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Abstract  

The purpose of this paper is to study the processes of identity and feelings of connectedness 

among first and second generation of Kurds in the Swedish society. 

In previous research I assumed that this sense of belonging to a nation includes identity and 

language. As regards the theory part, I have chosen to use a number of studies to elucidate this 

issue. The theories used in the study focuses primarily on the understanding of identity. 

Identity in this context can include linguistic, religious, cultural acts, even nationality or that 

claiming membership to a particular group. 

I have implemented twenty-four depth interviews with first and second generation of Kurds in 

the ages 21 – 58. Some of these respondents came to Sweden as refugees during the 1980s - 

either alone or with their families, and some of them started a family after assuming residence 

in Sweden. The other respondents, called second generation of Kurds, either came as children 

or were born here in Sweden. 

The method used in this thesis is a qualitative data study which aims to create a deeper 

understanding of the underlying causes of the phenomenon or event explored. I chose the 

qualitative research method because it provides an appropriate framework for performing this 

type of study where the focus is in a deep description of personal experiences. 

Results from my research shows that almost all respondents have a sense of belonging to their 

original homeland (Kurdistan) and their second homeland Sweden. Respondents identify 

themselves based on how others in society perceive and categorize them. It also appeared that 

the second generations of Kurds have better opportunities to influence, act, communicate, 

balance and to create as well as recreate their identity than the first generation of Kurds. The 

results show that the younger generations of Kurds have a stronger ability and courage to 

exhibit their chosen existence or identity(s) in the Swedish society. Their curiosity and 

tolerance are part of this new young generation of Kurds, and they are building a strong 

identity within their environment. According to the respondents, the first socialization begins 

in the family. The family's dear and close people is the individual's first contact with the 

outside world. 

Keywords: Identity, language, identity, belonging, nation, Kurds, communication. 
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Förord  

Denna uppsats handlar om identitet och identitetsskapande bland en folkgrupp som har 

emigrerat till Sverige under 1980-talet. Varför har jag valt att skriva om just identitet och 

identitetsskapande? Jo, orsakerna är många, en är att jag själv har en kurdisk bakgrund och 

har bott i ett mångkulturellt samhälle i flera år. Efter min bosättning i Sverige hade jag stora 

problem med att anpassa mig och kunna kommunicera samt balansera mellan min 

ursprungliga kultur och den svenska kulturen. Detta var startpunkten för mig att skapa och 

omskapa min identitet och att försöka lära mig landets språk samt lära känna de normer och 

värderingar som existerade i det mångkulturella landet. När människor bosätter sig i ett 

mångkulturellt samhälle, oavsett sitt ursprung och sin identitet, har de något gemensamt. 

Enligt min uppfattning är det språket som huvudsakligen förenar dessa människor och 

påverkar ens identitet.  

Idag är jag far till två barn som jag har varit med om att uppfostra. Deras handlingssätt skiljer 

sig ganska mycket i jämförelse med hur jag själv agerade under min barndom vad gäller 

identitet, språk och kommunikation.  När jag ser det från ett psykologiskt perspektiv så finner 

jag att identitet påverkas eller omskapas även när man behärskar flera språk. Dessa 

erfarenheter har lett mig till att söka och försöka få svar på hur första och andra generationens 

kurder, som växer upp idag och pendlar mellan olika kulturer och miljö, uppfattar sin 

identitet. 

 

Det har varit en intensiv tid och ett lärorikt område att forska om. Förhoppningsvis kommer 

jag att fortsätta och forska vidare om ämnet framöver. Detta arbete hade inte kunnat 

genomföras utan hjälp och stöd från min omgivning. Jag vill inledningsvis passa på att rikta 

min tacksamhet till de personer som varit till stor hjälp under skrivandet av denna uppsats. 

Först och främst vill jag tacka alla informanter och deras familjer som låtit sig intervjuas av 

mig. Jag vill ge ett stort och varmt tack till min handledare Maria Borgström för hennes 

suveräna pedagogik, som jag högeligen uppskattar och respekterar. Jag vill även tacka min 

andra undervisande lärare, professor Katrin Goldstein-Kyaga. Det är en stor ära för mig att 

lära känna dessa begåvade personer. Stort tack till mina studiekamrater för att de stöttat mig 

under arbetets gång. Sist men inte minst vill jag tacka min kära familj. 
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Inledning  

 

Förtryck, krig, ekonomi, kön, raspolitik och religiös förföljelse är några av de företeelser som 

ofta orsakar att människor emigrerar från sitt land och söker efter ett tryggare liv i ett annat 

land. Att växa upp med två eller flera olika kulturer kan medföra vissa utmaningar. Utöver det 

faktum att två kulturer ska balanseras, så försöker man hitta sin tillhörighet till en eller flera 

av de olika kulturerna. Vad kommer detta leda till när man försöker ta till sig både 

ursprungskulturen och den svenska kulturen?  

 I det moderna Sverige integreras idag många nationaliteter, etniciteter och religioner med 

varandra. Är det lätt och lyckosamt att integrera sig i ett främmande land? Hur många av 

dessa grupper har lyckats och misslyckats med att skapa och omskapa sin identitet samt 

anpassa sig efter de normer och värderingar som existerar i landet? 

I denna uppsats har jag valt att undersöka en av dessa etniska grupper, som har emigrerat till 

Sverige i början av 1980-talet på grund av ovan beskrivna företeelser. Denna folkgrupp kallar 

sig för kurder och har sitt ursprung i ett område som kallas för Kurdistan. Kurdistan är inget 

land och har heller aldrig existerat som självständig stat. Kurdistan kan dock betraktas som en 

nation med egen kultur, historia och eget språk. Kurdernas historia går 3000 år bakåt i tiden 

och de är ättlingar till mederna.  

Syftet med denna uppsats har varit att studera identitetsprocesserna och eventuella känslor av 

samhörigheten bland första och andra generationens kurder i det svenska samhället. Med 

första generationens kurder menar jag dem som har invandrat till Sverige eller kom hit som 

barn under tio år. Med andra generationens kurder åsyftas dem som antingen är födda i 

Sverige eller kom hit innan tio års ålder. Jag vill även undersöka hur dessa kurder försöker att 

balansera en övergång mellan sin ursprungliga kultur och deras nuvarande kultur samt 

vilken/vilka medel denna folkgrupp använder för att skapa sin identitet och kunna existera i 

det nya landet. Finns det några faktorer som kan påpeka att första generationens identitet, 

språk eller kultur har förändrats efter deras bosättning i Sverige, eller tvärtom. Om ja, varför 

förändrades den? Om nej, varför blev det behöll de sin ursprungliga identitet? På vilket sätt 

skiljer sig den första och andra generationen när det gäller deras identitetsskapande? 
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Historisk bakgrund 

Vilka är kurderna? 

 

Kurder bor i dag i ett område som kallas för Kurdistan. Kurdistan betyder kurdernas land men 

någon allmänt accepterad geografisk definition finns inte. Historiskt sett har Kurdistan aldrig 

varit beteckning för en internationellt erkänd statlig eller politisk enhet. Enligt Ingmar 

Karlsson (2008) har kurder under flera år har kämpat för sin egen suveränitet, men Kurdistan 

blev aldrig erkänd som en suverän stat, oavsett de har ett eget oberoende språk och en egen 

historia och kultur bakgrund(Karlsson, 2008).  

Enligt Ann-Catrin Emanuelsson och Khaled Salih (2012) är kurderna ättlingar till mederna 

som år 728 f.Kr. upprättade ett imperium i västra Iran. När imperiet föll 200 år senare, 

kontrollerades Kurdistan av de imperier som dominerades i regionen fram till islams 

uppkomst (Emanuelsson och Salih, 2012). Khalid, K. (1988) skriver att i början av 600-talet 

började islam att sprida sig från arabiska halvön och år 636 e.kr. erövrade islam de kurdiska 

områdena. Erövrandet ledde till stora uppror mot det muslimska väldet. Kurdernas motstånd 

mot islam var mycket starkt och de ville inte foga sig under det islamisk arabiska väldet. 

Islam var för kurderna en arabisk identitet och kurderna avkastade liknande identiteter 

(Khalid, 1988). 

Under 1500-talet blev Kurdistan en arena för hårda strider mellan det Osmanska imperiet och 

det persiska imperiet. Tre hundra år senare skedde den första förändringen i området, när 

Kurdistan delades mellan dessa imperier. Efter första världskriget skedde åter igen en annan 

förändring och då splittrades Kurdistan i fyra delar mellan Irak, Turkiet, Iran och Syrien. 

(Emanuelsson och Salih, 2012). 

Idag utgör kurderna Mellanöstens fjärde största folkgrupp efter araber, turkar och perser. 

Kurder talar kurdiska språk. Språket tillhör nordvästra underavdelningen av den iranska 

grenen inom den indoeuropeiska språkfamiljen. Allmänt talar kurder två huvuddialekter, 

kurmanji och sorani. Därutöver finns det även mindre dialekter. Den första dialekten talas 

huvudsakligen av kurder som bor i Turkiet, Syrien och delar av Irak och Iran samt vissa 

enklaver i f.d. Sovjetunionen.  
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Den andra dialekten är i stort sett dominerande bland kurder i dagens Irak och Iran. Därutöver 

finns det några mindre dialekter som gurani, hewrami, och zazi. Av historiska och politiska 

skäl använder kurderna olika skrifter. I Turkiet och visa delar av Syrien använder man 

latinska bokstäver och i Iran samt Irak modifierade arabiska bokstäver. I f.d. sovjetiska 

republiker används kyrilliska alfabetet. (Emanuelsson och Salih. 2012). Före islams ankomst, 

alltså innan 600-talet, var kurder Zoroastrier/Zarathustra (på kurdiska Zardashti). Efter islams 

övertagande i området blev de flesta kurder sunnimuslimer, vilket är en gren av islam. Det 

finns även andra betydande minoritetsgrupper som bekänner sig till zoroastrism, alevism, 

yarsanism, jezidism, judendom, kristendom och shiitisk islam(Khalid, 1988). 

 

Exil och förtryck  

 

Sedan 1960- talet har kurder emigrerat från de olika delarna av Kurdistan på grund av 

förföljelser i sitt hemland. Enligt Bahman Garemani och Mahabad Qaradaghi (2006) började 

kurder från olika håll att strömma in i Västeuropa i början av 1980-talet, särskilt till Sverige. I 

och med globaliseringen har kurderna organiserat sig inom en diaspora, där de kan sprida sin 

kultur, uppehålla sin identitet och existens som en nation. Kurderna anser sig vara offer för ett 

brutalt förtryck och förnekande av deras nationella rättigheter i Kurdistan (Garemani och 

Qaradaghi, 2006) 

Majoriteten av kurderna bor i Turkiet. Sedan flera år tillbaka kallas kurderna i Turkiet för 

bergsturkar. Ordet innebär ett förnekande av kurdernas kulturella identitet. Kurder i Turkiet 

har sedan länge förföljts av den turkiska regimen. Deras språk och kultur avskaffades och de 

deporteras nästan dagligen av turkar från de stora kurdiska städerna.   

Så här uttalar sig den turkiska premiärministern:  

I detta land är det bara den turkiska nationen som har rätt att hävda etniska eller 

rasmässig rättigheter, ingen annan har en sådan rättighet.  

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Alevism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Yarsanism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jezidism
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Han går vidare och säger att:  

De som inte är av rent turkiskt ursprung har endast en rättighet i detta land, att vara 

betjänter och slavar. Låt vänner och fiender och även bergen veta denna sanning. 

(Emanuelsson och Salih, 2012:a, s. 40-50) 

År 1932 erkänner Nationernas Förbund Iraks självständighet, men kurdernas rättigheter 

nämns inte i sammanhanget. Sedan sin självständighet har den irakiska armén försökt att 

utrota den kurdiska befolkningen genom att bränna ner alla byar, använda kemiska gaser, göra 

kurder hemlösa och använda tvångsförflyttning som en del av arabiseringen (Emanuelsson 

och Salih. 2012).  Kurderna i Iran har precis som kurderna i Turkiet och Irak kämpat för sina 

rättigheter under många år och protesterat mot den behandling de utsätts för. Förtrycket mot 

den kurdiska befolkningen har pågått under det icke-demokratiska och orättvisa shah- 

systemet. Efter shahens bortgång började en odemokratisk islamisk ledning att ta makten. I 

Syrien infördes under tystnad en arabiseringspolitik mot kurder. Där saknar kurderna 

identitetshandlingar och betraktas som flyktingar, trots att de har bott där i flera generationer 

(Emanuelsson och Salih.2012).  

Bahman Garemani och Mahabad Qaradaghi (2006) hävdar att de stater som härskar över 

Kurdistan har som sin strävan att skapa etniskt homogena nationer som förtrycker den 

kurdiska identiteten. Förtrycket av den kurdiska identiteten har sina rötter i 

nationsbyggnadsprocessen och synen på den nationella identiteten i dessa stater (Garemani 

och Qaradaghi, 2006). 

 

Problemområdet  

 

Kurder är en av världens största nationer utan sin egen stat. De är ett folk som har kämpat i 

åratal mot förtryck och för ett fritt Kurdistan. Som jag redan har påpekat är kurder en gammal 

folkgrupp som tillhör den indoeuropeiska stammen. De har sitt eget språk, kultur, religion, 

högtid och territorium. I flera hundra år har kurderna levt under förtryck och deras område har 

styrts av olika imperier och diktaturer.  
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Efter första världskriget delades kurdernas land mellan turkiska, arabiska och persiska 

regimer. Sedan dess har kurderna särbehandlats, utplånats, deporterats, och deras språk samt 

kultur har förnekats av olika regimer i Turkiet, Irak, Iran och Syrien. Deras byar, hem, skogar 

och djur, har blivit förstörda av militären, med syftet att göra kurderna till nationslösa, 

identitetslösa, kulturlösa och språklösa. Utifrån ovan beskrivna händelser och de tragedier 

som kurderna utsatts för har mitt intresse lett mig till att göra en undersökning om hur 

kurderna skapar och omskapar sin identitet och samhörighet i ett främmande land som 

Sverige.    

 

 

Syfte 

  
Syftet med denna uppsats är att studera identitetsprocesserna och eventuella känslor av 

samhörighet med den egna gruppen och det svenska samhället bland första och andra 

generationens kurder i Sverige. 

 

Frågeställningar 

  

 Hur påverkas och utvecklas eventuellt en kurds identitet i mötet med i det svenska 

samhället?  

 Hur påverkas de skilda kulturella tillhörigheterna, d.v.s. hur förhåller sig kurderna i 

det svenska samhället till sina seder, födelseregion och sitt ursprungsland?  

Skiljer sig identitetsskapandet mellan första och andra generationens kurder i Sverige? 
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Teori 

  Teoretiskt perspektiv och tidigare forskning kring identitet  

 

Små och skrynkliga kommer vi till världen. Skrikande tar vi den i besittning. Men hur 

är det med vår identitet? Finns den redan från början eller utvecklar vi den efter hand i 

samspel med våra föräldrar, syskon, kompisar och samhälle? Och vad händer om vår 

identitetsutveckling blir störd? (Hammaren och Johansson, 2007, s. 21). 

Enligt Anita Eriksson och Birgitta Ericsson (1992) kan identitetsutvecklingen försvåras eller 

påverkas starkt när barn växer upp i två olika kulturer. Detta på grund av att barnen i den nya 

miljön dagligen blir utsatta för en dubbel identitet (Eriksson och Ericsson, 1992).  

Katrin Goldstein-Kyaga och Maria Borgström (2009) talar om identitet som en process 

mellan två begrepp: idem och ipse. Ordet idem står för ”sammahet” och ordet ipse för 

”självskap”. I denna process blir identitet något som är både beständigt och föränderligt 

(Goldstein- Kyaga och Borgström, 2009).  

Maria Borgström (1998) refererar till Lange & Westins diskussion kring identitetsbegreppet. 

Borgström skriver att enligt författarna har begreppet flera grundläggande aspekter: 

En subjektiv och en objektiv. Den subjektiva aspekten avser identitet inför sig själv, 

d.v.s. hur man definierar och identifierar sig själv.  

Denna aspekt indelas i sin tur av författarna i jagidentitet och självuppfattning. 

”Jagidentitet” syftar på den djupare psykologiska kärnan i individens identitet och på 

individens känsla av att vara sig själv, även om han utvecklas och förändras. 

Begreppet inbegriper också individens känsla av att vara herre över sitt liv. 

Jagidentiteten är grundläggande omedveten men kan medvetandegöras. 

”Självuppfattningen”, är en medveten kognitiv aspekt, vilken inrymmer individens 

uppfattningar om sig själv, d.v.s. de föreställningar, känslor och värderingar som han 

hyser om sig själv. Den objektiva aspekten avser identitet för och genom andra d.v.s. 

hur omvärlden identifierar och definierar en individ.  
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Denna aspekt består av social identitet och personlig identitet. Med ”social identitet” 

avses att man definierar andra i breda social kategorier som kön, ålder, yrke, etniska 

bakgrund, nationalitet m.m. ”Personlig identitet”, å andra sidan, utgörs av de attribut 

och karakteristiska som omvärlden tilldelar en person och som gör denna person unik 

(Borgström, 1998, s. 29).  

De teorier som användes i studien fokuserar i första hand på förståelsen av identitet. Identitet 

kan i detta sammanhang handla om språk, religion, kultur, nationalitet eller att man tillhör en 

viss grupp.  Inom dessa olika grupper finns det gemensamma nämnare som gör att man 

utvecklar en identitet. Men vad betyder identitet och vad handlar identitet om? Här nedan har 

jag valt att beskriva några av de begrepp som diskuteras i uppsatsen. 

 

Vad är identitet?  

 

Identitet kan definieras på många olika sätt. Det finns de som ser identiteten som en process; 

där mening skapas på basis av ett kulturellt attribut eller genom att den likställs med 

begreppet med jaget.  

Enligt Jonas Stier (2003) handlar identitet om var individen befinner sig och hur hon/han 

möter de utmaningar som han/hon ställs inför (Stier, 2003). 

Nils Hammaren och Thomas Johansson (2007) beskriver identitet som en pågående process. 

De hävdar att identitet är något som hela tiden pågår och förändras som ett sätt att möta livet 

och dess utmaningar. 

Identitet framställs även i relation till sociala och kulturella faktorer och livserfarenheter. 

Författaren påstår att det finns olika kategorier av identitet, till exempel individuella och 

kollektiva identiteter, kulturella identiteter, förlorade identiteter, blandidentiteter och nya 

identiteter m.m. (Hammaren och Johansson, 2007). 
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Katrin Golstein-Kyaga och Maria Borgström (2006) hävdar att identitet är något som skapas i 

samspel med andra och att det skapas efter två aspekter: hur en individ ser sig själv 

tillsammans med andra och hur andra upplever individen (Goldstein- Kyaga och Borgström 

2006). 

 

 

 

Den individuella och kollektiva identiteten  

 

Hammaren och Johansson (2007) menar att olikheten mellan den individuella identiteten och 

den kollektiva identiteten är att den individuella endast syftar på en person, dvs.  ”Vem 

han/hon är”, och hur han/hon presenterar sig själv. Den kollektiva identiteten syftar på ”Vilka 

är de/vi?”, och syftar på en grupp människor som man till fullo eller delvis tillhör (Hammaren 

och Johansson, 2007). 

Stier menar att den individuella identiteten påverkas av samhällets förutsättningar och 

samhällets förståelse av den sociokulturella omgivningens utveckling och kriser.  Han menar 

även att individens identitet kan ses som ett porträtt av vem och vad han eller hon är. Stier 

liknar fenomenet identitet med ett porträtt: genom att måla på en vit duk formas ett porträtt. Å 

ena sidan är det ett självporträtt; konstnären målar en bild av vem och hur han eller hon tror 

sig vara. Å andra sidan är andra konstnärer med och målar porträttet utifrån sina tolkningar av 

vem och hur de uppfattar att personen är. Detta betyder det mänskliga porträttet målas av oss 

själva, men också av andra i vår omgivning.  

Enligt Stier (2003) sätter konstnärerna medvetet eller omedvetet sin särartade prägel på 

porträttet utifrån sina unika konstnärliga stilar, perspektiv och avsikter. Detta porträtt blir 

dock aldrig färdigt utan förblir ett livslångt arbete, den skapas och omskapas hela tiden (Stier, 

2003). 
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Enligt Iris Marion Young har varje medborgare rätt att utnyttja och utveckla dels sina 

individuella förmågor men även att kunna samverka med, och genom, omvärldens diskurser. 

Young menar att det alltid finns hinder när man kräver sina rättigheter och att man kan 

drabbas av orättvisa hinder. Dessa hinder leder ibland till förtryck, tyranni och dominans. När 

begreppet ”förtryck” lyfts fram vill man beskriva de orättvisor som drabbar enskilda individer 

eller grupper, till exempel minoritetsgrupper, etniska grupper m.m. (Young, 2000). 

Young menar att tyrannisering av varje grupp eller person i något avseende är ett sätt 

förhindra en grupp att kunna utveckla och utnyttja sina resurser samt möjligheten att uttrycka 

sina känslor, tankar, idéer och behov. Enligt Young har förtryck ofta inte lett till annat än 

fruktlösa och ändlösa debatter om vilken grupp som är värst förtryckt eller vilket förtryck som 

är det mest grundläggande (Young, 2000).  

 

 

Identitet och språk 

 

Stier (2003) menar att språket även sätter gränser för vilka relationer och identiteter som kan 

anses vara möjliga respektive omöjliga. Han hävdar att individens identitet inrymmer både 

kollektiva och individuella domäner. Vissa domäner är öppna territorier som vi delar med 

andra, medan andra är tillgängliga endast för oss själva (Stier, 2003).  

Enligt Goldstein- Kyaga och Borgström (2009) är relationen mellan språk och identitet svår 

att bryta eftersom språket har en känslomässig aspekt och kan användas som en 

identitetsmarkör för att markera tillhörighet till en viss grupp och utesluta andra.  

Goldstein-Kyaga och Borgström (2009) skriver: 

Språk och identitet hänger samman i flera bemärkelser. Språket har stor betydelse för 

bevarandet av identitet. Vi definierar oss själva och blir definierade av andra genom 

språket. Vårt sätt att tala avslöjar vår kulturtillhörighet.  
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Det har betydelse för hur vi uppfattas av andra. […] relationen mellan språk och 

identitet är svår att bryta, eftersom språket har en känslomissig aspekt och kan 

användas som en identitetsmarkör för att markera tillhörighet till en viss grupp och 

utesluta andra. […] Språket utgör ”den mediterade handling” som individen använder 

för att skapa mening genom att agera med andra i olika sociala situationer.  

Tillgången till flera språk innebär också tillgång till olika sätt att se på världen och till 

olika sociala regler för kommunikation (Borgström & Goldstein- Kyaga, 2009, s. 31f). 

 

 

Fanon hävdar att en människa som äger språket också äger den värld som uttrycks och 

förutsätts via språket. Därför ger språket en oerhörd makt (Fanon, 1997). För att förstå och 

komma närmare till vad Fanon försöker beskriva om språkets betydelse måste man gå tillbaka 

till hans uppväxt i Martinique. 

Han växte upp med ett kreolskt språk som inte hade någon existens i en kolonial periferi. Det 

kreolska språket var hans modersmål. Skutnabb-Kangas presenterar tre vanliga kriterier för 

modersmålets betydelse för individen. Det språk som man tänker på, det språk som man 

drömmer på och det språk som man räknar på (Skutnabb-Kangas, 1981). 

Borgström (1998) hävdar att språk och kultur är delar av socialisationsprocessen och att 

språket påverkar barnets utveckling. Enligt Borgström ger språket individen en särskild 

medvetenhet om sina olika språk och dess innebörd som i sin tur leder till en sociokulturell 

identitet där tvåspråkigheten får stor betydelse. Ungdomar som växer upp i två kulturer lär sig 

att hantera olika situationer i de båda kulturerna genom att de kan tala både sitt modersmål 

och majoritetssamhällets språk. Deras tvåspråkighet gör det också möjligt för de att delta i 

skiftande kulturella situationer. Att behärska två språk betyder också att man kan se på 

världen på olika sätt (Borgström, 1998). 
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Identitet och kropp 

 

Under hela historiens utveckling har människokroppen varit centrum för uppmärksamhet. När 

vi tänker på en annan människa, är det kroppens yttre del vi tänker på. Kroppen visar vilken 

tillhörighet och samhörighet individen har, samt tillskrivs innebörder av oss själva och andra. 

I sin första antologi berättar Frantz Fanon (1952) hur han känner sig när någon annan 

definierar honom och hur han som svart upplever den värld han befinner sig i. Fanon 

påverkades starkt av rasdiskrimineringen och de omfattande orättvisor som drabbade honom 

och de svarta människorna som fanns i omgivningen. Denna påverkan ledde till att han 

etablerade ett förhållande på alla plan, gällande såväl kultur, språk, samt politiska, 

ekonomiska och sociala aspekter. 

Fanon utgick från identitetens underlag för att få en bild av förhållandena. Ett svar på vad 

Fanon ser hos de franska makthavarna var att: ”Bli vit eller försvinn!”. Enligt Fanon blev de 

svarta människorna offer för stereotypernas makt kolonialismens bild av den svarte som den 

vitas motsats eller tjänare. Bilden av den svarte som vild, ond, elak, ful, dum och endast 

bestående av natur och kön.  Fanon väljer att blottlägga stereotypens makt genom att visa hur 

de grundar sig i kolonialmaktens förväntningar (Fanon, 1997).  

Fanon lyfter även fram att den kolonialistiska rasismens resonemang reducerar de 

koloniserade till en given essens. Gränsen och skillnaden mellan uttryck och identitet, mellan 

handling och väsen upphävs.  Eftersom den svarta människans identitet är given a priori blir 

hennes verkliga funktion omätbar och ointressant.   

Fanon menar att goda handlingar kan reduceras till onda, likheter mellan kulturerna förgöras 

till sken. Svarta människor kan imitera vita, men blir ändå aldrig vita, och vad svarta 

människor än gör blir de ändå den dominerande kulturens syndabockar som de försöker 

manipulera och ta över (Fanon, 1997) 

I Svart hud, vita masker lyfter Fanon fram hur han i andras ögon är svart och alltid kommer 

att vara det. Fanon berättar att han en dag av slump mötte ett barn i sällskap med sin mor på 

ett tåg.  
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Barnet börjar stirra på Fanon och plötsligt skriker barnet ”Titta, en neger. Titta mamma, en 

neger!” Fanon börjar med att le och försöker visa sin öppenhet mot barnet, men gång på gång 

ropar barnet ”mamma, titta på negern, jag är rädd! Rädd! Rädd!  Fanon försöker visa sin 

vänlighet gång på gång med ett skratt och han skriver så här: 

Skrattet fastnade i halsen, eftersom jag redan visste att det finns sägner, historier, 

historien och framför allt historiciteten, som jag kommit till insikt om genom Jaspers. 

Mitt kroppsschema, som nu attackerades från alla håll, föll sönder och ersattes av ett 

rasschema baserat på hudfärg (Fanon, 1997, s. 109). 

I detta ögonblick försöker Fanon att samla ihop sig och beskriva hur han skapas till ”negern” i 

den vita blickens ögon och hur han genom detta reduceras till sin kropp. Fanon menar att det i 

de vitas tankar formuleras många frågor som försöker granska kroppen vilket skapar honom i 

tredje person, genom en väv av berättelser och anekdoter.  

Han menar vidare att den färgade har svårigheter att utveckla sitt kroppsschema i den vita 

världen. Medvetenhet om kroppen är en uteslutande negerande aktivitet. Fanon berättar och 

ger en bild av hur han känner när någon annan definierar honom och hur han som en svart 

person upplever den värld han befinner sig i (Ibid.). 

 

 

Identitet kring den sociala och globala gemenskapen 

 

Hammaren och Johansson (2007) hävdar att vårt senmoderna samhälle också är ett globalt 

samhälle. Författarna inleder genom att tala om när Sverige industrialiserades och städerna 

växte upp och förändrade förutsättningarna för människors identitetsskapande. Tidigare 

strukturer och gemenskaper luckrades upp när många flyttade från landsbygden till de stora 

städerna för att arbeta i fabrikerna. Dessa rörligheter innebar, enligt Hammaren och 

Johansson, att människor från landsbygden träffade människor från andra delar av landet och 

fick se och uppleva nya platser och miljöer.  
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Samtidigt växte nya livsstilar fram som gjorde livet mindre traditionsstyrt. Människors 

valfrihet ökade och individen fick i allt högre utsträckning själv ta ansvar för sin utveckling 

och sina val i livet (Hammaren och Johansson, 2007).  

 Borgström (1998) hävdar att: 

Individen skapar sin egen sociokulturella identitet genom att i interaktion med andra 

handla i olika kulturella kontexter[…] sociokulturell identitet kan beskrivas som den 

identitet individen utvecklar under hela sitt liv(Borgström, 1998. s.48)     

Hylland Eriksen (2007) menar att det finns ett samband mellan sociala processer och 

människors personliga identitet. Han fokuserar främst på etnisk identitet och menar att denna 

uppkommer med existerandet av ”de andra” som bekräftar likheter inom grupper och 

olikheter utanför den. 

Hylland menar att social gemenskap konstrueras i relation till andra och att den blir starkare 

och mer betydelsefull när den upplevs som hotad (Hylland, 2007).   

Den franske filosofen och forskare Michel Foucault, som haft stort inflytande på den sociala 

konstruktionismen, menar att människor inte har någon existerande identitet inom sig. 

Identitet enligt Foucault är något som vi kommunicerar när vi samspelar med omvärlden. I 

detta sammanhang är identitet något ständigt växlande, tillfälligt och konstruerat (Goldstein- 

Kyaga och Borgström 2009).  

 

Goldstein-Kyaga och Borgström (2009) menar att människor inte kan leva utan identitet och 

att medvetenheten om var man står i ett socialt och historiskt perspektiv är nödvändig för att 

kunna orientera sig i tillvaron och se en mening med livet (Borgström & Goldstein- Kyaga 

2009). Golstein-Kyaga och Borgström (2009) menar att identitet utvecklas i ett socialt 

samspel genom en process och denna process äger rum i samspel med andra inom de 

kontexter som dessa människor befinner sig i, som grupp eller som individ.  
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Enligt Goldstein-Kyaga & Borgström används olika koder bland både individer och grupper 

genom kontakt. Dessa koder kan ses som en oskriven överenskommelse som är knuten till 

olika sociala, språkliga och kulturella sammanhang.  

Borgström & Goldstein-Kyaga menar vidare att koder kan ses som ett symbolsystem. Koder 

kan förändra sig beroende på omständigheterna, alltså det handlar om var befinner man sig.  

Koder är även knuten till olika diskurser eller doxor. En diskurs är det som sätter normerna. 

Den bestämmer hur vi ska förhålla oss till ett visst fenomen eller en viss åsikt (Goldstein- 

Kyaga & Borgström 2009). 

 

 

 

Identitet kring nation och stat 

 

Det är livsviktigt att tillhöra ett folk, en nation. Även så kallade identitetslösa söker 

sig till likasinnades sällskap. Har man vuxit upp i en gemenskap, med en gemensam 

kultur, ett gemensamt språk och en gemensam grundinställning, så är detta en 

identitet. Främlingsrädsla har inte alltid med rasism att göra, utan är rätt och slätt en 

rädsla för att förlora sin identitet, behovet av allt känna tillhörighet är något som 

finns hos varje människa. Politiska partier bör ha nationen, identiteten, för ögonen, 

annars uppstår förvirring och osäkerhet bland befolkningen (Hylland, 1996, s. 9). 

Hylland Eriksen talar om samhörighet, tillhörighet och behov. Han menar att behovet att 

känna tillhörighet är något som finns hos varje människa, inte minst när han talar om politiker 

och hävdar att politiska partier bör ha nationen och identiteten för ögonen, annars uppstår 

förvirring och osäkerhet bland folket (Hylland, 1996). 

Ingmar Söhrman (1997) skriver att vi ofta knyter begreppet nation till ett visst språk. Enligt 

forskaren skapar språk sociala kontakter samt har grundläggande funktioner som leder till 

integration, genom förmedling och information görs språket till en känslomässig bindning.   
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Denna emotionella bindning till ett visst språk placerar individen i en viss kultur som därmed 

ger individen en identitet och en känsla. Identitet i detta sammanhang ger individen sina 

rötter. När individen får rätten till sitt ursprung så påverkar det individen till att försöka finna 

en trygghet i sig själv och känna en tillhörighet i sin omvärld (Söhrman, 1997). 

 

 

 

Det sociologiska perspektivet  

Människan är en rationell varelse, därför att hon är en social varelse (Mead, 1976, s. 

260). 

 

En av de mest betydelsefulla tänkarna inom den symboliska interaktionismen är den 

amerikanska filosofen och sociologen George Herbert Mead. Meads teori kring 

interaktionismen handlar om vad medvetandet, jaget och samhället handlar om och hur den 

biologiska, icke självmedvetna individen blir till den sociala, självmedvetna varelsen och hur 

det mänskliga medvetandet utvecklas. Symbolerna och språket intar en central ställning i 

Meads teori.     

Enligt Mead inträder sociala erfarenheter och handlingar vid barndomen, när barnen börjar 

leka med andra. Under den pågående leken erövrar barnen sin sociala verklighet och lär sig att 

anta andra roller än sina egna. Genom leken skapas kommunikation med andra som leder till 

utveckling av barnets jaguppfattning (Mead, 1976).  

 

Mead (1976) menar att jaget inte existerar vid födelsen utan att det utvecklas ur sociala 

erfarenheter och handlingar. Handling är ett av det mest grundläggande begreppen i Meads 

analys. Mead hävdar även att identitet formas och utvecklas genom en rollövergång mellan 

individen (Mead, 1976). 
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Mead skriver att:  

Man blir ett jag i den utsträckning man kan ta över den andres attityd och handla 

gentemot sig själv som andra handlar. Såtillvida som konversationen med gester 

kan bli en del av beteendet vid styrningen och kontrollen av erfarenheten, kan ett 

jag uppstå. Det är den sociala processen att över inflytande på andra i en social 

handling och sedan inta den attityd hos de andra som framkallas av stimulus, och 

sedan i sin tur reagera på denna respons, som bilder ett jag (Mead, 1976, s. 131).  

 

För att kunna förstå hur individen utvecklar sitt medvetande i relation till den andra har Mead 

(1976) delat upp ”I” & ”me” i två personliga faser.  ”I” symboliserar individens handlande 

inför den sociala situationen inom individens eget synsätt, och sitt reagerande på andra 

attityder och ”me” representerar jaget utifrån andra attityder och förhållningssättet, alltså 

andras sätt att se och värdera individen. Denna teori beskriver hur individen utvecklar sitt 

medvetande i förhållande till den andra. Teorin lyfter fram även hur en människa kan se sig 

själv som ett objekt, när ett objekt existeras då måste finnas eller existeras ett subjekt. I detta 

sammanhang ”I” är subjekt och ”me” är ett objekt. Med andra ord, när jag betraktar mig själv 

som subjekt är jag ”I”, och när jag är medveten om mig själv blir jag då ”me”, ett objekt. 

(Mead, 1976). 

Enligt Mead fungerar den vokala gesten (handlingen) alltså som stimuli för både individerna 

och är en viktig del i skapandet av individens jag. Enligt Mead blir jaget fulländat genom 

denna gest, som förmedlar de sociala handlingarna, som i sin tur leder till processen att ta 

andras roll. Enligt Mead påverkas vi människor av attityder och gör dem till våra egna (Mead, 

1976).   

Förutom handling talar Mead även om kommunikation och språk. Enligt Mead språk och 

kommunikation har stor betydelse i fråga om socialisering samt väsentlig för utvecklingen av 

jaget (Mead, 1976). 
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Mead skriver att: 

Kommunikation innefattar ett deltagande i den andra. Detta kräver den andres 

framträdande i jaget, identifiering av den andra med jaget, uppnående av själv – 

medvetande genom den andra (Mead 1976. s.182).    

Mead (1976) beskriver språket som en signifikant symbol som formas genom att individen 

som talar, påverkas också på samma sätt som den som lyssnar.  

Mead skriver att: 

En person lär sig ett nytt språk och, som vi brukar säga, får en ny själ. Han intar 

deras attityd som använder sig av det språket. Han kan inte läsa dess litteratur, kan 

inte konversera med dem som tillhör det samhället utan att ta dess särpräglade 

attityder. Han blir i den meningen en annan individ (Mead, 1976, s. 200).    

Mead (1976) beskriver identitet som något som inträder genom sociala erfarenheter. Identitet 

är ett resultat av den sociala strukturen och det kulturella mönstret och av de normer och 

värderingar som råder i samhället.  

I takt med att individen lär sig nya vanor kan individen generalisera andra normer och rutiner 

från att gälla enstaka individer till att gälla grupper av personer och samhället. Dessa normer 

och värderingar kallas den generaliserade andra, dessa individer/gruppnormer behöver inte 

ha samma innebörd för varje individ (Borgström, 1998).  

Enligt Mead (1976) är vår kropp en del av vår omgivning och det är mögligt för individen att 

uppleva och vara medveten om sin kropp och kroppsliga förnimmelser utan att vara medveten 

om eller uppmärksamma sig själv, med andra ord, utan att inta den andres attityd gentemot sig 

själv (Mead, 1976). 
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M etod  

 

Begreppet metod kommer enligt Rodney Åsberg (2001) från det grekiska Méthodos. 

Méthodos betstår av två ord: meta (efter) och ho’dos (väg). Alltså hur man går tillväga när 

man gör något. Det vill säga att utforma en uppgift med målmedvetenheten om sättet att nå 

resultat. Metod handlar alltså om olika datainsamlande förfaringssätt, till exempel 

intervjumetod, enkätmetod eller observationsmetod. (Åsberg, 2001).  

 

I Figur 1 visas Åsbergs teori kring data som speglar egenskap hos fenomen.  

Figur 1 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ och kvalitativ metod. 

 

Enligt Alan Bryman (2002) bygger den kvantitativa metoden på mätbara resultat, det vill säga 

resultat som baserar på siffror, medan den kvalitativa metoden syftar till sökandet efter icke 

mätbara resultat. Den kvalitativa studien bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare 

ligger på ord än på kvantifiering av data och vid insamling och analys av data. En kvalitativ 

forskningsstrategi är induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin art (Bryman, 2002).   

 

 

 

 

 

 

FENOMEN  DATA METOD 
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 Val av metod  

  
Eftersom mitt arbete består av intervjuer, kommer jag som utgångspunkt i denna uppsats att 

använda mig av en hermeneutisk metod.  Enligt Andersson (1979) fokuserar hermeneutiken 

på tolkning och förståelse, samt utgår från det socialvetenskapliga forskningsidealet. Med det 

menas att inom hermeneutiken finns ingen strävan att nå generella utsagor, utan den siktar på 

att få en helhetsförståelse i sammanhanget kring det ämnet som är aktuellt. Grundtanken kring 

begreppet hermeneutiken är att förstå något mot bakgrund av vissa förutsättningar. Enligt Nils 

Gilje och Harald Grimen (2002) bestämmer förutsättningarna vad som är fattbart eller icke 

fattbart. Med andra ord möter vi enligt författarna aldrig världen som ett blankt blad utan 

genom vissa förutsättningar som vi tar för givna. Enligt författarna måste vi när vi tolkar en 

text eller ett meningsfullt fenomen börja med vissa idéer om vad som ska undersökas och vad 

vi ska se efter.  

Enligt Alan Bryman (2002) rör hermeneutik ett synsätt som från början utformades för 

tolkning eller förståelse av texter, främst teologiska texter. Den centrala idé som ligger till 

grund för hermeneutiken är att forskaren som analyserar en text ska försöka få fram textens 

mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft. Det inbegriper en fokus på den 

historiska och sociala kontext i vilken texten producerades. Olika synsätt på textanalys är till 

exempel kvalitativ dataanalys (Bryman, 2002). 

 

Den kvalitativa forskningsstudien baseras på kvalitativ empiri. Den handlar alltså om att 

skapa en djupare förståelse för bakomliggande orsaker till det fenomen eller den händelse som 

ska undersökas. Denna typ av metod skapar en lämplig ram för att utföra den typen av studie 

där fokuset ligger i en djup beskrivning av personliga erfarenheter (Bryman, 2002). 

 

Mitt val av en hermeneutisk datastudie hänför sig i första hand till mitt syfte. Jag valde denna 

typ av kvalitativ studie för att den går på djupet och försöker beskriva varför, vad och hur 

saker och ting sker. Vid kvalitativ forskning är det en fråga om observationsstudier av olika 

slag, tolkning av texter, intervjuer med enskilda personer eller fokusgrupper.  
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I dessa intervjuer är diskussionen ofta helt öppen och fokuseras på deltagarens åsikter, 

känslor, upplevelser, attityder etc.  

Syftet med den kvalitativa forskningen är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheter hos någon. Jag anser även att den kvalitativa studien leder mig till närkontakt 

med mina informanter (Ibid.). Med hjälp av en hermeneutisk inriktning kan jag nå en djupare 

förståelse av mina informanters upplevelse av identitet. 

Enligt Bryman (2002) använder man sig vid kvalitativ metod ofta av flera olika 

datainsamlingsmetoder i en och samma undersökning. De som ägnar sig åt studier som 

bygger på etnografi eller deltagande observationer använder sig av kvalitativa intervjuer, men 

de kan dessutom samla in och analysera texter och dokument. Den kvalitativa forskningen 

och dess koppling mellan teori och praktik är något mer mångtydig än när det gäller 

kvantitativ forskning, där låter man teoretiska frågeställningar styra problemformuleringen, 

som i sin tur styr insamlingen och analysen av data. De resultat man sedan får integreras i de 

relevanta teorierna (Bryman, 2002).  

 

Datainsamling  

 

Datainsamlingen skedde på följande sätt: för det första kontaktade jag en del vänner genom 

Facebook (FB). För det andra fick genom andra kanaler från vänner och bekantar och tips om 

en del personer. Därefter tog jag direktkontakt med informanterna via telefon och E-post och 

berättade om mitt syfte med mitt arbete och vad intervjuerna skulle användas till.   

Därpå träffade jag informanterna individuellt vid olika tider och platser. Efter deras 

godkännande, bestämde de tid och plats för att genomföra intervjun.  Jag valde i första hand 

att intervjua åtta individuella personer som består av första och andra generationskurder. 

Därefter gjorde jag grupp intervjuer med tre familjer dem består också även av första och 

andra generationskurder. 
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De åtta individuella intervjuerna tog cirka tio timmar. Varje intervju tog mellan 45 – 90 

minuter. Familjeintervjuerna tog cirka tolv timmer med varierande tider. Jag inledde först 

med en kort presentation om mig och mitt arbete. Därefter fick mina informanter berätta om 

sin bakgrund, ålder, skola, arbete och födelseort m.m. Under samtalet kom även 

ostrukturerade frågor kring identitet, nationalitet, språk, kultur och sociala förhållanden.  

Intervjuerna spelades in på en bandspelare och som komplement fördes även en del 

anteckningar.  

 

 Urval av informanter  

 Den hermeneutiska forskningsstudie som jag har gjort består av två urval.  

Urval 1  

 

I urval ett valde jag i första hand att intervjua åtta individuella individer i 24-57 års ålder som 

har en kurdisk härkomst. Dessa personer har sina rötter i iranska, turkiska och irakiska 

Kurdistan. Sex av dessa informanter bor för nuvarande i Sverige och arbetar inom den 

offentliga sektorn. De andra två bor i irakiska Kurdistan och arbetar på det kurdiska 

departementet. En av dem är f.d. minister och den andra arbetar som rådgivare i Kurdistans 

departement. Dessa två är födda i irakiska Kurdistan men är svenska medborgare. Jag 

intervjuade de två under en resa i irakiska Kurdistans huvudstad Arbil den 20/06-2012 och 

den 22/06-2012.   

Urval 2  

 

I urval två har jag valt att intervjua tre kurdiska familjer där medlemmarna är 21-58 års ålder 

och har sina rötter i turkiska, irakiska, och syriska Kurdistan. Den första familjen består av 

sex personer: far, mor och fyra barn. Den andra familjen består av sju personer: far, mor och 

fem barn. Den tredje familjen består av fem personer: far, mor och tre barn. Dessa familjer har 

olika sysselsättningar. Föräldrarna föddes i sitt ursprungliga land (Kurdistan) medan vissa av 

barnen föddes här eller har växt upp i Sverige.  
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Som jag uppfattade det ser informanterna sig, både ur första och andra generationen inte som 

kurder från Turkiet, Irak, Iran eller Syrien, utan rätt och slätt som kurder från olika delar av 

Kurdistan. Enligt första den första generationen kurder är de "kurder var än de befinner sig”. 

De första generationernas kurder betonade även att kurdiska språket är deras första språk och 

att Kurdistan är deras första hemland. Det som skilde informanterna var religionen, yrket och 

utbildningen.  

En del av dessa kurder är muslimer medan andra är zaradostrar . Religion bland andra 

generationens kurder, har inte den stora vikt som den har bland första generationens kurder. 

När det gäller utbildning och yrke så skilde sig även den något emellan informanterna. De 

som kommit hit i vuxen ålder från turkiska och syriska Kurdistan hade lägre utbildning och 

yrke än de som har kommit från irakiska Kurdistan. Dessa grupper skiljer sig även från de 

kurder som vuxit upp eller är födda i Sverige, dvs.  andra generationens kurder. Denna grupp 

siktar ofta på höga utbildningar och ett yrke inom den statliga sektorn. 

 

Kvalitativ intervju  

 

Den kvalitativa intervjun kan genomföras på flera sätt, så som ostrukturerad intervju och 

semistrukturerad intervju.  Den ostrukturerade intervjun består i att forskaren och informanten 

samtalar fritt runt ett ämne som forskaren introducerat.  

Den semistrukturerade intervjun innefattar flera karakteristiska ämnen med följfrågor som forskare tar 

upp med informanten. 

 

Bearbetning av det empiriska materialet och analysmetoden 

 

Det empiriska materialet består av 24 djupintervjuer med personer med kurdisk bakgrund. När 

intervjun kom i gång frågade jag mina informanter om vi skulle ta intervjun på kurdiska eller 

svenska. Då valde nästan 80 procent av informanterna att genomföra intervjuerna på svenska, 

speciellt den andra generationens kurder. 
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Intervjuns huvudsakliga del handlade om hur kurderna skapar och omskapar sin identitet och 

samhörighet i Sverige. Men under den pågående intervjun med informanterna upptäckta jag 

att en del av informanter kopplade ihop identitet med andra begrepp såsom språk, kultur, 

medborgarskap, nation och begreppet världsmedborgare. Oavsett om dessa begrepp inte fanns 

bland mina grundtankar, valde jag av nyfikenhet att undersöka hur dessa informanter förband 

identitet med dessa fenomen. När intervjuerna var klara ställde jag frågan till informanterna: 

"Varför valde du att tala svenska och inte kurdiska? Svar på frågan kommer att redogöras och 

analyseras under rubriken Resultat.  

Efter att intervjuerna vara klara transkriberades materialet till text. Därefter skickade jag en 

kopia till mina informanter för att få deras åsikter och samtycke. Informanterna fick även rätt 

att ta del av den inspelade intervjun för att hjälpa till att korrigera eventuella feltolkningar som 

kan ha orsakats av mig under transkriberingen och analysen.  

Efter informanternas samtycke och transkriberandet av materialet delade jag informanterna i 

två grupper; Den första generationens kurder och den andra generationens kurder. Med första 

generationens kurder menar jag dem som har invandrat till Sverige i vuxen ålder fram till 

1998. Med andra generationens kurder åsyftas dem antingen är födda i Sverige eller kom hit 

innan tio års ålder.  

Efter uppdelningen av informanterna i två grupper gjorde jag en jämförelse mellan de olika 

intervjuernas svar i förhållande till varandra och kodade materialet. Genom kodningen kom 

jag fram även till andra begrepp som informanterna har tagit upp under intervjuerna. Vidare 

sökte jag likheter och skillnader i deras svar på mina undersökningar och gör en jämförelse 

med litteraturen som legat till grund för detta arbete. Efter renskrivning av det rena materialet 

fick jag inget svar från två av mina informanter, när det gäller deras godkännande. Därför tog 

jag inte med dem och antalet individuella informanter i analysmateriellt blev sex personer av 

åtta intervjuade.  
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Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning 

 

Reliabilitet och validitet utgör viktiga kriterier för en kvantitativt inriktad forskning när det 

gäller att få en bild av kvalitén i undersökning. Många kvalitativt inriktade forskare har dock 

haft en diskussion om hur pass relevanta dessa begrepp är för kvalitativa undersökningar. 

(Bryman, 2002).  Bryman hävdar att som kvalitativ forskare lägger man vanligtvis tyngden på 

ord och inte på siffror vid insamling och analys av data. Som forskningsstrategi är den 

induktivistisk, konstruktionistisk och tolkande, även om alla kvalitativa forskare inte behöver 

skriva under på alla tre egenskaper (Bryman, 2002).  

 

I början av mitt arbete informerade jag alla intervju personer om att våra samtal kommer att 

spelas in med en bandspelare. Jag har valt att spela in våra samtal av två anledningar. För det 

första ökar det trovärdigheten för mitt arbete och min undersökning, och för det andra 

säkerställer det att förståelsen av respondenternas svar. Detta är en fråga om reliabilitet. När 

det gäller validitet så riktade jag in mig på att samla in data för det syfte som jag formulerat 

för undersökningen. Detta leder till att min undersöknings giltighet ökar i kombination med 

det material som jag använde mig av för att utföra undersökningen. 
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Resultat  

 

Presentation av informanternas bakgrund  

 

(Se även hela intervjuerna i bilaga 1)  

Av de 24 informanterna som intervjuades tillhörde tio som första och fjorton som andra 

generations kurder. Halva av informanterna var kvinnor och andra halvan var man. Antalet av 

de informanterna som inte var födde i Sverige är 15 personer. Nio av dem kommer från 

irakiska Kurdistan, fyra från turkiska Kurdistan och två från syriske Kurdistan.  

Men fem av dessa har uppvuxet upp som barn i Sverige. De andra nio informanterna födds i 

Sverige. Två av dem har sitt ursprung fån turkiska Kurdistan, tre från irakiska Kurdistan, en 

från iranska Kurdistan och tre från syriska Kurdistan. (Se även figur 2)  

De flesta av informanterna var relativ välutbildade. Elva av dem hade universitetsutbildning, 

fem högskoleutbildningar och resten av informanter hade gymnasieutbildning/ 

grundskoleutbildning eller ingenting alls.     

Informanterna hade skilda typer av yrken, före detta minister, rådigvare, tjänstemän, 

taxichaufför, egenföretagare, hemmafru och student.   

Här nedan presenterar jag några resultat av informanternas beskrivning kring begreppet 

identitet, språk, upplevelser etc. (se även bilaga 1) 

Dlir är en av mina informanter. Han är från irakiska Kurdistan, kom till Sverige 1982, när han 

var 27 år. Sedan sitt tonårs ålder eller med andra ord när han var fyrton/femton år gammalt 

har han varit aktiv inom politiken och kämpat för den kurdiska frågan fram till 1982. Dlir kom 

till Sverige som exil. I Sverige bildar han familj och har fem barn, som bor i Stockholm. Dlir 

är välutbildad och har fyra doktorander samt tre magister examina.  År 2009 återvänd han till 

sitt ursprungliga land efter 27 år i Sverige och jobbar idag som rådgivare i Kurdistan Regional 

Government (KRG).  
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Hardi är min andra informant. Han kommer även från irakiska Kurdistan, kom till Sverige 

med sin fru och två barn1996. Han är 54 år gammal och har varit politisk aktiv i många år. År 

2008 återvänder han till irakiska Kurdistan och får en post inom dåvarande regeringen som 

miljöminister fram till 2011. Därefter jobbade han fram till idag som affärsman i irakiska 

Kurdistan och Europa.  

Gulli är min tredje informant. Hon kom till Sverige från turkiska Kurdistan med sin man och 

sina två barn1989. Hon var 23 år gammal när hon flydde från turkiska Kurdistan till Sverige. 

Gulli har fem vuxna barn idag och bor i Göteborg. Gulli har aldrig gått i skolan i turkiska 

Kurdistan och har varit hemmafru tills hennes man startade en restaurang. Idag jobbar Gulli 

sida vid sida med sin man i deras nuvarande restaurang i Göteborg.     

Sara är min fejade informant . Hon kom till Sverige med sina föräldrar från irakiska 

Kurdistan 1991. Sara kom hit i vuxen ålder när hon var 21 år gammal. Hon har slutförd si 

utbildning vid Stockholms universitet och arbetar som strategisk rådgivare i Sveriges riksdag. 

Sara är gift och har inget barn.  

Hanar är min femte informant. Hanar är 24 år gammal född i Sverige-Stockholm. Hennes 

föräldrar kom till Sverige från iranska Kurdistan under 1980-talet. Hon har avslutad sina 

utbildningar i Sverige och läst ekonomi linjen vid Stockholms universitet. Hanar jobbar idag 

som tjänstemän på Swedbank i Stockholm. Hon är ogift och har inget barn.      
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Födelseland 

 

Som jag har redan påpekat ovan att de kurder som deltagit i denna undersökning kommer från 

olika delar av Kurdistan. I tabellen nedan förklaras kurdernas ursprungliga, antal och 

födelseland. Fyra av de sex individuella informanterna kom till Sverige från irakiska 

Kurdistan i vuxen ålder.  En av dem kom som tre åring från turkiska Kurdistan och den sista 

föddes i Sverige men hennes föräldrar har sitt ursprung från iranska Kurdistan.   

Bland familj informanterna från turkiska delen av Kurdistan finnar vi sju personer två av dem 

kom till Sverige i vuxen ålder, två som barn och tre född i Sverige. Från irakiska delen av 

Kurdistan hittar vi fem personer. Två kom hit i vuxen ålder, två som barn och två född i 

Sverige. Från syriska delen av Kurdistan finnar vi fem personer. Två har kommit vuxen ålder 

till Sverige, medan de andra tre född i Sverige. (Med barn menar jag att de som har kommit 

till Sverige med sina föräldrar och har varit under 10 års ålder)  

Tabell 2. Kurdernas nationella ursprung, första och andra generationen. Intervjuundersökning 

hösten 2012.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Turkiska Kurdistan 

2. Irakiska Kurdistan  

3. Iranska Kurdistan  

4. Syriska Kurdistan 

5. uppvuxet upp som barn i 

Sverige.  

5. Född i Sverige.  

 

 

 

Nationellt ursprung  Födelseland  Första generationen Andra generationen 

 

4 

9 

 

2 

 

 

9 

 

2 

6 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

9 

  Totalt 24 10 14 
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Utbildning och yrke 

 

Utbildning och yrke skiljer sig åt bland informanterna, speciellt mellan första och andra 

generationens kurder i Sverige och inte minst mellan dem som kom som vuxna från olika 

delar av Kurdistan.  Som jag tolkar det, vilket också framgår av informanternas berättelser 

satsade den första generationens kurder som kom till Sverige innan och efter 1980-talet från 

turkiska och syriska Kurdistan inte på utbildning utan ägnade sig huvudsakligen ägnat åt 

privat affärsverksamhet och arbeten som egen företagare till exempel inom restaurang, 

pizzeria, kiosk, livsmedelsaffär, klädaffär etc.  

Två exempel på detta är familjen Sardar och Hassan. Familjen Sardar driver en egen 

restaurang i Göteborg sedan 1995 och familjen Hassan har sedan 1992 ett grossistföretag och 

säljer grönsaker och frukt. Enligt Hassan och Sardar äger många kurder från turkiska och 

syriska Kurdistan idag framgångsrika affärsverksamheter i det svenska samhället, och de trivs 

ganska bra med den typen av yrke. Enligt informanterna kommer många av de kurder som 

flytt till Sverige från Turkiet och Syrien från utkanten av de stora städerna. På grund av 

politiska svårigheter har dessa kurder inte kunnat klara av skolan på gymnasie- eller 

högskolenivå.     

 De vuxna kurder som har flytt från irakiska Kurdistan under 1980-talet har däremot för det 

mesta satsat på utbildning och yrken inom den statliga sektorn.  Många av dem kommer från 

stora städerna och har minst en examen på gymnasie- eller högskolenivå bakom sig. Ett 

exempel på detta är Dlir som har fyra doktorsexamina och tre magisterexamina och arbetar 

som rådgivare i Kurdistan Regional Government (KRG) i irakiska Kurdistan. Sara, som även 

hon kommer från irakiska Kurdistan ä välutbildad och är idag verksam som strategisk 

rådgivare i Sveriges riksdag. Ytterligare exempel på detta gupp av kurder är Hardi, som har 

varit minister i irakiska Kurdistan under perioden (2009-2011) och Lana är 

kommunalpolitiker i södra Sverige. Alla dessa informanter uppge att de hade minst en 

gymnasie- eller högskoleexamen i handen innan de kom till Sverige. 
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När det gäller de andra informanterna som har kommit hit som barn eller föddes i Sverige har 

nästan samma fotspår som kurderna från irakiska Kurdistan. Dessa nya unga svenskar 

fokuserar även på utbildningen i första hand, därefter på höga yrkar på statligt nivå.  

Några av den unga generationens kurder har redan fått ett arbete inom den offentliga sektorn 

efter deras examen. Några av dem provarbetar sida vid sidan av sin utbildning. Syftet med att 

välja ett arbete inom den statliga sektorn är enligt informanterna, att de statliga sektorerna ger 

en hög status i samhället och framtiden, inte bara i Sverige, utan även i andra delar av världen.  

 

Flyttning, pendling och bosättning 
 

Hardi kom till Sverige 1984 med sin familj. Efter sex års bosättning i Sverige återvände han 

till irakiska Kurdistan i samband med att kurderna fick sitt självstyre 1991. År 2009 fick han 

en ministerpost i den nuvarande kurdiska regeringen.  

Hardi hävdar att:  

Identitet är en pendling mellan olika platser. Identitet är en process under förändring, 

identitet skapas och omskapas hela tiden. Den ändrar sig beroende på tid och rum. 

Sedan 1970-talet har min identitet skapats och omskapats dagligen. Under många år 

har vi varit förtryckta, vi varit i krig, vår kultur, vårt språk, vår identitet har varit på 

väg att bli utrotade av den irakiska regimen och militären. Det har funnits en stor oro 

bland oss kurder, och denna oro har påverkat våra identiteter på olika sätt.  Att leva i 

exil har varit en mardröm för mig. Att bo i ett främmande land är inte lätt, och hur 

svårt det är kan man inte drömma om. Man måste förhålla sig till en ny kultur, ett 

annat språk, identitet, gemenskap, normer och olika andra rutiner. Detta kan få både 

positiva och negativa konsekvenser. Men det hände också att man vänje sig vid 

landet och lär sig att uppskatta dessa annorlunda förhållanden. Sverige är ett 

framgångsrikt land i mina ögon, när det gäller mänskliga rättigheter, kultur, 

teknologi, skola, uppfostran, utbildning, kön och ras.  

 



Sida 36 av 74 

 

 

Allt detta påverkade min identitet under dessa år som jag bodde där. Jag fick lära mig 

saker och ting som jag inte fick lära mig innan i Irak. 

 Dessa kunskaper och erfarenheter var grunden till att jag beslutade mig för att 

återvända till Kurdistan och berätta för andra om mina upplevelser i Sverige. Dessa 

kunskaper fick mig att tänka om, när det gäller hur vi lever i Kurdistan och hur andra 

lever i Sverige. Sverige har påverkat min identitet, min personlighet, mina tankar och 

idéer under dessa år. Jag är inte ensam att berättar om det, jag tror att många kurder 

upplever samma sak. Man finner sig själv i verkligheten i Sverige, känner sin 

trygghet, man bli medveten om sin existens. Vem jag är som individ.  

Hassan kom till Sverige 1985 med sin fru Nahid. Han hävdar att hans identitet omskapades 

under olika perioder. Orsaken till det är att han sedan sin barndom befunnit sig på flykt. Enligt 

Hassan vågade man i Syrien inte att identifiera sig som kurd, eller ens tala kurdiska. I skolan 

fick de aldrig läsa på kurdiska, prata kurdiska, eller uppträda med sin kurdiska kultur. Allt var 

på arabiska och arabiska språket styrde över de andra minoriteters grupper som fanns i landet.  

 

Hassan berättar att, när han bodde i Syrien så hade han inte en stabil plats att bo i, utan han 

var ständigt på flykt på grund av politiska åsikter och måste flytta mellan olika platser. Enligt 

honom hade han två val, antingen att respektera, lyda och följa de normer som fanns i landet 

eller fly därifrån.  Hassan säger att den enda valmöjligheten som han ansåg vara bra var att fly 

därifrån och åka till Libanon, inte för nöjets skull, utan för att rädda sitt liv, bevara sin 

identitet, sin dröm och att söka efter frihet. I Libanon bildade han familj med Nahid och hans 

identitet omskapades åter i ett främmande land.  

 

Ilham född i Sverige, hennes familj kommer från turkiska Kurdistan. Ilham berättar hur 

pendlars dags ungdomar med en annan etnisk bakgrund mellan flera olika världskulturer, 

vilket påverkar identiteten starkt. Enligt Ilham dagens ungdomar försöker anpassa sig både till 

hemkulturens och till majoritetssamhällets omgivning.  
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Ilham säger att: 

Jag brukar säga att jag har tre riktiga identiteter: en svensk, en kurdisk och en personlig 

identitet som endast tillhör mig själv och min egen lilla värld. En svensk identitet för att 

jag föddes här, gått i skolan här, har många svenskar vänner, uppvuxen med den 

svenska kulturen utanför hemmet.  

Det är klart att jag identifierar mig med denna kultur oavsett etniskt ursprung. När det 

gäller den kurdiska identiteten, då menar jag när jag befinner mig i hemmiljön med min 

familj och andra kurder.  

Här kommer bilden in hur jag pendlar och balanserar på en bro mellan den svenska 

kulturen och den kurdiska kulturen. Då är jag en riktig kurdisk kvinna en ”Peshmarga”,
1
 

som talar kurdiska, äter kurdisk mat, umgås med kurder, tittar på kurdiska tv, lyssnar på 

kurdisk musik.  

Min tredje identitet kommer in när jag söker efter mitt riktiga ”Jag”, mig själv. Då 

kopplar jag av allt annan och fokuserar endast på mig själv i min egen lilla värld. 

Genom min tredje identitet försöker jag att planera och balansera de övriga kulturerna.   

Media säger att hon föddes i Sverige och har en svensk identitet, men hon pendlar mellan 

flera andra kulturer, och förutom den svenska identiteten har hon även en kurdisk och en 

arabisk identitet. Enligt Media är hennes framtid ganska osynlig och vet inte vad den kommer 

att leda till. Med osynlighet menar Media att hon inte vet om hon kommer att bo kvar i 

Sverige eller om hon kommer flytta någon annanstans när hon bilder familj. Enligt Media 

finns det en risk att hennes liv kommer att baseras på pendling mellan olika kulturer.  

Hon talar om att hon redan har tre identiteter, och kanske det blir flera, om hon gifter sig med 

en man med en annan nationalitet. Då kommer flera olika kulturella identiteter ingå i en och 

samma familj. Därför försöker hon så gott det går att balansera sin position mellan sina 

nuvarande tre kulturer oavsett risken för mer pendling, flytning och annan bosättning.  

 

                                                           
1
 ”Peshmarga” betyder de kvinnliga och manliga kurder som offrar sig som soldater för 

Kurdistan. Det finns inte något heligare ord för kurderna än ordet Peshmarga 
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Kava är född i Sverige. Enligt honom pendlar han mellan flera olika kulturer och talar flera 

språk. Hans far har kurdiskt och hans mor arabiskt ursprung, och själv räknar han sig som 

halvsvensk. Kava säger att han har tre olika identiteter: en kurdisk, en arabisk och en svensk, 

och pendlar dagligen mellan dessa tre olika kulturer och dessa identiteter.  

 

Kava säger att: 

Det är inte lätt att ha flera identiteter. Det svåraste är att lära sig behärska koder, normer 

och värderingar som skiljer sig ganska mycket. Det kan vara ganska förvirrande.   

 

 

Språk 

 

Sara hävdar att språk betyder kommunikation, samhörighet, acceptans och möjligheter. Det är 

genom språket man kan försvara sina rättigheter oavsett var man befinner sig.  

Hardi säger att språk leder till att man besegrar många hinder. Utan språk kan man inte 

kommunicera med varandra, utan ett språk blir man utanför samhörigheten, språk ger 

individen legitimitet och makt. Med makt menar han att kunna yttra sig, vara med och 

påverka. 

Lara säger att språk är en del av människans personlighet och identitet. Enligt Lara är det 

genom språket man kan beskriva sina känslor, sina rättigheter och sin identitet. Språket är 

nyckeln till att en ny värld. Språket har även stor betydelse för den sociala gemenskapen, hur 

man kommunicerar med andra, umgås, handlar, etc.  

Familjen Hassan känner en stolthet i att familjen kan så många språk och består av tre olika 

kulturer med olika identiteter.  Enligt familjen förstärker man även sin identitet när man 

behärskar språket på ett bra sätt, vilket kan leda till trygghet, tillhörighet och samhörighet.  
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Abbas säger att språk är otroligt viktigt för honom. Han har lärt sig en del språk till exempel 

persiska, turkiska, svenska, engelska flytande på eget initiativ, för att kunna medverka och 

påverka både i det svenska samhället och utan för.  

Abbas säger att: 

Språk ger mig makt och en frihetskänsla. Det är genom språket jag identifierar mig 

som en individ. Språket ger mig möjligheter att kunna resa vart jag vill, det är genom 

språket som jag når kunskap och kommunicerar med omvärlden för att identifiera mig 

och min kultur. Alltså genom språket kan man även skapa sociala relationer och bilda 

en egen värld.  

Amina berättar att för att kunna identifiera sig måste man kunna behärska ett språk. Språk och 

identitet har en gemensam riktning. Språk leder till att människor kan kommunicera med 

andra nationer och folkgrupper i deras omgivning.  

Amina säger att: 

Jag känner mig mycket kunnigare när jag har så många identiteter och umgås bland så 

många etniska grupper. Deras kultur och språk har berikat mig otroligt mycket. Språket 

ger mig styrka att berätta om mig, min identitet, mitt folk och ursprung, att se världen, 

berätta om världen på mitt eget sätt, säga min åsikt, vara med i gemenskapen.   

Kava säger att varje språk består av ord, det är med hjälp av dessa ord man skapar sig en roll, 

och genom denna roll utvecklar man sin identitet. Men när orden är okända, blir det svårt att 

applicera denna identitet. Språket är även viktigt för att kunna hantera olika situationer och att 

kunna försvara ens rättigheter. 

Sammanfattningsvis har enligt Shna, Ahmad, Kava, Ilham, Media, Shmal, Kameran, Sarwa, 

Sardam, Gullistan och Baxter språk har många betydelser. För det första kommunicerar man 

med andra människor genom språket. För det andra är språket det enda medel som individen 

kan använda för att sprida sin kultur och försvara sina rättigheter, medverka och påverka. För 

det tredje ger språket människan legitimitet, makt och en frihet att kunna identifiera sig.  
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Språket är även en av de största resurserna för att känna tillhörighet och samhörighet. Språk 

ge individen en stark position och en indirekt makt för att uppehålla balans med omgivningen.   

 

 

Stigma och den sociala identiteten 

 

Begreppet stigma/stigmatisering kommer ursprungligen från grekiskan och betyder märke 

eller sticksår. Erving Goffman (2011) hävdar att termen stigma skapades:  

För att beteckna kroppsliga tecken avsedda att påvisa någonting ovanligt eller 

nedsättande i en persons moraliska status. Tecken skars eller brändes in i kroppen och 

gav tydligt vid handen att bäraren var slav, brottsling eller förrädare, en utstött person, 

en rituellt pestsmittad, en som man måste undvika, speciellt på offentliga platser 

(Goffman, 2011) 

 

Hardi inleder sitt samtal med att berätta om de svårigheter han mött när han flyttade från sitt 

hemland för att bosätta sig i ett främmande land. Enligt Hardi måste man förhålla sig till en ny 

kultur, språk, identitet, gemenskap, normer och andra rutiner. Sabir, Hassan och Sardars 

berättar hur kurder i Turkiet, Irak och Syrien förnedras och förtrycks på grund av deras 

nationalitet som den största minoritetsgruppen i dessa länder.      

Enligt informanterna hopar sig många frågor i huvudet när man befinner sig i det främmande 

landet. Mer än hälften av informanterna som har ett annat ursprung än det svenska har flyttat 

till Sverige från sitt ursprungliga land på grund av trakasserier och förföljelser. Dessa 

informanter hävdar att de icke var önskvärde och betraktades som avvikande av 

majoritetsgruppen i sitt ursprungliga hemland. Dessa personer kan med Meads ord kunna 

kallas som en socialt stämplad grupp. 
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Det gällde både i hemlandet och i Sverige. Sabir exemplifierar med hur den irakiska polisen 

behandlade honom i hans hemstad och hur kurder från Turkiet förföljdes av den svenska 

polisen på grund av mordet på Olof Palme. 

”Rollövergång” begreppet betyder att individen identifierar sig med andra personer i sin 

omgivning som uppfattar som betydelsefulla. Enligt Mead identitet formas och utvecklas 

genom en rollövergång mellan individen. Rollövergång bland första och andra generations 

kurder avskilja sig stort. Många av andra generationers kurder under sin uppvuxna tid i 

Sverige skaffar sig mjöligheter att synliggöra och etablera sin identitet genom den sociala 

interaktionen som i sin tur leder till social kontroll, makt och dominans i det svenska 

samhället och inte minst i Kurdistan.  

Många av informanter talar om pendling mellan olika kulturer för att kunna balanser den 

nuvarande kulturen med föräldrarnas ursprungliga kultur. Mead kallar liknande pendling för 

signifikanta andra. Teorin ”I” och ”me” enligt Mead är en pendling som individen gör, för att 

identifiera sig med andra viktiga personer i omgivningen.   

Mead tar upp även begreppet samspel. En av de samspelsformerna är språket. Genom språket 

frigör sig individen som subjekt och ser sig själv som objekt utifrån andras perspektiv.  

Detta sammanhänge med att språket inte bara är ett medel för utbyta av ord, utan det är också 

en social handling. Språket spelar en grundläggande roll för andra generationens kurder.  

Enligt många informanter kan man inte kommunicera med varandra utan språk. Utan ett språk 

hamnar man utanför samhörigheten, språk ger individen legitimitet och makt. Många av 

informanterna hävdar att språket är nyckeln till ny värld. Mead menar att språk och 

kommunikation har stor betydelse i fråga om socialisering samt är väsentligt för utvecklingen 

av jaget. Dessutom får en person en ny själ när han/hon lär sig ett nytt språk .  
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Genus och kurdisk identitet  

 

Efter sin bosättning i det svenska samhället har Sara ändrat på en del av sina gamla sedvänjor 

när det gäller hennes identitet, kläder, mat, språk, beteende m.m. Enligt Sara är allt detta hon 

gör för att kunna anpassa sig i samhället. Hon hävdar även att hon är stolt över att hon är en 

kurdisk kvinna, har en kurdisk kultur och en kurdisk historia. Det är genom allt detta hennes 

identitet kommer fram. Samt hävdar hon att, hon är mycket tacksam att hon även har en 

svensk identitet.   

Sara säger att:  

Jag har också blivit tillfrågad av folk vem jag är? Då svarade jag att jag är en kurdisk 

kvinna. Det är min starka identitet och jag är stolt över min kvinnliga roll.   

Sarwa beskriver sig som en kurdisk kvinna. Hon ser sig som statslös även om hon har två 

medborgarskap: ett irakiskt och ett svenskt. Sarwa säger att den kurdiska kulturen, språket, 

musiken och maten är en del av hennes halva identitet och den andra halvan är hur hon ser på 

sig själv och uppskattar sig själv och andra. Sarwa säger att hennes identitet har blivit skapad 

efter bosättningen i Sverige. Enligt Sarwa är hennes kroppsliga svårigheter (är delvis 

handikappad) har hindrat hennes förmåga att kunna umgås och kommunicera med 

omgivningen. Hon hävdar att folk ibland ser hennes yta seende än hennes inre. Det gör att hon 

tvingas umgås med nära släktingar och den närmaste omgivningen.  

Gullistan säger att under de senast åren har kurdiska män och kvinnor gjort stora framsteg när 

det gäller deras existens och identitet både i hemlandet och i Europa. Hon tror att Turkiet, 

Irak, Iran och Syrien vill utrota alla kurder, jämna dem med marken, göra dem nakna utan 

identitet, språk och kultur. Enligt Gullistan är den tiden förbi. I dag har kurder en starkare 

identitet än tidigare, den nya generationens kurder sprider kurdfrågan med andra medel än 

med vapen.  
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Enligt Gullistan har kurderna i Europa under de senaste tretio åren skapat en stor opinion 

kring kurdfrågan, deras identitet, kultur och språk. Det svenska samhället har till exempel 

omedvetet påverkat många av dagens kurdiska ungdomar att tänka logiskt som européer, och 

detta har skapat en ny identitet bland kurder. Detta ser hon som ett positivt och framgångsrikt 

resultat.  

Gullistan säger att:  

Jag som kurd och kvinna försöker genom språk och andra kanaler kommunicera med 

omvärlden och presentera den kurdiska frågan genom att utbilda mig, skriva artiklar, 

vara mer synlig i samhället. Kurdiska kvinnor har mer trygghet och frihet än tidigare.  

Vi är ett folk, en egen nation med våt eget språk och identitet som har varit förtryckt 

under många år. Samtidigt vill jag påpeka att dagens kurdiska kvinnor har en annan 

position än tidigare, när det gäller yttrandefrihet, beslut, utbildning, yrke, inte minst 

genom att vi kämpar sida vid sida med kurdiska männen för Kurdistans existens.  

 

 

 

 Identitetsprocess  

 

Sardar kom till Sverige från turkiska Kurdistan med sin familj av politiska käl. Hans far var 

kurdisk soldat i den kurdiska folkfronten, kurdiska arbetarpartiet (PKK). Enligt Sardar har 

Turkiet i åratals behandlat kurder under förtryck. Sardar säger att kurder i Turkiet aldrig har 

varit i närheten av att få sina rättigheter., rättigheter till sitt modersmål eller att kunna 

identifiera sig som kurder.  

I Turkiet kallas kurder för bergsturkar. Sardar säger att ordet kurd inte existerade i Turkiet 

eller i turkarnas ögon. Enligt Sardar får kurderna i Turkiet inte läsa på kurdiska, inte prata 

kurdiska, eller ha egna TV-kanaler på kurdiska. Det enda språk som accepteras som officiellt 

språk är turkiska. 
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Sardar säger att: 

Om jag inte får identifiera mig med den nation, kultur, språk jag tillhör och känner 

samhörighet med, då innebär det att jag inte existerar. Man är identitetslös och naken.   

Sardar vill vrida tiden klockan till 1986, hur deras identitet omskapades efter Olof Palmes 

död, och hur den svenska polisen jagade kurder från turkiska Kurdistan, speciellt de som hade 

kontakter med eller var anhängare av Kurdiska arbetarpartiet (PKK).  

Sardar berättar att den enda trösten och glädjen de hade på den tiden bland det svenska folket 

var den journalisten Jan Guillou. Han var den ende svensk som försvarade kurderna efter 

1986-talet. Sardar berättar att Guillou hade ett program i Sveriges television en gång i veckan. 

Varje vecka satt tiotals kurder och lyssnade på honom. Sardar menar att Guillou hade ett 

starkt mod inom sig att försvara kurderna och kritisera den svenska polisen. Många kurder 

behandlades enligt Sardar illa och trakasserades i det svenska samhället. Enligt Sardar vågade 

många kurder inte identifiera sig som kurder. Det var en svår period för kurderna, särskilt de 

som kom från Turkiet. Olof Palmes död påverkade inte bara deras identitet i Sverige utan 

också i övriga delar av världen. Sardars största dröm är att återvända till Kurdistan och bosätta 

sig där.    

Sabir kom till Sverige i mitten av 1988 från irakiska Kurdistan och inleder sitt samtal med att 

berätta om assimileringspolitiken och hur kurderna förnedras, trakasseras och förtrycks i Irak. 

Sabir berättar om en av många händelser som han upplevt. Han säger att 1975 blev han gripen 

av två arabiska poliser i sin hemstad. De frågade efter hans legitimation. (Alla kurder måste 

bära med sig en ID-kort för att kunna identifiera sig). Sabir svarade att han glömt sin 

legitimation hemma. Då frågade poliserna varför han glömt sin legitimation hemma.  

Sabir svarade att han är irakisk medborgare och inte behöver bära med sig en legitimation. Då 

svarade poliserna: " Vem säger att du är irakisk medborgare, du är kurd, du tillhör inte Irak".  
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Sabir säger att: 

Detta uttalande påverkade mig ganska mycket. Jag kände mig totalt förnedrad. Det 

kändes som om de tog ifrån mig allt, min identitet, historia, kultur, nation, min heder 

och min existens. De försökte göra mig identitetslös och till en naken individ. Jag 

existerade inte i min egen stad som till 95 procent ä befolkad av kurder i deras ögon.  

 

Den andra gången han blev tillfrågad av en svensk polis var när han och hans familj kom till 

Sverige. Då frågade polisen efter deras pass. Sabir svarade att han inte hade något pass eller 

papper med sig, men att han var kurd och kom från irakiska Kurdistan. Då betraktades han 

som statslös av myndigheterna. Man denna gång var enligt Sabir inte lika förnedrande.  

Sabir hävdar att han känner att hans identitet är bunden till hans kultur, språk och nation. Han 

säger att hans nuvarande identitet har påverkat honom mycket, alltså på ett (negativ) sätt..  

Enligt honom handlar identitet om vem han är. Men han vet inte vem han är. Han säger att 

han dagligen brottas med många identiteter. När han går till jobbet har han en identitet, när 

kommer hem har han en annan, när han hälsar på folk har han ytterligare en, Han känner inte 

igen sig och det är mycket förvirrande att bo i ett främmande land med så många identiteter.  

Dlir säger att för honom betyder identitet hans personlighet och i viss mån hans bakgrund. 

Han identifierar sig både som kurd och som svensk och ibland som världsmedborgare. Dlir 

hävdar att identitet ha formats under hela hans liv och att den består av många olika 

egenskaper: Hur vi påverkar och bli påverkas av oss själva och andra i omgivningen. 

Dlir säger att:  

Min identitet har skapats och omskapats under olika perioder, som ung student, som 

politiker, som Peshmarga, som förälder, som flykting m.m. Det ha alltid funnits både 

positiva och negativa delar. Båda delarna har gett mig en stark självtro och varit 

lärorika för min identitet.     
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Dlir tar upp ett exempel kring en av hans upplevelser i Sverige som han fick i början av hans 

bosättning. Han talar om hur hans identitet omskapades av en slump och hur denna händelse 

förändrade en del av hans tänkesätt, livstolkning och identitet.  

Dlir säger att:  

1982 kom jag till Sverige och fick bo hos en svensk familj i Vällingby i stället att bo 

i en studentkorridor. Syftet var att umgås med någon svensktalande för att lära mig 

det svenska språket snabbare. En dag gick jag för att handla. Då såg jag att en man 

vinkade åt mig från sin bil som saktade in.  

Det kändes som om han ville fråga något. När jag gick närmare såg jag att det var 

Olof Palme. Han hälsade på mig och frågade hur jag mådde med mera. Vi pratade 

några minuter på engelska. Denna pratstund påverkade min identitet, speciellt när det 

gäller den politiska delen.  

När jag lämnade honom tänkte jag: Så ska en ledare vara, att vara bland sitt eget folk. 

Waww, vilken demokrati! Denna händelse blev lärorik för mig. Sedan dess har jag 

försökt att vara nära mitt folk, nära mina barn, nära mina elever och samhället. Olof 

Palme blev min förebild sedan dess. Sverige överhuvudtaget har påverkat min 

identitet på ett positivt sätt under de år som jag bott där. När det gäller kunskap, 

rättigheter, demokrati, politik, frihet, yttrandefrihet, trygghet, skydd, respekt m.m. 

Det är en stor ära för mig att berätta om mina upplevelser och hur jag känner mig 

som en ny människa, när jag pratar om hur min identitet skapades och omskapades i 

Sverige.  
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Lana hävdar att identitet handlar om hur en individ uppfattar sig själv och hur andra individer 

beskriver och tolkar henne.  

Lana säger att: 

Genom klasstillhörighet kan man även tillskriva sig sin identitet. Det ä när den 

objektiva och subjektiva sociala identiteten överensstämmer med varandra. Jo, jag 

menar att när individen identifierar sig själv med den samhällsklass som han/hon 

tillhör och omgivningen tillskriver honom eller henne. Identitet är en tolkning av 

våra egna liv och andras. Identitet är också ett samspel med andra som finns i 

omkring oss. 

Hardi säger att identitet för honom dels är hur han tillskriver sig själv och dels hur andra 

tillskriver honom en identitet.  

Shmal säger att identitet liknar de fyra årstiderna (vår, sommar, höst och vinter). Varje årstid 

är unik, och varje årstid har olika egenskaper och kan identifieras på olika sätt. Hans identitet 

liknar i hans ögon dessa årstider. Shmal säger att hans identitet skiljer sig ganska mycket från 

föregående generationers. Enligt honom har den första generationen svårt att kommunicera 

med andra människor, de vågar inte omskapa sin identitet, de tror att de förlorar sitt anseende 

bland sina landsmän. Shmal berättar att hans egen generation varit modigare med att skapa 

och omskapa sin identitet. Han säger att deras generation alltid är nyfiken på nya saker och 

ting, de vill följa världens utveckling, Om individen bara titta på utifrån kommer han aldrig att 

utvecklas. 

Shmal återknyter till liknelsen om de fyra årstiderna: 

Min identitet liknar som sagt de fyra årstiderna. I varje årstid finnar man en skönhet och 

något nytt. Det är också en process i naturens universum. När mina föräldrar kom till 

Sverige pågick en process i Irak utan mina föräldrars påverkan; de var tvungen att fly 

därifrån och rädda sitt och vårt liv.  
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Idag bor vi i Sverige som en minoritetsgrupp, vår skyldighet är att anpassa oss och 

respektera de normer och värderingar som existerar i landet, Vi måste bygga en bro 

mellan den kurdiska kulturen och den svenska kulturen. Om vi gör det, då betyder det 

att vi är beredda att skapa och omskapa vår identitet på ett positivt sätt.  

Slutligen hävdar Shmal att: ”Man måste ge något, för att få något.”     

Abbas säger att identitet även har ett samband med den kultur man tillhör. Identitet kan inte 

enbart kopplas till själva individen om ”vem jag är” utan man kan identifiera sig med mat, 

musik, kläder o.s.v. 

Kameran säger att han spela musik och sjunger med en kurdisk musikgrupp. Genom sången 

och musiken försöker han att sprida sin identitet och den kurdiska kulturen. Kameran hävdar 

som Gullistan att de måste använda ett annat medel och redskap för att göra sina röster hörda. 

Det är genom musiken han vill presentera sin identitet, det kurdiska språket och kulturen. 

Enligt Kameran har kurder kämpat i hundratals år för att befria Kurdistan med vapen men inte 

lyckats. Han säger att det är dags för andra och tredje generationens kurder att befria 

kurdernas identitet genom kunskap och med andra medel.  

Ahmad säger att det finns många olika identiteter i dagens moderna tid. En del människor 

finner sin identitet i religionen eller i sitt yrke och söker på så vis sin bekräftelse. Han säger 

vidare att det även finns en nationell identitet som grundar sig på språk, historia och 

traditioner. Enligt Ahmad har den nationella identiteten alltid varit viktig för första 

generationens kurder från Turkiet när det gäller att skapa sig en identitet. 

Hanar säger att identitet handlar om hur man accepterar sig själv i sin egen värld och i 

omgivningen. Han menar att just den delen att acceptera sig själv är oerhört viktig. Hanar 

säger att: "När man accepterar sig själv, då finnar man sig själv var man än befinner sig". 

Enligt informanten är det faktum att man upptäcker sin existens att skapa en identitet och hitta 

själva jaget. 

 

 

 



Sida 49 av 74 

 

 

Hanar säger att hennes identitet skapades sedan barndomen som en svensk, hon brukade alltid 

prata svenska, klä sig som en svensk, umgås med svenskar, gå efter de normer och 

värderingar som hon har lärt sig i skolan och i samhället.  

Hanar säger vidare att hennes identitet blev hastigt omskapad vid 14 års ålder. Då blev hon 

medveten om att hon lever mellan flera olika kulturer, den svenska som hon brukar kalla ”min 

kultur och identitet” och hennes föräldrars kultur.  

Hanar säger att då plötsligt trängde sig en annan kultur, språk, musikvärld in i hennes i liv och 

skapade en annan identitet. Hanar säger att hon har varit en "sovande björn” när det gäller 

hennes andra identitet.  

Hanar säger att: 

Idag jag är en mogen kvinna, nästan 70 procent av min fritid går åt till olika aktiviteter 

kring den kurdiska frågan och den kurdiska kulturen. Tack vara omgivningen kan jag 

idag umgås mer med kurdiska familjer, deras ungdomar och andra etniska kulturer.  

Som sagt, min identitet har skapats och omskapas hela tiden, som min far brukar säga: 

”Väcka aldrig en sovande björn”.  Nu är jag vaken och vill göra en massa saker på en 

gång och vill hinna med allt. Det känns som jag har missat en del av mitt liv, min 

ursprungliga kultur och identitet 

Baxter säger att identiteten är en produkt av aktiva val, vem man umgås med och i vilka 

omgivningar. Enligt honom finns det olika sätt att visa sin tillhörighet till en viss identitet. 

Baxter menar även att identitet skapas först och främst inom familjen, alltså att den första 

socialiseringen börjar där. Det är individens första kontakt med omvärlden. Därefter skapas 

och omskapas individens identitet när han/hon kommer i kontakt med andra människor i 

omgivningen. 

 Shna föddes i Sverige, och den svenska kulturen har påverkat hennes identitet på ett positivt 

sätt oavsett om hon lever mellan flera helt olika kulturer. Hon säger att det finns många bra 

saker i olika kulturer. Hon säger att många av oss är omedvetna om våra omskapade 

identiteter. Identitet kan förändras i den miljon man befinner sig.  
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Identitet är hur man identifierar sig med andra och hur andra identifiera dig.  

Hon tar upp sin far som exempel och hävdar att: 

När min pappa är i Sverige så har han en identitet, alltså en svensk identitet, han gör de 

rutiner som ska göras dagligen i det svenska samhället. Men när han är i Kurdistan så 

har han en annan identitet, en kurdisk identitet, då gör han precis som andra kurder gör. 

Detta betyder en individens identitet oavsett medvetande eller icke medvetande är en 

process i förändring oavsett var man befinner sig.  

 

Sardam tar upp skillnaden mellan deras generation och sina föräldrars generation. Enligt 

Sardam kommer hans föräldrar från en annan miljö, dessa miljöer har påverkat deras identitet, 

men de själva lever i en annan miljö, den svenska miljön. Han tror att dagens generation eller 

andra/tredje generationens kurder tänker lite bredare än sin föra generation. Han hävdar att 

hans föräldrar å ena sidan har gått genom krig, fattigdom, lidande och försörjning av många 

barn.  

Å andra sidan har hans föräldrars identitet blivit omskapade utan att de varit medvetna om 

det. Sardam menar att detta antingen var för barnens skull eller för trygghetens och frihetens 

skull.   

Sardam tror att hans identitet omedvetet omformas nästan dagligen. Det beror på var man 

befinner sig, i vilken miljö och med vem man umgås eller kommunicerar med. Enligt Sardam 

kan en positiv eller en negativ händelse påverka en persons identitet.  

Enligt Ilham består identitet av språk, historia, tradition o.s.v. Allt detta bygger en identitet - 

en identitet utan språk och historia är ingen fullständig identitet. Det är oerhört viktigt att man 

bevarar sina nya och gamla traditioner, och inte glömmer bort dem, speciellt då man har något 

att gå tillbaka till. 
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Kava liksom Ilham säger att identitet handlar om vilka de är, vad man har för ursprung, språk 

och kultur.  

Enligt Sarwa skapas och omskapas identitet när man är i rörelse. Med rörelse menar hon att ha 

kontakter med andra människor på nära håll och öga mot öga.  

Media säger att:  

 Min familj spelar en stor roll för mig. Den ger mig trygghet, kärlek och känsla. Inom 

det sociala rummet skapar jag min identitet. Att tillhöra två eller flera identiteter är 

att lösa olika konflikter. Man berikas genom att ha flera identiteter.  

 

Enligt Amina är det en lärorik upplevelse att leva med en eller flera kulturer. Hon går vidare 

och säger att när man lever med olika kulturer då får man välja det bästa som finns på ett 

positivt sett som kan lede till att skapa mer förståelse, trygghet. 

 

 

Medborgarskap och nation 

  
Dlir hävdar att sedan 1975 har han arbetat som en aktiv politiker i irakiska Kurdistan för ett av 

landets näst största partier, Kurdistans Patriotiska Union (PUK). Dlir är både irakisk och 

svensk medborgare. 

Dlir beskriver medborgarskap på följande sätt:  

Medborgarskap innebär för mig frihet, makt, att känna mig som en del av demokratin och 

att ha lika rättigheter som andra medborgare. Medborgarskap ger mig även ett starkt 

självförtroende och tillhörighet. Att bli respekterad och accepterad av samhället, att man 

har lika rättigheter och skyldigheter, att kunna rösta, påverka, och ha lika möjligheter som 

majoritetsgruppen i samhället. 
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Sara, Hardi och Lana, säger att medborgarskap innebär att tillhöra en nation/folk eller ett land 

som man identifierar sig med. De hävdar även att medborgarskap innebär att kunna resa i 

världen, att ha lika rättigheter i samhället, att känna trygghet och inte bli förföljd, att kunna 

våga identifiera sig, att känna att man är medborgare på riktigt och inte bara på papper.  

 Dlir säger att nation för honom innebär en spegel som reflekterar hans personlighet. Han 

säger att han brukar identifiera sig med både kurdiska och svenska nationella känslor.  

Hardi, Sara och Lara säger att nationen har en stor betydelse. Enligt dem är det genom 

nationer som människor förenas av gemensamma faktorer, till exempel historia, språk, kultur 

och religion. Det är genom nationen man tillhör eller blir en del av historien, en del av det 

samhälle som man har kämpat för.  

Gullistan, Kameran och Sarwa säger att medborgarskap innebär att ha lika rättigheter och 

möjligheter, att bli respekterad och accepterad av samhället. Att bli lika behandlas som 

majoritetsfolk, att kunna säga sin åsikt, att inte bli förföljd.   

För Ahmad, Sardam, Baxter och Kava innebär medborgarskap inte mycket. Enligt dessa 

informanter är de världsmedborgare. De tycker att människorna tillhör jordens planet.  

Enligt dem behöver man inte något medborgarskap när man befinner sig på en och samma 

planet om man redan är världsmedborgare.   

Ilham, Media, Shna, och Shmal anser att nation betyder säkerhet. Med det menar de att man 

tillhör ett land. Landet i detta sammanhang ger sina medborgare en känsla och känsla betyder 

att man är trygg. Trygghet betyder också att man har en ursprunglig historia och kultur som 

ger denna medborgare en känsla av stolthet över sin nation.    

Sardar hävdar att medborgarskap för honom innebär att kunna tala fritt och känna sig som en 

del av samhället. 

Sabir säger att medborgarskap innebär att tillhöra ett land, där man utan rädsla kan påverka 

samhället, samt känna trygghet och ha lika möjligheter som andra. Sardar, Sabir och Hassan 

säger att de identifierar sig endast med den kurdiska nationella känslan.  
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Någon annan nationalitet innebär inte så mycket för dem. Enligt dessa informanter har de 

drömt och kämpat i åratal för nationen Kurdistan. Så länge Kurdistan är inte fritt, kommer de 

att kalla sig för nationslösa.  
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Analys 

 

Sammanfattningsvis kan resultatet av informanternas svar visas i följande figur.  

Figur 3 
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Under denna rubrik kommer jag att analysera det empiriska materialet och anknyta det till det 

teoretiska perspektivet som används i detta arbete. Jag kommer att analysera respondenternas 

berättelser kring deras identitet och identitetsskapande och om teorierna stödjer dessa 

berättelser.  

De teorier som användes i studien fokuserar i första hand på förståelsen av identitet. Identitet i 

detta sammanhang kan handla om jaget, handling, kommunikation, språk, religion, kulturella, 

nationalitet eller tillhörighet till en viss grupp.  

Resultaten har analyserats med hermeneutisk metod. Enligt denna metod finns olika sätt att 

förstå världen och hur en forskare ska befinner sig själv i den verklighet som ska analyseras. 

Med utgångspunkt från den ser vi alltid ser omgivningen från olika infallsvinklar; vi kan 

aldrig ställa oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten.  Inom ramen för en 

hermeneutisk forskning söker man de fruktbara sätten att förstå företeelser som kan vara svåra 

att hantera i vår vardagsförståelse.  

Enligt alla respondenterna skapas och omskapas identitet under olika tid och i skilda rum. 

Identitet är en process under förändring.  

Lana hävdar att begreppet identitet handlar om hur en person förstår sig själv och hur andra 

personer beskriver henne.  

Hanar talar om hur man accepterar sig själv. Att acceptera sig själv, betyder att finna sig själv, 

alltså att hitta själva jaget. Dlir kopplar identitet till hans kurdiska ursprung. Identitet betyder 

för honom hans personlighet och det som utmärker hans bakgrund.  

Identitet består av många egenskaper. Enligt Dlir ä identitet hur vi påverkar och påverkas av 

oss själva och andra i omgivningen. Hardi säger att identitet är hur andra tillskriver honom 

identitet. Enligt honom är identitet en pendling mellan olika platser och skapas och omskapas 

ständigt. Shmal säger att identitet likna de fyra årstiderna och varje årstid är enligt honom 

unik. Kava kopplar identitet till individens rötter, ens bakomliggande historier. 

Baxter hävdar att identitet är en produkt av individens aktiva val, vem man umgås med och 

var man vill leva. Dlir säger att identitet skapas och omskapas under olika perioder, till 

exempel: när man är student, politiker eller flykting. 
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Enligt Golstein-Kyaga och Borgström (2009) är identitet något som skapas i samspel med 

andra. Den skapas utifrån två aspekter: hur en individ ser sig själv tillsammans med andra och 

hur andra upplever individen (Goldstein- Kyaga och Borgström 2006).  

Stier (2003) liknar fenomenet identitet vid ett porträtt. Vad han försöker säga är att: Å ena 

sidan måla individen en bild av sig själv, vem han eller hon tror sig vara och å andra sidan 

målar andra personer utifrån sina tolkningar upp ett porträtt av vem och vad de uppfattar att 

en person är. Med andra ord målas det mänskliga porträttet av oss själva, men också av andra 

i vår omgivning. Enligt Stier blir detta porträtt aldrig färdigt, utan det skapas och omskapas 

ständigt (Stier, 2003)  

 

Mead (1976)  hävdar att identitet är ett resultat av den sociala strukturen och det kulturella 

mönstret och av de normer och värderingar som råder i samhället. 

Informanterna hävdar att det finns olika sätt för individen att identifiera sig. Det beror på var 

man befinner sig.  Maria Borgström (1998) talar om två aspekter kring identifikation, en 

subjektiv och en objektiv: 

Den subjektiva aspekten avser identitet inför sig själv, d.v.s. hur man definierar och 

identifierar sig själv.[…] Begreppet inbegriper också individens känsla av att vara 

herre över sitt liv.[…] Den objektiva aspekten avser identitet för och genom andra 

d.v.s. hur omvärlden identifierar och definierar en individ. (Borgström, 1998. s. 29)  

Dlir identifierar sig både som kurd och svensk, och ibland som världsmedborgare. Enligt Dlir 

är Kurdistan hans ursprungliga hemland och Sverige är hans andra hemland. Han säger att 

identitet även skapas av händelser som kan förändra en del av individens tankesätt och 

livstolkningar. Han tar upp exemplet om hur han en dag av slump träffade Olof Palme. Dlir 

kallar denna händelse en historisk händelse. Mötet med Palme påverkade honom på ett 

positivt sätt och ändrade en del av hans ursprungliga tänkesätt .  
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Men alla händelser kan inte vara positiva. Det kan även inträffa negativa händelser i livet som 

upplevs som förnedrande, diskriminerande, som mobbning och som trakasserier. Sarwa talar 

exempelvis om sitt kroppsliga handikapp och hävdar att hennes kroppsliga svårigheter har 

hindrat henne att kunna umgås och kommunicera med omgivningen.  

Hon hävdar att ibland ser folk hennes yttre seende än hennes inre. Dessa upplevelser har 

enligt Sarwa påverkat henne till att isolera sig och har format hennes identitet.   

Frantz Fanon (1954) berättar att han en dag av slump mötte ett barn i sällskap med sin mor på 

ett tåg. Barnet börjar plötsligt skrika: ”Titta, en neger, titta mamma, en neger!” Fanon fösöke 

sig på ett leende och visar sin öppenhet mot barnet, men gång på gång ropar barnet ”mamma, 

titta på negern, jag är rädd! Rädd! Rädd!”  

 I detta ögonblick försöker Fanon att samla ihop sig och beskriva hur han skapas till ”negern” 

i den vita blickens ögon och hur han genom detta reduceras till sin kropp. Fanon ger en bild 

av hur han känner sig när någon annan definierar honom och hur han som en svart person 

upplever den värld han befinner sig i (Fanon, 1997). 

Många forskare påpekar hur identitet hänger ihop. Enligt Goldstein- Kyaga och Borgström 

(2009) är relationen mellan identitet och språk svår att bryta eftersom språket har en 

känslomässig aspekt och kan användas som en identitetsmarkör för att markera tillhörighet till 

en viss grupp och utesluta andra. Mead (1976) hävdar att när man behärskar ett språk, får man 

en ny själ.  

Informanten Sara hävdar att språk betyder kommunikation, samhörighet, acceptans och 

möjligheter. Det är genom språket man kan försvara sina rättigheter oavsett var man befinner 

sig. Det är genom språket som man kommunicerar med omgivning.  

Enligt Abbas ger språk honom makt och en frihetskänsla. Det är genom språket han 

identifierar sig och språket ger honom mjöligheter att kunna resa och se omvärlden.  

Hardi säger att språk leder till att man besegrar många hinder. Han menar att när man 

behärskar ett eller flera språk då kan man kräva sina rättigheter.  
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Lara säger att språk är nyckeln till att en ny värld, språket har även stor betydelse för den 

sociala biten, hur man kommunicerar med omgivningen.  

Respondenterna Shna, Ahmad, Kava, Ilham, Media, Shmal, Gulli, Kameran, Sarwa, Sardam, 

Tara, Gullistan, och Baxter hävdar att språk är det enda medlet som individen kan använda för 

att sprida sin kultur och försvara sina rättigheter. Språket ger människan legitimitet, makt och 

tillhörighet. 

 

Enligt Goldstein-Kyaga och Borgström (2009):  

 

Språket har stor betydelse för bevarandet av identitet. Vi definierar oss själva och blir 

definierade av andra genom språket. Vårt sätt att tala avslöjar vår kulturtillhörighet. 

Språk har även stor betydelse för hur vi uppfattas av andra och hur andra uppfattar 

oss. […]Tillgången till flera språk innebär också tillgång till olika sätt att se på 

världen och till olika sociala regler för kommunikation (Goldstein- Kyaga och 

Borgström, 2009, s. 31f). 

Fanon (1997) hävdar att en människa som äger språket också äger den värld som uttrycks och 

förutsätts via språket. Därför ger språket en oerhörd makt enligt honom.  

Enligt Ingmar Söhrman (1997) har språk grundläggande funktioner som leder till integration, 

förmedling och information och därigenom leder språket till en känslomässig bindning.  

Enligt honom ett visst språk individen en plats i en viss kultur, vilket därmed ger individen en 

identitet och en känsla. Identitet i detta sammanhang ger individen hans/hennes rötter.  

När individen får rätten till sitt ursprung, då påverkar det individen att finna en trygghet i sig 

själv och känna en tillhörighet i sin omvärld (Söhrman, 1997). 

Hylland Eriksen (1996) talar om samhörighet, tillhörighet och behov. Han menar att behovet 

av att känna tillhörighet är något som finns hos varje människa. Han talar om att det är 

livsviktigt att tillhöra ett folk, en nation (Hylland, 1996).  
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Enligt Dlir ger medborgarskapet honom ett starkt självförtroende, frihet, makt och 

tillhörighet. Medborgarskap innebär även att bli respekterad och accepterad av samhället, att 

ha lika rättigheter och skyldigheter, att kunna rösta och påverka.  

Abbas, Sara, Hardi, Lana och Hanar, hävdar att genom nationen förenas de som människor av 

gemensamma faktorer, till exempel historia, språk, kultur och religion.  

Dlir säger att nation innebär en spegel som reflekterar hans personlighet.  

Sabir menar att medborgarskap innebär att påverka samhällets brister, samt känna trygghet 

och ha lika möjligheter som andra.   

För Ahmad, Sardam, Baxter och Kava innebär medborgarskap inte mycket. Enligt dessa 

informanter är de världsmedborgare. De tycker att människor tillhör jordens planet. Enligt 

dem behöver man inte medborgerskap när man befinner sig på en och samma planet då, man 

är världens medborgare.   
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 Sam m anfattande diskussion 

 

Sammanfattning av resultatet 

 

. Resultatet visar tydligt att identitet och identitetsskapande är en process som ständigt sker 

och förändras. Identitet är inget permanent utan den formas ständigt. En individs handlingar, 

ursprung, omgivning, utbildning, språk, kommunikation, åsikt och miljö utgör några av de 

faktorer som har en stor roll i en individs identitetsskapande.   

Identitet skapas och omskapas i tid och rum. Identitet målas upp från olika håll, först och 

främst av andra som finns i omgivningen, det beror även var individen befinner sig. Identitet 

beskrivs även som något som skapas och omskapas i samspel med andra människor, när man 

lever i ett gemensamt samhälle, då identiteten påverkas av samhällets förutsättningar och den 

sociokulturella omgivningen. Som Mead hävda är människan en rationell varelse, därför att 

hon är en social varelse.  

Många andra teoretiker och forskare som Katrin Golstein-Kyaga, Maria Borgström, Jonas 

Stier, Hylland Eriksen, Frantz Fanon m.fl. som jag hänvisat till i denna uppsats påpekar att 

identitet är en pågående process, ett sätt att möta livet och de utmaningar som sker i 

omgivningen. Forskarna hävdar också att människor kan skapa och omskapa sin identitet dels 

genom sin individuella förmåga och dels genom sin kollektiva samverkan. Med Meads ord, är 

identitet något som formas genom sociala erfarenheter. Identitet är ett resultat av den sociala 

strukturen och det kulturella mönstret och av de normer och värderingar som råder i 

samhället.  

Men det finns även hinder som kan påverka en persons identitet, när man kräver sina 

rättigheter. Rättigheter handlar om att en individ eller en folkgrupp har rätten att utöva sin 

kultur och tala sitt eget språk. 

 Enligt författarna hänger språk och identitet samman i flera avseenden. Språk har stor 

betydelse för bevarandet av identitet, att kommunicera med omgivningen och språk betraktas 

som makt.   
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Informanternas beskrivning av begreppet identitet skiljer sig enligt min uppfattning inte 

mycket åt i svaren. Enligt alla respondenterna skapas och omskapas identitet under olika 

perioder. Identitet är en process under förändring. Men man kan konstatera att det finns 

skillnad mellan första och andra generationens kurder, speciellt när det gäller de unga 

respondenterna som är födda eller har växt upp i Sverige, vilket framgår av denna 

undersökning. 

Den anda generationens kurder beter sig helt annorlunda än vad en del av den första 

generationens kurder gör. Resultatet visar att den andra generationens kurder har bättre 

möjligheter att påverka, kommunicera, handla, balansera, skapa och omskapa sin identitet än 

vad en del av första generationens kurder kan.  

Min undersökning visar att andra generationens kurder har mer mod och förmåga att skapa 

och omskapa sin identitet, tillhörighet och samhörighet. Första generationens kurder använder 

olika medel för att synliggöra sin identitet, till exempel genom yrke, musik, kläder och 

utbildning. Denna generation är nyfiken på saker och ting som sker i världens utveckling.  

De är effektiva när det gäller att få fram information kring händelser som sker i omgivningen. 

De berättar att de även är självmedvetna när de handlar och pendlar mellan två eller flera 

olika kulturer. Informanterna hävdar att för att kunna stärka en identitet måste man bygga en 

bro, en bro som kan överbrygga den kurdiska kulturen och den svenska kulturen, På detta sätt 

kan man skapa och omskapa sin identitet på ett positiv sätt.  

Resultatet visar även att deras kulturkrock har påverkat informanterna på ett positivt sätt. 

Enligt informanterna har de blivit berikade av flera kulturella identiteter. En del av 

informanterna som tillhör flera kulturer försöker genom koder balansera mellan kulturerna. 

Enligt dem finns det olika sätt att visa tillhörighet till en viss identitet.  

För att kunna identifiera sig och uppnå en balans måste man behärska ett språk - språk och 

identitet har en gemensam riktning. Språk leder till att människor kan kommunicera med 

andra nationer och folkgrupper i deras omgivning. När man lever med olika kulturer kan man 

välja det bästa, vilket på ett positivt sett kan leda till att skapandet av mer förståelse och 

trygghet.   
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Majoriteten informanterna som emigrerat till Sverige visar att de har byggt en stark identitet 

efter deras bosättning i Sverige och uppskattar sin existens i det svenska samhället. Enligt 

informanterna har Sverige berikat dem när det gäller demokrati, frihet, trygghet och kunskap. 

Första generationen lever i en dröm om att någon återvända till sitt ursprungliga land medan 

andra generationen helt öppet berättar att de är lika mycket svenskar som kurd. 
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Diskussion  

 

Syftet med denna uppsats har varit att studera identitetsprocessen och eventuella känslor av 

samhörighet med den egna gruppen bland första och andra generations kurder i det svenska 

samhället. Resultatet av undersökningen visar att identitet skapas och omskapas på olika sätt 

beroende på var individen befinner sig. Jag betraktar mig idag som den första generationens 

flykting som kom till Sverige under 1980-talet. Då tillhörde jag en annan generation.  

Men vad var skillnaden mellan då och nu? Det handlar om trettio år. Hur förändras en persons 

utseende, beteende, handling, duglighet och kraft efter så många år? Är det viktigt att tillhöra 

ett folk, nation, land eller räcker det att enbart vara världsmedborgare? Var hör vi hemma 

egentligen? Har vi något hem överhuvudtaget? Vad är det som sker med identiteten på längre 

sikt? Är det en naturlig process som sker hela tiden utan vårt medvetande? Eller det är bara en 

dröm? Det är frågor som jag ofta ställer jag till mig själv.  

 Under den pågående forskningen kring identitet och identitetsskapande bland första och 

andra generationskurderna har jag blivit berikad av informanternas berättelser och 

upplevelser. Jag blev övertygad om att förutom att identitet är en process under förändring 

förändras även en individs livstillstånd, det vill säga från att vara ung blir man gammal, man 

kan vara lugn eller bli arg, vara stark och bli svag, modig och bli rädd, ha en förmåga och bli 

oförmögen o.s.v. 

Jag fick även höra att en individens liv liknar våren, sommaren, hösten och vintern. Att varje 

årstid är en process som förändras med tiden, men varje årstid har även sin naturlika 

särprägel.  Jag fick höra hur första generationens kurder isoleras och trakasseras av maktens 

män i Kurdistan och gör dem som till nakna varelser.  

Informanterna berättade hur den nya generationens kurder försöker ändra på den dåliga 

behandling som har drabbat föregående generationer. Jag blev medveten om hur den andra 

generationens kurder skiljer sig från den första generationens kurder, när det gäller 

förhållandet till omgivningen, att balansera mellan olika kulturer, att sprida deras kultur och 

identitet genom utbildning, yrke, resor och musik.  



Sida 64 av 74 

 

 

Enligt Hammaren och Johansson (2007) finns olika kategorier av identitet, till exempel 

individuell och kollektiv identitet, kulturell identitet, förlust av identitet och uppkomsten av 

nya identiteter.  Det finns olika faktorer i denna forskning som påpekar att tid och rum, kropp, 

kommunikation, tillhörighet och nation spelar en dominerande roll kring skapandet av 

identitet och identitetsutveckling. Identitet påverkas inte minst i relation till sociala och 

kulturella faktorer och de livserfarenheter individen gör. 

Anita Eriksson och Birgitta Ericsson (1992) hävdar att identitetsutvecklingen kan försvåras 

eller påverkas starkt när barn växer upp i två olika kulturer. Detta på grund av barnen i den 

nya miljön blir utsatta för en dubbel identitet.  

Resultatet av denna undersökning tyder på att det snarare är tvärtom. Den andra generationens 

kurder som har vuxit upp eller är född i Sverige har starkare identitet än de som har kommit 

hit i vuxen ålder, de som jag kallar för första generationens kurder. Många av den första 

generationens kurder i enligt denna undersökning tycks ha svårigheter att hitta en 

”jagidentitet”, att finns sig själva i den nya miljön de har kommit till. Deras känsla är bunden 

till deras ursprungliga land. Denna känsla har påverkat den första generationens kurder att 

skapa flera identiteter än vad andra generationskurderna gör. Som Borgström har betonat 

syftar ”jagidentitet” på den djupare psykologiska kärnan i individens identitet och på 

individens känsla av att vara sig själv och att vara herre över sitt liv. 

Enligt min uppfattning har den första generationens kurder påverkats starkt psykologiskt av 

de upplevelser och svårigheter de har gått genom i sitt ursprungliga hemland. Dessa 

upplevelser har hindrat dem att skapa sig en ny identitet.  

De hinder som har påverkat den första generationens kurder är till exempel bristen på 

rättigheter, demokrati, frihet och den förtryckande politik de utsatts för m.m. Detta är bara 

några av de faktorer som påverkar eller förhindrar skapandet av en ny identitet.  

Young (2000) hävdar att varje medborgare har rätt att utnyttja och utveckla dels sina 

individuella förmågor och dels sin kollektiva samverkan. Han menar att det alltid finns hinder 

när man kräver sina rättigheter och att man kan drabbas av orättvisa hinder. Dessa hinder 

leder ibland till förtryck och trakasserier. 
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Som jag har redan påpekat ovan harr den andra generationens kurder en sagolik styrka, när 

det gäller att behärska andra språk, att kunna kommunicera med andra människor i 

omgivningen, bemöta hinder och svårigheter och att vara handlingskraftiga och beslutsamma.  

Enligt Goldstein- Kyaga och Borgström (2009) innebär tillgången till flera språk också 

tillgång till olika sätt att se på världen och kunskap om olika sociala regler för 

kommunikation.  

Söhrman (1997) menar att språket har grundläggande funktioner som leder till integration, 

förmedling av information, vilket medför att språket får en känslomässig bindning. Frantz 

Fanon diskuterar svarta människors upplevelser under kolonialismen och hävdar att om den 

svarta människans identitet är given a priori blir hennes verkliga funktion omätbar och 

ointressant. Svarta människor kan imitera vita, men blir ändå aldrig vita.  

 Förstagenerationskurdernas berättelser liknar vad Fanon uppger att svarta människor under 

kolonialismens tid har gått genom. Även om kolonialism inte funnits på samma sätt i 

Kurdistan efter fallet av det osmanska imperiet som i de länder Fanon skriver om, så är 

förtrycket liknande. I de områden av Kurdistan som kom att omfattas av Irak, Turkiet, Iran 

och Syrien efter det osmanska imperiets fall betraktades kurder i dessa nations ögon som 

onödiga och ointressanta - "Kurd är kurd och kan aldrig bli arab, turk eller perser". Dessa 

nationer har genom förtryck, särbehandling och trakasserier hindrat kurdernas samhörighet 

med andra i omgivningen.  

Hylland Eriksen (1996) menar att behovet att känna tillhörighet är något som finns hos varje 

människa. Han talar om politiken och politiska partier och hävdar att politiska partier bör ha 

nationen och identiteten för ögonen, annars uppstår förvirring och osäkerhet bland folket.  

Ingmar Söhrman (1997) skriver att identitet ger individen hans/hennes rötter. När individen 

får rätten till sitt ursprung, då medverkar det till att individen finner en trygghet i sig själv och 

kan känna en samhörighet med sin omvärld. 
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Jag vill avsluta uppsatsen och betona att resultatet av min forskning visar att både första och 

andra generationens kurder i grunden har en känsla av samhörighet med sitt ursprungliga 

hemland samt till det månkulturella Sverige. Respondenterna identifierar sig själva utifrån hur 

andra i samhället uppfattar och kategoriserar dem.  

Resultatet visar även att den andra generationens kurder har bättre möjligheter att se 

omvärlden och behärska flera språk samtidigt. Denna undersökning visar att språk är ett 

medel som kan påverka handling, kommunikation, kulturell balans och att skapa och omskapa 

individens identitet. Dessa ovan beskrivna fenomen som har varit grunden till utveckling och 

möjligheter för andra den generationens kurder har varit ett hinder för 

förstagenerationskurderna i deras ursprungliga land.  

Resultatet visar även att den unga generationens kurder på ett bättre sätt kan hävda sin närvaro 

och existens i det svenska samhället. Dessa unga kurder bygger en mycket stark identitet i 

relation till sin omgivning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 67 av 74 

 

 

 

Fortsatt forskning 

 

Under arbetets gång med denna uppsats har nya frågeställningar och inriktningar dykt upp, 

som jag inte haft tid kunna undersöka i detta arbete. Det hade varit intressant att göra en 

undersökning kring den tredje generationens kurder i Sverige. Hur påverkas dessa ungdomar 

av föregående generationer i sitt identitetsskapande, och hur ser de på och hur har deras 

uppväxt präglats av traditionella svenska värderingar.  Hur ser denna generations kurder på 

sin sociala tillhörighet, identitetsskapande och vad anser de vara viktigt i deras nutida och 

framtida liv. Ett annat område som jag tycker är mycket intressant är de kurder som är gifta 

med svenska män och kvinnor. Hur har detta påverkat båda parters identitet, kultur och språk? 
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Bilaga 1 

Lista över intervjupersonerna 

(fingerade nam n) 

 

Sabir 58 år, kom till Sverige 1988, från irakiska Kurdistan. Gift med Tara, har fyra barn 

tillsamman. Har en egen taxifirma i Uppsala.  

Dlir, 57 år, kom till Sverige 1982 från irakiska Kurdistan, gift och har fem barn. Dlir har fyra 

doktorandsexamina samt tre magisterexamina och jobbar som rådgivare i Kurdistan Regional 

Government (KRG). Bor i irakiska Kurdistan.  

Tara, 56 år, kom till Sverige 1988 från irakiska Kurdistan. Gift med Sabri, har fyra barn 

tillsammans. Tara är hemmafru och bor i Uppsala.  

Sardar, 55 år, kom till Sverige 1989, från turkiska Kurdistan, gift med Gulli . Sardar har en 

egen restaurang verksamhet i Göteborg.   

Hardi, 54 år, kom till Sverige 1996 från irakiska Kurdistan, gift, har två barn. Hardi är f.d. 

minister i irakiska Kurdistan under perioden (2009-2011). För närvarande jobbar han som 

affärsman i irakiska Kurdistan och Europa. Hardi bor för närvarande i irakiska Kurdistan.  

Hassan, 54 år, kom till Sverige 1985, från syriska Kurdistan, gift med Nahid, har tre barn 

tillsammans. Hassan har en egen grossistverksamhet i Norrköping. 

 Nahid, 54 år, kom till Sverige 1985, från Libanon, gift med Hassan, har tre barn tillsammans.  

Nahid är hemmafru och bor i Norrköping.  
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Gulli, 53 år, kom till Sverige 1989 från turkiska Kurdistan, gift med Sardar, har fem barn 

tillsammans. Gulli jobbar med sin man i deras restaurang i Göteborg och bor i Göteborg.  

Sara, 41år, kom till Sverige 1991 från irakiska Kurdistan med sina föräldrar. Sara är gift och 

jobbar som strategisk rådgivare i Sveriges riksdag och bor i Stockholm.  

Lana, 36 år, kom till Sverige 1996 från irakiska Kurdistan, gift har två barn. Lana har en 

kandidat examen och jobbar som kommunalpolitiker i Kalmar och bor i Kalmar.  

Baxter, 21år, född i Sverige, hans far kommer från syriska Kurdistan och hans mor från 

Libanon. Baxter är student vid Stockholms universitet.  

Shna, 21år, född i Sverige, hennes föräldrar kommer från irakiska Kurdistan. Shna är student 

vid Uppsala universitet.  

Amina, 21år, född i Sverige, hennes föräldrar kommer från turkiska Kurdistan. Studerar 

biokemi vid Göteborgs universitet.  

Sardam, 22 år, född i Sverige, hans föräldrar kommer från irakiska Kurdistan. Sardam 

studerar medicin vid Göteborgs universitet.  

Ilham, 23 år, född i Sverige, hennes föräldrar kommer från turkiska Kurdistan. Ilham jobbar 

som socialsekreterare i Göteborg.  

Media, 23 år, född i Sverige, hennes far kommer från syriska Kurdistan och hennes mor från 

Libanon. Media är ekonom och jobbar på ett företag i Norrköping.  
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Ahmad, 24 år, född i Sverige, hans föräldrar kommer från turkiska Kurdistan. Ahmad jobbar 

som kock i familjens restaurang i Göteborg.  

Hanar, 24 år, född i Sverige, hennes familj kommer från iranska Kurdistan. Hanar jobbar på 

Swedbank i Stockholm och bor i Stockholm.  

Kava, 25 år, född i Sverige, hans far kommer från syriska Kurdistan och hans mor från 

Libanon. Kava s jobbar som sjukgymnast i Norrköping. Bor i Norrköping.  

Kameran 26 år, kom till Sverige som barn med sina föräldrar från turkiska Kurdistan. 

Kameran jobbar som barntändare på sin fars restaurang i Göteborg, bor i Göteborg.  

Shmal, 26 år, kom till Sverige som barn med sina föräldrar från irakiska Kurdistan. Shmal har 

en kandidatexamen i psykologi vid Stockholms universitet, bor i Stockholm. 

 Sarwa, 27år, kom till Sverige som barn med sina föräldrar från irakiska Kurdistan. Sarwa har 

en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms universitet och bor hos sina föräldrar i 

Uppsala.  

Gullistan, 28 år, kom till Sverige som barn med sina föräldrar från turkiska Kurdistan. 

Gullistan jobbar i en guldaffär i Göteborg.  

Abbas, 31 år, kom till Sverige som barn med sina föräldrar från irakiska Kurdistan. Abbas är 

författare. B 
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