett eget land. Alltså som syrian och oavsett om man är troende eller inte så brukar man 

säga att man är kristen, när man säger att man är kristen så berättar det lite om vilket folkslag man tillhör. 

Nu i skolan så kan vissa lärare komma fram till mig och säga eller hur är du syrier... Då kopplar dom det 

till landet Syrien och där är majoriteten muslimer, och inte syrianer och kristna… En gång satt vi syrians-

ka kompisarna och pratade om religion i klassrummet och då skrattar min svenska lärare och säger, jag 

förstår inte hur ni kan sitta och prata om något som inte existerar och till råga på allt att ni tror på det… 

Eftersom vissa lärare tänker på det sättet i skolan så vill jag inte ens ta upp religionsfrågor med dom lik-

som… Jag tror faktiska att vi i Sverige har glömt bort religionen och kommer ihåg den bara när vi tänker 

så här på djupa frågor, som vad kommer hända med mig efter döden, varför föddes just jag och sånt… Jag 

tror alltså att via religionen så kan vi syrianer hålla ihop, men det viktigaste är nog vart vi härstammar 

ifrån… Men på något sätt så blir det en nyare eller modernare religion eftersom vi blandar lite syrianskt 

och svensk. (Markus 2011- 11-23) 

I citatet ovan säger Markus att religionen, kulturen och ursprunget är viktiga delar av hans 

identitet. Jag kan förstå det Markus lyfter upp utifrån de aspekter Westin menar identifierar en 

etnisk grupp. Det första kravet är föreställningen om att en etnisk grupp har ett gemensamt 

ursprung. Andra aspekter som han tar upp är gemensam kultur och gemensam religion.86 Ut-

ifrån mitt konstruktivistiska perspektiv använder Markus religion, kultur och ursprung i kon-

struktionen av sin syrianska identitet. När Markus berättar att syrianer, oavsett om de är tro-

ende eller inte, upplever han att syrianer uttrycker att de är kristna för att det indikerar på vil-

ket folkslag de tillhör kan jag skönja det som Lactantius definierar som grundbetydelsen av 

religion som betyder binda samman således något som binder människor till varandra. Jag 

tolkar det som att Markus binder samman ”kristenheten” till det syrianska folket. I linje med 

det Beyer menar att religion är något personer kan identifiera sig med och beskriver skillnader 

mellan människor87 finner jag likheter med då Markus uttrycker att det inte spelar någon roll 

om man är troende eller inte, man finner ändå förbindelser mellan ”kristenheten” och ur-

sprunget. Markus hävdar att det är viktigt för honom om någon eller som i det här fallet en 

lärare frågar om han kommer från Syrien, bör han markera att han är kristen syrian och inte 

syrier som han menar förknippas med islam. Här kan jag tyda det som att Markus skapar en 
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skillnad mellan ”vi” kristna och ”dom” muslimer vilket är ett grundläggande krav för att etni-

citet ska existera. Att Markus uttrycker sig på detta sätt kan ha en grund i det jag historiskt 

beskriver i Inledning och bakgrund. Att syrianer har levt i ett muslimskt majoritetssamhälle 

och inte fått utöva sin religion fritt kan ha haft betydelse för hur Markus uttrycker sig. För att 

etnicitet ska finnas måste det således finnas en motsatt förhållande där man ser varandra som 

kulturellt särpräglade. Jag tolkar det som att både religionen samt etniciteten är starka källor 

till både gemenskap samt en identitets markörer för skapandet av Markus identitet. Vidare 

tolkar jag det som att han inte vill förknippas med ett ”dom” som i detta fall är muslimer där-

av betonar han den kristna religionens betydelse samt ursprungets.  

I Markus utsaga då han berättar en situation när han och hans syrianska kompisar pratade om 

religion i klassrummet och att deras lärare började skratta och ifrågasätta hur de kan tro på 

något som inte existerar. Vidare förklarar Markus att när en lärare tänker på detta sätt i skolan 

vill han inte i fortsättningen prata om religionsfrågor med dem. Här kan jag tyda ett skapande 

av ett ”vi” och ”dom”. Markus säger ”vi” syrianska kompisar som blir de troende, och min 

”svenska” lärare som blir ett ”dom” således den icke troende. Von Brömssen menar att i det 

postkoloniala klassrummet kan gränsdragningar mellan ett ”vi” och ”den andre” uppstå som 

stärker etnisk och religiösa gruppers annorlundahet.88 Jag tolkar det som att lärarens sätt att 

uttrycka sig stärker den etniska och religiösa pojkarnas annorlundahet. Detta tyder jag som att 

Markus och resterande kompisar som var närvarande inte kommer fråga läraren om några 

religionsfrågor i fortsättningen, eftersom de inte vill framstå som annorlunda. I slutet av cita-

tet uttalar Markus att man i Sverige har glömt bort religionen och att människor endast kom-

mer ihåg kristendomen vid djupa livsfrågor som exempelvis vad händer efter döden och var-

för föddes jag. Detta ligger i linje med det Stier kallar för ”sakralisering av identiteten”. Detta 

innebär att en människa internaliserar religiösa betydelser där människan övertygar sig själv 

om önskvärda svar på existentiella frågor.89 Jag tolkar det som att Markus finner ett stöd och 

hjälp att klara sig ur svåra situationer som sorg då han vänder sig till religionen. Religionen 

erbjuder således önskvärda svar till Markus på hur han ska klara av svåra situationer. Slutli-

gen uttrycker Markus att det blir en modernare religion eftersom det blir en blandning av det 

syrianska och svenska. Detta kan jag förstå som att Markus reproducerar en religiös identitet 

utifrån det hans föräldrar har traderat till honom i relation till en ”svensk” religiositet, som 

han menar utgör en modernare religion. När han säger att människor i Sverige inte är troende 
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uttrycker han också ett ”vi” där han menar att det ”vi” har gemensamt är en sekularisering, där 

religionen får allt mindre betydelse för hur samhällslivet utformas.90   

Den andra personen som jag vill lyfta upp i detta tema är Tomas. Tomas uttrycker religionens 

betydelse på ett annat sätt än Markus.  

Jag går regelbundet till kyrkan med mina föräldrar, hela familjen går varje söndag. Alltså jag tycker reli-

gionen är viktig för mig och jag tycker det är viktigt att bevara den för att man liksom sedan kan överföra 

den till sina barn. Religionen är en del av mig och den liksom markerar att jag är kristen. När jag är i kyr-

kan så känner jag att alla som är där, är samma man har samma traditioner och samma sätt att vara och 

samma ursprung. Religionen finns hela tiden med mig och är en del av mig och min identitet. Jag brukar 

alltid be, när jag behöver styrka så ber jag till gud och han hjälper mig med allt, jag lyckas med allt bara 

jag ber till Gud. Jag tycker att religionen och mina föräldrars ursprung är jätteviktig för mig. Men om jag 

ska vara helt ärlig så är det ofta svårt att blanda det syrianska och svenska eftersom det finns en stor skill-

nad mellan dom kulturerna. Ibland försöker jag vara mer svensk hemma och då fattar mina föräldrar det 

som att jag vill vara svensk och det blir så fel då, så jag försöker hela tiden anpassa mig. Är jag i skolan så 

är jag en svensk, som inte är så troende och hemma en annan Tomas”. (Tomas 2011-11-23) 

Till skillnad från Markus berättar Tomas att hela hans familj regelbundet går till kyrkan och 

att religionen är viktig att bevara för att han sedan ska kunna överföra den till sina barn. Vida-

re belyser Tomas att religionen är en viktig del av honom, och att den markerar att han är kris-

ten. I kyrkan känner han en gemenskap i form av gemensamma traditioner och gemensamt 

ursprung. Utifrån Stiers teori om att bevara och reproducera religionen över tid fungerar som 

en del av en kollektiv identitet kan jag tolka det Tomas uttrycker som att han vill vidareför-

medla och överföra ett kulturarv till sina framtida barn. En religion kan även fungera som en 

gemenskap och identitetsmarkör för individer som uttrycks via traditioner, normer samt bete-

endemönster.91 Tomas uttalar att han vill bevara samt överföra religionen till sina barn, och 

påvisar att den är en viktig identitetsmarkör som markerar att han är kristen. 

Tomas uttrycker att han vänder sig till religionen och gud när han behöver styrka och menar 

att gud stödjer honom i allt när han ber om det. Kan jag tolka utifrån det Stier kallar ”sakrali-

sering av identiteten” på samma sätt som i Markus utsaga. Tomas upplever att religionen bin-

der samman människor till varandra och det är när man är i kyrkan som man upplever att man 
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har gemensamma traditioner och ursprung. När Tomas uttrycker att gud stödjer och hjälper 

honom när han ber, skapar Tomas via religionen en känsla av kontinuitet och samhörighet. 

Denna kontinuitet skapar han genom att han varje söndag regelbundet går till kyrkan och upp-

lever en samhörighet med personerna som är där. Jag tolkar det som att han finner en tröst i 

kyrkan och känslan av att ”vi” är alla kristna här. I slutet uttalar Tomas att det är svårt att 

blanda det syrianska och svenska då det finns en stor skillnad mellan kulturerna, därför menar 

Tomas att i vissa situationer försöker han vara mer svensk. Hans föräldrar upplever det då 

som att han sviker dem och därför säger Tomas att han försöker anpassa sig till den rådande 

situationen och ”nuet”. Detta ligger i linje med det Andersson skriver i sin avhandling. An-

dersson menar att identifikationen som svensk skulle upplevas som ett avståndstagande från 

det föräldrarna identifierar sig med, eller i vidare mening ett avståndstagande från den etniska 

identiteten.92 Därför hävdar Tomas att i skolan är han svensk och inte troende och hemma är 

han syrian och troende. Detta finner jag likheter med det Hylland Eriksen kallar etnisk anoma-

li. Enisk anomali innebär att människor som uppfattas som ”varken - eller” eller ”både – och” 

beroende på kontexten.93 I Tomas utsaga tolkar jag det som att han just uppfattar sig själv som 

”både – och” beroende på sammanhanget således skapar Tomas olika identiteter beroende på 

den sociala kontexten.  

Hammarén kom fram till ett likande resultat där han menar att den etniska identiteten kan 

upplevas olika beroende på kontexten samt sammanhanget. Dessutom menar Hammarén att 

det kan bli problematiskt att se identitet som något fast utan en identitet är rörlig och föränder-

lig beroende på kontexten.94 Avslutningsvis förstår jag det som att i Tomas utsaga uppstår det 

en ambivalens beroende på den sociala situationen. Han säger att han vill överföra religionen 

till sina framtida barn men uttrycker samtidigt att det är problematiskt för honom att växla 

mellan det syrianska och svenska.  

Den tredje personen som jag vill lyfta upp i detta tema är Christian. Christian berättar att han 

anser att religionen är något som han har fått i arv från sina föräldrar. Han hävdar att det är 

viktigare att hålla ihop som ett folk och stötta varandra än hålla fast vid religionen.  

Att ha föräldrar som är religiösa kan ibland vara svårt eftersom jag själv är född och uppvuxen i Sverige 

och har tagit till mig mycket av det svenska… det blir lite svårt att anpassa sig… Men jag själv liksom ut-
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nyttjar min religion lite, jag vänder mig bara till den när jag behöver hjälp eller stöd som innan ett prov. 

Jag tror man kan säga att jag är en modern troende… Men när jag är med mina syrianska kompisar så 

brukar jag faktiskt säga att jag är troende för att passa in med dom liksom… Det viktiga tycker inte jag är 

religionen utan det är viktigare att vi syrianer ska hålla ihop som ett folk så vi syrianer inte kommer att 

liksom dö ut och så är språket också jätteviktigt. Att ha syrianska föräldrar handlar om att man hela tiden 

måste anpassa sig vilket en svensk inte behöver, i skolan en sak och hemma en annan. Men jag är en stolt 

syrian, skratt. (Christian 2011- 11-23) 

Till skillnad från Markus och Tomas berättar Christian att komma från ett religöst hem med  

religiösa föräldrar kan vara svårt, då han själv är född och uppvuxen i Sverige och tagit till sig 

mycket av det han anser vara svenskt. Detta anser jag ligger i linje med det Stier menar att en 

identitet är en social samt kulturell konstruktion.95 Jag tolkar detta som att Christian måste 

skapa sin identitet, utifrån sina föräldrars religion samt det samhället han är uppvuxen i. 

Christian berättar att när han är med sina syrianska kompisar brukar han säga att han är troen-

de för att passa in med dem. Pripp menar att en etnisk identitet skapas när och med vilka man 

jämför och identifierar sig med,96 i Christians situation väljer han att jämföra sig med de syri-

anska kompisarna. Jag tolkar det som att han väljer att förmedla till kompisarna att han är 

troende för att passa in med dem, vilket medför att Christian skapar en religiös och etnisk 

identitet för att få tillhörighet i ”kompis” kontexten där religion blir en aspekt av etnisk identi-

tet. Christian belyser inte att religionen är det viktigaste och centrala utan han betonar det sy-

rianska folkets etniska identitet som det centrala och språkets betydelse. Då Christian lyfter 

upp det syrianska folket samt språkets betydelse för ett bevarande finner jag likheter med de 

krav Westin menar identifierar en etnisk grupp. I slutet uttalar Christian att när man har syri-

anska föräldrar med en annan etnisk bakgrund än svensk måste man hela tiden anpassa sig, 

vilket en svensk inte behöver. Detta ligger i linje med det von Brömssen hävdar att detta är 

inget nytt fenomen, utan människor har genom alla tider ständigt konstruerat nya identiteter, 

religioner och etniciteter. Detta kan jag förstå som att Christian konstruerar en ny identitet, 

religion samt etnicitet vid olika sociala kontexter. Detta blir tydligt då han menar att i skolan 

är han en sak och hemma något annat.  

Sammanfattningsvis kan jag tyda att pojkarna beskriver, förmedlar och utvecklar varierande 

tankegångar kring religionens betydelse kring deras identitetskapande. Markus betonar att han 

genom religionen får stöd, hjälp för att klara sig ur svåra situationer som exempelvis sorg. 
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Religionen erbjuder således önskvärda svar till Markus på hur han ska klara sig igenom svåra 

situationer. Vidare menar jag att detta kan förstås utifrån att religionen konstrueras eller re-

konstrueras olika vid olika situationer. Vidare berättar Markus hur han har blivit bemött av 

lärare då de pratar om religion i klassrummet. Detta tolkar jag som att det stärker pojkarnas 

etniska och religiösa annorlundahet i en skolkontext. I Tomas utsaga tolkar jag att det uppstår 

en ambivalens då han till en början belyser att han vill bevara samt överföra religionen till 

sina framtida barn således reproducera religionen, och i slutat av utsagan tolkar jag det som 

att han istället skapar både en religiös samt etnisk identitet beroende på den sociala kontexten 

som råder. Jag förstår detta som att Tomas ständigt försöker anpassa sin religiösa och etniska 

identitet till kontexten. Tomas väljer att förmedla olika sidor av sin identitet samt religion 

beroende på kontexten. I skolan är han svensk och inte troende och hemma är han en troende. 

I Christians uttalande kom jag fram till att han till sina syrianska kompisar i skolan väljer att 

förmedla att han är troende för att passa in med dem. Detta förstår jag som att Christian kon-

struerar en religiös samt etnisk identitet för att passa in i situationen. Till skillnad från Markus 

och Tomas belyser inte Christian religionens betydelse utan han betonar den etniska betydel-

sen mer. Dock förstår jag det som att Christian skapar sin identitet på olika sätt utifrån hur han 

tolkar religion och etnicitet i olika sociala kontexter. Jag har funderat på hur detta kan förstås, 

en möjlig förklaring kan vara sekulariseringen och det samhälle vi lever i idag. Pettersson 

lyfter upp en internationell studie där han skriver om en jämförelse kring varför vissa länder 

är mer religiösa än andra och religionens minskade inflytande i samhället. Där visade det sig 

att det svenska folket utmärktes av mycket lågt religiöst engagemang. Förklaringen till resul-

tatet är att Sverige har kommit mycket långt när det gäller ekonomisk utveckling, levnads-

standard, utbildning och personlig livstillfredsställelse var hög.97  

5.4 Komplexa identiteter. 

Ur materialet har jag kunnat urskilja en viss tvetydlighet i hur pojkarna identifierar sig som 

syrianer och som svenskar. Till en början definierade sig alla informanterna som syrianer, 

men desto djupare vi gick in i intervjuerna började de skifta i sin beskrivning av hur de defini-

erar sig själva. Det har visat sig att hur pojkarna identifierar sig hemma och i skolan skiljer sig 

åt. Detta är något som visat sig vara genomgående i hela materialet och i alla teman. Därav för 
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att inte återupprepa hur informanterna uttryckt sig kommer jag i detta tema lyfta Andreas, 

Simon och Davids utsagor.         

Andreas berättar att han måste anpassa sig hela tiden. Han menar att när han är med familjen 

är han syrian och är han i skolan är han svensk.  

Alltså även om jag ser mig själv som syrian så känns det konstigt, jag är ju ändå född i Sverige och har 

aldrig varit i mina föräldrars hemland… Jag har märkt att jag aldrig kommer att accepteras i skolan som 

en riktig svensk. Jag vet inte om jag kan kalla mig syriansvensk men det blir en sån här blandform. Jag 

känner mig som en hybridbil… Jag måste ha dubbla identiteter liksom för att passa in i olika situationer 

och platser. (Andreas 2011-11-24)    

Med utgångspunkten att identitet är konstruerat98 kan jag förstå det Andreas uttrycker i citatet 

att han konstruerar sin identitet utifrån var hans föräldrar härstammar från, men samtidigt 

skapar han en annan identitet i skolans kontext. Dock menar han att han aldrig kommer att 

accepteras som etnisk svensk av samhället och i skolan. Detta ligger i linje med det resultat 

som Hammarén kom fram till, där han hävdar att personer med en annan etnisk bakgrund 

uppmanas att bli svenska och integrera sig i samhället, dock tillåts de inte att bli helt svenska. 

Hammarén påstår att detta kan befästa och förstärka konstruktionen av etniska skillnader samt 

gränsdragningar.99 Som omnämndes i Inledning och bakgrund har skolverket publicerat en 

forskning som heter Likvärdighet i en skola för alla där de har kommit fram till att skolan 

förmedlar att ”här är vi alla lika” samtidigt som elever kategoriseras utifrån etnicitet. Ur det 

som framkommit i materialet och i Andreas utsaga kan jag förstå de som att skola förmedlar 

ett ”vi” som alla elever måste förhålla sig till för att inte bli ”dem andra”. För elever med an-

nan etnisk bakgrund än svensk kan detta bli problematiskt då det oavsett blir kategoriserade 

till ”den andra”.  

För att förstå vad Andreas menar med att han känner sig som en hybridbil vill jag diskutera 

ordets betydelse utan att bli för metaforisk. Ordets betydelse finner jag i Nationalencyklopedin 

där det står att hybridbil i allmänt språkbruk är synonymt elhybridbil, alltså en bil försedd 

med två förbränningsmotorer som går på bensin och diesel. Vidare står det att kombinationen 

av två motortyper ger hybridbilar fördelar. I praktiken kombineras ofta olika tekniska lösning-

ar, vilket gör gränsen flytande mellan olika hybridbilar.100 Ordets betydelse går att överföra på 
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hur Andreas använder det för att beskriva sin identitet, han ser sig själv som något dubbelt, 

som beroende på kontextens norm kan växla mellan olika identiteter för att vinna fördelar. 

Dessutom konstruerar han sina identiteter utifrån olika situationer och kontexter för att passa 

in i normen. Då Andreas menar att han intar dubbla identiteter beroende på situationen kan 

jag koppla till det Hylland Eriksen kallar etnisk anomali, som syftar till att människor som 

uppfattas som ”varken - eller” eller ”både – och” beroende på kontexten.101 Andreas väljer 

därför att växla i sin identitet och ibland benämna sig för syrian, andra gången svensk och 

tredje gången för syriansvensk. Utifrån Andreas utsaga kan jag förstå att det kan bli problema-

tiskt att utgå från att identitet är något fast och bestämt, utan snarare att en identitet är förän-

derlig beroende på kontexten.      

Simon berättar att han brukar arbeta med sin pappa, och då har han märkt att han måste bli en 

annan person. Han berättar att han är tvungen att ändra på sitt sätt att vara när han träffar 

”svenskar” för att kunna passa in med dem.  

I mitt hjärta så är jag syrian, jag är ju född av syrianska föräldrar och mina förfäder härstammar inte här-

ifrån… Jag tror det skulle underlätta för mig om jag vore svensk, men det känns som jag skulle svika 

mina föräldrar och allt som vi syrianer står för… Men det känns konstigt ändå eftersom jag pratar nästan 

bara svenska både hemma och i skolan. Jag är svensk medborgare och mitt hemland är ju Sverige, ändå 

säger jag att jag är syrian alltså jag har inte ens varit i mina föräldrars hemland liksom… Jag tänker på 

svenska, drömmer på svenska … Jag måste helt enkelt anpassa min identitet beroende på vart jag är och 

med vilka jag är me. Ibland är jag syrian och ibland är man svensk. Jag är syriansvensk, men syrian 

kommer före svensk. Jag är en blandning liksom. (Simon 2011-11-24)     

 

Till skillnad från Andreas berättar Simon att han innerst inne, i självaste ”jaget”, ser sig själv 

som syrian. Dock säger Simon att det skulle underlätta för honom om han skulle vara etnisk 

svensk. Jag tolkar detta som om att Simon menar att det skulle underlätta för honom om han 

vore etnisk svensk för att han då skulle ingå i normen och slippa bli kategoriserad. Men tan-

ken på att svika sina föräldrar och sitt ursprung är för stark. Hylland Eriksen lyfter upp i bo-

ken Rötter och fötter en metafor som jag anser beskriver det Simon uttrycker i citatet samt av 

det som har framkommit i materialet. ”Identitet förenar och splittrar. Den skapar värme inåt, 

men för att kunna göra det, måste den samtidigt skapa kyla utåt. I en sådan mening kan all 

gruppgemenskap betraktas som ett omvänt kylskåp”. Detta innebär alltså att inga identiteter 
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eller grupper är konstruerade på ett sätt där alla kan vara med.102 Utifrån denna metafor kan 

jag förstå konflikten som finns mellan att identifiera sig som antingen syrian eller svensk. I 

skolan upplever pojkarna att de blir kategoriserade som ”de andra” på grund av etnicitet och 

religion. I hemmet upplever de tvärtom att om de inte förhåller sig till den bakgrund deras 

föräldrar identifierar sig med blir de ”svenskar” och ”den andra”. Simon måste således inta en 

identitet åt gången beroende på sammanhanget. I Simons citat finner jag likheter med det An-

dersson kom fram till i sin avhandling. Anderssons hävdar att identifikationen som svensk 

skulle upplevas som ett avståndstagande från det föräldrarna identifierar sig med, eller i vida-

re mening ett avståndstagande från den etniska identiteten.103 Detta upplever jag blir tydligt i 

Simons utsaga då han säger att han inte vill svika sina föräldrar och sitt ursprung genom att 

bli svensk. Vidare uttrycker Simon att han egentligen borde känna sig mer svensk, eftersom 

hans hemland är Sverige och att han pratar så gott som bara svenska. Han menar att han är 

tvungen att rätta sig efter de personer som han är med för tillfället, ibland är han svensk och 

ibland syrian. Utifrån det Hylland Eriksen kallar etnisk anomali kan jag förstå det Simon sä-

ger. Han menar att han borde känna sig som svensk, eftersom han är född i Sverige och nästan 

enbart talar svenska. Dock uppfattar han sig själv ”både – och” beroende på omgivningen och 

sällskapet. Således skapar Simon olika etniska identiteter beroende på vart han är och med 

vilka. Enligt Hylland Eriksen kan Simon antingen välja att assimileras in i den dominerande 

kulturen eller etnisk inkorporering. Utifrån hans uttalande tolkar jag det som att Simon väljer 

att assimilera i skolan och inkorporera i hemmet.  

David berättar att lärare på hans skola har frågat honom om han har en förälder som är 

svensk. David menar att det kan bero på att han har gröna ögon och blont hår. När han svarar 

att han inte har en svensk förälder upplever han att lärarna ser fundersamma ut, och säger 

”okej man skulle nästan kunna tro det”.  

Dom flesta lärarna tror att jag är svensk vilket självklart underlättar för mig, eftersom dom ser mig som en 

av dom, alltså svensk … Vet du vår familj har bytt efternamn till ett mer svenskt för att det ska låta bätt-

re… Men innerst inne så tycker jag att man förnekar sina rötter … Men genom att byta efternamn till ett 

svenskt så har det hjälpt mina föräldrar… dom blir liksom inte ens ifrågasatta, utan samhället accepterar 

dom, liksom nu uppfattas dom som normen, alltså svenskar, helt sjukt. Därför tror jag att jag är liksom 

svensksyrian. (David 2011-11-24) 
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Till skillnad från Andreas och Simon berättar David att lärare i skolan uppfattar honom som 

svensk, vilket skapar bättre förutsättningar för honom då de upplever honom som en av dem. 

Då lärarna frågar David om han har en svensk förälder och sedan påpekar de att man skulle 

kunna tro det kan jag tolka det som att lärarna skapar ett ”vi” där David ses som ett ”vi”. När 

David sedan svarar att han inte har en svensk förälder blir han istället ett ”dom” vilket blir 

tydligt i citatet då lärarena säger ”man skulle kunna tro det”. Von Brömssen menar att man i 

det postkoloniala rummet konstruerar gränsdragningar mellan ett ”vi” och ”den andre” som 

befäster bilden av etniska gruppers annorlundahet.104 Detta blir tydligt i Davids utsaga då han 

berättar att lärarna ser fundersamma ut då han säger att båda hans föräldrar har en annan et-

nisk bakgrund. Vilket jag kan tolka som lärarna konstruerar en gränsdragning genom att fråga 

honom om han har en svensk förälder för att han har ljust hår och har gröna ögon. Lundström, 

sociolog, skriver i sin avhandling om vilka som får kalla sig svenskar. Hon menar att en före-

ställd historia av ursprung och ”vithet” fungerar som viktiga aspekter för att påvisa svenskhe-

tens gränser.105 Det lärarna gör när de frågar David om han har en svensk förälder är att anta 

pågrund av hur han ser ut att han är halv-svensk. Detta finner jag likheter med Hammaréns 

resultat då han menar att när en individ tilldelas ett ”namn” innebär det att ens handlingsut-

rymme riskerar att begränsas till de föreställningar som förknippas med namnet. Hur vi be-

nämner varandra är alltså viktigt för hur vi som individer kommer att agera. Med denna 

nämngivning menar Hammarén att man ” blir till” och får en möjlighet att handla. Detta inne-

bär att motbilder som konstruerar bilden av ”den andre” skapar ”stereotyper”.106 Genom att 

David uppfattas som svensk på grund av utseende har han fått ett annat handlingsutrymme där 

han ses som att tillhöra normen. Däremot när han berättar att han inte har en svensk förälder 

skapas det istället en annan bild av honom.  

 

Vidare i utsagan berättar David att familjen har bytt efternamn till ett svenskt, för att bättre 

passa in i samhället och detta kan utifrån Hylland Erikssons teori förstås som en assimilering. 

David menar att genom att ändra efternamnet till ett svenskt har det underlättat för föräldrarna 

eftersom de upplevs tillhöra den ”svenska” normen nu. Von Brömssen hävdar att synen på 

”vi” och ”de andra” tar sin utgångspunkt i att västerlandet är de moderna och är ett ”vi”. Vida-

re syftar ”de andra” till att de inte har blivit moderna än. Von Brömssen påstår att det kan be-

skrivas som civilisationens trappa eller en hierarkisk trappa med hög respektive låg kulturell 
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nivå.107 Genom att Davids föräldrar valde att ändra sitt efternamn till ett svenskt, tolkar jag 

detta som att de ville passa in i det samhälle som von Brömssen beskriver som ett modernt 

”vi”. Detta förstår jag som att de har klättrat upp i en föreställd civiliserad trappa eller i en 

hierarkisk trappa, där David och hans föräldrar har nått en högre kulturell nivå, där det svens-

ka blir det eftersträvansvärda. Jag tolkar Davids föräldrars namnbyte som att de vill bli till-

skrivna en tillhörighet till vad som i samhället anses vara normen. 

”Att överleva i diasporan” heter ett kapitel skrivet av Deniz, Özmen och Goldenstein- Kyaga 

som finns i Borgströms och Goldstein- Kyaga bok som handlar om syrianska ungdomar i Sve-

rige. Där skriver de om hur ungdomar som har en annan etnicitet än svensk kan växla mellan 

olika kontexter samt mellan ”olika nivåer” i sin identitet. Ibland identifierar de sig som väster-

länningar andra gånger som svenskar och en tredje gång som syrianer och fjärde gången som 

en kristen människa. Identiteten blir en orienteringspunkt där man tolkar omgivningen utifrån 

olika synvinklar och skilda kontexter.108 Detta anser jag tydligt beskriver det alla informanter 

har uttryckt under intervjuerna. Alla deltagande pojkar beskriver hur de växlar mellan olika 

kontexter och nivåer i sina identiteter. Ibland definierar de sig som svenskar, ibland som syri-

aner och ibland som kristna människor. Till skillnad från det författarna menar att identiteten 

blir en orienteringspunkt där man tolkar omgivningen utifrån olika synvinklar och kontexter 

visar pojkarna i denna studie på hur den sociala kontexten blir deras orienteringspunkt för hur 

de skapar och anpassar en etnisk och religiös identitet. Det framkommer inte tydligt i materia-

let om pojkarna upplever det negativt eller positivt att leva mellan två parallella värde - och 

normsystem, utan även det verkar bero på den sociala kontexten 
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6 Sammanfattning och slutdiskussion 
 

Nu när materialet presenterats och analyserats ska jag här nedan diskutera mina resultat ut-

ifrån den tidigare forskningen och frågeställningarna. Syftet med denna studie har varit att 

genom intervjuer studera hur syrianska pojkar konstruerar eller rekonstruerar etnisk och/eller 

religiös identitet i relation till olika sociala kontexter med fokus på hemmet och skolan. Iden-

titetsskapande är ett komplext fenomen på många sätt. Under tonårens identitetsskapande sker 

stora förändringar. Det är meningen att ungdomarna ska lämna barndomen och lösgöra sig 

från föräldrarna och samtidigt hitta en egen identitet. För andra generationens ungdomar är 

det dock ännu svårare då de ska lösgöra sig från sina föräldrar och hitta sin egen identitet, 

samtidigt som de lever mitt emellan den egna minoritetens och det svenska samhällets värde-

ringar och normer. Det handlar om att alla informanter intar det emiska perspektivet där de 

tillskriver sig själva syriansk och ibland svensk tillhörighet och vad de reproducerar.  

Hammarén har i sin studie Förorten i huvudet bland annat kommit fram till att de unga män-

nens etniska identitet kan upplevas olika beroende på kontext och sammanhang. Dock är det 

viktigaste resultatet i avhandlingen att det blir problematiskt att se identitet som något fast, 

bestämt och att den härstammar från en och samma kärna, snarare är identiteten rörlig och 

föränderlig beroende på kontexten. Det Hammarén har kommit fram till blir även tydligt i 

denna studie. Pojkarna berättar att de i olika sociala kontexter växlar mellan olika identiteter 

för att assimileras i det rådande värde - och normsystemet. Att pojkarnas identitet utvecklas 

och förändras blir tydligt då pojkarna förklarar hur de i skolan anpassar sig och skapar en 

identitet som de anser passar in i den sociala skolkontexten, och på samma sätt sker det i 

hemmet. Beroende på olika reaktioner de har fått av vänner i skolan eller av sina föräldrar 

anpassar de sig för att de ska passa in i det sammanhang de befinner sig i. När pojkarna har 

avvikit från den rådande situationens värde - och normsystem har de fått negativa reaktioner 

på sin identitet och därmed lärt sig att anpassa sig.  

Deniz hävdar i sin studie att den syrianska folkgruppen har haft en etno – religiös identitet och 

i och med migrationen i det nya samhället utesluts den inte, men samtidigt är den oförenlig 

med livet i det nya samhället, Sverige, och har delvis lett till en etno - nationell identitet. In-

formanterna har i studien uttryckt att de inte upplever att de måste hålla lika hårt vid religio-

nen i Sverige utan att folkgruppen syrianer istället måste hålla ihop som ett ”vi” i samhället. 

Samtidigt som religionen oavsett om pojkarna är troende eller inte visar sig vara en faktor 
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som skapar gemenskap och tillhörighet till den syrianska folkgruppen. En av informanterna 

har en egen teori om att religionen har fått mindre betydelse för den syrianska folkgruppen 

pågrund av två aspekter. Den ena är att Sverige är ett sekulariserat land där religionen inte har 

lika stor betydelse i samhällslivet. Den andra aspekten är att syrianer som folkgrupp har levt 

som minoritet i ett muslimskt majoritetssamhälle, och menar att Sverige är ett kristet land där 

syrianerna inte upplever att de blir en minoritet på grund av religionen utan är accepterade 

som kristna människor.   

Andersson resonerar i sin studie om att identifikationen av svensk kan upplevas som ett av-

ståndstagande från det föräldrarna identifierar sig med, eller i vidare mening ett avståndsta-

gande från den etniska identiteten. Detta är något som pojkarna har gett uttryck för under in-

tervjuerna och menar att det är viktigt för dem att identifiera sig med sina föräldrars bakgrund. 

I synnerhet visar sig detta när föräldrarna till två av pojkarna uttryckt ett ogillande över att 

pojkarna beter sig "svenskt". Vidare i Anderssons studie har det visat sig att i det mångkultu-

rella samhället kategoriserar flickorna sig som svensk och utlänning, vilket ger uttryck för ett 

medlemskap samt en tillhörighet i gruppen av andra utländska kompisar. Detta visar sig även 

i min studie då pojkarna växlar mellan olika identiteter för att uppleva tillhörighet till den 

grupp som anses vara normen. I skolan beskriver pojkarna att de intar en "svensk" identitet, i 

hemmet en "syriansk" identitet och med kompisar växlar dem beroende på vad som är legiti-

merat. 

Utifrån resultatet och analysen vill jag tydliggöra vad studien har kommit fram till genom att 

besvara frågeställningarna i tur och ordning. Svaren på frågeställningarna genomsyrar hela 

analysen, men för att klargöra vill jag här kort sammanfatta konklusionen av vad studien del-

vis har resulterat i. Den första frågeställningen är hur beskriver pojkarna betydelsen av föräld-

rarnas kulturella och religiösa bakgrund i förhållande till sin egen identitet? Alla informanter 

är överrens om att deras föräldrars bakgrund har haft och har stor betydelse för deras identitet 

skapande. Andreas, Christian, Markus, Tomas och Simon menar att deras föräldrars etniska 

och religiösa bakgrund har haft en inverkan på hur de ser på sig själva. De menar att genom 

att deras föräldrar identifierar sig som syrianer och har via ett konstruerat kulturarv överfört 

traditioner, språk, värden och normer uppfostran, skapat en identitet där även pojkarna identi-

fierar sig som syrianer. I analysen har det visat sig att David däremot inte på samma sätt som 

de andra informanterna identifierar sig med folkgruppen syrianer då han inte har de språkkun-
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skaper som krävs och känner ett utanförskap. Föräldrarnas etniska bakgrund har en central 

betydelse för pojkarnas identitetskapande samt ett bevarande av en etno - nationell identitet. 

 

Den andra frågeställningen är hur beskriver pojkarna sina erfarenheter och upplevelser av att 

bli kategoriserade i skolan? Alla informanter är överens om att när man har föräldrar med en 

annan etnisk bakgrund än svensk innebär det att man måste på något sätt kombinera ett liv 

men i två skilda norm – och värdesystem som pojkarna måste ständigt konfronteras eller ta 

ställning till både när det gäller skolans -  och hemmets kontext. Det handlar alltså om struk-

turerade villkor. Informanterna förmedlar att man ständigt betraktas som ”den andra” i skolan 

och det är därför i min tolkning som de väljer att assimilera sig till ”svenska” värden och 

normer för att passa in i skolans kontext. I Inledningen och bakgrund har jag lyft det som 

framkommer i skolverkets lägesbedömning att pojkar med annan etnisk bakgrund än svensk 

har sämst resultat i skolan. Det framkommer också i en studie publicerad av skolverket och 

skriven av Tallberg Broman, Rubinstein Reich och Hägerström att skolan kategoriserar elever 

utifrån etnicitet samtidigt som skolan har ett förhållningsätt som alla elever måste leva efter, 

”här är vi alla lika”. Då skolan har detta förhållningssätt till elever och samtidigt kategoriserar 

eleverna uppstår ett problem för elever med annan etnisk bakgrund än svensk. Vilket även 

visar sig i denna studie, i och med hur pojkarna konstruerar en identitet i förhållande till sko-

lans kontext. Något jag har funderat på under undersökningens gång, men som inte går att 

svara på i denna studie är om detta kan ha att göra med att pojkar med annan etnisk bakgrund 

än svensk har sämst resultat i skolan. Då skolan som organisation och lärarna skapar en gräns 

att alla ska vara lika, men också kategoriserar eleverna kan det vara anledningen till att ele-

verna inte når de kunskapskrav skolan kräver. En utopisk lösning på detta skulle vara om sko-

lans förhållningssätt skulle ändras till att ”här är vi alla olika” och ha det som utgångspunkt i 

både organisation och av lärarna. Detta skulle även innebära att elever inte skulle behöva ka-

tegoriseras utifrån etnicitet, utan bli bemötta som individer i ett samhälle där vi alla är olika, 

med olika traditioner, religioner, språk, värden och normer. Resultatet i denna studie visar på 

att pojkarna känner sig som ”den andre” i skolan vilket leder till att pojkarna ständigt måste 

växla i sina identiteter.    

 

Den sista frågan jag ställde för att nå studiens syfte var vilken betydelse ges religion och etni-

citet när pojkarna beskriver sina upplevelser och erfarenheter i relation till hemmet och sko-

lans kontext? På samma sätt som jag har beskrivit i första frågeställningen växlar pojkarna 
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mellan olika etniska identiteter och religiösa identiteter beroende på den sociala kontexten och 

framför allt i hemmet och skolan. I hemmet intar de en syriansk etnisk- och religiös identitet, 

medan i skolan intar de en annan identitet. Alla informanter har på ett eller annat sätt uttryckt 

att kristendomen är en viktig del av den syrianska identiteten, även om de inte själva identifie-

rar sig som religiösa. En informant, Christian har uttryckt att han egentligen inte identifierar 

sig som religiös men när han är med sina vänner som identifierar sig som kristna och syrianer, 

brukar han uttrycka att han också är troende för att passa in. Detta visar på att det inte bara är i 

hemmet och i skolan som pojkarna behöver växla mellan olika identiteter för att passa in i 

normen utan även i andra sociala kontexter. Det har även visat sig att pågrund av att folkgrup-

pen härstammar från Mesopotamien som idag består av Turkiet, Syrien, Libanon, Iran och 

Irak där majoritetsbefolkningen är muslimer har det blivit viktigt enligt informanterna att 

förmedla att de är kristna, när de berättar vilket land deras föräldrar härstammar från. Genom 

en blandning av ett religiöst arv från föräldrarna och att växa upp i ett sekulariserat samhälle 

har pojkarna dekonstruerat de olika aspekterna av religion och konstruerat en ny religion och 

utifrån det nya identiteter. Det har även visat sig att religionen blir betydelsefull för pojkarna 

när de vill markera sin tillhörighet till den syrianska folkgruppen, men också fungerar religio-

nen som ett stöd vid svåra situationer som existentiella livsfrågor och inför prov i skolan. 

 

I inledning och bakgrund beskriver jag kort syrianernas historia där jag beskriver att syrianer-

na är en statslös folkgrupp som länge levt som en minoritet. I de syrianska pojkarnas beskriv-

ningar och upplevelser framkommer både den gemensamma etniska – och religiösa identite-

ten som betydelsefull för pojkarnas identitetsskapande. Varför gemenskapen blir viktig, tolkar 

jag som att det kan bero på att syrianerna är en statslös folkgrupp där det blir viktigt att finna 

andra aspekter än nation som gemenskap. Det visar även sig att om en person tillskriver sig en 

syriansk etnisk identitet är religionen en avgörande aspekt. Där en etno- religiös identitet sam-

spelar med en etno- nationell identitet.  
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8 Appendix 

8.1 Bilaga 1 Intervjuguide 

 

 Hur skulle du beskriva dig själv som person?   

 Beskriv hur du ser på dina föräldrars bakgrund? Identifierar du dig med dina föräldrars 

bakgrund? Ge gärna exempel på vilket sätt.   

 Tror du att dina föräldrars bakgrund haft någon påverkan på dig, din identitet? Kan du 

beskriva på vilket sätt?  

 Om du föreställer dig 15 år framåt vem är du då, vad gör du då, hur lever du då och 

vad i livet vill du ha uppnått? 

 Vad betyder religion för dig? Är den en del av dig (din identitet) anser du? Ge gärna 

exempel på vilket sätt? 

 Skulle du beskriva dig själv som troende? I sådant fall på vilket sätt menar du.  

 Är religionen något du tänker på när du är i skolan eller är det något privat? 

 När blir religionen viktig för dig?  

 Är skolan en plats där man kan skapa religion? 

 Anser du att det är positivt eller negativt att vara religiös? Hur bemöts det av de andra 

i skolan t.ex. lärare, kompisar mm? 

 Trivs du i skolan? Vilka umgås du med? och varför?  

 Är du född i Sverige? vad betyder det för dig? 

 Hur upplever du klassrumssituationerna? Är det en fördel/nackdel att ha en annan 

bakgrund än den svenska?  

 Vilka traditioner anser du är viktiga? 

 Är det vid ett möte med andra människor som du känner att du måste tänka på din 

egen bakgrund? Kan du beskriva vad du tänker och känner då?  

 Känner du samhörighet med vissa människor? Kan du beskriva på vilket sätt du kän-

ner? 

 Finns det något som är positivt eller negativt med att leva med två kulturer? 

 Har du mer att tillägga? 


