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Titel  

Drömmar om ett hemland – Diasporisk identitet och transnationella nätverk i mångfaldens Sverige 
 
Title 
Dreams of a homeland –Diasporic identity and transnational networks in the Swedish diversity 

Sammanfattning 

Detta är en kvalitativ studie vars huvudfokus belyser hur två etniska folkgrupper, ”assyrier/syrianer” samt bosniaker 

förhåller sig till sin etniska identitet utanför ursprungslandet och hur dem ser på att leva i diasporiska grupper. 

Studien behandlar även betydelsen av transnationella nätverk och förbindelser över nationsgränser. Diasporiska 

grupper har kommit att utveckla transnationella nätverk som överskrider nations gränser och människor liv påverkas 

dagligen direkt samt indirekt av att leva mellan två identiteter. Det finns människor i samhället som drar nytta av 

denna kulturella rikedom som finns inom etniska och kulturella föreningar men det finns även dem som ser 

begräsningar inom samhället genom att ha två identiteter.   

 
Abstract 
This is a qualitative study whose primary focus illustrates how the two ethnic groups, assyrians/Syriac and the 

bosniaks relate to their etnich identity outside their country of origin, and how they look at living in diaspora 

communities. The study also addresses the importance of transnational networks and connections across national 

borders. Diasporic groups have come to develop transnational connections that excess nation´ borders and human 

lives are affected daily direct and indirect of living between two identities. There are people in society who benefit 

from this cultural richness that exists within ethnic and cultural associations, but there are also those who see the 

limitations of the society having two identities. 

 

Nyckelord 

Diaspora, Etnicitet, Identitet, Transnationella nätverk, inkludering, exkludering 

Keywords 
Diaspora, Ethnicity, Identity, Transnational networks, inclusion, exclusion 
 
 
 

 

http://www.ep.liu.se/


Förord 
Tack till alla ni som deltog i denna studie. Utan er så hade jag inte kunnat genomföra denna 

studie. Ni ska vara stolta över er rikliga kultur och framför allt er etniska tillhörighet. 

 

Tack till min familj stöttat mig genom denna studie. 

 

Vill även tacka min handledare Magnus Dahlstedt som hjälpt mig genom denna uppsats med 

motiverande ord och konstruktiv kritik. 

 

Ett stort tack till er alla. 
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Inledning  

Denna studie handlar om hur människor formar sin identitet och gemenskaper över nationella 

gränser i en global värld. Globaliseringen har medfört en internationell migration och människor 

flyttar idag allt längre och till platser där man förut sällan hittade stora minoritetsgrupper. 

Globaliseringens effekter har genererat att nationsgränserna har suddats ut och att världen blivit 

allt mer sammanbunden. Rörligheten har ökat och blivit en viktig del i dagens värld. Välbeställda 

och utbildade människor tenderar till att resa allt oftare då indviden kan röra sig fritt, medan det 

finns människor som inte har möjligheten till denna rörelsefrihet. Det finns dessutom olika 

grupper i världen som på frivilliga och ofrivilliga grunder bor utanför sina hemländer till följd av 

krig, förföljelser eller socioekonomiska förhållanden. Människans identitet är i en ständig 

förändring utifrån olika faktorer som speglar människans vardag som t.ex. livsvillkor och identitet 

Identitetsskapande är lång process som pågår under en lång period i människans liv. Vår identitet 

är ett sätt för oss att definiera oss själva och så att andra kan definiera oss.1 I ett mångkulturellt 

samhälle som Sverige, så finns det en mångfald av människor med olika etniska identifikationer 

som t.ex. religioner, språk, etniciteter och kulturer. Människors förflyttningar medför oftast att 

det finns starka sociala och känslomässiga skäl till att hålla kontakten i form av transnationella 

sociala nätverk över nationella gränser.2 Människor som lever i vissa etniska grupper skapar 

nätverk med familjer, vänner och bekanta och bildar därmed kulturella och etniska föreningar 

och organisationer. Kännetecknande för sådana grupper är att diasporas refererar till 

gemenskaper, som utvecklats av grupper som har en uppfattningen om att de lever utanför 

hemlandet eller den historiska nationen. Betydelsefullt för gemenskaperna är historier om 

hemlandet, som har en central plats i det kulturella och sociala liv som institutionaliseras i 

kulturella/etniska föreningar. Föreningar kan i vissa fall ses som en förlängning av det kulturella 

och sociala liv som existerar i ursprungslandet.3 Att känna tillhörighet, att känna sig hemma är 

något centralt för människan och speglar även individens vardagsliv. Människor besöker allt 

oftare sina ursprungsländer idag och har återkommande kontakter med hemlandet vilket ses som 

en viktig del i individens tillvaro. Penningförsändelser från migranter är viktiga för släktingar 

utomlands och utgör en viktig del av hemländernas ekonomier.4 Genom att människor idag 

genom sina dagliga aktiviteter, ekonomiska, sociala och politiska relationer överskrider sina 

                                                 
1 Stuart, Hall, "The Question of Cultural Identity" i Modernity and its Futures, red. Stuart, Hall m.fl. (Oxford, 1992) 

s.287 

2 Per, Gustafson, ”Ett transnationellt perspektiv på migration” i Transnationella Rum, red. Erik, Olsson m.fl. (Umeå, 

2007) s.22 

3 Östen, Wahlbeck, Erik, Olsson, ”Diaspora – ett berest begrepp” i Transnationella Rum, red. Erik, Olsson m.fl. 

(Umeå, 2007) s.46 f. 

4 Per, Gustafson, ”Ett transnationellt perspektiv på migration” i Transnationella Rum, red. Erik, Olsson m.fl. (Umeå, 

2007) s.15 
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nationsgränser,5 så är detta ämne av intresse både kunskapsmässigt och samhällsmässigt då det 

mångkulturella samhället växer och breder ut sig.  

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet i denna studie är att undersöka hur individer som är födda utomlands eller personer med 

utländsk bakgrund, skapar sin etniska identitet.6 En viktig aspekt är att synliggöra den roll som 

kulturella och etniska föreningar har för individens identitet. Vilken betydelse har de etniska 

identifikationer för individens vardag? Vad har dessa individer för tankar om identitet och hur ser 

deras livsförhållanden ut i förhållande till deras etniska identitet? Hur upprätthåller dessa 

individer sina kontaktnät med individer av samma etniska tillhörighet i det landet som dem är 

bosatta i.  

 

Forskningsfrågorna i denna studie har varit formulerade på sådant sätt att dem åskådliggjort 

informanternas förhållningssätt till sin etniska identitet. Hur upprätthåller dem denna etniska 

identitet och hur ser dem på identitetsskapande. Vilken syn har människor gällande sin 

tillhörighet? Var ser man sig själv tillhöra? Vad vill man tillhöra i mångfaldens Sverige och får 

man tillhöra? Och vilken betydelse har de etniska och kulturella föreningarna för deras identitet?  

Avgränsningar 

I denna studie så har jag valt att använda mig av två etniska folkgrupper ”assyrier/syrianer”7 och 

”bosniaker”.8 Valet av att förankra mig till dessa två grupper är grundande på olika faktorer som 

spelat in. Valet av dessa två grupper är delvis baserade på geografiska premisser och dessa två 

etniska grupper som deltagit i studien är från en medelstor svensk stad, som har en lång historia 

av etnisk mångfald. Dessa två etniska grupper är väl synliga och etablerade i en stad där dem har 

etablerat etniska, kulturella och religiösa föreningar. Grupperna är de två största och kan ses som 

de mest olika samfunden i staden. Dessa två grupper är olika i det avseendet att deras kultur, 

språk och religion skiljer sig åt. De valda grupperna har olika historier och erfarenheter att berätta 

om och det är därför jag valt att specificera och förankra mig till just dessa två. Dessa två etniska 

grupper lever i förskingring runt om i världen till följd av krig, förföljelser, arbetskraftsinvandring 

eller i och med att dem är statslösa. Trots att dessa två grupper lever i förskingring, så har den ena 

                                                 
5 Per, Gustafson, ”Ett transnationellt perspektiv på migration” i Transnationella Rum, red. Erik, Olsson m.fl. (Umeå, 

2007) s.16 

6 Med termen ”födda utomlands” menar jag individer som är födda i annat land och personer med utländsk 

bakgrund är de individer som har en eller två föräldrar som är födda utomlands.  

7 Användningen av ”assyrier/syrianer” bör inte tolkas som att jag likställer dessa två grupper, utan det bör ses som 

ett sätt att betona likheter mellan dem. 

8 Bosniaker är en sydslavisk etnisk folkgrupp som huvudsakligen bor i Bosnien-Hercegovina. Bosniaker brukar infalla 

under termen bosnier, vilket är ett samlingsbegrepp för människor med bosnisk nationalitet och dessa bör ej 

förväxlas. Bosniaker är en egen etnisk folkgrupp i Bosnien-Herecegovina och likaså kroater och serber. 
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etniska folkgruppen bosniaker två nationella identiteter. De förankrar sig själva till Sverige och 

hemlandet Bosnien-Hercegovina, en nation där det finns gemensamma etniska identifikationer 

som denna etniska grupp kan relatera till. Assyrier/syrianer saknar den ena nationella identiteten 

just för att deras etniska folkgrupp saknar en egen stat, samt den betryggande anknytningen till ett 

eget land. Därmed är denna etniska folkgrupp statslös i och med att den stat som dem kan 

identifiera sig med saknas.9 Assyrier/syrianer som folkgrupp är inte etniskt turkar eller syrier, utan 

härstammar från deras nuvarande territorium.10 Gruppen definierar sig därmed till den etniska 

identiteten, vilket är starkt förankrad i föreningarna. Studien går inte ut på att göra en direkt 

jämförelse utan jag använder mig av gruppernas vardagserfarenheter för att med utgångspunkt av 

de olika praktikerna se på vilket sätt diasporiska och transnationella identiteter och gemenskaper 

bildas över statsgränser där det forna hemlandet och det nya binds samman. Dock ska detta inte 

ses som en uteslutning att jämförelser mellan dessa två grupper framgår i analysen.  

Teoretiskt perspektiv 

Diasporas huvudingång relaterar till begreppet etnicitet. Robin Cohens bok om Global Diasporas 

där han beskriver olika diasporagrupper11 och denna studie ses som en imponerande 

katalogisering av olika gemenskaper runt om i världen.12 Samtidigt beskriver Stuart Hall diasporas 

som ett socialt tillstånd och fokuserar på mångfald och transnationell mixning. Teorierna kring 

diaspora kan uppfattas som ensidigt i det avseendet att den forskning som finns och det material, 

är genererat från den västerländska världen, samt att det finns lite forskning från hemländerna då 

transnationella nätverk är som det beskrivs, ett relativt nytt forskningsområde.13 

Etnicitet ett komplext begrepp 

Etnicitet faller in i olika perspektiv, men är väl sammanbindande med diaspora begreppet. 

Tillhörighet, kultur, religion, språk och identitet infaller också under etnicitet och likaså diaspora 

som begrepp.14 Richard Jenkins beskriver att individens primära identitet är etnicitet.15 Begreppet 

etnicitet är inte enbart en definition i vardagsspråk utan även ett ideologiskt/politiskt begrepp 

                                                 
9 Montserrat, Guibernau, Nations without States. Political Communities in a Global Age (Cambridge, 1999) s.17 

10 Bengtsson, Bo, Per, Strömblad, ”Etniska föreningar och politisk integration” i Föreningsliv, delaktighet och lokal politik 

i det mångkulturella samhället red. Bengtsson, Bo & Kugelberg, Clarissa (Malmö, 2009) s.84 

11 Robin, Cohen, Global Diasporas. An introduction (London, 2001) 

12 Lisa, Åkesson, ”De är otacksamma. Transnationella skyldigheter ur de kvarboendes perspektiv” i Transnationella 

Rum, red. Erik Olsson m.fl. (Umeå, 2007) s.93 

13 Per, Gustafson, ”Ett transnationellt perspektiv på migration” i Transnationella Rum, red. Erik, Olsson m.fl. (Umeå, 

2007) s.47 f. 

14 Abby, Peterson, Ålund, Aleksandra, ”Etniciteter: Ras, kön, klass, identitet och kultur” i Etnicitet, Perspektiv på 

samhället, red. Mikael, Hjerm, Abby, Peterson (Malmö, 2007)s.21 

15 Richard, Jenkins, Social identity (London, 2004) s.22 



 4 

som är flytande och som präglas av historiska och kulturella betingelser.16 När man pratar om 

etnicitet så pratar man oftast om individer i grupper som delar vissa gemenskaper17. Hanna 

Wikström beskriver etnicitet i boken Etnicitet som en kategorisering av människor och grupper 

utifrån dess ursprung.18 Utifrån Hyllands teori kring etnicitet och etniska grupper så uppstår dessa 

genom möten mellan olika människor då sociala situationer uppstår. För att etnicitet ska kunna 

existera och uppstå så måste det finnas en relation i gruppen i samspel med andra grupper. 

Föreställningar om att andra individer eller grupper är olika ens egen grupp är utmärkande inom 

begreppet etnicitet. 19 Identiteten ger individen en plats i samhället utifrån sociala mönster, och 

inom sociala institutioner så kan identiteten ses som en roll när det kommer till interaktionen 

mellan människor i grupp. 20 Etnicitet förklaras som en kategorisering av människor och grupper 

utifrån deras ursprung. Vissa platser och geografiska områden är likaså identitetsbundna och 

människor identifierar sig inte alltid fullt ut med sitt hemland och kan därigenom känna ett 

starkare band till sitt hemland eller till den historiska nationen som existerade en gång i tiden. Det 

kan även ses som en dubbelriktadprocess i det avseendet att människor identifikation görs 

individuellt, i samspel med andra och människan kategoriseras i samspel med andra människor då 

individen blir betraktad på ett annat sätt. Människan blir därigenom kategoriserad inifrån och 

utifrån sin egen grupp.  

Diaspora 

Diaspora kommer från det grekiska ordet ”förskingring” vilket vi i moderna ord förklarar och 

uttalar som ”kringsprid het”. Robin Cohen beskriver Diaspora i boken Global Diasporas som ett 

begrepp som människan tillämpat när man pratar om migration och kolonialisering. Däremot, för 

tillexempel Judar, afrikaner palestinier och armenier så innebär begreppet diaspora kollektiva 

katastrofer som t.ex. exil, folkmord och mass tvångsförflyttningar.21 Begreppet diaspora relaterar 

till olika bestämmelsers kring diasporiska grupper. Diasporiska grupper som lever i förskingring 

förklaras som att de är hemlandsorienterade och att de består av olika gemenskaper. Genom de 

olika perspektiven som ges gällande synen på diaspora och dess katalogisering som Cohen 

beskriver så kan man se skillnader mellan olika diasporgrupper. Den katalogisering som görs av 

Cohen är att han kategoriserar diasporiska grupper utifrån de orsaker som lett till att dem lever i 

förskingring som exempelvis: 

 

 Offer/flyktingdiasporas: Där oftast dem traditionella diasporiska grupperna infaller som 

exempelvis judiska, afrikanska, armeniska och palestinska etc.  

                                                 
16 Abby, Peterson, Ålund, Aleksandra, ”Etniciteter: Ras, kön, klass, identitet och kultur” i Etnicitet, Perspektiv på 

samhället, red. Mikael, Hjerm, Abby, Peterson (Malmö, 2007) s.22 

17 Ingvar, Svanberg och Mattias, Tydén, Tusen är av invandring. En svensk kulturhistoria, (Stockholm, 2005) s.13 
18Hanna, Wikström, Etnicitet (Malmö, 2009) s.12 ff. 13 
19Thomas, Hylland, Eriksen, Etnicitet och nationalism (Nora, 1998) s.9 f. 
20Ibid. s.22 
21 Robin, Cohen, Global Diasporas. An introduction (London, 2001) s.ix  
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 Kolonialiseringsdiasporas: greker, engelsmän, ryssar spanjorer etc.  

 Arbetskraftsdiasporas: kineser, japaner. Sverige har haft en stor arbetskraftsinvandring 

under 60-70 tal då stora grupper av folk från Turkiet, Italien och Jugoslavien invandrare.  

 Handelsdiasporas: italienare, libaneser, kineser etc. Kulturella diasporiska grupper: 

kineser, indier karibiska folkgrupper etc.22  

 

Som läsare så kan man se vissa mönster gällande Cohens katalogisering för dessa två etniska 

grupper i studien. Dessa två grupper faller in under offer/flykting diasporas samt 

arbetskraftsdiasporas. Det som även är karakteriserade för människor som lever i diaspora är att 

individen utvecklar en kombination av tillhörighet med ursprungslandet och det land man är 

bofast i. Detta kan ses som individuellt i den bemärkelsen att varje människa avgör utifrån egna 

erfarenheter och livsförhållanden hur individen formar sin identitet. Människor som bor utanför 

sina hemländer under en längre tid utvecklar oftast en kollektiv identitet och definierar sig som 

att dem lever i diasporas.23 I den globaliserande världen så har diaspora som term fått en positiv 

klang i den meningen att människor som bor utanför sina hemländer idag håller fast och 

upprätthåller kollektiva identiteter och definierar sig som diasporas. Detta trots att grupperna inte 

blivit utsatta för den traditionella och olyckliga beskrivningen av diasporas. Dessa grupper har 

migrerat på grund av andra positiva orsaker enligt Cohen migrerat till andra länder som en följd 

av arbetskraftsinvandring och handel mellan nationer. Dessa grupper har ett mer positivt 

förhållande och nätverk till sina hemländer.24Allt fler människor och hela grupper i dagens samtid 

identifierar sig som att dem lever i en diaspora då migrationen i världen ökat i mängd och allt fler 

människor bor utanför sina hemländer.25 Ett centralt och viktigt inslag i diaspora är 

transnationella kontakter vilket infaller under termen transnationella nätverk som överskrider 

nations gränser.  

Transnationella nätverk  

Transnationella nätverk och aktiviteter är en beteckning vilket handlar om kontakter och utbyten 

som överskrider nationsgränser.26 Det finns både ett nationellt och transnationellt perspektiv när 

man diskuterar transnationalitet. Utifrån det nationella perspektivet så förväntas en migrant att 

tillhöra och identifiera sig med en nationalstat och visa lojalitet mot det nya hemlandet.27 Detta 

har uppmärksammats mer under senare år till följd av den populistiska högerns frammarsch i 

Europa där man riktat en stor uppmärksamhet mot invandring och personer med utländsk 

                                                 
22 Robin, Cohen, Global Diasporas. An introduction (London, 2001) s.178 

23 Ibid. s.ix  

24 Ibid. s.x  

25 Östen, Wahlbeck, Erik, Olsson, ”Diaspora – ett berest begrepp” i Transnationella Rum, red. Erik, Olsson m.fl. 

(Umeå, 2007) s.44 

26 Per, Gustafson, ”Ett transnationellt perspektiv på migration” i Transnationella Rum, red. Erik Olsson m.fl. (Umeå, 

2007) s.18 

27 Ibid. s.17 
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bakgrund till följd av de migrationsströmningarna. Det transnationella perspektivet 

uppmärksammar att migranter upprätthåller och utvecklar sina band, både till det nya landet samt 

ursprungslandet. Detta skapar i sin tur transnationella aktiviteter som t.ex. ekonomiska, sociala 

och politiska relationer mellan länderna. Genom att människor skapar dessa olika transnationella 

nätverk så uppstår det oftast flera identiteter av tillhörighet både till ursprungslandet och 

”hemlandet”.28  

Tidigare Forskning  

Diaspora är ett väl använt begrepp inom samhällsvetenskaplig forskning. Robin Cohen professor 

inom sociologi är en av många som är framstående inom migration och området diaspora. Han är 

författare till boken Global Diasporas och Cohens bok är en introduktion inom forskningsområde i 

vilket han gör en klassificering och katalogisering av diaspora och dess olika former. Cohen 

beskriver även i sin analys relationerna mellan identitet och migration. Cohen har lyckats 

sammanfläta den traditionella diasporan med samtidens transnationella migrantströmningar runt 

om i världen.  

 

Erik Olsson och boken Transnationella Rum har varit betydelsefull under denna uppsats. I boken 

så beskrivs penningförsändelsers betydelser och diasporans olika ursprungsdelar och vilken 

betydelse diasporiska grupper har för samhället och nyanlända. Boken belyser den internationella 

migrationen och de etniska spänningarna som skapats och lägger även tyngd på de gränslösa 

transnationella nätverken som medföljer diasporiska grupper.  

 

Khalid Khayati, har tidigare forskat om den diasporiska folkgruppen kurder. I boken From victim 

diaspora to transborder Citizenship så beskriver Khayati den diasporiska transformationen bland 

kurder och de transnationella relationerna mellan kurder i Frankrike och Sverige. Khayati 

beskriver kurdernas transformation som diasporisk grupp samt hur utvecklingen i Kurdistan 

påverkar kurderna som lever i diaspora. Intresseväckande är även Khayati´s beskrivning om hur 

kommunikationsteknologin bidragit till att marginaliserade grupper lyckats kommunicera med 

varandra genom internet och betydelsen av kommunikation för upprätthållandet av 

transnationella nätverk.29 Forskningen visar också på hur kommunikationsteknologin har medfört 

att diasporiska gruppers möjligheter att effektivisera deras redan effektiva nätverk samt hur 

kurderna lyckats dra nytta av internet och genom nätet skapat virtuella gemenskaper. Studien 

visar även på hur den nya kommunikationsteknologin gjort det enklare för den globala världen att 

integreras samman. Intresseväckande är även beskrivningen om hur diasporiska grupper dragit 

                                                 
28 Per, Gustafson, ”Ett transnationellt perspektiv på migration” i Transnationella Rum, red. Erik Olsson m.fl. (Umeå, 

2007) s.17 

29 Khalid, Khayati, From victim diaspora to transborder Citizenship. Diaspora formation and transnational relations among Kurds in 

France and Sweden (Linköping, 2008) s.37 
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nytta av denna alternativa median som t.ex. internet forum, online tidningar. Denna studie har 

varit av stor vikt för att få en inblick i transnationella nätverk.30  

 

Ytterligare en forskning som varit intresseväckande för denna studie är Barzoo Eliassi bok A 

Stranger in my homeland – The politics of belonging among young people with Kurdish backgrounds in Sweden. 

Eliassi har fokuserat på unga personer med kurdisk bakgrund och hur dem ser på sin position i 

svenska samhället, samt vad hemlandet betyder för dessa personer och hur dem ser på sin 

kurdiska identitet och sociala position i samhället.31 En av de centrala faktorer som Eliassi 

exemplifierar är inkludering och exkludering av ungdomar med utländsk bakgrund i Sverige. 

Exemplen som tas upp i studien med ungdomarna är deras syn på identifikation och deras 

erfarenheter av svenskt medborgarskap.32 Han beskriver att man som medborgare har rätten till 

samma rättigheter som majoritetsbefolkning men att man inte blir accepterad som svensk i 

samhället vilket i sin tur ger negativa konsekvenser för migranters position i samhället som en 

underordnad grupp i förhållande till majoritetsbefolkning.33 Beskrivningar om exkludering i det 

vardagliga livet och ifrågasättandet av att vara svensk, för att man inte uppfyller vissa kriterier 

som t.ex. hudfärg, hårfärg och språk.34 Denna exkludering som beskrivs i den tidigare 

forskningen är något jag kunnat dra paralleller med genom att synliggöra informanternas syn om 

tillhörighet i studien. 

Metod och metoddiskussion 

Den metod som använts under studiens gång är kvalitativ forskningsstrategi med individuella 

intervjuer och gruppintervjuer. Metoden används för att få en större förståelse kring ett specifikt 

ämne, där tyngdpunkten ligger i ord snarare än siffror om man nu jämför med kvantitativ 

metod.35 Forskningsstrategin beskrivs av Alan Bryman i boken Samhällsvetenskapliga metoder som en 

konstruktionistisk och tolkande metod.36 Metoden har under studiens gång bidragit till att få fram 

personernas olika perspektiv och erfarenheter kring etnisk identitet. Bekvämlighetsurvalet har 

tillämpats då jag tagit hjälp av individer som finns i min närhet. 37 Intervjuerna har huvudsakligen 

bestått av semistrukturerade intervjuformer med förutbestämda frågor. Det har även tillkommit 

följdfrågor till informanterna beroende på diskussionens omfattning. Följdfrågor har varit ett sätt 

                                                 
30 Khalid, Khayati, From victim diaspora to transborder Citizenship. Diaspora formation and transnational relations among Kurds in 

France and Sweden (Linköping, 2008) s.36 f. 

31 Barzoo, Eliassi, A stranger in my homeland. The politics belonging among young people with Kurdish backgrounds in Sweden 

(Sundsvall, 2010) s.10 f. 

32 Ibid. s.133 f. 

33 Barzoo, Eliassi, A stranger in my homeland. The politics belonging among young people with Kurdish backgrounds in Sweden 

(Sundsvall, 2010) s.10 f. 

34 Ibid. s.134 f.  

35 Alan, Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2004) s.249 

36 Ibid. s.468 

37 Ibid. s.114 
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för mig som moderator att få ut en mer djupare information från personerna. Intervjuerna har 

skett enskilt med dessa två grupper och poängen med detta är att jag ville att informanterna skulle 

ha en viss gemenskap i varje grupp samt att flera av dessa känner varandra sedan tidigare. Detta 

gjorde det enklare för gruppen att integrera och diskutera med varandra. Grupperna har 

diskuterat deras förhållande till identitetsskapande och synen på diaspora.  

 

Nackdelarna i samband med ett sådant urval är att det fanns risk för dolda antaganden under 

gruppintervjun. Exempel på sådana dolda antaganden är, då personerna antar att man som 

moderator är delaktig i diskussionen.  Det uppstod även antaganden hos enskilda individer i de 

två gruppintervjuerna om att dem enhälligt tyckte likadant kring en specifik fråga samt att man 

inte behövde precisera vissa saker. Sådana situationer som kan uppstå när man avgränsat sig bör 

inte ses som att grupperna är ”lika” i alla anseenden. Det finns enorma skillnader mellan och 

inom dessa två grupper och personerna som deltagit i studien.  

Urval av informanter 

För att kunna upprätthålla etniska gemenskaper så är det viktigt med kontaktnät. Det är även 

betydelsefullt att människor samverkar i grupp. Frågor kring diasporiska föreningar och 

identitetsskapande har lyfts fram i intervjuerna som det centrala. Att undersöka dessa två 

gruppers förhållande till kulturella och etniska föreningar, har varit en väsentlig del i denna studie. 

Samt att undersöka betydelsen av den interaktionen som föreningen har för grupperna och hur 

dem förhåller sig till den etniska identiteten och dess uppfattning om att leva i diaspora. 

Informanterna har olika demografiska variabler och har därmed olika åldrar och kön. Personerna 

i grupperna har en viss förankring till föreningar i den mån av att dem har deltagit i en 

kulturell/etnisk förenings aktiviteter som t.ex. konserter och diskussionsgrupper. Personerna kan 

även vara aktiva medlemmar i en sådan förening som t.ex. kyrkan, moské eller annan 

etnisk/kulturell förening. Jag har använt en nyckelinformant som är medlem och aktiv i en 

kulturell förening. Nyckelinformanten har kommit med förslag på informanter som varit av 

intresse till denna studie.38  

Intervjuer  

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer med förbestämda frågor som både är 

allmänna och specifika formulerade frågor.39 Intervjuformen som tillämpats består varken av 

strängt formulerade frågor, eller ett öppet samtal utan den behandlar vissa allmänna teman.40 I 

intervjun så är det möjligt att variera ordningsföljden mellan frågorna samt att frågorna är mer 

allmänt formulerade.41 Följningsfrågor tillkommer då informanterna inte ger ett realistiskt svar på 

                                                 
38 Alan, Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002) s.285 

39 Ibid. s.124 

40 Steinar, Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997) s.32 

41 Alan, Bryman Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002) s.472 
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en specifik fråga, delvis om det så krävs att man som forskare behövde mer respons. Frågorna är 

formulerade på ett sätt som underlättar informantens svar, men dessa har inte varit allt för 

specifika eftersom specifika frågor kan i sin tur påverka informantens svar. Jag har under 

intervjuerna undvikit att påverka dem med ledande frågor.42 Relationen mellan forskare och 

informanten är viktigt och det har varit av stor vikt att informanten snarare berättar än att jag 

kontinuerligt tillfört med frågor på en generell basis. Victoria Wibeck beskriver fokusgrupper i 

boken Fokusgrupper som en form av intervjuer som genomförs med en mindre grupp människor.43 

Gruppintervjuerna har varit till fördel i det hänseendet att diskussionen mellan informanterna 

varit av stor vikt. Genom att jag arbetat med två fokusgrupper av olika etniciteter så har det 

bidragit till en uppsjö av personliga berättelser i diskussionerna. Fördelarna av att genomföra 

gruppintervjuer övervägde de nackdelar som oftast förknippas med användandet av 

fokusgrupper. När man pratar om diaspora så menar man oftast hela grupper, därför har 

användandet av fokusgrupper varit essentiellt i det avseendet att det uppstår en diskussion när 

man använder sig av gruppintervjuer. Fokusgrupper är i först hand en metod vilken syftar till 

datainsamling för olika forskningsändamål.44 Fokusgrupp kan ses som ett strukturerat 

gruppsamtal, men detta gäller enbart tills en diskussion uppstår inom gruppen då intervju oftast 

övergår till halvstrukturerad form till följd av att gruppdiskussioner sällan är formella.45 De 

demografiska variabler och informanternas gemensamma etniska identifikationer bidrog till ett 

positivt integrerande inom gruppen samt att dessa kände en viss samhörighet med varandra.46 

Genom att frågorna ställdes till alla i intervjugruppen, så bidrog det till ett gemensamt samtal där 

alla deltagare bidrog.47Användandet av grupper, gav mig en möjlighet att återskapa vissa 

kollektiva berättelser från informanterna om deras erfarenheter och kunskaper kring 

frågeställningarna. Gruppinteraktionen mellan informanterna i diskussionerna, gav mig det 

datamaterial som behövdes.48 

Etiska riktlinjer 

Som forskare har man ett etiskt och moraliskt ansvar när det kommer att till att intervjua 

individer och hela grupper. För att skydda individer och deras deltagande i denna studie så finns 

det fyra olika individskyddskrav som tillämpas enligt vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer.49 Riktlinjerna tillämpas för att skydda personernas integritet, identitet och 

personuppgifter från utomstående och att ingen individ ska ta skada under eller efter studiens 

gång. Informationskravet syftar på att man som forskare har en ett informerat samtycke vilket 

                                                 
42 Steinar, Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997) s.19 

43 Victoria, Wibeck, Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod (Lund, 2010) s.7 

44 Ibid. s.25 

45 Ibid. s.28 

46 Ibid. s.24 ff. 25 

47 Ibid. s.34 

48 Ibid. s.25 

49 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, PDF-fil s.6  
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innebär att man har informerat om undersökningens generella syfte. Deltagandet i en studie ska 

vara frivilligt och informanten ska kunna dra sig ur undersökningen oavsett om intervjun redan är 

genomförd så att informanten inte ska känna något tvång.50 Information om de etiska riktlinjer 

och dess syfte skickades ut i ett informationsbrev innan jag gått ut på fältet.51 Med 

samtyckeskravet så menas det att deltagarna studien har rätt till att bestämma över sitt deltagande. 

Om informanten väljer att avstå från sitt deltagande eller att avstå att materialet inte ska användas 

i studien så ska detta följas. Man bör värna om individens integritet och dennes rätt till autonomi 

och personliga frihet av att själv kunna välja.52 Genom att tillämpa konfidentialitetskravet så 

skyddar man och bevarar anonymiteten för de individer som deltar i studien. Detta görs genom 

att man behandlar alla uppgifter om individerna som deltar i studien med konfidentialitet. 

Intervjufiler och kontaktuppgifter förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dem.53 

Jag har även använt mig av fiktiva namn på informanterna där jag använder mig av bokstäver 

istället för namn för att omöjliggöra en identifiering av informanterna.54 Allt material som samlats 

in kommer endast användas för studien syfte och därmed tillämpas nyttjandekravet. Information 

kring studien förvaras på ett sådant sätt så att det inte kan användas i några andra vetenskapliga 

syften.55 Genom att förhålla sig till dessa riktlinjer så finns det en bra grund till att missförstånd 

ska kunna undvikas.  

Kodning och disposition 

Utmaningen i att använda kvalitativ analys är att skapa mening ur en massiv mängd data.56 Detta 

har gjorts för att kunna utskilja på relevant data och sådant som är icke-relevant för studien för 

att jag skulle komma fram till ett resultat. Kvalitativ analys har inga direkta och absoluta regler 

förutom att jag som forskare ska representera mitt material utifrån det data jag insamlat på ett 

realistiskt sätt.57 Rubrikerna i denna analys har genererats utifrån informanternas förhållningssätt, 

betoningar, argument och fokus i diskussionerna. Det har skett en koncentrering av det 

datamaterial som blivit insamlat vilket har resulterat till kärnfulla formuleringar.58 Datamaterialet 

har setts över, kategoriserats och analyserats för att se likheter och skillnader mellan 

informanterna.59 Det har även varit essentiellt för mig som forskare att göra en djupare analys på 

de specifika textstycken jag valt ut. Första rubriken som behandlats i analysen påvisar synen på 

                                                 
50 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997) s.107 ff. 

51 Bente, Gullveig och Alver, Orjar, Oyen, ”Individsskydd och samtycke” i Etik och praktik i forskarens vardag Bente, 

Gullveig och Alver, Orjar, Oyen (Lund, 1998) s.100 

52 Ibid. s.93 

53 Alan, Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2004) s.240 

54 Steinar, Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997) s.109 ff. 

55 Ibid.s.14 

56 Andreas, Fejes och Robert, Thornberg, ”Kvalitativ forskning och kvalitativ analys” i Handbok i kvalitativ analys red. 

Andreas, Fejes, Robert, Thornberg (Stockholm, 2009) s.32 

57 Ibid. s.32 

58 Ibid. s.33 

59 Ibid. s.33 
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tillhörighet, inkludering och exkludering vilket infaller under rubriken ”Vi och ”dem” 

Identitetsskapandets komplexiteter. I andra rubriken så synliggörs synen på Föreningens betydelse hos 

informanterna och upprätthållandet av den etniska identiteten inom etniska/kulturella föreningar. 

Den tredje rubriken synliggör informanternas syn på kommunikationen och dess betydelse för 

upprätthållandet av kontakter över nationella gränser och den delen av analysen belyser 

”kommunikation i en globaliserad värld”. Den fjärde och sista rubriken behandlar ”transnationella 

nätverk och penningförsändelser” och dess betydelse för informanterna. 

Analys 

Genom växande folkförflyttningar i vår alltmer globaliserade värld så organiserar sig folkgrupper i 

olika diasporas. I diasporiska grupper så upprätthåller människor sina sociala och kulturella band 

med ursprungslandet. Mobilitet har blivit allt mer betydelsefullt i människans vardag och som 

Zygmunt Bauman beskriver i boken Globalisering, så är vi i en ständig rörelse, medvetet och 

omedvetet, frivilligt och ofrivilligt. 60 Den tekniska utvecklingen har medfört att människor idag 

kan röra sig fritt, både kroppsligt genom att vi kan ta oss till olika platser runt om i världen samt 

genom den virtuellt världen via olika nätverk över webben.61 Syftet i analysen har varit att 

synliggöra mina informanters förhållningssätt och tankar av att leva i diasporas och hur dessa 

personer ser på sin identitet, tillhörighet samt de kulturella/etniska föreningarna. Materialet som 

insamlats för denna studie har genererat till att jag kunnat påbörja och färdigställa denna uppsats, 

samt att jag kunnat lägga rubriker på viktiga ämnen som framkommit. En stor mängd människor 

i denna värld lever idag utanför de länder som de är födda i och det har varit viktigt för 

personerna som deltagit i denna studie att man känner tillhörighet och samhörighet i det samhälle 

som man bor i. Läsaren kommer att ta del av dessa personers förhållningssätt till att leva i 

diaspora, samt hur dem upprätthåller transnationella nätverk över de nationella gränserna och 

Informanternas förhållningssätt till identitetsskapande och deras tankar, kunskap och 

erfarenheter i att leva med mer än en identitet.  

”Vi” och ”dem” identitetsskapandets komplexiteter  

Grundläggande för denna del av analysen är att den behandlar det som rubriken antyder. I denna 

del av analysen så beskriver informanterna deras syn på tillhörighet. Det som lyft fram här är 

även informanternas syn på att leva med två eller flera identiteter och de möjligheter och 

begräsningar som dessa olika identiteter medför. 

 

Miljoner människor bor idag utanför sina hemländer och samtidigt som denna värld blir allt mer 

sammansluten till följd av globaliseringen och samtidigt som nations gränser suddas ut så dras 

gränser mellan människor och grupper beroende på dess tillhörighet.62 Informanterna i gruppen 

                                                 
60 Bauman, Zygmunt, Globalisering (Lund, 2000) s.5 

61 Ibid. s.16 

62 Rune, Johansson, ”Gemenskapens grunder” i Etnicitetens gränser och mångfald, red. Erik, Olsson (Bjärnum, 2000) s.44 
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assyrier/syrianer betonar med en viss stolthet i och med att deras etniska grupp har varit med och 

byggt det svenska samhället. 

Syrianer är verkligen ett arbetskraftigt folk […] vi kom hit och startade företag och 
verksamheter och vi hjälpte till att bygga upp landet […] så som det är idag. – Grupp 
assyrier/syrianer – M,Y 

Detta beskrivs som något betydelsefullt för informanterna och en känsla av stolthet av att 

människor från föregående generationer varit en bidragande faktor till uppbyggandet av det 

samhälle vi idag lever i. Utifrån att informanten betonar detta, så kan det ses som om individen 

måste häva sin rätt i samhället. Detta kan bero på den kontinuerliga påminnelsen om att gruppen 

eller informanten själv, genom en ständig påminnelse om att vissa människor är olik 

majoritetsbefolkning.  Att man även ses som en underordnande grupp i och med att det görs 

gränsdragningar mellan människor och hela grupper och att man behöver betona att man är den 

positiva delen av samhället.  

Vi gör det bättre och inte värre[…] jag tror dem flesta, inte bara syrianer utan andra folk i 
Sverige att det är den bilden dem har av oss också. – Grupp ”assyrier/syrianer” - M.H 

Människor som lever i diaspora kan även komma i konflikt med födelselandet i och med att 

avund kan uppstå gällande socioekonomiska och materiella förhållanden som finns i Sverige. 

Informanten i gruppen bosniaker illustrerar om att man ses som för assimilerad i det ”nya landet” 

och att man inte är tillräckligt mycket ”bosnisk” i det avseendet att man som individ har svårt att 

följa de sociala och politiska trenderna nere i hemlandet. Detta kan ses som en exkludering i det 

avseendet att det inte är ovanligt att migrationsbeslut kan väcka oenighet mellan släktingar och 

vänner som bor kvar i hemlandet.63 

Jag tror det händer mest när man åker till hemlandet […] det finns människor där nere som 
inte gillar […] dem tycker du är för lite bosnier […] det finns dem som tycker att du är för 
mycket svensk […] alltså det passar dem aldrig. – Grupp bosniaker – D 

Vissa kan bli känslomässigt upprörda och arga att man för höra ”ni har det bra i Sverige”. Enligt 

informanterna så påminns man dagligen av flykten och kriget. Trots att personerna enbart var 

barn då kriget utbröt och att man flydde till Sverige, så är det något som än idag påverkar dessa 

människor vilket individen tydliggör, att det känns som om det vore igår. Kriget och flykten är 

och ses av informanterna som ett sorligt kapitel i deras historia, i ett land där minoriteter förut 

levde i samspel med varandra. 

Det är väl en önskan med att det ska bli som förr […] men att det blir som förr blir det nog 
aldrig […] det känns som om det vore igår.– Grupp bosniaker – S  

Inbördeskriget i forna Jugoslavien i början av 1990-talet och folkmordet i Turkiet 1915 var 

kollektiva katastrofer för dessa två etniska folkgrupper. Man blir även påmind om dessa historiska 

händelser vare sig man upplevt dem eller inte då dessa historiska händelser förs vidare och 

                                                 
63 Per, Gustafson, ”Ett transnationellt perspektiv på migration” i Transnationella Rum, red. Erik Olsson m.fl. (Umeå, 

2007) s.23 
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reproduceras inom familjen, föreningar och umgängeskretsen som en påminnelse om vad 

folkgruppen blivit utsatta för. Detta påverkar informanterna känslomässigt och deras 

identitetsskapande. 

 

Att begräsningar och komplexiteter tillkommer i olika former som t.ex. diskriminering på grund 

av att individen har en annan etnicitet eller ursprung, är något som lyfts fram i intervjuerna med 

de två grupperna.  

Vi har inte samma kontakter som svenskar […] sen tror jag inte att det finns begränsningar och 
att någon säger nej på grund av att jag har ett annat efternamn […] det finns individer som typ 
är små rasister som kommer sätta käppar i hjulet.– Grupp bosniaker – D 

Migranters möjligheter i samhället kan därigenom begränsas då människor ser till de etniska 

identifikationerna hos en individ vilket generar till diskriminering och exkludering på olika 

områden i samhället.64 Det sker påtagligt att människan ständigt blir påmind om sin etnicitet, 

vilket i sin tur kan leda till att individen vill stärka sin etniska identitet. En av informanterna i 

gruppen assyrier/assyrier diskuterar detta och tar upp den kategorisering som är väl 

förekommande i samhället enligt informanten. I och med att personen anser, att samhället 

försvårar möjligheten till att man får kalla sig svensk, så ses detta som ett försvårande av att hitta 

en ståndpunkt och en plats i mångfaldens Sverige. 

I Sverige har vi ju ändå det här […] första andra och tredje generationens invandrare […] det 
är också något som försvårar för oss att kalla oss svenskar […] Leif GW Persson kan komma 
med spydiga kommenterar om tredje generationens invandrare liksom […] och när tillåts vi 
kalla oss svenskar av svenskar […] när får vi kalla oss svenskar […] det är ju någonting som 
försvårar för oss också. – Grupp assyrier/syrianer – M.Y 

När får människor kalla sig svenskar? Denna exkludering sker inom många områden, vilket 

informanten betonar. Något som är anmärkningsvärt är att det skulle behövas ett ”tillstånd” för 

att kunna kalla sig svensk, då man enligt informanten ifrågasätts på grund av utseende och etnisk 

ursprung.  

 

När man ser över de geografiska aspekterna så har det en stor betydelse för individens identitet i 

den bemärkelsen att om man problematiserar de geografiska premisserna, så innebär det för 

individen två rum som omfattar två eller flera geografiska identiteter.65 Exempel på detta är när 

man semestrar utomlands eller genomför besöksresor till hemlandet eller ursprungslandet. 

Informanten i gruppen bosniaker beskriver hur man som person dras mellan två identiteter 

beroende av den geografiskplatsen. Informanten beskriver hur det känns att leva med två 

identiteter om att man ses som invandrare i Sverige och i hemlandet. 

När jag är i Sverige så känner jag mig mer som bosnisk än svensk […] men när jag är nere i 
Bosnien så känner jag mig mer svensk. – Grupp bosniaker – S  

                                                 
64 Per, Gustafson, ”Ett transnationellt perspektiv på migration” i Transnationella Rum, red. Erik Olsson m.fl. (Umeå, 

2007) s.24 

65 Ibid. s.31 f. 
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Viktigt att tydliggöra här är att informanten beskrivning, kan ses som att personen beskriver en 

situation där man dras mellan två identiteter. Viktigt att benämna är att det även finns risk för att 

man känner sig exkluderat i både ursprungslandet och Sverige. Intresseväckande är även dessa 

multipla identiteter som en av informanten tar upp när han reser tillbaka till ursprungslandet samt 

genom Europa. Personen klassificerar sig i Sverige som svensk, under vistelsen i Balkan som 

bosnier och när han åker igenom Europa så känner han sig mer som en Europeisk medborgare 

eller europé. 

Just i Sverige känner jag mig som svensk […] men när jag åker genom Europa […] så känner 
jag mig mer internationell […]  Europamedborgare. – bosniak - IF 

De geografiska utgångspunkterna har en stor betydelse för hur dessa två ovannämnda personer 

identifierar sig själva, i parallell till landet individen vistas i. De geografiska betydelserna är 

betydande för dessa två informanter och känslan av att man har flera identiteter är väl 

förekommande enligt informanterna. Informantens beskrivning av att denne har två identiteter 

och att man ständigt dras mellan två gränser ska inte ses som en komplikation i sig då det finns 

individer och människor i samhället som drar nytta av detta till sin fördel med ett större kulturellt 

perspektiv på saker och ting samt förmågan till att prata fler språk vilket ses som en rikedom. 

Det är en ständig påminnelse […] när man ska åka till Bosnien […] så ska man åka hem och 
när ska åka till Sverige så ska man åka hem. – Grupp bosniaker - S 

Människans samhörighetskänsla kan även ligga i den platsen där man bor, men även andra platser 

har betydelse för denna känsla av tillhörighet. Detta påverkar i sin tur även människors 

föreställningar och återspeglar deras tankesätt om vilka möjligheter man har utifrån allmänna 

utgångspunkter.66 Om människan etnicitet är den primära beståndsdelen för identiteten, så pekar 

detta på att alla identiteter är sociala identiteter som bildas när man i grupp samspelar med andra 

människors identiteter samt olika platser. ”Vi” och ”dem” skapas i en ständig relation till andra 

genom ett samspel inom sin egen grupp och andra grupper så definieras ”vi” och ”dem” andra 

utifrån etniska premisser. 

A: men vi lever ju i ett svenskt samhälle […] vi bor ju här som alla andra 
M.J: men man kan inte separera sig för mycket heller 
M.Y: ja men grejer är det […] skulle jag säga att jag är svensk […] så skulle dem liksom 
ifrågasätta ens utseende […] ens tal och så vidare […] du ser inte så svensk ut.  
– Grupp ”assyrier/syrianer” – A, M,J, M,Y 

 

Intressant är när informanterna i gruppen syrianer/assyrier diskuterar deras syn på identitet och 

något som lyfts fram centralt är tillhörighet och utseende. Informanterna anser att man ska kunna 

få kalla sig svensk då man lever i ett svenskt samhälle som alla andra. Informanterna tar även upp 

att man blir ifrågasatt om man som person definierar sig som svensk, utifrån utseende och 

språkförmåga. Informanterna menar på att man definieras utifrån olika förutsättningar. Den 

exkludering som beskrivs försvårar därmed informanternas position i samhället. Man dras enligt 

                                                 
66 Per, Gustafson, ”Ett transnationellt perspektiv på migration” i Transnationella Rum, red. Erik Olsson m.fl (Umeå, 

2007) s.33 
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dem, mellan två identiteter och ifrågasättandet om att kalla sig svensk skapar därmed ”vi” och 

”dem”. Det som är uppseendeväckande i diskussionen mellan informanterna är när diskussionen 

kring utseende uppkommer. Ett synsätt som informanterna menar existerar i samhället, att man 

av ”biologiska” grunder blir exkluderad samt att detta skulle medföra begränsningar i samhället. I 

intervjun då diskussionen gällande tillhörighet uppstod så berättare informanten att man 

ifrågasätts utifrån ens utseende och att man inte ses som en ”renrasig” svensk. I en 

uppföljningsfråga till informanten så frågar jag ”men vad är en ren rasigsvensk?” för att 

synliggöra dennes tolkning och uppfattning.  

 
M.Y: alltså utseendet påverkar ju mycket faktiskt […] alltså man ses inte som en ren rasig 
svensk då då 
Mikael (moderator): Men vad är en renrasig svensk? 
Alla: Blond och blåögd 
M.Y: sen det med fördomar […] aha okej han är svarthårig[…] då kan ha komma med någon 
otrevlig 
A: ja men det är mycket så […] svenska företag anställar personal […] jag tror 80 % tar hellre 
svenskar. – Grupp ”assyrier/syrianer” – M,Y, Mikael (moderator), M,Y, A, 

 

Att inställningar som dessa fortfarande existerar, trots att deras två etniska folkgrupper till stor 

del lever i förskingring på grund av just sådana rasistiska synsätt kan uppfattas som förargligt i det 

avseendet att dessa gruppers etniska folkgrupp föll offer för krig och förföljelser. Informanterna 

framhäver att sådana tankesätt existerar och att dennes identitet och gemenskap definieras på 

biologisk grund, om hur man ser ut och vad man tillhör. Sådana beskrivningar kan vara invävt i 

olika mönster inom olika områden i samhället som t.ex. arbetsmarknaden som tydliggörs i 

informantens betoning ovan i citatet och nedan. 

Det är därför många syrianer byter efternamn för att dem lättare ska få jobb. – Grupp 
”assyrier/syrianer” – M,H 

Begränsningar på arbetsmarknaden utifrån etniska betingelser som dessa individer beskriver är 

inte en generell uppfattning inom grupperna. Informanten beskriver dock att det händer att folk 

byter namn för att enklare få jobb. De nämnda begräsningarna i samhället ses inte som något 

generellt av den anledningen av att informant fastslår att deras etniska folkgrupp är mer 

integrerande än andra grupper i samhället. Informanten i gruppen bosniaker betonar att 

begräsningar på tillexempel arbetsmarknaden inte ses som något självklart i den bemärkelsen att 

informanten betonar att det alltid kommer finnas enskilda individer i samhället som kommer vilja 

sätta käppar i hjulet för en. 

Vi är mer integrerade än vad andra vissa grupper är i Sverige […] alla är väl accepterade men 
vissa ser man ner på mer än vissa andra […] och då pratar jag om folkgrupper. – Grupp 
bosniaker – D 

Denna kategorisering som är likaså en klassifikation mellan ”vi” och ”dem” som informanterna 

fastställer i intervjun. Föreställningen och det mönster som grupperna påvisar om att just deras 

etniska grupp är mer integrerade än vissa andra grupper har varit väl förkommande i diskussionen 

mellan informanterna. Samtidigt utrycks det en viss oro i diskussionerna mellan informanterna 

gällande kategoriseringen av människor, dock ses detta inte som ett utbrett problem för 
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informanterna då man ser sin etniska folkgrupp som ”mer integrerad” än andra grupper i 

samhället. 

Informanterna synliggör, att det förekommer diskriminering på flera områden i samhället. 

Människor diskrimineras på grund av etnisk härkomst och utseende i samhället enligt dem.  

Staten är en bidragande och en stödjande till bevarandet av identitet i det avseendet att samhället 

erbjuder människor hemspråksundervisning och detta är betydelsefullt för informanternas 

identitet då myndigheter bidrar till detta i viss mån genom att individen får 

hemspråksundervisning. 

Hemspråk är en stor gest från svenska samhället att dem erbjuder det […] för att hjälpa alla 
invandrare att bevara sin ursprungliga kultur […] och det är det jag menar att dem aldrig vill 
gräva ner dig och ta bort din identitet utan dem vill snarare framhäva den […] dem tycker 
också det är en rikedom dem tjänar ju inget på att ha mer svenskar […] snarare tjänar dem på 
ha fler kulturer. – Grupp bosniaker – D 

Undervisning ses här som något positivt i det avseendet att det hjälper till att bevara den etniska 

identiteten samt att språket ses som en av de centrala beståndsdelarna för den etniska identiteten.  

 

Föreningens betydelse  

I denna del av analysen så diskuterar informanterna betydelsen av etniska och kulturella 

föreningar. Grundläggande för informanterna är deras uppfattningar kring föreningens betydelse 

för just deras etniska folkgrupp och deras identitet.  Viktigt att poängtera och föra fram är även 

informanternas syn på att leva i diaspora, samt vilket förhållande den etniska identiteten har för 

betydelse i samspel med föreningarna. Tonvikten här ligger på synen gällande identifikationen 

inom gruppen och utanför gruppen. 

 

Det nationella perspektivet lyfts fram som något väsentligt inom diaspora forskning och 

människor förväntas visa lojalitet gentemot ”det nya landet”.67 Detta är dock inte självklart i det 

avseendet att det oftast uppstår flera identiteter, att man som individ känner tillhörighet till båda 

länderna. Känslan av att man inte hör hemma i något av dessa på grund av kategorisering i det 

land man bor i och ursprungslandet är väl förekommande enligt informanterna. I ett 

mångkulturellt samhälle så stannar inte de kulturella uttryck som migranter för med sig kvar i en 

grupp, utan dessa sprids i form av populärkultur och matkultur vilket man kallar ett 

mångkulturellt samhälle. Vi ser denna mångkultur överallt i dagens samhälle i media i institutioner 

och andra sociala rörelser.68 Människan identitet är i en ständig förändring och vi associerar oss 

med saker och ting som berör oss på något sätt som vi kan relatera till. En av informanterna i 

gruppen assyrier/syrianer beskriver att gemenskapen i föreningen är det väsentliga eftersom 

                                                 
67 Per, Gustafson, ”Ett transnationellt perspektiv på migration” i Transnationella Rum, red. Erik Olsson m.fl. (Umeå, 

2007) (Umeå, 2007) s.17 

68 Ibid. s.26 
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dennes etniska folkgrupp inte har en etnisk stat som dem kan känna tillhörighet till. Därför blir 

föreningen det betydelsefulla för dem där dessa individer känner en viss typ av samhörighet. 

Vi har skapat föreningar och så […] vi behöver inte ha ett land för att ha gemenskap och så. -
Grupp assyrier/syrianer – M.H 

Föreningen ses som det främsta i att vid behålla de etniska identifikationerna som kännetecknar 

denna etniska folkgrupp och därmed är inte de nationella premisserna, om ett eget land av lika 

stor vikt för informanterna. Viktigt att poängtera är att de som tillhör en diasporisk grupp, inte 

behöver ge uttryck till hemlängtan och en önskan att återvända hem. Informanten i gruppen 

assyrier/syrianer betonar detta genom den anledningen av att tillhörigheten finns i föreningen. 

Resonemanget är dock inte enhälligt inom gruppen.  

 

Diasporan ses enbart som en reproduktion av kulturen samt att man känner viss tillhörighet.69  

Det transnationella perspektivet betonar att människans upplevelser av identitet och gemenskap, 

är det centrala för att förutsättningar för transnationella aktiviteter och engagemang ska kunna 

fungera. Diaspora som betydelse för informanterna har kommit att innefatta olika kollektiva 

trauman som kantas av en historia av förtryck, krig och förflyttningar, både personligt och 

historiskt.  

Alltså jag är och kommer alltid vara syrian […] det finns ingenting som kan ändra på mig eller 
förändra mitt tankesätt när det gäller identitet […] men det utesluter ju inte att jag kan ta till 
mig svenska sedvanor. – Grupp ”assyrier/syrianer” – M.Y 

Personen håller starkt vid sin identitet och förklarar med hjälp av historiska händelser om vad 

deras etniska folkgrupp genomlidit. Informanten förklarar att det finns många länder i världen 

där människor tvingas säga upp sin identitet och lever i förtryck och att släktingar i Turkiet var 

tvungna att klippa sin band med sin identitet och därför är identiteten viktig för informanten. 

Informanterna umgås med personer av samma etnicitet och är även delaktig i olika föreningar, 

direkt och indirekt genom att dem deltar eller deltagit i olika evenemang och aktiviteter som 

anordnats av föreningarna, både lokal och nationell nivå. Sociala och transnationella nätverk 

omfattar inte enbart familjen och släktingar, utan även vänner och bekanta och vänner från 

samma stad.70 Föreningar kan till exempel vara en bidragande faktor till integrationen av 

nyanlända.  

 

Föreningar kan underlätta för migranter att komma in i samhället vilket även påverkar 

migrationsprocessen t.ex. gamla migranter kan hjälpa nya migranter att få en fot in i samhället.71 

Karin Borevi beskriver detta i boken Föreningsliv, makt och integration att människor som deltar i 

                                                 
69 Östen, Wahlbeck, Erik, Olsson, ”Diaspora – ett berest begrepp” i Transnationella Rum, red. Erik, Olsson m.fl. (Umeå, 

2007) s.59  

70 Per, Gustafson, ”Ett transnationellt perspektiv på migration” i Transnationella Rum, red. Erik Olsson m.fl. (Umeå, 

2007) s.23 

71 Ibid. s.23 
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föreningars aktiviteter, även kan utveckla en stark tillit, sociala normer och även sociala 

kontakter.72  Personer som är väl involverade i etniska föreningar och som framgångsrikt 

organiserar sociala grupper är oftast väl integrerade i samhället själva och sådant engagemang kan 

ha en positiv inverkan gällande integrationen hos nya migranter.73 Ordförande för den 

assyrisk/syrianska kulturella föreningen tar som exempel dem nyanlända från Irak, i vilket han 

beskriver att det finns vissa traditioner som inte hör hemma i just deras etniska folkgrupp, utan 

att dessa traditioner är något dem blivit ”påtvingade”. 

Irakier som kommer nu på sista tiden […] som vi inte har så mycket gemensamt med […] så är 
dem ändå assyrier, och vi försöker fostra dem till ”assyrier/syrianer” för att ta bort dem 
arabiska traditionerna […]  som vi blivit påtvingade […] jag har personligen utbildat dem i 
föreningsteknik. ”assyrier/syrian” – DT 

Informanten förutsätter att trots att de nyanlända och de gamla migranterna har mycket 

gemensamt, så försöker man dock ”fostra” dessa till ”assyrier/syrianer”. Man försöker därmed 

distansera sig från andra identifikationer som man anser inte hör hemma i denna etniska grupp. 

Föreställningen om homogenitet är stark i den bemärkelsen att det ligger i föreningens intresse 

enligt ordförande, att man vill att dessa nyanlända ska vara på ett visst sätt, och att de influenser 

som inte hör hemma i denna grupp är påtvingade genom förtryck, hör därmed inte hemma i 

denna grupp. 

I varje kultur så finns det bihangen som har sämre delar som är inhumana speciellt i vår kultur 
så finns det en hel del som blivit påverkade av den islamiska kulturen […] så jag sållar bort all 
sådant […] Jag brukar säga till dem i föreningen skölj av er alla muslimska traditioner som är 
negativa […] kvinnosyn tillexempel. assyrier/syrian – DT  

Sveriges framtid mår mycket bättre av assyriska föreningar […] vi uppfostras inom 
föreningarna. – Grupp assyrier/syrianer – M,Y 

Föreningen skapar institutionella förutsättningar för att migranterna från Irak ska integreras i 

föreningen och lära sig det normativa som råder som t.ex. kvinnosyn och på så sätt bli 

accepterade av samhället. Han framhåller att det finns bihang i varje kultur som har sämre delar.  

Föreställningen om att föreningen ses som ”skolor”, en föreställning om att man inom 

föreningarna skapar önskvärda medborgare i samhället. Föreningarna kan ses som en social 

rörelse där människor kan praktisera, reproducera och återupptäcka etniska identifikationer. 

Samtidigt så kan dessa, utifrån informantens argument, kväva andra identifikationer som dem 

anser inte passar in i just denna förening. Borevi beskriver att det sammanbindande sociala 

kapitalet förstärker identiteten i en homogen grupp, men att den samtidigt blir exkluderande mot 

andra grupper.74 För nyanlända så kan föreningens betydelse spela en stor roll för att hålla 

                                                 
72 Karin, Borevi, ”Den svenska diskursen om staten, integrationen och föreningslivet” i Föreningsliv, makt och 

integration, red. Bo Bengtsson (Stockholm, 2004) s.32 

73 Per, Gustafson, ”Ett transnationellt perspektiv på migration” i Transnationella Rum, red. Erik Olsson m.fl. (Umeå, 

2007) s.36 

74 Karin, Borevi, ”Den svenska diskursen om staten, integrationen och föreningslivet” i Föreningsliv, makt och 

integration, red. Bo Bengtsson (Stockholm, 2004) s.33 
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kontakten med hemlandet.75 Föreningen kan även implementera en känslomässig typ av säkerhet 

för individen. Demokratiska förutsättningar kan även implementeras i den bemärkelsen att man 

utbildar dem i föreningsteknik.  

Vi har ett assyriskt/syrianskt riksförbund […]ungdomsförbund […] kvinnoförbund och 
demokratiska rörelse som finns över hela världen […] och deras stadga är att 
”assyrier/syrianer” över hela världen ska bli hörd och ska bli sedd […] och den 
assyriska/syrianska kulturen ska leva vidare. assyrier/syrian – DT 

Diasporan kopierar inte enbart hemlandets kultur utan denna formas inom föreningen och den är 

föränderlig då kulturformerna inom diasporan formas och produceras över tid. Detta är en av de 

centrala aspekterna gällande diasporas vilket även informanten poängterar då man inte vill ha 

vissa traditionella och kulturella bihang från ursprungslandet som man anser vara av negativ art. 

Därför smälter inte diasporan samman med hemlandets sociala och kulturella liv i den 

bemärkelsen att man försöker skilja på vissa kulturella och sociala aspekter som informanten 

anser, inte hör hemma i föreningen. Informanterna betonar att föreningens viktigaste uppgift är 

att kunna föra vidare rörelserna och organisationerna och att känna en viss typ av samhörighet, 

vilket också är en viktig aspekt inom föreningen. 

M.H: Just nu eftersom det är så […] många runt om kring en som har samma ursprung 
M.J: Jag håller med och att vi har våra föreningar det gör det lättare att vara syrian  
Mikael (moderator): varför? 
M.J: för att […] därför att det är en gemenskap […] man är inte ensam som M.H sa. 
Mikael: så man skapar med andra ord? 
M.J: ja alltså det känns hemma på ett sätt 
A,N: Man håller ihop och följer kulturen tillsammans. – Grupp assyrier/syrianer 
 

Att känna gemenskap och tillhörighet är något som framhävs som det centrala och föreningarna 

bidrar till att individerna känner att det finns en plats och en mellanposition mellan två olika 

samhällen. Den mellanposition som uppstår stärks genom att individer relaterar till olika problem 

som t.ex. rasism, diskriminering eller kategorisering, vilket kan uppmuntra till kontakter och 

identifikation med ursprungslandet i den formen att man deltar i dessa föreningar.76 Oro för att 

kulturella aktiviteter skulle upphöra på grund av assimilering av näst kommande generationer, är 

inte en självklarhet i av den anledningen att det handlar om individens egen beslutsamhet och 

engagemang för att vara delaktiga i föreningarna. Gruppen assyrier/syrianer anser att det var 

något väsentligt och betydelsefullt, att människorna reproducerar dessa aktiviteter inom 

föreningar och för dem vidare till näst kommande generationer vilket även påtalats bland forskare 

som menar att transnationella aktiviteter kan reproduceras över en tid mellan generationer.77  

Det är ju en del av syftet med att ha en förening att kunna dela samma värderingar […] att 
kunna fortskrida våra rörelser och våra organisationer […] kunna föra vidare saker som ligger 
och bakom ryggen om man säger till våra barn och barnbarn. – Grupp assyrier/syrianer– M.Y  

                                                 
75 Per, Gustafson, ”Ett transnationellt perspektiv på migration” i Transnationella Rum, red. Erik Olsson m.fl. (Umeå, 

2007) s.26 

76 Per, Gustafson, ”Ett transnationellt perspektiv på migration” i Transnationella Rum, red. Erik Olsson m.fl. (Umeå, 

2007) s.35 

77 Ibid. s.35 
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Informanten beskriver föreningen som det centrala för att föra vidare kulturen, historian och 

språket till nästa generationer. Reproduktionen är minst lika viktig då man vill påminna 

människorna om dess historia och deras rötter. Etniska föreningarnas funktion och betydelse kan 

enligt Bo Bengtsson i boken Föreningsliv makt och integration vara en bidragande faktor till en bättre 

politisk integration i samhället. Detta genom en kategorisering av två olika nivåer där den första 

kan fungera som en kollektiv resurs för en specifik grupp. Det andra, genom att man mobiliserar 

människor inom föreningarna så kan föreningen i sin tur bli ett redskap för att utöva inflytande i 

den bemärkelsen att föreningen företräder etniska gruppers intressent gentemot politiker.78 Ett 

exempel på ett sådant intresse är erkännandet av SEYFO som informanterna tar som exempel 

vilket synliggörs längre ner i analysen.79 Föreningar och andra frivilligorganisering utgör en viktig 

del bland statslösa etniska grupper, som varit aktiva när det gäller bildandet av organisationer på 

lokal och nationell nivå. De etniska föreningarna är ett sätt för gruppen assyrier/syrianer att 

institutionellt att utöva kulturella aktiviteter. Sådana aktiviteter är fortlöpande genom de nätverk 

man etablerat och upprätthållit inom samhället. Gruppen bosniaker beskriver förhållandet av att 

leva i diaspora och varför vissa människor kanske söker sig till dem etniska föreningar. 

Föreningen kan ses som en skapelse av ett hem, en gemensam ”nation” utanför hemlandet i ett 

land, där människor utför kulturella aktiviteter i grupp. 

Jag känner mig mer hemma av att gå till en bosnisk förening […] än till en svensk förening. – 
Grupp bosniaker – S 

Att informanten känner sig mer hemma i en bosnisk förening kan tolkas på flera sätt. Att man 

som individ söker sig till sådana föreningar beroende hur man blir definierad av andra. Att man 

som individ känner sig mer hemma i en bosnisk förening än i en svensk förening på grund av en 

ständig påminnelse om ens tillhörighet eller utseende. Detta kan ses som en inordnad del i 

uppfattningen hos informanten under det antagandet av att denna påminnelse är kontinuerlig, 

men även platsbuden vilket framgår i diskussionen mellan informanterna.  

 
N: Man blir påmind hela tiden vart man än är […] man kan aldrig vara blond och svensk. 
D: Det gör nog att man vill stärka sin identitet ännu mer alltså söka sig till just dem här 
grupperna […] tillexempel om vi får dig att känna dig mindre […] mindre bosnier om du är 
bosnier […]så kanske man vill stärka den när man kommer hit […] så det stärker nog ens 
identitetskänsla när man blir utsatt – Grupp bosniaker 

 

Delaktighet i föreningars aktiviteter kan bidra till en positiv mångfald och en ökad politisk 

delaktighet för medborgare.80 Organisationer bland statslösa etniska grupper som gruppen 

assyrier/syrianer blir av större betydelse, då man vid sidan av förenings aktiviteter även 

                                                 
78 Bo, Bengtsson, ”Föreningsliv makt och integration – ett inledande perspektiv” i Föreningsliv makt och integration red. 

Bo Bengtsson (Stockholm, 2004) s.12 f. 

79 SEYFO är ett folkmord som genomfördes av den osmanska staten på dem kristna folkgrupperna 

assyrier/syrianer/kaldéer men även armenier och greker i det osmanska riket från 1914, 1915-1924. 

80 Bengtsson Bo, ”Föreningsliv makt och integration – ett inledande perspektiv” i Föreningsliv makt och integration, red. 

Bo Bengtsson (Stockholm, 2004) s.26 
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organiserar sig politiskt.81 De kulturella aktiviteterna och upprätthållandet av dessa är i beroende 

av en ständig produktion, oavsett om man är i Sverige eller sig ursprungsland.82 Diasporas är 

något som ständigt kommer fortlöpa och leva vidare. I en värld som blir allt mer globaliserad och 

med ständiga förflyttningar och migration av människor så kommer den etniska identiteten inom 

föreningar att leva vidare. Trots assimilering av fort kommande generationer så kommer dessa 

transnationella nätverk och diasporas hållas vid liv så länge det finns migration.83 

Kommunikation i en globaliserad värld 

I denna analys så framhäver informanterna betydelsen av att ha tillgången och användningen 

kommunikationsvägar. Kommunikationen och teknologins framfart har medfört att 

informanterna idag kan upprätthålla stora globala nätverk. Informanterna diskuterar betydelsen 

av goda kommunikationsvägar baserade på känslomässiga och penningmässiga grunder och om 

vikten av att ha tillgång till god kommunikation. Det som varit väl förekommande i 

diskussionerna mellan informanterna under denna studie är internets betydelse och speciellt 

facebook, för upprätthållandet av transnationella nätverk. Media har en betydelse för 

upprätthållandet av sådana kulturella/etniska nätverk för informanterna. Detta är en bidragande 

faktor för att migranter ska kunna upprätthålla sociala och kulturella band med hemlandet och 

ursprungslandet. Exempel på sådana avgörande faktorer är tidningar, tv-kanaler, hemsidor och 

radio, vilket används som ett sätt för minoriteter att uttrycka sin kultur.84 

 

Det ständigt föränderliga kommunikationssamhället har varit en bidragande faktor i diasporas 

utveckling. Det har bidragit till att gränserna inte ser likadana ut som dem gjorde förr och vi 

kommer idag allt närmare varandra genom internet, telefoni och andra 

kommunikationsprocesser. Vid sidan av traditionella kontakterna så har människan ökade 

möjligheter till kontakt med hemländer och ursprungsländer vilket enligt Bo Bengtsson i boken 

Föreningsliv betonar. 85. Statslösa grupper som t.ex. assyrier/syrianer kan därmed upprätthålla 

etniska identiteter över nationella gränser och skapa ett ”virtuellt hemland” genom t.ex. internet 

forum eller hemsidor där man diskuterar saker och ting som är av intresse för gruppen.86 Internet, 

webbkameror, mobiltelefoner, dataprogram som t.ex. skype och IP-telefoni har gjort det billigare 
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för informanter att hålla kontakten runt om i världen. Utveckling har också gjort så att den 

vardagliga kontakten blivit möjlig över stora avstånd.87 

 

Media har fått ett allt större inflytande vilket även är synligt bland föreningarna som exempelvis 

radio kanalen ”radio bosnisk” är ett sådant exempel i Norrköping, samt tv-kanalen Suryoyo SAT 

som sänder från Södertälje som sänder på flera olika språk i 83 länder sedan etableringen år 2005. 

Utbudet är allt från underhållningsprogram till debatter om historia, kultur och samhällsfrågor.88 

Informanterna har poängterat att facebook har varit en givande och bidragande faktor till att få 

kontakt och upprätthålla kontakt med vänner släktingar och föreningar över nationella gränser. 

Tack vare facebook så har jag fått kontakt med mina gymnasie kompisar från samma klass och 
kusiner […] flera kusiner som bor i olika länder tack vare facebook – bosniak – I,F 

Detta ses som något unikt och positivt i den bemärkelsen att denna kontaktsida har vuxit 

ofantligt och blivit den största och mest använda community sidan i världen vilket många känner 

till enligt informanterna. Betydelsen av att enkelt kunna ta kontakt med vänner och släktingar 

runt om i världen har även påverkat en av informanterna känslomässigt. Informanten betonar 

betydelsen av facebook, då personen för första gången på 22 år träffade sina klasskamrater sedan 

dem splittrats under Jugoslaviens sönderfall då hela generationer, släkt och vänner splittrades på 

början av 1990-talet. 

Jag kan berätta en sak som hände mig […] jag slutade gymnasiet 1987 i Sarajevo […] sen gick 
jag till lumpen i Kroatien […] sen därifrån har jag tappat många gymnasie kompisar som var i 
samma klass[…] vi träffades första gången 2009 […] vi var cirka 20 stycken som träffades […]  
Det kändes som om vi träffades igår […] att få träffa dem efter 22 år […] det är något speciellt 
[…] något som inte kan beskrivas. – bosniak – I,F 

Möjligheterna att upprätthålla globala transnationella nätverk är betydande för föreningar och för 

informanterna. Samtidigt som det finns möjligheter, så finns det begränsningar upprätthållandet 

av kontaktnät. Vissa stater i världen censurerar och blockerat vissa sidor på nätet vilket även 

gruppen assyrier/syrianer tar upp.  Exempel på detta är Syrien där facebook varit förbjudet vilket 

informanten betonar. M,Y i gruppen assyrier/syrianer beskriver att kostnaderna av att hålla 

kontakt per telefon är dyrt. Medan informanten A beskriver att det är bättre att uppmana 

släktingar att använda facebook, vilket inneburit reducerade ekonomiska kostnader samt en 

förenklad möjlighet till att enklare hålla kontakt med släktingar utomlands. 

 
M.Y: Ja men det blir långa och dyra telefonsamtal för att ha kontakt med sina släktingar 
utomlands 
A: Eller så uppmanar man släktingar att använda facebook […] det gör jag i alla fall 
M.H: Jag har massa släktingar kvar i Syrien som äntligen har skaffat facebook […] så man kan 
hålla kontakten genom nätet nu. 
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A: ja nu är det mycket facebook […] förut i Syrien så fick man inte ha facebook. – Grupp 
assyrier/syrianer – M,Y, M,H, A 

 

Viss kommunikation har varit begränsat i deras föräldrars ursprungsland Syrien, men genom att 

man lättat på restriktionerna så har det blivit möjligt för dem i Sverige att hålla kontakten med 

släktingar. Det har blivit enklare för människor att upprätta nätverk och de transnationella 

aktiviteterna mellan diasporiska grupper har ökat.89 Förutsättningarna innebär ett förenklande i att 

ta, ge och hålla kontakt mellan ”likasinnade” grupper över de nationella gränserna. Institutioner 

som hämnar vissa specifika kommunikationsvägar genom förbud och restriktioner kan 

därigenom försvåra av sådana kontaktnät. Enligt ordförande för en assyrisk/syriansk förening så 

är nätverken globala och föreningarna upprätthåller goda kontaktnät.  

Nätverken är väldigt straka hos oss och vi är beroende av dessa […] vi är ju ett folk en nation 
som fördelat över hela världen […] på ett snitt på ungefär 5 miljoner så är vi fördelade i princip 
över hela världen. Om jag vill göra någonting viktigt här […]  eller kom fram till något som är 
viktigt […] så vet mina bröder i Australien exakt vad dem ska göra […] så dagens eller veckan 
efter så anordnar dem en föreläsning som jag gått igenom. – ”assyrier/syrian” – D,T 

Transnationella nätverk är viktiga i den mening att om den etniska föreningen behöver förmedla 

viktiga budskap och riktlinjer som andra föreningar inom nätverket bör sträva efter. Organisering 

inom den diasporiska gruppen ses som essentiellt då den förenar denna stora grupp som består 

av flera grupperingar. Sådana stadgor bidrar till att förena föreningarna så att de kan sträva efter 

samma specifika mål. Migration är viktigt i den bemärkelsen att det skapar transnationella nätverk 

och kontakter mellan länder och människor. Transnationella förbindelser blir ännu viktigare om 

man utgår från familjen som det centrala. IT-samhällets frammarsch och dess betydelse för 

informanterna har varit en av viktig aspekt i förändringsprocesserna vid sidan av de 

konventionella kontakter som man hade förut. Sådana kontakter har gett ökade möjligheter för 

dessa individer att hålla kontakt med familj, släkt, vänner politiska och sociala rörelser.90 

Transnationella nätverk och penningförsändelser 

Inledande i denna analys är att visa det formgivande mönstret och berättelser från informanternas 

sida om deras relation med ursprungslandet. Något som varit väl förekommande under 

gruppintervjuerna är informanternas involvering i olika transnationella nätverk och 

penningförsändelser. Samtliga informanter har påvisat en positiv syn på att bevara den etniska 

identitet både i Sverige och i ursprungslandet. Det finns tendenser, i grupperna om att man inte 

enbart mer än enbart ett kulturellt band med ursprungslandet utan även politiska band. Att kunna 

bevara samt påverka situationen i ursprungsländerna förefaller betydelsefullt för informanterna. 
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Globaliseringens ständiga utveckling har gett nya möjligheter för människor att skapa 

transnationella nätverk samtidigt som gamla sammanslutningar inom diasporiska grupper 

förändras som exempelvis föreställningarna om gemenskaper vilket förändrar relationerna mellan 

ursprungslandet och det nya landet.91 Det är inte ovanligt fastslår Per Gustafson i boken 

Transnationella Rum, att människor som flytt från sina födelseländer engagerar sig i den politiska 

och ekonomiska utvecklingen i hemländerna.92 Informanten i gruppen assyrier/syrianer 

diskuterar möjligheterna att påverka den politiken i Sverige samt i ursprungslandet och 

födelselandet.  

Alltså vi har ju en politisk organisation som heter SUA […] där vi har en president som 
representerar våra frågor i riksdagen […] i FN och så vidare […] främsta målet för 
organisationen är att få tillbaka vårt land som vi hade tidigare så att vi en dag kan flytta tillbaka 
till våra rötter […]  så småningom ska vi få tillbaka vårt land i nuvarande Turkiet – Grupp 
assyrier/syrianer – M.Y 

Drömmen om ett land är något människor associeras med i diasporan och är viktigt för denna 

grupp, då informanterna klassificerar sig själva som en utsatt grupp utifrån historiska händelser. 

SEYFO och historien om förföljelser i ursprungsländerna har gjort att assyrier/syrianer etablerat 

sig som en diaspora som lever i förtryck i ursprungslandet, i vilket man kan jämföra, med 

exempelvis den judiska diasporan. Historian om förföljelser och utsatthet av en icke-kristen 

omgivning i ursprungslandet har varit en mobiliserande faktor i sammanhållningen och av denna 

grupp.93 Organisationer i Sverige arbetar även för intressen som rör denna etniska folkgrupp, 

vilket har presenteras på riksdagsnivå i Sverige. Denna etniska folkgrupp och dess organisationer 

lyckades få igenom ett politisk erkännande i den svenska riksdagen gällande folkmordet som 

genomfördes i Turkiet på deras etniska folkgrupp som gå under namnet SEYFO. Bo Bengtsson 

förtydligar i boken Föreningslivs makt och integration att föreningslivet kan stärka demokratin i den 

bemärkelsen att det kan ske direkt och kollektivt genom att människor får kanaler att påverka den 

politiska agendan. Sådana kollektiv kan där igenom stärka gruppers politiska makt och dess 

påverkan, som exempelvis erkännande av folkmordet i Sveriges riksdag.94  

Det skedde ju en etnisk utrensning av vårt folk […] syrianer, assyrier, armenier, kaldéer, 
poniter och så vidare […] vilket ledde till att dessa folkgrupper var tvungna att fly från Turkiet. 
– Grupp assyrier/syrianer – M.Y 

Detta sågs inte enbart som ett erkännande av det folkmord och förtryck denna folkgrupp fick 

genomlida tillsammans med andra minoritetsgrupper men även som ett erkännande av folkets 

existens. Trots att personerna bott i Sverige en majoritet av sitt liv så är människor inom 

diasporiska grupperingar villiga att engagera sig politiskt i hemlandet. Genom att vissa 
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diasporagrupper har en viss anknytning till sitt hemland, så kan detta ge upphov till att man blir 

en del av transnationella politiska relationer.95 Informanten i fokusgruppen Bosniaker betonar 

vikten av att ha både ett kulturellt och politiskt band med födelselandet för att kunna påverka den 

demokratiska utvecklingen. 

Jag är medlem i Socialdemokraterna nere i Bosnien-Hercegovina i Sarajevo […] delvis på 
grund av personliga kontakter […] samtidigt som jag vill påverka demokrati utvecklingen och 
politiken i Sarajevo samtidigt. […] jag vill ha ett kulturellt och politiskt band Man har ju mail 
kontakt med dem ofta […] det är personliga kontakter jag har […] man skickar pengar till dem 
ibland också […] bidrag […] för att dem ska hålla sin kampanj […] det är mest bidrag man ger 
[…] samtidigt som man träffar dem ibland när man åker ner.– Grupp bosniaker -N 

Även detta engagemang med transnationella nätverk är av betydelse i det avseendet att 

hemlandets politiska utveckling är utav intresse. Informanten påpekar att det politiska systemet i 

hemlandet är dåligt och genom att engagera sig politiskt i hemlandet, så kan man försöka få fram 

en förändring.  I ett mångkulturellt samhälle så är det inte ovanligt att människor engagerar sig 

politiskt i hemlandet och ursprungslandet. 

Vi syrianer liksom […] vi är ju mer och mer engagerade politiskt i Sverige […] vi har ett par 
syrianer i riksdagen […] 1-2 stycken […] Vi känner att vi vill ge något tillbaka till Sverige också  
[…] det gör vi genom att vi engagerar oss politiskt tillexempel […] på regeringsnivå. – Grupp 
assyrier/syrianer – M.Y 

Frågor angående informanternas politiska engagemang kan vara att t.ex. påverka det ekonomiska 

biståndet till hemländerna, utökade affärsverksamheter import/export, mänskliga rättigheter samt 

migrationsfrågor. Diasporas har även en stor ekonomisk betydelse för hemländerna, vilket även 

tas upp av vissa informanter genom att dem är involverade i uppbyggandet av hemlandet genom 

privata penningförsändelser. En informant i gruppen bosniaker tar upp betydelsen av deras 

penningförsändelser till hemlandet. 

För vi bygger upp […] eller jag […] bygger upp Bosnien […] vi investerar […] vi bygger upp 
våra hem. – Grupp bosniaker – N  

Människor som lever i diaspora tenderar till att skicka tillbaka pengar till hemlandet för 

investeringar i som t.ex. boende, utbildning och affärsverksamhet. Dylika penningförsändelser 

tenderar till att hjälpa människor med deras levnadsomkostnader eftersom migration är något 

som påverkar familjer och släktingar. Sådana bidrag ses som transnationella solidariska och 

ömsesidiga band.96 Ekonomiskt bistånd, allt från enskilda individer till kollektiv, har fått en allt 

större betydelse för minoritetsgrupper utomlands. Försändelsernas omfattning är inte enbart 

viktigt för släktingar utan även för hela ekonomier i den bemärkelsen av att sådana försändelser 

även har en statsfinansiell betydelse i och med att transnationella affärsverksamheter är vanliga 

inom diasporas. Försändelserna bidrar också till att det kulturella, etniska och religiösa 
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upprätthålls i de länder där diasporiska grupper levt i minoritetsgrupper och under förtryck.97 Att 

vissa etniska och kulturella föreningar är starkt förbundna till kyrkan, synliggörs i intervjun med 

ordförande för en kulturell förening då har betonar vikten av sådana penningförsändelser till olika 

kloster i hemlandet.  

Vi skickar pengar till olika klostren i områden […] eftersom turkiska staten skattebelägger dem 
för att dem inte ska ha råd att betala skatt och för att dem ska lämna klostren. – assyrier/syrian 
– DT 

Dessa bidrag till olika kloster bidrar till ett bevarande av den etniska och religiösa identitet som 

denna minoritetsgrupp oftast förknippas med. En av informanterna i gruppen ”assyrier/syrianer” 

poängterar detta i och med att han belyser att religionen är något som verkligen kännetecknar just 

deras folkgrupp och att kyrkan därmed är starkt knuten till folket. Genom penningförsändelser så 

lyckas man bevara klostren i ett land som skattebelägger medvetet enligt informanten, dessa 

religiösa byggnader hårt. Detta sker enligt informanten under de premisser att man vill få bort det 

som kännetecknar deras etniska folkgrupp. Penningförsändelser kan vara en bidragande faktor 

generellt på flera olika områden, oavsett om det är politiska, ekonomiska eller kulturella som går 

igenom det sändande och det mottagande landet. Olika verksamheter kan bidra till att handel 

mellan länder knyts samman på ett större basis och därmed kan sådant etniskt socialt kapital som 

Erik Olsson beskriver i Transnationella rum, utnyttjas till att nå konkurrensfördelar.98 Istället för att 

se en diasporisk grupp som en kollektivt avgränsade grupp så är det ännu viktigare att se till dess 

praktiker och förhållningssätt som utmärker vissa personer snarare än alla i en diasporisk grupp. 

Slutdiskussion och resultat 

Att känna tillhörighet och att känna sig hemma är synbarligen svårt i mångfaldens Sverige. 

Gruppen assyrier/syrianer kategoriserar sig själva utifrån deras etniska identitet. Denna etniska 

identitet är starkt förankrad till dem etniska föreningarna där informanterna ”skolas” och lär sig 

om den egna folkgruppens historia, kultur, seder och språk. Kyrkan är likaså en viktig faktor för 

grupper assyrier/syrianer vilket framhävts tydligt i analysen där dem beskriver att kyrkan och 

föreningen är i samspel med varandra. Gruppen ser sig som en offer/flykting diaspora vilket 

beror på ett mörkt kapitel i deras historia SEYFO som tidigare nämnts. Man påminns om denna 

historiska händelse och beskrivningarna om den, vilket man för vidare från generation till 

generation inom föreningarna och personernas gemenskaper. En viktig faktor är att denna grupp 

ser sig som utsatt i det avseendet i att man lever i diaspora utan en etnisk stat. I och med att 

denna grupp lever i diaspora och utan en etnisk stat som dem kan knyta band till, så är 

föreningarna ett sätt för informanterna att fortskrida deras kulturella och politiska rörelse samt ett 

bevarande och en fortsatt produktion av den etniska identiteten.  
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Föreningarna kan likaså vilket framgått tydligt i analys delen ”Föreningens betydelse” hjälpa nya 

migranter att få en plats in i samhället. Enligt ordföranden för en assyrisk/syriansk förening så lär 

man migranterna olika normer och värderingar som råder inom förening samt i det svenska 

samhället. Informanten betonar dock att det finns vissa traditioner och seder, som dessa 

migranter tar med sig från ursprungslandet som är ”påtvingade” och som dem anser inte passar 

in i deras etniska förening och det svenska samhället. Samtidigt som man inkluderar och skolar 

dessa individer så kväver man andra identifikationer som man anser inte hör hemma i deras 

etniska folkgrupp. Föreställningen om homogenitet är stark i denna diasporiska grupp och särskilt 

framhävandet av att denna grupp är en positiv och bidragande faktor till samhällets uppbyggnad i 

kontrast till andra grupper vilket bidrar till att denna grupp blir exkluderande gentemot andra 

grupper i samhället. Personerna i denna grupp faller tillbaka på den starkt kulturella och etniska 

miljö som man byggt upp i Sverige och man framhäver en viss typ av stolthet och den styrk som 

finns inom gruppen. Bevarandet av den etniska identiteten såsom seder, språk och historien är 

essentiellt för deras etniska överlevnad. 

 

Gällande identitetsskapandet så har detta diskuterats inom gruppen assyrier/syrianer i vilket det 

finns ett synsätt hos informanterna om att begräsningarna i samhället och dess orsaker skulle 

grundar på biologiska skäl. Diskussioner kring tillhörighet i samhället samt möjligheterna och 

begränsningarna av att leva med fler än två identiteter har varit väsentligt för att uppnå syftet med 

studien Informanterna har i vis mån betonat deras uppfattning om att leva med två eller flera 

identiteter. Informanterna beskriver den problematik och komplexa situation gällande 

identifikationen i samhället och betonar att det är svårt att känna tillhörighet i samhället i och 

med att dem anser att man blir kategoriserad och exkluderad av andra grupper. Denna 

exkludering betonas i analysen i diskussionen ”vi” och ”dem” identitetsskapandet komplexiteter där 

informanterna beskriver känslan av att det är svårt att känna tillhörighet, av den anledningen av 

att man anser att man inte får se sig som en del av samhället och kalla sig svensk på grund etniska 

grunder. Fördomar och diskriminering ses som den grundläggande orsaken till denna 

exkludering. Informanterna beskriver att man blir kategoriserad i och med att om man kallar sig 

svensk, så blir man snabbt ifrågasatt på grund av utseende, hårfärg och accent. Denna 

kategorisering sker enligt informanterna trots att samtliga i denna grupp är födda i Sverige och att 

majoriteten av dessa aldrig besökt deras ursprungsland utan endast föreningarna i vilket dem 

bildat gemenskaper vilket kan betecknas som ”hemlandet” enligt informanterna. 

Kategoriseringen samt exkluderingen som sker i samhället ses enligt informanterna som ett stort 

problem av den anledningen att trots att man som individ och medborgare, är väl integrerad i 

samhället så finns det restriktioner inom vissa områden i samhället i och med vad man får och 

inte får kalla sig. Man vet att kategoriseringen av människor i samhället är ett invävt mönster som 

i sin tur blivit accepterat på ett visst sätt.  

 

Gruppen assyrier/syrianer definierar sig utifrån den etniska tillhörigheten vilket är det centrala 

inom etnicitet då grupper samspelar med andra grupper då man ser på likheter och skillnader 
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mellan varandra. Orsaker och teorier kring varför människor och vissa grupper diskrimineras och 

exkluderas vilket kan förklaras som en rädsla hos människor, att något ses som obekant och 

avvikande i förhållande till den egna gruppen. Detta kan ses som en stor brist på kunskap i 

samhället, gällande de kulturer och etniska grupper som existerar i mångfaldens Sverige. 

Transnationella nätverk och kommunikation som tas upp i analys delen ”Kommunikation i en 

globaliserad värld” samt ”Transnationella nätverk och penningförsändelser” är likaså betydande för 

informanterna. Kommunikationsteknologin har gett informanterna och föreningarna möjligheten 

att skapa och upprätthålla kontakt nätverk över de nationella gränserna. Betydelsen av 

transnationella nätverk för föreningarna är viktiga i det avseendet att det hjälper dem att 

organisera och sprida kunskap och specifika mål som denna etniska grupp bör sträva efter. 

Kommunikationsteknologin har även underlättat för informanterna att hålla kontakt med släkt, 

vänner och bekanta. Betydelsen av communityes på internet som t.ex. facebook är av stor 

betydelse både kostnadsmässigt och känslomässigt. Penningförsändelser och stöd till släkt och 

kulturella aktiviteter är likaså av stor vikt för upprätthållandet av de kulturella och religiösa platser 

som finns kvar i hemlandet och inte minst de politiska organisationerna som kämpar för deras 

etniska folkgrupps rättigheter i de länder som denna etniska folkgrupp lever i minoritet. 

 

Gruppen bosniaker, har haft ett mer neutralt synsätt gällande kulturella föreningar och dess 

betydelse. För bosniakerna så är de kulturella/etniska föreningarna viktiga, dock inte i samma 

nivå som assyrierna/syrianerna då bosniakerna har en egen stat att knyta an till vilket är en 

betryggande faktor som spelar in på deras livsvillkor och identitet. Deltagande i föreningar och 

dess aktiviteter kan enligt informanterna i denna grupp bidra till en positiv mångfald och en ökad 

kulturell kunskap kring själva kulturen, språket och identifikation. Informanterna betonar om 

varför man känner tillhörighet till sådana föreningar och beskriver att den ständiga påminnelsen i 

samhället, bidrar till att man vill stärka sin identitetskänsla när man som individ och grupp blir 

utsatt för exkludering. Förhållandena av att leva i diaspora är enligt gruppen orsaken till att 

människor söker sig till sådana etniska föreningar som kan ses som en plats där man genomför 

kulturella aktiviteter i grupp och att man som person inte blir påmind kontinuerligt av att man är 

”avvikande” gruppen. Synen på ”vi” och ”dem” har diskuterats och informanterna har betonat 

att man ser denna kategorisering som en negativ del i samhället. Dock finns det en viss acceptans 

i gruppen av att man får acceptera att man som individ har två identiteter i och med att man är 

född i ett annat land och bor i Sverige, och att det är svårt att finna en fast punkt som man står på 

då man under sitt vanliga vardagsliv dras mellan två identiteter. Därmed är begränsningarna i 

samhället många enligt gruppen, dock uppfattas detta inte som något generellt och man betonar 

denna genom att poängtera att det alltid kommer finnas individer i samhället med vissa tendenser, 

som kommer diskriminera människor på grund av att man har en annan bakgrund. Intressant är 

även informanternas syn på arbetsmarknaden, där dem menar på att det är viktigt att ha goda 

kontaktnät i samhället för att exempelvis få in en fot på arbetsmarknaden. Trots de nämnda 

begränsningar och den kategorisering som informanterna utsätts för så drar man nytta av det 

kulturella rikedom som man har till sin fördel som t.ex. språket. Att samhället bidrar till 
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hemspråksundervisning ses som något unikt och positivt i det avseendet av att man bevarar 

språket inom den diasporiska gruppen, samt att språket ses som en positiv och bidragande faktor 

för individen. Man ser på identitet som platsbuden beroende på vilkets plats man vistas på och i 

Sverige ses man som bosniak medan man i Bosnien, ses som svensk. Informanterna beskriver att 

det beror på att man ses som för assimilerad i det ”nya hemlandet” och att därmed är inte 

exkludering i både Sverige och ursprungslandet ovanligt. Man ser sin etniska folkgrupp som väl 

integrerad jämfört med andra grupper i samhället och därmed distanserar man sig från andra 

grupper. Trots att det finns starka geografiska utgångspunkter i och med hur man definierar sig 

själv, så finns det trots dessa vissa som inte låter sig bli kategoriserad. 

 

Transnationella nätverken är likaså viktiga för denna grupp och detta har tydliggjorts genom att 

informanterna betonat att man inte enbart vill ha kulturella band med hemlandet utan även 

politiska band. Man investerar i hemlandets ekonomi och man bidrar till uppbyggandet av 

hemlandet genom nätverk och ”privata bistånd”. Informanterna engagerar sig även politiskt över 

nations gränser för att kunna påverka den politiska situationen i hemlandet, vilket ses som 

positivt i det avseendet av att man vill kunna påverka samt att man vill ha en viss anknytning. I 

samma veva så har även facebook diskuterats inom gruppen och internets betydelse för att 

upprätthålla och ta kontakt med släkt, vänner och bekanta. Informanterna har beskrivit att det 

blivit enklare att hålla kontakten med släkt och vänner. Man beskriver att man påverkas 

känslomässigt, speciellt en utav informanterna där personen berättat att man inte träffat vissa 

vänner på 22 år då man splittrats på grund av kriget i forna Jugoslavien. Internet har gett 

möjligheten för informanterna att organisera sig och ta kontakt med släktingar och vänner från 

förr och de transnationella nätverken är därmed viktiga och avgörande för upprätthållandet av 

diasporas. 

 

Diasporiska grupper och nätverk växer till följd av informations/kommunikation samhällets 

framfart vilket ger möjligheten för miljontals människor att leva mellan olika länder.99 Språket är 

en viktig del för informanterna för produktionen och reproduktionen av traditioner, seder och 

bruk och detta ses som det centrala för individerna. Genom språket lyckas dessa informanter att 

agera med andra människor av samma etniska tillhörighet inom sociala sammanhang och 

informanterna ställer sig positiva till att kunna behärska flera språk och det ses som en tillgång i 

och med att man kan se på världen utifrån andra perspektiv. Det bidrar även till att det blir 

enklare för personerna att kunna engagera sig och vara delaktiga i olika kulturella/etniska 

sammanhang. Språket ses som något rikligt och positivt i den bemärkelsen att man som individ 

                                                 
99Katrin Goldstein & Kayaga & Maria, Borgström, ”Den tredje identiteten” Den tredje identiteten. Ungdomar och deras 

familjer i det mångkulturella globala rummet Katrin Goldstein, Kayaga, Borgström (Huddinge, 2009) s.12 
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kan hantera flera kulturella situationer som kan uppstå i mötet med andra människor.100 Att 

kontinuerligt bevara den kulturella/etniska identiteten samt dess identifikationer samt att ta till sig 

nya kulturella identifikationer är en positiv bidragande faktor i individernas identitetsskapande.  

 

Personerna i studien har diskuterat de olika processerna gällande tillhörighet. Frågor gällande 

identitet framkallade diskussioner kring tillhörighet, samhörighet och identifikation. Påminnelser 

om att människan är olik andra, samt att andra är olika ens egen grupp har framhävts enligt 

informanterna utifrån men även inom den egna gruppen i den bemärkelsen av att man 

kontinuerligt behöva hävda gruppens plats och om den egna gruppens bedrifter i samhället, 

jämfört med andra grupper. Exkludering i samhället på grund av att människor är allt för 

kulturellt olika utseendemässigt kan enligt informanterna bidra till att man vill stärka och även 

finna sin identitet. Föreställningen om homogenitet i båda grupperna har varit starka. Samtidigt 

som vissa informanter ser begräsningar med dubbla identiteter eller fler, så finns det personer i 

studien och i samhället som drar nytta av att leva med denna kulturella rikedom. Vissa anpassar 

sig och sätter ihop en värld av det goda från båda identiteterna och de olika kulturerna som finns 

i mångfaldens Sverige. Vissa identiteter är platsbundna och identiteter kan konstrueras på olika 

sätt.101 Vi påminns dagligen om våra mänskliga premisser, om våra likheter och skillnader 

gentemot andra som t.ex. etnicitet, kultur religion samt vår sociala position. Att känna 

tillhörighet, att känna sig hemma är något centralt för människan och speglar även individens 

vardagsliv. Analysen visar att det är svårt att knyta an till en fast identitet i och med att man inte 

kan kalla sig svensk av den anledningen av att man blir ifrågasatt beroende på utseende och 

tillhörighet.  Utifrån denna studie så är det enkelt för föreningar att knyta an till människor som 

delar samma etniska identifikationer och det är även lättare för människor att söka sig till dessa 

genom den exkludering och kategorisering som finns i samhället. Att känna samhörighet i 

samhället kan ses som essentiellt. Att känna att man har en plats och ett ”hem” i det avseendet att 

man samexisterar tillsammans med andra människor i samhället på lika villkor och grunder 

oavsett etnisk tillhörighet. Man kan betrakta diasporas som en ståndpunkt i det avseendet av att 

man vill visa sin existens och diasporiska grupper skapar homogena grupper och en känsla av att 

tillhöra något och att höra ihop. En solidarisk gemenskap grundad på etniska och kulturella 

grunder och som upprätthålls genom sociala och kollektiva berättelser om hemlandet, ”Drömmar 

om ett land” och ”jag önskar att det vore som förr”.   

 

 

                                                 
100 Katrin Goldstein, Kayaga & Maria, Borgström, ”Globalisering, globala rum och kodväxling” i Den tredje identiteten. 

Ungdomar och deras familjer i det mångkulturella, globala rummet, Katrin Goldstein, Kayaga, Borgström (Huddinge, 2009) 

s.32 

101Hanna, Wikström Etnicitet (Malmö, 2009) s.12 f. 
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