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Abstract

Uppsatsens vill belysa assyriska ungdomars identitetsskapande och hur detta

utförs med två olika kultursystem, och dessutom visas skillnader mellan

könsrollerna. Urvalet avgränsas till svenskfödda assyriska ungdomar i 18–25

årsåldern. Dessa har oftast levt med en kollektivistisk kultur och en

individualistisk kultur redan i primär socialisation. Tidigare forskning som har

relevans för uppsatsen presenteras och handlar om assyriska ungdomars

livssituation, assyriska genusroller och invandrarungdomar i Sverige. Teoretisk

utgångspunkt för uppsatsen är symbolisk interaktionism, med teorier runt

socialisationsprocessen, social identitet samt etnisk minoritet i kulturmöte.

Metoden för undersökningen är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Detta

tillvägagångssättets för - och nackdelar diskuteras och genomförande, etiska

principer och valet av fem respondenter förklaras. Intervjuresultat ges i ett eget

avsnitt för att visa tendenser och mönster som respondenterna uppvisar i

intervjumaterialet. Dessa resultat diskuteras vidare genom att de kopplas till teori

och tidigare forskning i ett sista kapitel. Uppsatsen avrundas med egna

reflektioner och förslag på framtida forskning.

Keywords: Identity, culture belong, Assyrian youths, ethnical minority.



Förord

Denna uppsats har varit en lärorik resa, både personligt och i studiesyfte. Jag vill

först rikta ett tack till mina respondenter som tog sig tiden att öppna sig för mig,

och andra assyriska ungdomar som har kommit till mig och tackat för min

belysning av assyriska folkslaget; ni vet vilka ni är. Ett tack till Maryam Garis

Guttman för inspiration, och mina klasskamrater Fathiya Syrag, Irene D. Deim

och Janna Popovic för deras personliga stöd under arbetets gång. Till sist men inte

minst förtjänar min goda vän Carolina Espinoza ett enormt tack för sitt stöd under

frustrerade och stressade stunder.

Göteborg/Skövde 2009
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1. Inledning
I dagens samhälle har det blivit hetsigt att ”hitta sig själv”, som det kallas. Beror

det på ökningen av globalisering och det mångkulturella? Ska inte människan

bara vara det den är? I sådant fall, vad betyder detta när individens kunskap om

sig själv påverkas av att hemmets och samhällets kultursystem krockar? Detta har

påverkat mig ständigt när jag har haft fötterna i olika kulturella världar, då jag har

assyriska föräldrar, är född, uppvuxen och har haft skolgång i Sverige, samt bott i

tre olika länder under tre års tid. Jag har under dessa år träffat många ungdomar

med ett reflexivt identitetsskapande som jag själv. Innan jag flyttade utomlands

första gången såg jag mig själv som en stolt assyrier som var född i Sverige, och

inget mer avseddes för det. När jag flyttade hem såg jag mig som ingetdera, och

frågor runt tillhörighet och identitet väcktes. Jag talar assyriska och utför andra

assyriska kulturelement, dock bidrar folkslagets statslöshet till svårigheter att

identifiera mig som assyrier. Jag identifierar mig heller inte som helsvensk då

Sverige är ett land med ett värderings – och normsystem som karaktäriserar

motpoler till det assyriska. I det svenska samhället uppskattas det liberala och

individuella medan den assyriska minoriteten fortfarande håller vikt vid det

kollektiva, den kristna tron, giftermål och familj. Om man har växt upp som

assyrier eller i en annan minoritet har man nog fått höra om när ens fader och

farbror kom till Sverige utan något och fick hjälp från okända landsmän med att

starta upp ett liv. ”Du hjälper och håller ihop dina egna” fick nog många med

liknande uppväxt höra. Detta är förståeligt, men om jag föds och växer upp i ett

helt annat land kan väl majoritetsbefolkning vara mitt egna?

När jag var bosatt i Storbritannien blev jag fascinerad av mångfaldens utveckling i

landet, där en afrikan eller en indier kallade sig britt och det ifrågasattes inte.

Sverige ses som ett frigjort och öppet land, men ändå uppfattas en svenskfödd

person med utländsk härkomst som invandrare.

Enligt Deniz (1999:2) bidrar etnisk mångfald till både praktiska och teoretiska

utmaningar i samhället. Under de två senaste decennier har invandrarungdomar

fått uppmärksammats i media och TV i Sverige. Ändå förtjänar sådan forskning
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ytterligare engagemang när den är tämligen färsk, synnerligen i jämförelse med

utvecklingen i Storbritannien och USA (Deniz & Perdikaris, 2000:15). Detta kan i

och för sig bero på att det mångkulturella alltid har varit mer bekant i dessa länder

i jämförelse med Sverige.

Det mångkulturella är ett angeläget och intressant ämne även ur

socialpsykologiskt perspektiv, i och med att dagens samhällen växer och där utav

mångfalden. Just invandrarungdomar blir en egen social grupp, med ett vardagsliv

mellan att vara barn och vuxen, samt två olika kulturer. Jag undrar därmed hur

ungdomar från den assyriska minoriteten hanterar och upplever sitt

identitetsskapande och ett liv med två kulturer?

1.2 Begreppsförklaring – Assyrier
Assyrier ser sig själva som ursprungsfolk från Mesopotamien. Mesopotamien är

området mellan floderna Eufrat och Tigris i numera sydöstra Turkiet. Folkslaget

har i århundraden varit i minoritetsställning och lidit för sin skilda kulturella och

religiösa identitet. De har fråntagits landområden och genomgått massakrer, vilket

har lett till att gruppen är numera geografiskt utspridd och karaktäriseras av olika

nationsbenämningar samt kulturella och språkliga skillnader. Assyrier talar

turkiska, arabiska, kurdiska och persiska samt varianter av sitt eget och

exilländernas språk (Arbetsmarknadsdepartementet, 1982:8). En del

gruppmedlemmar kallar sig även syrianer, men namnfrågan kommer inte att

diskuteras då den inte är relevant för min uppsats. Bara nationalitetsnamnet

assyrier kommer att användas då mina respondenter bekänner sig till denna

falang.

1.3 Syfte och problemformulering

Meningen med denna studie är att belysa identitetsskapande i en specifik

ungdomsgrupp. Dessa är assyriska ungdomar som är födda i Sverige och har

utlandsfödda föräldrar. De har oftast fötterna i två olika kulturella världar, den

assyriska och den svenska. Denna kulturkrock påverkar troligen deras

identitetsskapande, tillhörighetskänslor samt personliga värderings – och

normsystem. Därför hoppas det att denna belysning primärt kan ge förståelse för
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assyriska ungdomars livssituation. Samtidigt kan den ge ungdomarna tillfälle att

reflektera över sin identitet och livssituation.

Studien behandlar hur urvalsgruppens identitetsskapande genomförs i två

kulturer, i den sociala identiteten och i mötet med majoritetssamhället. Även om

de lever kluvna i marginalen av olika kulturmönster eller drar nytta av att vara

etnisk minoritet. För att uppfylla syftet med uppsatsen ställs följande

frågeställningar:

1. Hur upplever assyriska ungdomar som är födda i Sverige sin identitet i det

svenska samhället?

2. Vilken kultur identifierar sig dessa ungdomar mest med, den svenska eller den

assyriska?

3. Vilka skillnader kan observeras bland dessa ungdomar, utifrån ett

könsperspektiv?

1.4 Avgränsning
Uppsatsen kommer att handla om assyriska ungdomars identitetsskapande och

hantering av två kulturer ur ett etnicitets – och aktörsperspektiv. Det begränsas till

en undersökning av assyriska ungdomar som är födda i Sverige och som är i 18 –

25 årsålder. Dessa har oftast tagit till sig mer av det svenska samhället och dess

institutioner än de som är födda i hemlandet, dock kan de fortfarande ha fått

påverkan från primär socialisation. De assyrier som är utlandsfödda kommer

därmed inte studeras, men nämnas. Genomförandet kommer att ge en ensidig bild,

ett aktörsperspektiv som är de berörda ungdomarnas perspektiv. Enligt egen

utsaga är deras personliga upplevelser viktigast att börja med, och vid

uppföljningen av ämnet kan exempelvis familjen och svenska institutioners bild

av temat tas upp.

1.5 Disposition

Jag börjar med att presentera tidigare forskning inom området, för att sätta

uppsatsen i sitt sammanhang. Därefter beskrivs de teorier som är redskap för min

analys av intervjuresultat. Dessa teoriers övergripande perspektiv är symbolisk
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interaktionism, därefter beskriver jag mitt tillvägagångssätt i ett metodavsnitt

vilket följs av intervjuresultat. Dessa resultat analyseras i ett vidareskede i ett

diskussionskapitel, genom att studiens frågeställningar kopplas till teori och

tidigare forskning. Slutligen ges avslutande reflektioner.
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2. Tidigare forskning
Den mest betydelsefulla forskningen som har hittats för min uppsats är Fuat Deniz

och Antonios Perdikaris studie ”Ett liv mellan två världar” (2000). Den syftar till

att beskriva hur assyriska ungdomar, som andra generationens invandrare i

Sverige, upplever och hanterar sin livssituation. Den har därmed samma syfte som

denna studie, förutom att den inriktas mer på ungdomarnas livssituation än

skapandet av identiteten. Deniz och Perdikaris har även två åldersgrupper som

respondenter, en äldre, som är född i hemlandet, och en yngre som är född i

Sverige, likadant som min urvalsgrupp. Studiens ena hypotes är att assyriska

ungdomar har en vilsen och kluven jagbild på grund av livet mellan två kulturer,

och att det ger ungdomarna en otrygghetskänsla (Deniz & Perdikaris, 2000:16).

Jag tror dock att dessa ungdomar även kan dra nytta av sin kompetens som

mångkulturella i sociala interaktionen, och därmed känns det som att denna sorts

hypotes kan hindra öppenhet inför intervjusamtalen. Den andra hypotesen i

undersökningen antar att de svenskfödda ungdomarna har en mindre stabilt

grundformad identitet i jämförelse med dem som har haft primära socialisationen

i hemlandet. Resultaten visar att den äldre urvalsgruppen lever i tydligare

marginal av två kultursystem än andra urvalsgruppen och stödjer därmed första

hypotesen om kluvenhet (Deniz & Perdikaris, 2000:210). Detta resultat visar även

att hypotes nummer två motsägs. De svenskfödda har inte lika grundformad

identitet som den äldre generationen, men de har lärt sig att hantera och utnyttja

de olika värderings – och normsystemen till sin fördel. Det har bidragit till att de

har en mer harmonisk identitet och integration i svenska samhället än vad den

äldre generationen har. Det förklaras även med att den äldre generationens stabila

grundformade identitet har en djupare primär socialisation, som har bidragit till

större svårigheter att integrera den svenska kulturen. Den yngre generationen har

dessutom yngre föräldrar som har vistas i Sverige längre och har integrerats mer

(Deniz & Perdikaris, 2000:210:211). Resultatet från den yngre generationen har

relevans för min studie för att det visar att dem har lärt sig hantera de två

kulturerna väl genom att utnyttja dess resurser och tillgångar.
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Maryam Garis Guttman undersöker i en pågående avhandling en sociokulturell

förändring och kontinuitet bland assyrier/syrianer med utgångspunkt i deras syn

gällande ungdom, utbildning och framtid, och genom ett historisk jämförande

perspektiv som syftar på att belysa normalitetsprinciper som är under förändring

(se Gunner & Halvardson, 2005:144). Garis använder observationer,

djupintervjuer med ungdomar och diskussionsgrupper med både vuxna och

ungdomar som metodologi (Ibid:146). Hon har en intressant syn på vad olika

ungdomsgenerationers livssituation ska kallas, om man ska anse att de lever

”emellan” eller ”i” två kulturer. Hon poängterar att min urvalsgrupps generation

snarare lever i två kulturer än emellan dem. Hon observerar att det inte betyder att

de har ett liv utan svårigheter, men en annorlunda livssituation i jämförelse med

tidigare generationer. Garis vill besvara en frågeställning om hur genusrollerna

formas i kontexten av två kultursystem (Ibid:150). Detta är relevant för min

frågeställning som innehåller ett könsperspektiv. Just i den frågan får hon

intressanta svar vid diskussioner med unga män, där de exempelvis hävdar att

könsrollerna är förankrande i ”den assyriska identiteten” och att om de försvagas

kommer även identiteten att försvagas (Ibid:182). Dock visar undersökningen att

mödrar vill försvaga ojämlikheter mellan könen och att unga kvinnor strider för

att få lika mycket rättigheter och frihet som unga män (Ibid:173:190). Även de

assyriska och syrianska ungdomsförbunden har stridit för jämlikhet mellan könen.

Studien visar hur dessa förbund har försökt kombinera en bevarelse av assyriska

traditioner och identitet, och uppmuntran till integration i det svenska samhället.

Integration och att bevaring av traditioner kan ses som två motsägande

komponenter, men min urvalsgrupp lever med dessa två dagligen (Ibid:172).

Denna undersökning visar att integrationen i det svenska samhället har bidragit

till att viktiga assyriska traditioner såsom släktgemenskap och giftermål blir

mindre värda. Fler assyriska ungdomar vidareutbildar sig och flyttar hemifrån i

tidig ålder och detta kan strida emot släktgemenskapen. Fler gifter sig även

mycket senare än tidigare generationer, eller till och med ingår

samboförhållanden eller inte gifter sig alls. Detta visar att de individuella behoven

blir viktigare och att grupptrycket från den assyriska kollektivistiska gruppen

försvagas istället (Ibid:162).
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Masoud Kamalis kvalitativa studie, ”Varken familj eller samhället”, tycks ha

relevans i frågan om invandrarungdomars situation i Sverige. Kamalis studerar

invandrarungdomars inställning till det svenska samhället. Studien tydliggör att

föräldrarnas inställning och handlande är en styrande faktor för ungdomarnas syn

på det svenska folket och samhället. Ungdomarna hade oftast likadan inställning

som deras, om föräldrarna alltså hade negativ inställning till svenska samhället

var barnens likadan. Detta kan kopplas till Bergers och Luckmanns (1979)

socialisationsteori som säger att barn övertar de signifikanta andras upplevelse,

attityd och synsätt på samhället. De undersökta ungdomarnas inställning

påverkades även av andra komponenter såsom den sociala miljön,

vänskapskretsen och segregation (Kamali, 1999:47). Undersökningsresultaten

visar att de som växte upp med negativ inställning till det svenska samhället till

och med kunde undvika att integreras i svenska samhället. Detta kan vara svårt

när majoriteten av ungdomarna i studien var bosatta på invandrartäta områden.

Lösningen för de flesta invandrarungdomarna blev att stärka sin sociala identitet

tillsammans med andra etniska grupper, och de fann därmed en grupptillhörighet

tillsammans med andra invandrarungdomar.
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3. Teori
I det här kapitlet redogörs för de teorier som kan vara fungerande redskap för att

analysera intervjumaterialet. Det övergripande perspektivet som kommer att

användas är symbolisk interaktionism.

Detta kapitel börjar med en beskrivning av Berger och Luckmanns (1979)

socialisationsprocessteori, där även G. H Meads (1934) I och Me – teori tas upp.

Därefter presenteras Richard Jenkins (2000) sociala identitetsteori och det

avslutas med en sammansatt teori om etnisk minoritet i kulturmöte. Dessa teorier

stödjer varandra genom att Berger och Luckmann visar vikten av grundidentiteten

och hur den utvecklas, och G. H Meads teori behövs för att visa hur individen blir

reflexiv genom spegling i den generaliserade andre. Jenkins teori kompletter

teorierna med att visa betydelsen av spegling i andra individer, som G. H Mead

och hur det sociala påverkar kognitionen, som Berger och Luckmann. Den sista

sammansatta teorin visar vikten av gruppförhållandet, som Jenkins, och etniska

minoriteters kompetens och belastning. Även Alfred Schützs resonemang nämns

under de två sista teorierna, för att visa betydelsen av gruppförhållandet och hur

gemensamma tolkningar och referenser skapas.

3.1 Primär och sekundär socialisation
Socialisationsprocessen är ur ett symbolisk interaktionistiskt synsätt då Berger

och Luckmann (1979) framför att varje individ blir en social varelse enbart genom

samspelet med andra människor. Socialisationsprocessen måste ske för att varje

individ ska disponeras in i samhället, och börjar med primär socialisation där

internaliseringsprocessen är ett måste för att bli en medlem av samhället.

Internaliseringen är en dialektisk process som människan genomgår för att förstå

samhället, både objektivt och subjektivt. Därmed är att leva i samhället lika med

att delta i dess dialektik (Berger & Luckmann, 1979:154). Individen lär sig att

förstå samhället objektivt och subjektivt genom den direkta tolkningen av en

objektiv händelse som är någon annans subjektiva process. Upplevelsen av den

objektiva händelsen blir subjektivt meningsfull för individen och ger denne

förståelse för dess medmänniska. Det innebär inte att hon förstår den andre
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individen helt, men att den ser en subjektiv mening. Individen tar primärt över

den signifikante andres tolkning av världen (Ibid). Det kan ses som att den

subjektiva meningen som har skapats av individen är egentligen den signifikante

andres skapande. Individen får en uppsättning signifikanta andra, oftast då

vårdnadshavare, som sedan bestämmer spelreglerna, oavsett om barnet är belåtet

eller inte. Internalisering sker därefter genom identifikation med den signifikante

andre. Barnet tar till de roller och attityder som de signifikanta andra innehar, för

att förstå medmänniskan och samhället. Därefter kan individen identifiera med sig

själv och därav blir jaget reflekterat. Det pågår inga identifikationsproblem under

primära socialisationen (Ibid:158).

Det klargörs av Berger och Luckmann (1979:155) att den primära socialisationen

är mest betydelsefull, och att den sekundära socialisationens byggklossar bör

likna den primäras om det inte ska uppstå identifikationsproblem.

Gällande denna teori är det relevant att nämna att skapandet av den generaliserade

andre är en centralpunkt för utvecklingen av jaget (G. H Mead, 1934). Detta för

att individens totala medvetande ska innefatta tolkningar av den sociala världen

som den lever i. Hela samhällets attityd förespråkas av den generaliserade andre.

Människan är en gruppvarelse och påverkas därmed av samhället som hon lever i.

Det krävs att individen kan identifiera sig med människor i allmänhet, för att

kunna skåda världen ur ett vidare perspektiv och utöver de signifikanta andras

förklaringar (Mead, 1934:154). Mina respondenter står mellan två olika

samhällsstrukturer och därmed två olika uppsättningar av den generaliserade

andre. Det är relevant för studien att ta reda på hur assyriska ungdomar upplever

dessa två olika generaliserade andre och hur de samspelar.

Den sekundära socialisationen är varje följande process som tar en redan

socialiserad individ in i nya sektorer av det objektiva samhället. Här märker

individen oftast att det som redan är internaliserat kanske inte stämmer och att det

finns mer än föräldrarnas upplevelse av världen. Hennes redskap här blir språket

(Berger & Luckmann, 1979:162:163). Den får även egna spelregler när den inte är
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känslomässigt kopplat till de roller som finns i sekundär socialisation. Exempelvis

skriver Berger att man måste älska sin moder men inte sin lärare (Ibid:166).

3.2 Social identitet
Richard Jenkins (2000) redogör för socialt identitetsskapande ur ett symboliskt

interaktionistiskt perspektiv. Jenkins förespråkar, som socialisationsteorin, att den

sociala kontexten och andra individers åsikters påverkar individen under

identitetsskapandet. Jenkins anser även att individen identifierar sig själv och

andra, under både primär och sekundär socialisation, genom att se likheterna med

den egna gruppen och därmed skillnaderna gentemot andra. Detta begreppspar

kan bara existera i förhållande till varandra. Därmed menar han att likheterna i

grupptillhörigheten ses genom att upptäcka skillnaderna med andra individer

(Jenkins, 2004:79). Jag tänker att det märkts en större skillnad mot människor

utanför den egna gruppen då identifikation med den egna gruppen behöver

förstärkas.

Social identitet baseras till stor del på att den konstanta interaktionen med andra

människor ger självreflektion och kategorisering av andra. Enligt Jenkins är

kategorisering av andra och självrepresentationen, det vill säga hur individen vill

bli uppfattad av omgivningen, lika betydelsefulla för identitetsskapande (Jenkins,

2000:7:8).  Jag tänker att självrepresentationen är viktig i frågan om vad man har

för ansikte utåt och vad man klassificeras som i social och även etnisk identitet.

Kategoriseringen sker just genom begreppsparet likheter och skillnader. Kollektiv

grupptillhörighet blir viktig genom att de likheter som finns inom gruppen syns,

även om de kan vara få (Jenkins, 2004:79). Problemet med kategorisering är dock

att det även leder till attributioner och fördomar om andra grupper.

Alfred Schütz teori är relevant att ta upp här för att den menar att ”vi - relationen”

inte behöver vara ett nära förhållande men att den däremot är en gemensam social

rationalitet som ger mening åt handlingar. ”Vi - dem känslan” stärks därmed, för

att bevara etniska minoriteters identitet. Enligt Schütz färgas de olika världarna

även av bestämda typifieringar och relevanssystem. Den rätta typifieringen
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upplevs i gemenskap med andra i egna gruppen (se Harse & Mortensen i

Andersen & Kaspersen, 2003:236). Detta skapar ”vi och dem” känslan. När det

gäller denna uppsats betraktar jag det assyriska folket som en minoritet och det

svenska samhället som en majoritet. Minoritet och majoritet är begreppspar som

är beroende av varandras existens. Jag hoppas att min undersökning kan belysa

vad som anses vara ”vi” samt ”dem” av urvalsgruppen, och om ”vi” bara är

assyriska ungdomar, hela folkslaget och/eller även andra invandrare och om

”dem” är ursprungssvenskar.

3.3 Etnisk minoritet i kulturmöte
Det är nödvändigt att börja med en definition av begreppet etnicitet. Det är en

beteckning som refererar till en grupp av folk som har ett socialt och kulturellt

system som de har fått genom födsel (Arnstberg & Ehn, 1976:2). Detta kan

innebära gemensamma kulturella faktorer såsom språk, värderingar, normer,

ursprung, fysiska kännetecken och religion. Det är även passande i detta

sammanhang att definiera kultur som:

(...) kollektivt medvetande eller system av betydelser och symboler, som innebär (…)

erfarenheter, kunskaper och värden som människor delar och som de återskapar och

förändrar i socialt handlande (Ehn & Löfgren, 1982:13).

Sverige, som ett flertal andra västerländska länder, förespråkar kulturell pluralism.

Detta är till fördel för minoriteter som assyrier, när pluralism grundas på att ha

samexistens av alla sorts kulturer. Dock är denna status avlägsen om det ska vara

realistiskt (Giddens, 2003:238). Giddens skriver att majoritet har en förlegad

tendens att utse etnisk minoritet till syndabockar (Ibid).  Detta är ett starkt hot mot

assyrier då de som etnisk minoritet är beroende av den egna sociala

sammanhållningen. Gruppen existerar egentligen idag på grund av medvetenheten

om deras etniska minoritet och dess effektiva försvarsmekanismer gentemot

majoritetssamhällen (Deniz & Perdikaris, 2000:49:50).

Alfred Schütz teori, som nämns under social identitet, visar hur svårt det är att

komma fram till gemensamma tolkningar för grupper från helt skilda bakgrunder.

Dock påpekar han att människor ska inneha en öppenhet, för att kunna skapa
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gemensamma referenser mellan människor från olika kulturer (Harse &

Mortensen i Andersen & Kaspersen, 2003:236:240). Jag tänker att för studiens

frågeställningar är det relevant att få fram hur ofta urvalsgruppen skapar

gemensamma referenser mellan båda kulturgrupperna. Även hur de går tillväga

och om detta görs för att hitta balans mellan kulturernas olika värderingar och

normer.

Minoriteter har för- och nackdelar i samhällets sociala interaktion. Det är inte

ovanligt att som etnisk minoritet leva mellan två identiteter som även bidrar till

två lojaliteter. Deras etniska identitet är medfödd, dock har dem kompetensen att

välja en annan tillhörighet än sin egen. Denna kompetens kan ses som olika

uppsättningar av kulturella repertoarer och vilken repertoar som individen

använder beror på situationen. Det innebär att individen, men även situationen,

avgör om den etniska identiteten ska framhävas eller tonas ner (Arnstberg & Ehn,

1982:12). Jag tänker att min urvalsgrupp regelbundet pendlar, både omedvetet och

medvetet, mellan användandet av olika kulturella repertoarer i vardagslivet. Det är

troligen en kompetens och det blir därmed intressant för studiens syfte att studera

de kulturella repertoarernas för - och nackdelar. Det relevanta för mina

frågeställningar är även att försöka förstå i vilka sociala situationer de kulturella

repertoarerna, alltså respondenternas etniska identitet, betonas eller tonas ner.

Även varför detta görs, om det kanske görs på grund av den nuvarande

situationens sociala normer eller för att gynna den egna positionen i situationen?
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4. Metod
Uppsatsen bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Det centrala för

kvalitativa intervjuer är att försöka förstå och beskriva respondentens livsvärld

och förhållandet till den, och det känns därmed som bästa möjliga

tillvägagångssätt för att få ett djupt och beskrivande material (Kvale, 1997:34).

Den valda metoden är övergripande av hermeneutisk ansats och den klassificeras

som tolkningsperspektivet inom vetenskapen. Jag hade därmed ett samspel mellan

mig och respondenterna för att visa min förståelse, dock försökte jag behålla ett

kritiskt förhållningssätt.

Kvale skriver att ”en förutsättningsmedveten intervjuare är således kritiskt

medveten om sina egna förutsättningar” (Kvale, 1997: 37). Jag var väl medveten

om att min position som gruppmedlem kunde skapa svårigheter och att det skulle

finnas problem att vara distanserad och objektiv, samt att studera ämnet utan

förutsättningar när jag är ”hemmablind”. Detta blir som ett par skygglappar eller

glasögon som är del av mitt medvetande och min sanning. Fuat Deniz uppger

likadana svårigheter i sin undersökning ”Ett liv mellan två världar” (Deniz,

2000:29). Jag försökte vara medveten om min hemmablindhet och precisera

perspektivet på studieämnet. Jag fick konstant påminna mig själv om att jag

tillhör den etniska gruppen som undersöktes och regelbundet redogöra för mina

värderingar, erfarenheter och undermedvetna kunskaper rörande urvalsgruppen.

Det finns dock positiva aspekter med mitt inifrånperspektiv, som exempelvis en

större förståelse för respondenternas känslomässiga förklaringar, primär

socialisation samt kultur, och speciellt i detta fall där det handlar om en statslös

etnisk minoritet med en lång historia. Mitt inifrånperspektiv förenklade

bakgrundarbetet och även förberedelserna inför och under intervjuer. Exempelvis

kände vissa av mina respondenter att en del upplevelser var lättare att förklara på

det assyriska språket, och det lät jag dem göra. De verkade mer avslappnade när

de använde sig av både svenska och assyriska språket, och jag tror att det kan ha

bidragit till fler subjektiva beskrivelser. Den avslappnade attityden som jag fick

från respondenterna som blandade både språken kan ha varit på grund av att de är
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vana vid att blanda assyriska och svenska när de talar med en annan assyrier,

precis som de själva uttalade. De fick fundera på ett ämne som inte diskuteras i

deras vardag, trots att de tillhör en etnisk minoritet som visar en stark etnisk

identitet. Kvale (1997:39) säger att den kvalitativa intervjun blir som ett samtal

mellan två parter som intresserar sig för samma ämne. Därmed kan en väl

genomförd intervju ge respondenten en berikande upplevelse och samtliga ville av

eget intresse ha vidare diskussioner efter intervjuerna. I dessa diskussioner tog jag

bort min roll som kritisk intervjuare och använder därmed endast information som

kommit fram under intervjuerna. Dessa övriga diskussioner var helt klart givande,

men de hade bristande validitet då jag inte höll en lika kritisk position som under

intervjuerna.

4.1 Genomförande
En pilotintervju gjordes för att se eventuella problem med mitt inifrånperspektiv,

samt för att se om det behövdes korrigering av de eventuella intervjufrågorna.

Detta bidrog till att frågor som kändes fel märktes av och reviderades.

Pilotintervjun gav intressant data och har använts som material. Den kan ha

bidragit till mindre validitet än de andra intervjuerna, för att intervjuguiden

ändrades efter den, dock var det för det mesta marginella återgärder.

Respondenterna fick välja plats för deras egen intervju för att de skulle känna sig

bekväma, med hänsyn till mitt krav att det skulle vara lugnt och lite avskilt. Jag

hade detta krav för att ha mindre störmoment såsom närvarande av andra

människor och ljud. Intervjuerna tog plats i grupprum och lugna avskilda delar på

två olika högskolor i Västsverige.

Intervjuerna tog ungefär en timma var, och alla transkriberades från

ljudinspelningar. Transkriberingarna bidrog till intressanta detaljer som jag nog

inte hade kommit ihåg under eller efter intervjuerna, om jag bara hade antecknat.

Problemet med skriven text är att livet i historier kan dö ut lite på grund av att det

icke-verbala inte kommer med, men jag försökte under intervjun att anteckna

intressanta icke-verbala faktorer såsom pauser och kroppsspråk. Hermeneutiken

syftar ändå till att vinna en gemensam och validerad förståelse av en texts mening
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och jag tycker att denna är passande i mitt läge, för att den muntliga diskursen

från intervjun förvandlades till en text som tolkas (Kvale, 1997:49).

4.2 Etik
För att följa etiska principer informerade jag respondenterna om syftet med

studien och konfidentialiteten runt den. Det förklarades innan intervjuerna att de

kunde avbryta när de ville och att de kunde utesluta detaljer som sades under

intervjun om det skulle påverka deras privatliv negativt. Respondenterna fick

möjlighet att gå igenom de färdiga transkriberingarna och avgöra om deras

skrivna utsagor stämde med upplevelsen av situationen. De har även fått fingerade

namn för att det ska värnas om deras integritet.

4.3 Urval
Jag tror att min tillhörighet till folkslaget påverkade negativt vid letandet av

respondenter. Det valdes inga respondenter med nära relation till mig för att få

godast validitet, men det blev individer från mitt personliga kontaktnätverk som

jag trodde skulle öppna sig lätt och förklara subjektiva upplevelser. Jag trodde att

det skulle vara ett bekvämlighetsurval gällande urval av respondenter, på grund av

min tillhörighet av urvalsgruppen och att jag som yngre var aktiv i en assyrisk

ungdomsstyrelse. Detta tror jag istället blev orsaken till mina svårigheter att hitta

respondenter som var villiga att öppna sig. Den assyriska minoriteten är starkt

kollektivistisk och kan fortfarande ha starka normer. Därför tror jag att många

assyriska ungdomar värnar om sitt privatliv. Jag lyckades till slut boka tre tjejer

och två killar från Väst- och Mellansverige för intervjuer. De fanns i mitt

personliga nätverk och kontaktades på telefon. Jag tyckte att det var bra att de i

alla fall kände till mig sen innan, för att kunna skapa tillit mellan mig och dem

under intervjuerna.

Egentligen var det tänkt att jag skulle ha sex respondenter, däremot bidrog mina

svårigheter med att hitta respondenter till att det blev fem respondenter istället.

Jag ville egentligen ha lika många från vardera kön, för att ta hänsyn till min
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frågeställning om könsskillnader, men de två manliga respondenterna gav

tillräcklig mättnad av data. Jag är nöjd med mitt urval, synnerligen med de unga

männen för att de verkade mer öppna. Jag lät även en av de unga kvinnorna ha

med en passiv vän och jag kände efteråt att detta var lite av ett misstag, för att det

kändes som att denna respondent inte var lika fokuserad på intervjun som de

andra.  Anledning till att jag lät henne ha med vännen var för att hon själv kände

att det skulle göra henne mer bekväm och trygg.
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5. Intervjuresultat
Respondenterna var i början lite stela i sina uttalanden vilket berodde på att de

inte är vana vid begrepp som identitet i sin vardag. Senare märktes det att de

slappnade av, för att deras svar blev fylligare.

Här presenteras respondenternas bakgrund kortfattat:

Laura är 24 år, bor hemma hos sina föräldrar, har gymnasieutbildning och har

genom sin arbetsgivare genomgått ett fåtal kurser som är relevanta för hennes

administrativa jobb.

Jonathan är 23 år, bor hos sina föräldrar, studerar på högskolan, jobbar extra som

konsult och har tidigare arbetserfarenhet från bland annat industrin.

Sara är 22 år, bor själv, studerar på högskolan och har sen tidigare en

yrkesutbildning samt arbetserfarenhet från servicebranschen.

Maria är 21 år, bor hos föräldrarna, har gymnasieutbildning och jobbar i

familjeföretag.

Gabriel är 19 år, bor hemma hos föräldrarna, jobbar extra som cafébiträde,

studerar sista året på gymnasiet och har tänkt söka till juridikprogrammet på

universitet.

Intervjuresultaten presenteras utifrån frågeblocken i intervjuguiden.

5.1 Identitet
Jag bad ungdomarna om deras definition av identitet i och med att det inte är ett

vardagsbegrepp för dem, samt för att individer upplever och tolkar ett och samma

fenomen olika. Detta var bra och jag fick därmed mer förståelse för deras

subjektiva upplevelse och tolkning av identitet.
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De flesta av ungdomarna kopplade identitet till personliga egenskaper, men

synnerligen till rötter, ursprung och etnicitet. Jonathan, den äldre av de manliga

ungdomarna uttalar:

Det har väldigt mycket med vad man har för rötter. Jag är svensk med assyriska rötter ju.

Identitet är väl mest det jag kännetecknar med min folkgrupp; språket, kultur, seder, vanor

och maten så klart (…) Så får man alltid frågan var man kommer ifrån. Brukar säga att jag är

utav assyrisk härkomst (…) världen är ju jättestor så man få kompromissa och i Sverige

förklara det där med assyrier och syrianer, att man är kristen minoritet från Mellanöstern (...)

och utomlands gick de ibland lättare att förklara genom att koppla till Babylonien och

Mesopotamien.

Maria kännetecknade också sin identitet med etnicitet och säger: ”Ja, du…

assyrier är jag ju”.

Det sågs vid frågan om identifikation i framtiden att de kvinnliga respondenterna

identifierar sig mer med ett familjeliv i framtiden. Även Sara som ser en bra

karriär som prioritering. Hon vill bli framgångsrik och ändå ha ett liv med familj

och barn. Maria är förlovad och säger om framtiden: ”Jag vill resa och se mycket,

och ett bröllop blir det nog nästa år, så familj och barn ser jag längre fram så klart

också”. Laura som i nuläget är singel ser sig själv ändå som gift inom fyra – fem

år.

Gabriel identifierar sig också med en framtid som inkluderar familj, men speciellt

med en makt och kontroll över liv och arbete:

Jag vill vara den personen som jobbar mycket men som kommer hem till min familj och

har kontroll över mitt liv, inte låter jobbet kontrollera mig. En person som är ledare,

kanske har ett företag, men företaget ska inte ta hand mig, jag ska ta hand om det,

bestämma jobb och tid.

Dessa ungdomar vill eller har redan hunnit åstadkomma relativt mycket i livet.

Det syns att de även identifierar sig med den fas de befinner sig i livet, såsom

arbete och utbildning. De ser en framtid med både jobb, utbildning, familj, resa

runt, samt en sorts kontroll över livet. Medan Jonathan påpekar att man inte ska ta

något för givet när det gäller framtiden.
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Jag märker en tendens av en sorts integritet runt diskussionen om vilka de är. De

är väldigt kortfattade och de flesta av dem uttrycker sig med liknande utsagor som

Lauras: ”Jag är jag, de få lära känna mig”.  Eller som Sara och Jonathan, som

säger att de är väldigt kortfattade när de hamnar i nya bekantskapskretsar.

Jonathan påpekar: ”Är det en främling som frågar vem jag är så säger jag bara det

klassiska; såsom namn och vad jag jobbar med, inte vad jag pluggar faktiskt för

det är inte relevant”. Detta kan bero på att de anser att det inte finns någon

betydelse för nya bekantskaper att veta mycket om vilka de är och att faktorer

som utbildning, jobb och civilstånd inte har betydelse i frågan om deras

personlighet. Maria framför att i nya svenska kretsar nämner hon inte exempelvis

sitt civilstånd:

Det blir så stor grej bland svenskar med att jag ska gifta mig (…) Som om vi bara gifter

oss tidigt och så vidare (…) Gud, jag har ju fortfarande en personlighet och är jag.

Samtliga ungdomar visar mönster av att de vill att det ska tas hänsyn till deras

personliga egenskaper, men som nämnt innan kan det ses som att de innehar en

sorts integritet och tillbakadragelse. De vill uppfattas utifrån deras personlighet

och inte deras ursprung och externa faktorer såsom arbete och utbildning.

5.2 Upplevelse av kultur och tillhörighet
Likheterna och skillnaderna i de svenska och assyriska kulturerna måste visas för

att se var respondenterna känner kulturtillhörighet. Fyra av fem respondenter hade

som första reaktion att det inte finns likheter mellan kulturerna, men vid lite

eftertanke, eller längre fram i samtalen, kom de på likheter. De såg den svenska

kulturen som individualiserat och frigjort, medan den assyriska karaktäriserades

med kollektivistiska faktorer som att familjen och det sociala livet i gruppen

prioriteras. Det kan kopplas till den kollektivism som gruppen håller starkt. Även

den sociala biten sågs som annorlunda i de olika kulturerna, att ”ändå om

svenskar är frigjorda så är de inte sociala människor”, som Laura säger.
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Sara som i nuläget inte umgås med assyrier, ser ändå svenskar som mindre sociala

än assyrier:

Det är den sociala biten som skiljer, assyrier är mer sociala än svenskar (…) men

utomlands är de mer sociala, tycker det från när jag har bott utomlands i alla fall (…)

här är de väldigt tillbakadragna, men beror ju så klart på vilken stad också.

Respondenterna ser ett tryggt liv i det svenska samhället, dock inte på samma vis

som i den assyriska kulturen. Jonathan säger om svensk kultur: ”Jag tänker att

typiskt är välfärdssystemet, radhus, Volvo V70, midsommar... du vet det trygga

Svensson livet, inget fel med det.” Gabriel säger också att samhörigheten och

tryggheten finns bland svenskar, men att den uppvisas på olika sätt i den svenska

respektive den assyriska kulturen:

Vi har gemenskap, men inte samma som svenska (…) det är inte individualistiskt i våra.

Alla är välkomna, och exempelvis är det där är min moster, men jag ska ändå behandla

henne som min mamma (…) svenskar har gemenskap och tryggt… men exempelvis om

en svensk familj möter en annan familj så är de två familjer. Medan för mig är det så att

om min familj möter en annan familj så är vi en familj.

Sara märker av en gemensam negativ faktor i båda kulturerna:

När jag tänker på assyrier så tänker jag på att folk snackar skit, ser ner på varandra och

kan inte vara glada för någon annan. De ska alla vara bäst (…) skulle faktiskt vara

avundsjukan som är lika i båda kulturerna. Svenskar har också svårt att bli glada för

någon annans lycka. Är jag bättre än dig så blir du inte glad för mig.

Även Jonathan poängterar avundsjukan för assyriska gruppen: ”Jag blir glad när

jag ser människor lyckas, speciellt från vårt folk som inte har många akademiker

till exempel, men känns som om andras framgång petar i ögat för vissa i

gruppen”. Dessa två uttalanden kan grundas på att det inte förväntas att människor

från kollektivistiska grupper ska avvika för att de kan gå emot gruppens

sammanhållning. Avundsjukan kan uppstå på grund av att dessa personer som

avviker presterar annorlunda framsteg, som många inte har lyckats med i gruppen,

och för att andra gruppmedlemmar egentligen inte vågar göra något annorlunda

som de som de avundas.
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Resten av respondenterna ser svensk kultur som lagom. Som Maria uttrycker:

Ingen vågar sticka ut som svensk känns det som, alla ska klä sig och tycka lika och så

vidare (…) Vi har ju som assyrier ett sätt som vi bör vara och så vidare... oj, det är våra

lagom om man kan säga så.

Här ser man att de märker likheterna om det grävs djupare, bara att de uppvisas

olika. Jonathan säger: ”Likheterna blir fler med tiden, men vi närmar oss dem mer

än de närmar sig oss… jag assimileras ju”.

Samtliga respondenter ser dock en stor skillnad i kulturernas mentalitet och syn på

förhållanden, och familjen som innan nämnt. Jag förstod att de syftade och

grundade mycket av det i värderingar, i och med utsagor som Jonathans:

I vår folkgrupp är det vanligt att man ska bo hemma, ta hand om sina föräldrar, som om

man är genetiskt förprogrammerad att ta hand om familjen (…) Så känns det som om vi

tänker mer långsikt än svenskar; lägger undan för tuffare tider och så vidare medan

svenskar lever mer ”La dolce vita” för dagen.

Laura, Sara och Jonathan säger att den svenska kulturen känns som mest hemma,

även om de känner av stora skillnader i de olika kulturerna. De baserar det på att

dem umgås med majoritetsbefolkningen, allt från svenskar till andra ungdomar

med utländsk bakgrund och anammat deras vanor genom jobb och utbildning.

”Man blir som man umgås”, säger nästan alla respondenter. Här kan man även se

hur deras känslor runt kulturtillhörighet fungerar. Jonathan säger:

Skulle påstå att ju äldre jag blir så dras jag emot den svenska. Blir ju lite som man

umgås; tar till andras vanor, tentafester, valborg och sånt. Men mitt hjärta säger att jag

vill närma mig den assyriska kulturen mer.

Medan Gabriel anser helt klart att assyriska kulturen känns mest hemma:

(…) för att vi är mer öppna och den känns trygg. Religionen spelar roll för oss för att vi

var religiöst förföljda och en svensk skulle inte förstå det lika mycket exempelvis som

en assyrier.
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Maria kommer fram till att hon känner sig mest hemma med andra ungdomar som

har ett liknande vardagsliv och säger:

Jag trivs inte med bara svenskar, och inte heller alltid med bara assyrier. Bäst är de med

vänner som också är invandrare (…) de är exempelvis iranier och juggar (...) Vi förstår

varandra och varandras bakgrunder på något vis.

Sara och Laura centraliserar mycket av svenska tillhörighetskänslan till friheten i

svenska samhället och detta kan bero på könsrollerna som är inbäddade i

assyriska normer. De säger att ”de kan vara sig själva”. Jag tror att Maria grundar

sin upplevelse av tillhörande med andra invandrarungdomar på att de har

förståelse för assyriska kulturen, men att exempelvis normer från den inte har

betydelse i deras sällskap. Hon säger ”att med dem spelar inte religion eller något

annat en roll.”

Fler av respondenterna visar en vilja av att tillhöra assyriska kulturen, även de

som upplever den svenska kulturen som mer hemma. De verkar även välskolad i

att försvara sin assyriska bakgrund, även de som inte känner sig helt hemma i den

etniska gruppen. Detta kan bero på att de har lärts från barnsben att försvara och

hålla upp sin etniska tillhörighet. Jonathan säger följande om att försvara sämre

sidor av assyriska kulturen:

Djupt inne i hjärtat vill jag försvara lite dåliga sidor av assyrier. Då man få höra ni gifter

er bara med varandra och hatar muslimer och så vidare... Ja, visst försvarar

värderingarna.

Om att försvara sin härkomst säger Laura: ”(...) om man behöver försvara, så är

det för att det vi tycker är rätt, anser vi ju”. Människor från statslösa etniska

minoriteter kan verka väldigt stolta som Laura, och det kan egentligen göra med

att de bara har kvar sitt etniska arv. Jonathan uttalar följande gällande

tillhörighetskänslornas påverkan av etniska arvet:

Skulle kunna påstå att jag är lite utanför, men vill ändå tillhöra gruppen. Oftast få man

höra att jag inte umgås med assyrier för att de pratar så mycket, orkar inte med dem och

så vidare, och har kommit på mig själv säga så också. Jag vill ändå... när det väl

kommer till kritan finns det inte många av oss, känns nu som om man har ett ansvar på

sina axlar att föra det vidare. Man förstår det när man blir äldre.
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Mina samtal med respondenterna visar en splittring i att tillhöra två väldigt olika

kulturer, men att dem ändå är vana vid det på grund av att det är en del av deras

vardagsliv. Som Maria säger:

Positivt är att man kan ta det som är bra från båda kulturerna när man står emellan, men

det negativa är att ibland står man bara emellan och känner sig inte hemma var man än

är någonstans(...) man är född till något, jag vet ju inget annat och kan inte vara något

annat.

De visar att de ändå inte skulle vilja inneha en annan kulturtillhörighet och gillar

assyriska bakgrunden mycket på grund av värderingarna och mentaliteten som de

har fått därifrån. De är på samma gång tacksamma för möjligheterna och friheten

som svenska samhället har bidragit till. Assyriska bakgrunden är betydelsefull för

alla respondenterna oavsett var de känner mest tillhörighet. Som Gabriel, som

ändå är yngst, säger:

Mitt liv bygger på min bakgrund och har format mig (…) jag hade inte haft lika mycket

kontroll över mitt liv, som exempelvis svensk. Eftersom jag har lärt mig ta ansvar

hemma och mina föräldrar har skickat mig till kloster fem somrar i rad. Där lärde jag

mig redan nu att klara och hitta mig själv. Jag tycker att det är viktigt.

Han syftar på att redan i ung ålder har han ordning på sig själv och sin identitet på

grund av bland annat den höga kristna tron som han har fått från hemmet och den

assyriska kulturen. Även Sara är tacksam för sin assyriska bakgrund, även om hon

inte känner sig lika hemma bland assyrier som Gabriel. Hon uttrycker:

Är egentligen glad över att vara assyrier. För jag kan mina gränser i jämförelse med

svenska vänner, man har lärt sig rätt och fel. När man har levt som svensk så är det ändå

bra att ha det.

Respondenterna upplever mest kulturkrock i två av kulturolikheterna; synen på

förhållanden och familjen. Sara framför om förhållanden:

Skillnader som att inte kunna gå på stan med sin kille utan att det blir snack (…)

svenskar förstår inte vissa saker som varför inte kan bo sambos, vi vet varför helt

enkelt. Men jag har diskuterat det med min mamma, tänk om vi inte klarar av varandra

under samma tak.
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Jonathan uttalar följande om synen på att bo kvar hemma: ”Har dina föräldrar inte

kastat ut dig än säger de, det är typiskt krock det där.” Jonathan och Sara är de

enda av ungdomarna som visar att de försvarar både kulturerna. Jag märker hos

dessa två ungdomar även en större tacksamhet till blandningen av två kulturer. De

verkar ha utnyttjat svenska samhällets möjligheter väl, men samtidigt behållit

grundvärderingar från den assyriska kulturen. Det fås en känsla av att dessa två

verkar inneha ett brett synsätt. Det kan bero på faktorer som att de har utnyttjat

möjligheterna att vidareutbilda sig och att resa runt i världen redan i tidig ålder.

Jonathan är stolt över att tillhöra två väldigt bra kulturer och säger:

Gillar att ta till mig av många kulturer och det finns så mycket bra i både våra och

svenska kulturen (…). Den assyriska bakgrunden är något jag är stolt över, skulle aldrig

kunna säga ute på krogen eller i allmänhet att jag är något annat, som exempelvis grek

som vissa kan säga... (skratt). Men vara svenskfödd är jag väldigt stolt över också, att

ha svensk pass, det har god renommé ute i världen (…) så är det där med utbildning...

de har insett mer vikten av det i jämförelse med assyrier.

Sara uttrycker följande om sin tacksamhet till blandningen av att vara svenskfödd

med assyriska rötter:

Svenskfödd betyder mycket för att jag tror att om vi hade haft eget land och levt där så

hade det varit... så kollektivistiskt och mycket varför gick med den, gjorde så där och så

vidare, ett instängt liv. Men att vara född här… mina föräldrar har anpassat sig så

mycket och gett mig denna frihet för att dem litar på mig. Men att vara assyrier… har

lärt mig rätt och fel och det gör mig stolt över att vara det.

5.3 Omgivningens påverkan på identitet och tillhörighet
Utformningen av identiteten påverkas av den sociala kontexten och andra

individer, genom exempelvis tillhörighetskänslor och bemötandet från andra

människor som bekräftar individens uppfattning om deras identitet.

Respondenternas uttalanden som visade vilja av privatliv kan även här kopplas

ihop med kollektivism. Det verkar som om den assyriska gruppens samhörighet

påverkar till att andra ska ha del av deras liv och påverkar därmed deras

tillhörighetskänslor. Maria säger:

Vi har gemenskapen på gott och ont, folk finns där för en (…) normalt att gå på en

avlägsen bekants bröllop eller begravning (…) men ibland vill man vara privat (…) alla
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behöver inte veta allt om mig, bara för att de har sett mig typ växa upp eller känner

mina föräldrar.

Den assyriska gruppen har gemenskap som kan bidra till en stark påverkan på

deras privata jag, identitetsskapande och även en splittring runt deras

tillhörighetskänslor. Detta är en grupp som är vana vid påverkan från hela sociala

kontexten. Det är nog därför respondenterna värnar om sin privathet och att det

ska tas hänsyn till deras personliga identitet, som nämnt innan. De säger att de

inte skäms för sin bakgrund, men att det kan vara skönt när de hamnar i

situationer där de inte behöver förklara varifrån de kommer och den assyriska

minoritetens historia. Som Jonathan säger:

När jag söker jobb så känns det inte relevant att säga jag är svensk av assyrisk

härkomst. Kan säga att jag är svensk med föräldrar av utländska rötter. Jag är ju ändå

född här.

De verkar duktiga på att veta när de bör tona upp eller ner sin assyriska bakgrund.

De tonar upp svenska samhällets normer mer vid festande och allmänna

situationer i vardagslivet. Som Gabriel säger:

Kan säga att vid fest och så tonas min bakgrund ner. Som om man väl går hem med en

tjej så går man hem och sover ändå, för att jag vet att min mamma vill att jag sover

hemma. Så jag kan ändå inte riktigt ha det dem har.

Samtliga respondenter tycker likadant som Gabriel, och menar att de ändå är sig

själva när den assyriska bakgrunden tonas ner i vissa situationer, för att den

samtidigt påverkar i dessa situationer. De tonar alla upp den assyriska härkomsten

i assyriska kretsar såsom på assyriska tillställningar och bland släktingar. Eller

som Sara säger om när hon är ute på krogen: ”anpassar mig inte så mycket till

svenskarna om massa assyrier också är där… för att slippa skitsnack sen”. Det

verkar som att för det mesta tonar de upp assyriska normerna för att de inte vill ha

rykten om sig själva, som Sara förklarar det.

 Det goda är att mina respondenter verkar bekväma med familjen och de säger att

de respekterar föräldrarnas åsikter om de diskuterats. De säger att vissa regler var

underförstådda när de var yngre, och att nu som äldre respekterar de reglerna om

de diskuterats. Gabriel, Jonathan och Sara säger att de har stor respekt för deras



Högskolan i Skövde: Institution för Teknik & Samhälle
Eva Chamoun 850615-4940
Examensarbete i socialpsykologi, 30 hp.
Vårtermin 2009

31

föräldrar och att ett förtroende har byggts med åren, och därför lyssnar de på dem.

Men att de går emot reglerna om inget diskuterats eller motiverats meningsfullt

från deras föräldrars sida. Jonathan säger följande om regler som yngre och äldre:

Fanns vissa regler ändå som det inte talades högt om. Man visste vad som gällde, var

förbjudet och tillåtet (…) att det skulle vara lite ”the Assyrien way”, exempelvis om du

ska fira din födelsedag så ska du fira med familj och assyriska vänner (…) men som det

ser ut nu så känns det som om mamma är mer svensk än mig ibland. Hon är väldigt

modern och öppen. Tillåter mig allt, ändå om jag inte skulle ta hem flickvän och så. För

jag respekterar henne, bor ju under hennes tak.

Sara har inte bott hemma under senaste åren och har även bott i utlandet, men

diskuterar fortfarande allt med föräldrarna och de kompromissade runt regler när

hon var yngre. Medan Maria och Laura är de som aldrig har diskuterat regler med

sina föräldrar. Laura säger om regler under uppväxten: ”Jag följde inget… och det

diskuterades aldrig och de visste inte hur de skulle hantera det”. Maria säger att

hon vet att vissa regler är underförstådda, som att inte ta hem pojkvän om de inte

är minst trolovade, tider gällande komma hem eller inte sova hemma. Hon

kommer på under intervjun att det är synd egentligen att det inte har diskuterats.

Hon kommer nog på detta nu för att de underförstådda reglerna alltid har varit en

självklarhet.

Det verkar som om reglerna som det talas om, är för det mesta normer från

assyriska kulturen. De flesta av respondenterna säger att växa upp med dessa

normer och den assyriska kulturens andra faktorer inte har påverkat till det sämre,

men de verkar lite splittrade i denna fråga. För att de säger på samma gång att

oftast var vissa regler underförstådda eller att människor från folkgruppen kunde

lägga sig i deras beteende och handlingar. Sara säger följande om andra

människors påverkan under uppväxten:

Nackdelar har varit lite det med friheten, för min släkt har pratat om mig; hur kan du

låta göra det och så. Att man inte kan gå med killkompisar på stan och sånt. Jag har

aldrig brytt mig, men när man var yngre så brydde man sig ändå på något sätt. Oftast

har det sagt det direkt till mina föräldrar, eller kan ha gått bakom ryggen och sagt till

andra släktingar så det har gått den vägen. Släkt vet ju hur man har blivit uppfostrat så

borde inte vara så.
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De verkar splittrade i frågan gällande påverkan under uppväxten, precis som i

frågan om känslorna runt olika kulturtillhörigheter. De är vana att ha denna

splittring i och med att den tillhör deras vardag. Jag tänker därmed att det var

redan i deras uppväxt som de lärde sig att handskas med tillhörighetskänslorna,

omgivningens påverkan och de underförstådda normerna.

5.4 Kön
Samtliga respondenter säger att de är väl medvetna om skillnaderna mellan könen.

De säger att skillnaderna finns i frihet, beteende vid festligheter, förhållanden och

att det är de unga kvinnorna som råkar ut för mer rykten i och med vissa normer.

Som Maria säger:

Ja, du skillnaderna vet ju alla… men känns som om det är till och med svårt för mina

föräldrar att hantera dem. Som om de måste följa vissa sätt det är för tjejer och killar…

men är olika också från familj till familj. Men i min familj har problemet varit att

exempelvis tar min bror hem icke – assyrisk flickvän så är det ok, men att jag inte tog

hem min kille som är assyrier tills vi var trolovade. Alltså mina föräldrar visste… men

jag tror det handlade om att de inte visste hur de skulle hantera andras snack.

Det ses i Marias uttalanden att det är svårt till och med för föräldrarna att hantera

könsskillnaderna i och med omgivningens påverkan, samt att exempelvis

förhållanden kan vara känsligt ämne.

Respondenterna verkar dock inte tycka om skillnaderna mellan könen och även

männen vill att det ska strävas för jämlikhet. Som Jonathan uttalar:

Jag gör ingen skillnad mellan tjejer killar... ser de som jämlika. Vi är inte bättre än dem,

de är inte bättre än oss. Jag har storsyster och lillasyster och visst är det känsligt om de

träffar killar. Men känns som om jag kan träffa tjejer så ska kan de träffa killar. Gör

ingen skillnad så sätt.

Två av ungdomarna uttrycker på samma gång att kvinnor kan uppfattas som

seriösare i tidigare ålder, på grund av dess tidigare mognad uttrycker de. De unga

männen känner också förväntningar på sig gällande uppförande och speciellt i

mötet med andra assyrier. Gabriel berättar:
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Som diakon måste jag prata och bete mig fint (…) ändå om jag inte bör göra det på

gymmet. Igår träffade jag en assyrier och var tvungen att kolla läget och så vidare i och

med att han kände igen mig (…) men hade inte brytt mig om jag inte hade varit diakon,

att man liksom måste hålla upp det på gymmet.

Jonathan säger om förväntningar:

Mina föräldrar, farmor och farfar har uppfostrat mig. Känns som jag har en plikt att bete

sig som en god människa, annars känns som de är dem som klandras, är de som har

uppfostrat mig. Visst har man förväntningar på sig från ens omgivning, att prestera...

absolut... att vara god människa, arbeta hårt, göra något av sitt liv. Ändå om det inte har

sagts ordagrant så visst känner man av det, att kämpa o så.

Alla respondenterna säger att de tänker på förväntningarna runt deras beteende

och uppförande för att deras föräldrar inte ska klandras för dålig uppfostran och

att de inte vill att deras föräldrar ska höra överdrivna rykten om dem. Sara som

har haft jämlikt mellan henne och hennes bror, i jämförelse med Maria, uttalar

följande:

Skillnaderna har inte påverkat mig ett dugg för att allt min bror har fått göra har jag

också fått göra. De har aldrig sagt du får inte göra det för att du är tjej (…) har aldrig

brytt mig riktig på assyriska fester, men ändå är problemet att det inte är kul för

föräldrar att höra saker om sin dotter (…) en fest för några år sen hängde jag väldigt

mycket med en killkompis så det blev snack. Är det ihop och så vidare… till och med

släkt pratade. Jag är likadan ändå på en assyrisk fest som ute, jag går ut för att dansa.

De verkar som om både könen egentligen inte hade brytt sig lika mycket om

normerna om det hade bara handlat om dem själva, och inte hade påverkat deras

föräldrar.
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6. Diskussion och slutsatser
Syftet med denna uppsats var att belysa svenskfödda assyriska ungdomars

identitetsskapande och deras livssituation med den svenska kulturen och den

assyriska kulturen. Här diskuteras och analyseras intervjuresultaten vidare genom

att de kopplas till undersöknings frågeställningar. De syftar till att belysa

urvalsgruppens upplevelse av identitet och kulturtillhörighet, samt att observera

skillnader mellan könen. Detta analyseras genom att teoretiska utgångspunkten

tillämpas och att det återknyts till den tidigare forskning, samt tas det hänsyn till

den valda metoden.

6.1 Upplevelse av identitet
I mitt material kunde det ses en balans i respondenternas identitet och nog på

grund av deras vana i vardagslivet att pendla mellan de kulturella repertoarerna

från både de assyriska och svenska kulturerna. De har haft både kulturerna från

dag ett, och de flesta av dem verkar ha lyckats samordna en identitet som har

beståndsdelar från både de assyriska och svenska kulturerna. Ändå märks det att

de har på samma gång lite av en kluvenhet, för att vid följdfrågor och frågan om

vem de är syntes splittring vid deras identitet. Alla respondenterna stannade till

och funderade eller kunde inte svara alls till en början, vid frågan om vem de är.

Jag kan ha hanterat detta fel under intervjuerna, och visat att jag blev ställd av

deras reaktioner runt frågan ”vem de är?” Jag kan undermedvetet ha haft

förutsättningen att inte förvänta mig sådana reaktioner på en fråga som verkar lätt

och därmed gjort de mer ställda. Dock förstods det vid två intervjuer att jag fick

formulera om frågan lite om det blev helt tyst och lät respondenterna tänka om

igen. De var kortfattade runt detta på grund av vana och behov att det ska tas

hänsyn till deras personliga egenskaper och privathet, men jag tror även på grund

av den kluvenheten som finns i bakgrunden för dem. Det ska även tas hänsyn till

att identitet kan vara diffus överhuvudtaget, men att det inte behöver betyda att

individer är osäkra i sin identitet.
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Tillämpning av teori

Berger och Luckmanns (1979) teori framför för att den primära socialisationen är

viktigaste socialisationen, för att den ger en grundformad identitet och är grund

för individens objektiva verklighet. Denna teori säger att det inte uppstår

identifikationsproblem under primär socialisationen, men detta överstämmer inte

med min urvalsgrupp som inte har fått en tydlig grundidentitet under primär

socialisation. Motsägelser till teorin visas i mitt intervjumaterial genom att mina

respondenter uppvisar att de hade redan i primär socialisation budskap, attityder

och roller som motsäger varandra på grund av de har tillgång till två helt skilda

kulturer från första början. De har inte den identiteten som skapar objektiv

verklighet på grund av de har ingen tydlig grundidentitet. De har istället byggt

upp en skicklighet i att använda de kulturella repertoarerna och Arnstberg och

Ehn (1980) menar att en etnisk minoritets kompetens är deras uppsättning av olika

kulturella repertoarer. I intervjumaterialet syns det att de flesta av respondenterna

är duktiga på att använda bästa möjliga kulturella repertoarer och jag tror att dessa

repertoarer har använts redan i den primära socialisationen och gett den

balanserade identiteten som syns.

Den primära socialisationens grundkomponenter, som hemmets kultur och den

signifikante andre, syns väl hos mina respondenter, och de verkar inte helt

medvetna om det. ”Jag är i alla fall assyrier, för att pappa säger det” säger Laura.

En sådan här kort kommentar kan nästan tala för sig själv utifrån Berger och

Luckmanns (1979) teori som säger att föräldrarnas synsätt och inställning till

världen övertas av barnet. Det ses även en tydlig tråd i intervjumaterialet av att

den etniska identiteten har fåtts från de signifikanta andra, när fyra av fem

respondenter kom med uttalande där etnicitet kopplades till hemmet och de

signifikanta andra.

Mina respondenter är under utvecklingen av sin sociala identitet och Jenkins

(2000) teori lägger tyngd på kategoriseringen av andra och självrepresentations

betydelse för detta. Jag såg under hela analysarbetet att respondenterna var i

behov av att kategorisera, men vid följdfrågor och längre fram i intervjusamtalen
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märkte även de själva att likheterna och skillnaderna som de pekade ut inte var

extrema egentligen. De började till och med själva fundera över varför de tog

fram starka skillnader mellan den assyriska gruppen, det svenska samhället samt

andra folkslag, när det fanns likheter också. Respondenterna är i behov av dessa

kategoriseringar på grund av de är under utveckling av sin sociala identitet, men

jag tror även för att bevara sin etniska identitet. Jenkins (2000) menar att

kollektivistiska grupptillhörigheten blir viktig genom att ta fram likheterna i

gruppen, och Deniz (2000) skriver att hela den assyriska gruppen är i starkt behov

av ”vi – förhållandet” för att behålla sin etniska identitet som en minoritet. Detta

kan kopplas till respondenternas behov att kategorisera starkt.

Jag tycker att de verkar utveckla ett reflexivt jag, ändå om de har behovet av att

peka ut skillnader. Jag tänker detta för att jag ser att de innehar två generaliserade

andre på grund av deras liv med två kultursystem. En generaliserade andre ger

individen vidare perspektiv utanför den signifikante andres perspektiv (Mead,

1934). De kulturella repertoarer som de har lärt sig använda ger samspel mellan

dessa två generaliserade andre, och möjligheten att spegla sig i två olika

generaliserade andre. Detta ger en dubbelhet av perspektiv, eller kan klassificeras

som ett diffust perspektiv av världen. Denna dubbelhet av perspektiv kan tolkas

som en dubbelhet av identiteter, men mina respondenter visade mer ett samspel

mellan dessa generaliserade andre. Arnstberg och Ehn (1980) skriver att leva som

etnisk minoritet bidrar till två identiteter som även bidrar till två lojaliteter, men

mitt intervjumaterial visar inte detta. Mina respondenter ville uppfattas som

samma person i den assyriska gruppen och det svenska samhället. Det är därför

jag tror att de har behov av att de ska uppfattas för deras personliga egenskaper,

på grund av att de externa egenskaperna kan säga emot varandra likaså som de

generaliserade andre.

Även självrepresentation är viktig för utvecklingen av jaget och den sociala

identiteten. Jenkins (2000) menar att det är hur individen vill bli uppfattad av

andra individer, och mina respondenter påpekade denna betydelse och flera av

dem definierade identitet som ”person man uppfattas av andra”. Nu i sekundär
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socialisation har mina respondenter egna spelregler och kan därmed styra andras

uppfattning av dem mer (Berger & Luckmann, 1979). De visade att de hade lagt

sina egna spelregler genom deras pendlande av kulturella repertoarer, men jag tror

att i deras fall betyder de signifikanta andra och dess spelregler fortfarande

mycket. Respondenterna visar att de vill uppfattas som goda människor som beter

sig väl och åstadkommer något gott, för att deras signifikanta andra, föräldrarna,

inte ska få höra felaktiga uppfattningar om dem eller klandras för dålig uppfostran

från omgivningen.

Berger och Luckmann (1979) säger att det är viktigt att den sekundära

socialisationens element liknar den primära socialisationens element, för att det

inte ska uppstå problem i identiteten. Mitt material visar att ungdomarna har fått

kollektivistiska element under primär socialisation och individualistiska element

under sekundär socialisation. De har även fått influenser från en individualistisk

kultur redan i primär socialisation, i och med att de är svenskfödda. Det betyder

att mina respondenter har stora problem i utvecklingen av identiteten, om det ska

tolkas utifrån Berger och Luckmann (1979), dock visar resonemangen här att de

har en sorts balans i identitetsskapandet. En av respondenterna hade haft problem

med språket under början av den sekundära socialisationen, och kände sig inte

bekväm i det svenska samhället som de andra respondenterna. Detta kan förankras

i att viktigaste redskapet under internaliseringen i sekundär socialisation är

språket (Berger & Luckmann, 1979).

Återknytning till tidigare forskning

Deniz och Perdikaris (2000) studies yngre svenskfödda urvalsgrupp hade en mer

harmonisk identitet än äldre urvalsgruppen, men det visades att äldre

urvalsgruppen hade stabilare grundformad identitet på grund av haft en klarare

primär socialisation. Mitt intervjumaterial kan stödjas i dessa resultat, och både

mina intervjuresultat och deras resultat säger emot Berger och Luckmanns (1979)

resonemang om att grundidentiteten ger den objektiva verkligheten och att det

inte uppstår identifikationsproblem under primär socialisation. Dock visas det att

både mina och Deniz och Perdikaris (2000) respondenter innehar en harmonisk
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identitet, på grund av att de har hanterat motsägande element redan i primär

socialisation. Mitt intervjumaterial kan även stödjas i att denna studies yngre

urvalsgrupp uppvisar att det går att inneha en identitet och inte två, även om det

levs i två helt olika kulturer. Dessa ungdomar försökte vara en och samma person,

oavsett om de befann sig med assyrier eller svenskar. De integrerade med dessa

olika kulturer genom att tona upp assyriska sidorna av identiteten med assyrier

och vice versa med svenskar, och mina respondenter visade också detta

pendlande. Det ser inte ut som två identitet, utan mer som en ”integrerad

dubbelidentitet” som Deniz och Perdikaris kallar det (2000:187).

Socialisationsteorin säger att den primära och sekundära socialisationens

byggklossar måste vara lika om det inte ska uppstå problem. Assyriska

ungdomsförbundens arbete och mina respondenter motsäger detta. Garis (2005)

skriver om ungdomsförbundens uppgift som representanter för bevarandet av

traditioner men även integration i det svenska samhället. Jag ser att nästan alla

mina respondenter har denna assyriska identitet som ungdomsförbunden

eftersträvar. De håller kvar vid assyriska värderingar, men drar nytta av det

svenska samhällets möjligheter och resurser. De verkar även inneha lite av en

kluvenhet i identiteten, men de visar att det går att kombinera motpoler.

Exempelvis Sara har levt i flera olika samhällssystem under den sekundära

socialisationen, och det kan tolkas en diffus identitet hos henne men ingen

osäkerhet i identitet. Hon påpekade ofta under intervjun om föräldrarnas stöd och

positiva inställning till de resurser och möjligheter som finns under sekundär

socialisation. De signifikanta andras åsikter och inställningar påverkar om det blir

kluvenhet i identiteten under den sekundära socialisationen. Detta kan stödjas i

Kamalis (1999) studie som visar att det uppstår mer kluvenhet vid sekundär

socialisation och även mindre integration i det svenska samhället, om föräldrarna

uppvisade negativ inställning till det svenska samhället. Alla mina respondenter

uppgav att föräldrarna i alla fall uppmanade integration för att utnyttja det svenska

samhällets resurser. Kamalis (1999) skriver även att internalisering under

sekundär socialisation kan vara svår för invandrarungdomar från invandrartäta

områden, och att det kan därmed ge svårigheter med svenska språket. En av mina
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respondenter upplevde svårigheter med svenska språket, kom från invandrartätt

område och hade även svårare att integrera i det svenska samhället än de andra.

Kamalis (1999) resonemang och min respondents upplevelse kan stödjas i Berger

och Luckmanns teori (1979).

6.2 Kulturtillhörighet
Min urvalsgrupp har vanan att pendla mellan användandet av de kulturella

repertoarerna och därmed även deras tillhörighet i de olika kulturerna. Mina

intervjusamtal visar att det centrala i kulturkrockar är på grund av att den

assyriska kulturen är kollektivistisk och att den svenska kulturen är

individualistisk. Tre av fem respondenter sa att de kände sig mest hemma i den

svenska kulturen, men de sa på samma gång att de inte kunde ta till sig vissa

faktorer från det svenska värderingssystemet och kände därför även en assyrisk

kulturtillhörighet. Under mina samtal uppfattade alla respondenterna skillnader

mellan den assyriska kulturen och det svenska samhället, speciellt i värderingar

och normer. Detta är en urvalsgrupp som har integrerat i svenska samhället väl,

men som ändå inte alltid känner sig hemma med samhällets värderingar och

normer.

Tillämpning av teori

Mina respondenter har alltid levt med ett komplext samspel av två kulturer som

påverkar deras tillhörighetskänslor. Arnstberg och Ehn (1980) skriver att etniska

minoriteter har olika uppsättningar av kulturella repertoarer som en kompetens,

att de själva och situationen avgör när den etniska identiteten ska framhävas eller

tonas ned. Detta pendlande mellan kulturella repertoarer kunde dock ge mina

respondenter splittring ibland. På grund av olikheterna som de såg i den

kollektivistiska assyriska kulturen och den individualistiska svenska kulturen. De

har alltid haft två värderings – och normsystem som har budskap, normer och

roller som säger emot varandra. De pekade på olikheterna för att det är dessa som

ger kulturkrockar, men vid djupare samtal kom de på likheterna och att de olika

kultursystemen kunde även samspela. De var snabba med att kategorisera

skillnaderna som var värderingar, mentaliteten samt synen på familj och
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förhållanden. Det kan kopplas till att skillnaderna med andra grupper behövs för

att förstärka en grupps sammanhållning (Jenkins, 2000). Den assyriska

minoriteten är beroende av detta för att deras sociala sammanhållning gör att de

fortfarande existerar (Deniz, 2000). Alla respondenterna såg ”vi” som assyriska

gruppen och detta har bidragit till deras kategoriserande som även har bidragit till

vissa attributioner. Till och med respondenterna som sa att de kände sig mest

hemma i den svenska kulturen sa egentligen emot sig själva. För att de uppvisade

självklart, och nog omedvetet, att ”vi” var assyriska gruppen och alla hade

attributioner av svenskar.

Fyra av fem respondenter märkte vid djupare diskussion att de kände sig

bekvämast med andra ungdomar med utländsk härkomst. De kunde relatera till

varandras livssituation, även om de inte hade samma värderingar, normer och

religion. Denna grupptillhörighet är en annorlunda relation, för att de inte

behövde tänka här på när de ska tona upp eller ner vissa sidor av sin identitet som

med assyrier eller svenskar. Schütz (2003) säger att det är svårt att komma fram

till gemensamma tolkningar för individer från helt skilda bakgrunder, men att det

går att skapa gemensamma referenser om det innehas en öppenhet. Jag såg att

mina respondenter hade skapat detta med andra invandrarungdomar. Det märktes

även att de kopplade grupptillhörighet till de individer som genomgick samma

livsfas som de befanns sig i, exempelvis såg akademikerna en grupptillhörighet

med andra akademiker. Här har de också skapat gemensamma referenser för att

de nämnde en blandning av bakgrunder vid deras utbildningar, men att de kände

en öppenhet och bekvämlighet med dessa för att de genomgick samma

livsprocess.

Återknytning till tidigare forskning

Mina respondenter har integrerats väl i det svenska samhället och har uppmuntrats

av deras signifikanta andre, vårdnadshavarna att utnyttja resurser och tillgångar

såsom utbildning, lika som Deniz och Perdikaris (2000) yngre urvalsgrupp. Det

visas i deras studie att det verkade som om föräldrarna uppmanade till integration

för att även uppfylla sina egna önskningar genom sina barn. Jag kan se liknande



Högskolan i Skövde: Institution för Teknik & Samhälle
Eva Chamoun 850615-4940
Examensarbete i socialpsykologi, 30 hp.
Vårtermin 2009

41

mönster i mitt intervjumaterial, där respondenterna uttalar att de uppmuntras till

använda det svenska samhällets resurser och blir konstant påminda om att deras

föräldrar inte hade deras resurser och möjligheter för att åstadkomma mer i livet .

Mitt material visar som Kamalis (1999) studie att nästan alla mina respondenter

kände en grupptillhörighet med andra invandrarungdomar. I samma studie ses

även attributioner som verkar har lett till fördomar (Kamali, 1999). En orsak här

var segregationen som invandrarungdomarna upplevde på grund av att de var

bosatta i invandrartäta områden. Jag märker liknande bland mina respondenter

som hade växt upp i invandrartäta områden. Det var de som visade mer fördomar

gentemot svenskar och mindre tillhörighet med dem. Mitt intervjumaterial visar

att de respondenterna som hade minst attributioner och fördomar var de som hade

växt upp i mångkulturella områden som även hade svenskar bosatta där. Garis

(2005) avhandling visar detta också, och visar även en påverkan från föräldrarna

på respondenternas umgänge under uppväxten. Föräldrarna i hennes studie hade

socialiserat in sina barn i assyriska samhörigheten genom att låta de under

uppväxten umgås med andra jämnåriga släktingar i första hand. Hon menar att

tanken ”lika barn, leka bäst” är lite av en ideologisk grundtanke i den assyriska

kulturen (Garis, 2005). Tre av mina respondenter kan kopplas till detta, för att de

sa att de fortfarande umgås med vissa barndomsvänner, som är för det mesta

kusiner eller andra släktingar.

Garis (2005) lägger upp i studien hur det ska ses på invandrarungdomars

livssituation, att om de lever ”i” eller ”emellan” två kulturer. Hon skriver att min

urvalsgrupps generation är de som lever i två kulturer. Detta kan stödjas min

analys av resultaten. Jag såg att mina respondenter upplevde tillhörighet till båda

kulturerna och levde därmed i båda. Men precis som Garis (2005) skriver, betyder

detta inte att de inte har svårigheter i tillhörighetskänslor och det kan se i min

undersökning att deras tillhörighetskänslor kan pendla. Dessa ungdomar har inte

en tydlighet kultur- eller grupptillhörighet, men de har flera som ändå kan bidra

till att ge dem trygghet.
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6.3 Könsperspektiv
Det är relevant att titta på assyriska ungdomar utifrån ett könsperspektiv, för att

den assyriska kulturen har underförstådda könsnormer som kan vara vanligt för

kollektivistiska grupper. Dessa normer kan påverka både identitetsskapande och

tillhörighetskänslor. Samtliga respondenter var väl medvetna om skillnaderna

mellan könen. Det såg olikheter för könen i frihet och normer gällande

festligheter och förhållanden. Jag fick fram i mitt intervjumaterial att de flesta av

dem inte tyckte om dessa skillnader och visste att de skapade ojämlikhet mellan

könen. De visste dock inte riktigt vad som skulle göras åt vissa normer, speciellt i

tre respondenters fall, för att föräldrarna inte heller verkade veta hur de skulle

sköta könsrollerna och normerna för att få jämlikhet mellan dem och deras syskon

av annat kön.

Tillämpning av teori

Två av mina respondenter berättade om jämställdhet mellan dem och deras

syskon av andra könet. Det verkar även som om dessa hade mer strävan för en

assyrisk jämställdhetsideologi och mindre attributioner av motsatta könet än de

andra, när det tittas på intervjumaterialet. De kopplade mycket av sitt synsätt till

deras mödrar som strävade för lika villkor mellan dem och deras syskon av annat

kön. Dessa två respondenter hade redan under primär socialisation haft en

uppfattning gällande jämlikhet mellan könen, och de har övertagit det i hemmet

om det ska utgås från Berger och Luckmann (1979) som säger att barnet tar över

den signifikante andres synsätt. De andra respondenterna hade mer attributioner

av andra könet, och det kan också kopplas till påverkan från den signifikante

andre. Det betyder inte att dessa respondenter tyckte om skillnaderna mellan

könen, men de visste inte riktigt vad de skulle göra åt könsrollerna, och inte heller

deras föräldrar verkade veta det. Exempelvis som i Marias fall, där det var tydliga

skillnader mellan henne och hennes bror, men hennes föräldrar verkade inte veta

vad de skulle göra åt skillnaderna, som andra människor i den assyriska gruppen

också kunde se. Detta kan vara för att ”vi – förhållandet” är starkare för etniska

minoriteters äldre generationer. Den har integrerat mindre än de yngre, och det

kan vara därför dessa respondenters föräldrar inte vågar avvika från normerna.
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Kategorisering är viktig för social samhörighet och kan ha påverkat till

attributioner och därmed normerna om både könen (Jenkins, 2000).

Mina respondenter sa att de inte vill inta könsrollerna eller gå efter normerna, men

de gör det ändå både omedvetet och medvetet.  Mina kvinnliga respondenter har

nog omedvetet påverkats mer än vad de tror från primär socialisations könsroller.

Det kan ses en koppling från primär socialisation som nog omedvetet har påverkat

de unga kvinnornas identitet. Socialisationsteorin säger att under internaliseringen

tar barnet till sig de roller som den signifikante andra innehar (Berger &

Luckmann, 1979). De unga kvinnorna såg sig i framtiden som hustru med barn,

oavsett deras livs skede i nuläget. Därmed såg de sig själva inneha i framtiden

deras moders roll, och stödjer därmed till en viss grad även assyriska

könsrollerna. Medvetet gör de det när de använder sina kulturella repertoarer,

genom att tona upp den assyriska härkomsten och stödja kulturens könsnormer.

Samtliga respondenter säger under intervjuerna att de tonar upp den assyriska

kulturen för att undvika rykten, speciellt i kvinnornas fall, och dessa rykten

resulterar ofta från att inte könsnormer har följts.

Återknytning till tidigare forskning

Garis (2005) visar en skillnad mellan de äldre och yngre generationerna assyriska

ungdomar gällande frihet och krav. Hon visar att den svenskfödda generationen

har fått mer jämställt mellan könen, och att det kan vara mycket på grund av att

denna grupp har även föräldrar som har anpassat sig mer till

majoritetsbefolkningen. Även Deniz och Perdikaris (2000) resultat visar liknande.

Detta kan kopplas till mina respondenter, om föräldrarna hade integrerats väl i det

svenska samhället hade de även tänjt på könsnormerna och ville ha mer

jämställdhet mellan könen. Båda studierna visade att det fortfarande fanns

skillnad mellan könen gällande frihet och krav på prestation i livet. Det kommer

alltid att finnas skillnader, och Garis (2005) poängterar att den assyriska

jämställdhetsideologin inte kan jämföras med svensk, utan att den handlar mer om

att hitta en kompromiss mellan synen på de assyriska och de svenska

könsrollerna.
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Både de kvinnliga och manliga respondenterna i Garis (2005) studie uttryckte att

de kunde anpassa sig till vissa normer bara för att slippa överdrivna rykten. Detta

kan knytas till mina respondenter som också kunde anpassa sig på grund av detta,

även om de kunde ha stor frihet och bra dialog med föräldrarna. Mina manliga

respondenter visade att de hade lika mycket krav på sig som andra könet, dock att

de hade mer frihet. Jonathan tyckte att det var känsligt att hans systrar träffade

killar eller hade förhållanden, men att de skulle ha lika mycket rättigheter som

honom.

Garis (2005) diskussioner med mödrar visade att majoriteten av dem stred

tillsammans med sina döttrar om mer frihet för döttrarna. Detta kan kopplas till

mina respondenter som ville se mer jämlikhet mellan könen om deras föräldrar,

speciellt mödrarna, ansåg det. Garis diskussioner med mödrar visar att kvinnorna

ändå påverkades av vad andra tyckte gällande hur könsnormerna hanterades för

deras barn, som det verkade för tre av mina respondenters föräldrar. Men

mödrarna som var respondenter i studien uttalade att det handlande även om att de

ville ha mer säkerhet för döttrarna och att de därmed inte kunde ge dem samma

frihet som bröderna.

I Deniz och Perdikaris (2000) studie hade de yngre kvinnorna mer frihet än de

äldre, och det förväntades även att de skulle åstadkomma väl när det gäller

utbildning. Den stora likheten mellan de två kvinnliga grupper var att det

förväntades för båda att de skulle ta hand om familjen och hushållssysslor (Deniz

& Perdikaris, 2000). De yngre kvinnorna hade mer frihet, men egentligen mer

belastning på grund av flera krav på dem. Mina kvinnliga respondenter verkade

av egna vilja åstadkomma mycket i livet och poängterade att allt de har

åstadkommit i livet har varit på grund av deras egen vilja och inte på grund av

föräldrarnas krav. Deniz och Perdikaris (2000) visade även att kvinnorna hade lite

mer kluven jagbild än männen. Mina kvinnliga respondenter visade att de verkar

ha mer diffus jagbild än en kluven. De var inte lika tydliga i sin identitet som

männen, men intervjumaterialet visar inte faktorer som tyder på tydlig kluvenhet.
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6.4 Avslutande reflektioner
Jag anser att uppsatsens syfte om att belysa svenskfödda assyriska ungdomars

upplevelser av identitet och tillhörighet har uppnåtts. Ämnen som identitet, kultur,

tillhörighet, värderingar och normer omvandlas ständigt och kan tolkas och

upplevas flerfaldigt, även av en och samma individ. Därmed är egentligen

definitionerna av dessa begrepp mångsidiga och det är detsamma för resultaten av

mina frågeställningar.

Jag tänkte inte innan på hur lärorik denna uppsats skulle bli för mina respondenter

och även mig. Det kändes som om intervjuerna väckte nya tankar hos dem, en av

respondenterna som fick många tankar i efterhand sa: ”borde vara självklara

frågor och funderingar för oss men det tas aldrig in på djupet.” Därmed har jag

uppnått en del av syftet, att få ungdomarna att själva få möjligheten att reflektera

över sin livssituation. Det var lärorikt för mig att få lyssna på ungdomar som hade

samma etniska bakgrund som mig, för att alla hade helt skilda subjektiva

tolkningar och upplevelser. Dessa respondenter såg olika på samma fenomen,

eller likadant på samma fenomen men på helt olika grunder när det grävdes

djupare. Jag hade en nackdel med mitt inifrånperspektiv och det var att jag höll på

bli personligt engagerad med två av respondenterna på grund av att jag kände igen

mig lite i dem, men generellt kändes det att jag hade väldigt skilda upplevelser i

jämförelse med respondenterna. Ett till problem med mitt inifrånperspektiv var att

under arbetsgången kunde jag ibland inte lita på mig själv och vad jag hade tolkat.

Jag hade förberett mig mentalt på att hålla den mest möjliga objektiviteten, och i

vissa stunder kunde jag till och med vara för hård mot mig själv och gjorde mig

själv osäker på mina arbetsförmågor. Mot slutet av studien kom jag på att mitt

kritiska förhållningssätt till och med hölls privat i diskussioner med andra

assyrier, där jag inte behövde inneha det.

Jag såg att nästan alla respondenterna levde ”i” både kulturerna och inte

”emellan” och att de har ”den integrerade dubbelidentiteten” som Deniz och

Perdikaris kallar det (2000). De har inte två identiteter, utan ”dubbelkompetens”

tänker jag. Mina respondenter upplevde bekymmer med sin identitet och sina
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tillhörighetskänslor, men de hade även flexibelt handlingssätt i att använda

kulturella repertoarer. Jag ser dem därmed som duktiga på att revidera ny

kunskap, gentemot det som lärts och fåtts från både den assyriska kulturen och

den svenska kulturen. Därmed valet av titeln på uppsatsen, som syftar till att det

finns en grundformad identitet med ”rötterna” som är lika med influenserna från

både etniska minoriteten och majoritetssamhället. ”Utan jord” syftar till att på

grund av dessa flera rötter finns inte den tydliga grundformade identiteten som

växer tydligt i en vanlig primär socialisation.

Om etniska grupper integrerar i majoritetssamhället, kombinerar möjligheter,

tillgångar och det som känns bäst från olika kulturer kan de nog åstadkomma

mycket och inta goda positioner. Schützs (2003) teori säger att det går skapa

gemensamma referenser mellan människor från helt olika bakgrunder om det

innehas ett öppet synsätt. Jag har träffat människor från helt skilda delar av

världen som har haft detta synsätt och det har bidragit till nya unika

vänskapsband, kunskaper och erfarenheter. Det har visat att det går att ha kvar sin

kulturella bakgrund, och ändå integreras i mångfalden som vi har i dagens

globalisering.

Denna uppsats har väckt tankar om framtida forskning runt hur

integrationsprocessen går tillväga och även vilka faktorer som spelar roll för

invandrare gällande att integrera eller inte. Frågor runt mångkulturella individer

och samhällen har även växts under arbetsgången. De skulle vara intressant att

utföra en studie med ett jämförande mellan människor från ett mångkulturellt land

och ett land med mindre integration och assimilation av de invandrade.
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Bilaga

Intervjuguide

Inledning

1. Kön?

2. Ålder?

3. Formell utbildning?

4. Arbetserfarenheter?

5. Vad gör du idag?

6. Boendeform?

7. Föräldrars yrke/sysselsättning?

Identitet

1. Kan du beskriva begreppet identitet för mig? Hur förstår du detta begrepp?

2. Vem vill du vara i framtiden?

3. Berätta för mig vem du är?

Upplevelse av kultur och tillhörighet

1. Kan du kortfattat karakterisera den svenska kulturens värderingar och

normer, vad kan du säga om den?

2. Om du vill kortfattat karakterisera den assyriska kulturen och dess

värderingar och normer, vad kan du säga om den?

3. Vilka likheter ser du i dessa två kulturer?

4. Vad skiljer dessa två kulturer, enligt dig?

5. Vilka kulturkrockar har du upplevt? Berätta om de och ge några exempel.

6. Med vad för ungdomar brukar du umgås med? Svenskar eller de som har

en annan kultur backgrund?  Förklara varför och ge några exempel.

7. Hur upplever du din roll i assyriska gruppen? Hur trivs du?

8. Du är född i Sverige och har föräldrar födda i Assyrien som måste påverka

din personliga upplevelse vem du är; Vilken kultur känns mest hemma för

dig? Varför? Var snäll och förklara och ge några exempel.

9. Vad upplever du som positivt eller negativt med att leva i två olika

kulturer?
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10. Hur känns relationen mellan de assyriska värderingarna och normerna och

de svenska? Uppstår det exempel krock mellan de eller samspelar de väl?

Hur i så fall?

11. Vad betyder din assyriska bakgrund och vad betyder din roll som

svenskfödd?

12. Försvarar du en kulturtillhörighet? Varför i så fall?

Omgivningens påverkan på identitet och tillhörighet

1. I vilka situationer måste du tona upp eller ner din assyriska bakgrund? Ge

några exempel, snälla.

2. Vilka för - och nackdelar ser du med att ha vuxit upp med assyrisk

bakgrund i svenska samhället?

3. Hur ser/såg du på dina föräldrars regler och följer/följde du dem? Hur

hanterar/hanterade du dem i praktiken?

Könsperspektiv

1. Vilka likheter och skillnader upplever du med andra könet gällande

värderingar och normer? Vad för några i så fall? Hur påverkar/påverkat de

dig och ditt vardagsliv?

2. Har du förväntningar utifrån på hur du ska uppträda i olika situationer? I

så fall när och från vem/vilka?

Avslut

1. Har du något att tillägga?
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