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Abstract 
The purpose of this essay is to examine and demonstrate the complexity and variety of 

”different world” that the Assyrians are in and which lead to different identities. By doing so I 

am going to describe, analyze and discuss the Assyrian immigration to Sweden, and take a 

closer look at what is going to happend to the individual indentity in the meeting with the 

Swedish society.  

   The essay introduces with an historical overview of the Christian minorities in the Middle 

East, more specifically, the Assyrians. I will to describe who they are, where they come from, 

and so on. 

   My next heading explains emigration from country of origin and immigration to Sweden. 

   The last heading will take a closer look whether or not there are different aspects to the 

problem of meeting with the Swedish society. 

   My conclusion will show that yes, there are different aspects to the problem of meeting with 

Swedish society. It all depends on where you come from, where you move to and also what 

gender you belong to. 

 

 

Keywords: identity, minorities, Middle East, Assyrians, emigration, immigration, ”different 

world”. 

Nyckelord: identitet, minoritet, Mellanöstern, Assyrier, emigration, immigration, ”olika 

världar”. 
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1. Inledning 
De känslor assyrierna från gamla Mesopotamien burit på och haft med sig sedan långt f. Kr är 

känslor som än idag förföljer dem. En känsla som till viss del grundar sig i att enda sen man 

blev av med sitt rike 600 f. Kr. har varit en minoritetsgrupp utan erkänd existens. Det är svårt 

att säga sig veta att dagens assyrier tillhör de assyrierna som levde i gamla Mesopotamien. 

Historieskrivningar pekar åt det hållet.  

   Vad har då hänt med detta folk, i exil? Vilka är dem? Vart bor dem idag? Hur mår dem? 

Kan man se ett mönster av en gemensam diaspora, ett gemensamt öde?  

 

Med detta i bagaget har jag valt att närmare undersöka den assyriska gruppen från Irak och 

dess invandring till Sverige. Hur de upplever mötet med det svenska samhället, ur sociala 

aspekter? Finns det skillnader på vart man haft sin primära socialisation, i ursprungslandet 

eller i migrationslandet?  

   Vidare undersöker jag huruvida det finns skillnader respektive likheter med att bo i en stor 

assyrisk koloni kontra att bo på mindre ort som relativt ensam assyrisk minoritet. Finns här 

faktorer som påverkar förmågan till integration?  

   

En viktig del i mitt arbete är det jag synonymt med ”ett liv i många världar” valt att kalla ”ett 

liv med många identiteter”. Genomgående i uppsatsen undersöker jag huruvida olika aspekter 

påverkar utvecklingen av ett liv i många världar, vad som hämmar respektive blomstrar 

identitetsskapandet, som till exempel genus, vart man haft sin primära respektive sekundära 

socialisation någonstans, vart man kommer från och kommer till och så vidare.  

 

Min egen bakgrund som assyrier från Irak har både hjälpt och stjälpt mig genom uppsatsen. 

Jag kan känna igen i mycket, samtidigt som jag ibland har svårare för det. Sådant som hjälpt 

mig är delar kan referera till, som till exempel den identitetskris som beskrivs och att primär 

socialisation är avgörande för identitetsuppfattning med mera.  

   Sådant som stjälpt mig är till exempel frågor rörande historieskrivning där mycket 

information korsar varandra. Det har också hjälpt mig inse att en gemensam historia kan 

variera oerhört mycket och innebära olika saker, beroende på vem man frågar eller vart man 

söker svar, kan svaren se väldigt annorlunda ut.  
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1.1 Syfte & frågeställning 
 Syftet med den här uppsatsen är undersöka och visa på den komplexitet och mångfald ”olika 

världar” som assyrier befinner sig i och som leder till vitt skilda identiteter. För att göra det 

kommer jag att beskriva, analysera och diskutera den assyriska invandringen till Sverige. 

Tyngden kommer jag att lägga på det jag har valt att kalla för ”ett liv i flera världar”. Med ett 

liv i flera världar syftar jag på den ”identitetskris” som kommer ur den ständiga 

anpassningsprocess man som invandrare utsätts för när man ständigt ställs inför kravet till 

ackulturation, integration och att assimileras in i det nya samhället. 

 

För att uppfylla syftet kommer jag att besvara följande fråga; 

• Vad är det som skapar mångfalden av identiteter för assyrier som utvandrat och 

invandrat? 

 

Och för att få svar på den frågan har jag valt att besvara följande frågor; 

• Vilka problem möter de som invandrar/invandrat i mötet med det svenska samhället? 

• Ser integrationen annorlunda ut beroende på vart man haft sin primära socialisation?  

• Finns det några skillnader ur genusaspekter? 

 

1.2 Avgränsningar 
Det finns många minoriteter i Mellanöstern som befinner sig i mötet mellan olika världar.  

Dessvärre finns det inte utrymme för en redogörelse av alla inom ramen för denna uppsats. 

Därför har jag valt att enbart titta på den kristna invandringen och då mer specifikt den 

assyriska invandringen (assyrier, syrianer och kaldéer). Vad gäller de olika trosinriktningara 

bland assyrierna kommer jag inte att göra någon djupdykning inom dessa utan enbart beröra 

det mest grundläggande för att förstå assyriers många etniciteter. 

 

1.3 Teori 
Det finns relativt litet skrivet om assyrier, dessutom är flera av böckerna väldigt gamla. 

Många beskriver just komplexiteten av att vara invandrad assyrier i Sverige utifrån olika 

aspekter. Min huvudteori har jag hämtat i Fuat Deniz bok ett liv mellan två världar, där han 

beskriver just komplexiteten av att vara andra generationens assyriska invandrade ungdomar i 

Sverige och hur de upplever att leva i marginalen av två världar. Denna bok följer dock med 
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under hela uppsatsen gång. Mina stödteorier kommer jag att hämta i Elsie Söderlindhs teori, 

återberättad genom Fuat Deniz och Antonio Perdikaris bok ett liv mellan två världar, Ulf 

Björklunds bok Från ofärd till välfärd samt Kenneth Nordgrens bok Vems är historien. Med 

hjälp av dessa böcker har jag börjat med att göra en kort redogörelse för den assyriska 

historien, följt av den nutida invandringen till Sverige och mötet med det nya samhället. 

Avslutningsvis undersöker jag det mångfacetterade spektra av identiteter man då bygger upp, 

här plockar jag även in genusteori och intersektionalitetsperspektivet med hjälp av boken 

intersektionalitet skriven av Reyes, Paulina, de los & Mulinari, Diana. 

 

1.4 Metod 
Jag valde att främst använda mig av litteratur/böcker för att utvärdera och pröva olika teorier. 

Mina egna erfarenheter som assyrier och andra generationens invandrare till Sverige gav mig 

fördelen att använda dessa explorativt. Både vad gäller tanken och föreställningen om den 

assyriska diaspora, livet i flera världar, genus- och intersektionalitetsperspektivet samt 

invandringen i stort men också mer specifikt.  

Fuat Deniz teori om ett liv mellan två världar beskriver hur ungdomarna lever mellan och i sin 

minoritetskultur och den svenska majoritetskulturen, och senare hur de upplever detta och 

hanterar eventuella svårigheter. Denna teori har jag analyserat och ifrågasatt då jag velat påstå 

att en individ i ständig anpassningsprocess befinner sig i fler världar än så. Vidare använde 

jag mig av intersektionalitetsperspektivet samt genusaspekten för att ytterliggare ge en 

dimension av ett liv i många världar. 

Ett annat begrepp jag valde att analysera är det synsätt man länge haft på invandrade grupper, 

där det svenska samhället lätt hårdrar dem som homogena grupper, när komplexiteten i det är 

så mycket svårare. Ulf Björklund och Birgitta Ornbrant talar båda om att man länge haft detta 

synsätt, och därför har jag använt dessa två källor i min beskrivning av denna komplexitet.  
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2. Bakgrund  
Assyrier och syrianer har en lång och mångsidig historia. Den assyriska identiteten baseras 

helt och hållet på dess historia. Jag kommer att redogöra för de dramatiska händelserna och de 

översiktliga historiska dragen som är nödvändig bakgrundsfakta. Detta för att få en fullgod 

förståelse för hur historieutvecklingen artat sig samt för att förstå den nutida identiteten.  

 

2.1 Kristna minoriteter i Mellanöstern 
Det finns i dagens Mellanöstern en rad olika kristna minoriteter, utspridda i olika länder. Att 

redogöra för antalet i nutidens Mellanöstern är mycket svårt, då folkräkningar bygger på 

uppskattningar, vilket gör att siffrorna varierar starkt. Som till exempel i Egypten där den 

senaste folkräkningen från 1986 visade på 2 829 349 kristna, medan koptiska skribenter och 

politiker har hävdat förslag på allt ifrån 6 – 12 000 000.  De kristna minoriteterna i 

Mellanöstern är bland annat Assyrier, Syrianer, Kaldéer. Enligt UD ser den procentuella 

andelen kristna i länderna i Mellanöstern ut enligt följande: Libanon 40-45 %, Syrien 6-10 %, 

Egypten 6-12 %, Jordanien 4-6 %, Palestina ca 4 %, Irak och Kuwait ca 3 % och Israel 2–3 

%. Övriga länder har en kristen befolkning på under 2 %. Befolkningen i Irak består till 72 % 

av araber, 25 % kurder och resterande 3 % fördelas mellan olika etniska grupper som till 

exempel turkmener och armenier med flera., utöver de finns det religiösa uppdelningar i olika 

religioner och sekter. De kristna i Irak består av en katolsk majoritet på 74,3 %, fördelade 

mellan 390 000 kaldéer, 55 000 syriska katoliker, 5 500 armeniska katoliker, 5 000 latinare 

och 700 melkiter.  De flesta kristna bor i de norra bergsområdena, där även den kurdiska 

befolkningen bor.1 Assyrierna är klassade som B-flyktingar, vilket innebär att de som en 

kristen minoritet i en muslimsk majoritetsomgivning inte haft samma rättigheter, som till 

exempel inte kunnat utöva sin religion, talat sitt språk och inte öppet vågat eller kunnat visa 

sin etniska tillhörighet. Till detta följer att de varit diskriminerade som grupp samt förföljda 

av majoritetsbefolkningen. Assyrierna har levt statslösa och i minoritetsställning i mer än 

2000 år, och samtidigt varit en kristen minoritet i en muslimsk omgivning ända sedan 600-

talet e. Kr.2  

 

 

 
                                                
1 Se <http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/20/38/c49fb08d.pdf>, senast besökt 24 maj 2011. 
2 Deniz, Fuat, & Perdikaris, Antonios, Ett liv mellan två världar – en studie om hur assyriska ungdomar som 
andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar sin livssituation, s. 49. 



 7 

2.2 Betnahrain – Mesopotamien – landet mellan floderna 
När kristna assyrier berättar eller beskriver sin historia börjar de ofta med Mesopotamien, som 

är det område som sträcker sig mellan floderna Eufrat och Tigris. Det har ägts av flera olika 

kulturer och traditioner genom årtusende. För mellan 3000 till 5000 år sedan var det 

sumererna som ägde området, därefter tog akkaderna över, sen babylonierna och assyrierna. 

Utmärkande nog stred dessa folkgrupper både mot varandra och med varandra, deras språk 

och kulturer fördes samman. Redan här började man som sagt föra samman sina identiteter 

med andra, vilket startade den mångfald som i dag ligger till grunden för det stora antal 

identiteter som assyrierna haft och fortsätter att bygga på, i takt med deras förflyttningar 

mellan kontinenter. Assyrierna har blivit särskilt kända för sin hårda militärstat, men också 

för sin arkitektur och deras känsla för konst.3 Det var omkring åren 1300 – 612 f. Kr. som 

assyrierna styrde över det Mesopotamiska riket, när de slutligen besegrades av babylonierna. 

Därefter har området styrts och ägts av perser, grekerna under ledning av Alexander den 

Store, romarna för att slutligen runt 600-talet erövras av araberna, som än idag står för den 

stora majoriteten. Men dessförinnan, runt 1200-talet övertog mongolerna makten från 

araberna, och det var nu som den första riktiga systematiska förföljelsen av assyrierna 

började. Längre fram kom assyrierna att behöva frukta turkarna och även kurderna. Vid den 

här tiden hade assyrierna krympt något kolossalt i antal på grund av tidigare stridigheter. 

Detta var inte något som hindrade kurderna från att ta till nya strider. ”Svärdets år”, även 

kallat ”Seyfo” år 1915 är ett tragiskt minne för assyrierna, det var det året turkarna anrättade 

ett folkmord på assyrierna.4 Författaren Ulf Björklund skriver i sin bok Från ofärd till välfärd, 

om hur 100 000-tals jakobiter och armenier faller offer för det turkiska kriget. Däremot berör 

han inte huruvida det föreligger en komplexitet i dessa två världar där å ena sidan assyrier 

från Turkiet befinner sig och å andra sidan assyrier från Irak befinner sig. Finns det skillnader 

på de assyrier som kommer från Turkiet och de som kommer från Irak och har ”Seyfo” olika 

innebörd för dessa båda. Jag kommer till denna diskussion längre fram. Det man kan säga är 

att summan av dessa gemensamma händelser kom att leda till att inget land ville erkänna 

deras existens. De ansågs inte längre vara nationella minoriteter med tillhörande rättigheter 

utan som i ett led av det ökade förtrycket och förföljelsen tvingades assyrierna till exodus från 

                                                
3 Nordgren, Kenneth, Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 
Sverige, s. 65. 
4 Deniz, Fuat, & Perdikaris, Antonios, Ett liv mellan två världar – en studie om hur assyriska ungdomar som 
andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar sin livssituation, s. 17-21. 
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gamla Mesopotamien till bl.a. USA och Europa. I takt med det ogillande bemötandet från 

bland annat Turkiet, ökade assyriernas nationalism och blev desto starkare. 5  

 

 
 

Ovan: en bild på hur det assyriska imperiet såg ut och växte sig större mellan år 1800-627 f. 

Kr. 6 

 

2.3 Assyrier/syrianer/kaldéer 
En del säger att de tillhör en och samma folkgrupp, att det inte finns någon skillnad mellan 

oss, medan andra säger precis tvärtom. Alla är vi kristna vilket ofta är det mest väsentliga. 

Däremot vet de flesta berörda om att det finns åtminstone tre benämningar; assyrier, syrianer 

och kaldéer. Jag ska förklara en smalare variant av skillnaden. Det mest centrala tror jag de 

flesta skulle säga är den skillnad som kyrkan står för. Först och främst ser assyrier, syrianer 

och kaldéer sina kyrkor som arvtagare till de allra tidigaste kristna församlingarna.7 

Assyrierna kommer från fem olika länder i dagens Mellanöstern, dessa är Irak, Iran, Libanon, 

Syrien och Turkiet. Inte helt överraskande är dessa länder heterogena ur delsvis etnisk, 

språklig samt religiös synvinkel, vilket givetvis bottnar i gruppens heterogenitet rörande 

språk, kyrkotillhörighet, vanor och seder. Det är en splittrad grupp som varit statslös i över två 

                                                
5 Deniz, Fuat, & Perdikaris, Antonios, Ett liv mellan två världar – en studie om hur assyriska ungdomar som 
andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar sin livssituation, s. 21-22. 
6 Se http://www.larshammaren.se/1_babassyr.html, senast besökt  
7 Nordgren, Kenneth, Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 
Sverige, s. 66. 
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tusen år.8 Man kan dela in kyrkotillhörigheterna i flera men jag har här valt att redogöra för 

tre av dem. De assyrier/syrianer som kommer från Turkiet tillhör den Syrisk Ortodoxa 

kyrkan, dess anhängare kallas för jakobiter. Irakiska assyrier tillhör traditionellt Österns 

apostoliska och katolska kyrka, även kallad Assyriska kyrkan, med anhängare kallade för 

nestorianer. Det finns även grupper i Irak, Iran och Syrien som tillhör den Kaldeisk katolska 

kyrkan, vilka är tidigare nestorianer som övergick till den Romersk katolska kyrkan.9 

Åren 431 och 451 är viktiga att nämna, då inträffade kyrkomöten i Efosos och Chalcedon som 

kom att betyda mycket i assyriernas/syrianernas fortsatta kyrkohistoria. Det var nämligen här 

man stred om den kristna kyrkan och uppfattningen om Kristi gudomlighet, och dessa strider 

är ursprunget till att assyrier/syrianer än idag har delade meningar och uppfattningar om 

ursprung och identitet.10 

Trots att kyrkan enligt många varit den som separerat ett en gång enat folk så har man en stark 

tilltro till sin kyrka och sin religion, men i modern tid förändras kyrkans roll för gruppen sakta 

men säkert, i takt med att generationerna förändras och byts ut.11 

 

 
 

 

 

                                                
8 Deniz, Fuat, & Perdikaris, Antonios, Ett liv mellan två världar – en studie om hur assyriska ungdomar som 
andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar sin livssituation, s. 23. 
9 Deniz, Fuat, & Perdikaris, Antonios, Ett liv mellan två världar – en studie om hur assyriska ungdomar som 
andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar sin livssituation, s. 66-67. 
10 Freyne-Lindhagen, Marianne, Identitet och kulturmöte – syrianska kvinnors exempel: en diskussion om 
grounded theory, s. 78-79.  
11 Deniz, Fuat, & Perdikaris, Antonios, Ett liv mellan två världar – en studie om hur assyriska ungdomar som 
andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar sin livssituation, s. 23. 
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Ovan: den Assyriska flaggan; ”de tre olikfärgade banden i flaggan symboliserar dels floderna 

som rinner genom Mesopotamien, dels tre egenskaper: blått står för Eufrat och rikedom; vitt 

är Zap (biflod till Tigris) och fred; rött betyder Tigris och nationell stolthet. De tre banden 

symboliserar också diasporans spridning ut över världens fyra hörn och en återförening i ett 

framtida Assyrien som symboliseras av stjärnans centrum. Över stjärnan finns en bild av den 

forntida guden Assur med utsträckta vingar”.12 

 

2.3.1 Diaspora (statslöshet) 
När man tänker på begreppet diaspora är nog den första tanken som väcks kopplat till den 

judiska diasporan, kanske därför att det är den man talar högst om. Det finns även tendenser 

till att assyrierna befinner sig i diaspora men det är inget som är säkert. Ordet kommer från 

grekiskan och betyder ordagrant att ”kringströ”. Kortfattat beskriver begreppet hur en 

folkgrupp i exil, trots att de utsätts för ständiga förändringar, klarar av att hålla liv vid deras 

gemensamma kultur och känslan av att ha ett gemensamt öde.13  

Åsikterna om när man kan använda begreppet går isär. Kenneth Nordgren redogör för vad 

migrationsforskaren Robin Cohen och sociologen William Safran säger, varpå den 

sistnämnda å ena sidan hävdar att begreppet diaspora egentligen bara kan användas på en 

exilgrupp som delar de judiska erfarenheterna. Medan Robin Cohen å andra sidan säger att en 

diaspora syftar på en folkgrupp som har utsatts för en fundamental historisk traumatisk 

händelse som har lämnat ifrån sig ett betydande avtryck på gruppen och lagt grunden för 

deras självuppfattning. Kvar finns drömmarna och visionerna om en egen stat som helt och 

hållet har tagits över av längtan tillbaka till sitt ursprungsland.14 Det finns som sagt tendenser 

till diaspora inom gruppen. För de assyrier som erkänner diaspora har den betytt mycket och 

har även varit en viktig del i dess historia och nutid. Det är delvis på grund av diaspora som 

assyrier genom åren skapat sig alla dessa identiteter, identiteter som många gånger liknar 

varandra men andra gånger skiljer sig åt. Som jag nämnt ovan, kan det kan det vara så att 

assyrierna från Turkiet har en annan koppling till ”Seyfo” och diaspora begreppet i sin helhet 

än assyrierna från Irak, eftersom de levt i skilda världar med skilda identiteter.  

 

                                                
12 Se http://medium.tradera.com/561/121617561_1.jpg, senast besökt och Nordgren, Kenneth, Vems är 
historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige, s. 72.  
13 Nordgren, Kenneth, Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 
Sverige, s. 53.  
14 Nordgren, Kenneth, Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 
Sverige, s. 54.  
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3. Invandringen till Sverige 
Med den bakgrund om assyriers historia följer det sig naturligt att gå vidare genom att ta en 

undersöka hur det ser ut för dem som invandrat till Sverige, hur många de är, vart bor de bor 

och hur de har det nu. 

 

3.1 Hur många (i Sverige) 
På grund av den ovan nämnda diaspora vilket är en del i orsaken till att assyrier levt så 

utspridda över världen, är det svårt att säga att alla assyrier har en och samma identitet. Det 

följer sig naturligt att har man först bott i till exempel Irak, men av olika anledningar tvingats 

till landsflykt, bosatt sig på nytt territorier och där försökt skapa sig en ny identitet. Denna 

ständiga kultur och identitetsförändring gör det svårt i många fall att se sin identitet som en 

del av det nyvunna samhället. Summan av denna mångfald och historia i sin helhet skapar ett 

liv i många i många världar.  

Den exakta siffran på hur många assyrier som lever i Sverige idag är väldigt svår att få fram, 

eftersom det i Sverige sedan 1930 är förbjudet att registrera invandrare efter 

religionstillhörighet. Däremot går det i svensk folkbokföring att få fram individers 

ursprungsland, men inte heller det vore föredömligt eftersom dessa grupper är minoriteter 

utan egen stat. Dessvärre försvinner därför assyrier i statistiken och det enda man kan få fram 

är nationella beteckningar som irakier, libaneser, turkar eller syrier.15 Ett annat sätt att få en 

uppskattning om hur många assyrier som lever i Sverige är att se på siffror nämnden för 

statligt stöd för trossamfund (SST) redovisar varje år. De för statistik över antalet betjänade i 

Sverige, med betjänade menar de en medlem eller registrerad deltagare i verksamheten som 

organiseras av trossamfund eller församling. Detta är inte heller en föredömlig metod för att 

få en klar uppskattning över antalet assyrier i Sverige, eftersom inte alla individer är aktiva 

inom kyrkan och dess aktiviteter. Enligt SST hade den Syrisk ortodoxa kyrkan 2009 42 212 

medlemmar och Österns assyriska kyrka 5951 medlemmar.16 Assyrier och syrianer har båda 

egna tidskrifter med säten i Sverige, Hujådå som är det assyriska riksförbundets språkrör och 

informationscentral, och Bahro Suryoyo är den arameiska/syrianska nättidningen. Om man 

frågar Hujådå hur många assyrier/kaldéer/syrianer det finns i Sverige idag refererar de till 

wikipedia där man kan finna information om att det finns 90 000-120 000, men de säger 

samtidigt att det är en gammal siffra, och att det i dag i Sverige bor fler än ovanstående siffra.  
                                                
15 Deniz, Fuat, & Perdikaris, Antonios, Ett liv mellan två världar – en studie om hur assyriska ungdomar som 
andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar sin livssituation, s. 26.  
16 Se www.sst.a.se/statistik//2009.4.64075cf012c96962a7d80002580.html, senast besökt  
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3.2 Invandringen till Sverige (historisk och min egen berättelse) 
1966 hade Sverige fått en förfrågan från FN och kyrkornas världsråd att ta emot en grupp 

kristna assyriska flyktingar som befann sig i Libanon, dit de flytt men hade svårt att försörja 

sig och få medborgarskap. Tjänstemän intervjuade på plats 350 personer, varav 205 av dem 

fick asyl. 1967 anlände de första assyrierna/syrianerna till ett flyktingläger i Alvesta i 

Småland. 1972-1976 fortsatte Sverige med att ta emot ett hundratal assyrier från Libanon. 

Ursprungsländerna varierade men majoriteten tillhörde den syrisk-ortodoxa kyrkan, en del var 

protestanter och en stor grupp tillhörde Österns Assyriska kyrka. En mindre grupp tillhörde 

den Kaldeisk katolska kyrkan.17 Den kristna invandringen med sitt ursprung från 

Mellanöstern fortsatte strömma in i Sverige, i olika etapper. Den invandrade gruppen kom i 

Sverige att kallas för ”assyrier” ända fram till början på 1980-talet.18 

   Min familj och jag invandrade till Sverige under det dåvarande Iran-Irak kriget som pågick 

mellan åren 1980-1988, dåvarande Gulfkriget. Mina föräldrar tvingades till ett beslut som jag 

kan föreställa mig har förföljt dem ända sedan dess. Ett beslut gällande liv eller död, ett beslut 

som skulle innebära en flykt ifrån allt tryggt och kärt man haft och känt till eller att stanna 

kvar och att varje dag fasa över vad som komma skall. Min mamma hade redan bevittnat sin 

mammas bortgång i ett tidigare krig i Irak, bombad till döds bara ett par tre meter bort och 

kvar lämnades splitter i en förevigat förstörd kropp. Beslutet var taget och vi hamnade på 

flykt, undan krig och terror. Vi kom till Sverige 1984 och har i stort sett bott i Värnamo under 

hela våra uppväxtår, en liten stad i Småland.  

   Den komplexitet som fanns och finns än idag för svenskarnas förvirring gentemot en 

generell grupp assyrier måste ha varit och är än idag svårhanterad. Först mellan åren 1967-

1980 ser man hela gruppen som en enhet, men sen dyker det upp nya flera historiska 

benämningar och man ändrar gruppens namn så småningom till assyrier/syrianer/kaldéer.  

 

3.3 Generellt om invandring och integration  
Minoritetsgrupper världen över lever i en ständig anpassningsprocess. Denna process kan man 

säga innehåller tre steg; ackulturation, hur pass väl minoriteten klarar av att anpassa sig 

gentemot majoritetssamhället, med andra ord minoritetens kulturella anpassningsprocess till 

                                                
17 Nordgren, Kenneth, Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 
Sverige, s. 60. 
18 Ornbrant, Birgitta, Möte med välfärdens byråkrater, Svenska mynidgheters mottagande av en kristen 
minoritetsgrupp från Mellersta Östern, s. 28.   



 13 

majoritetssamhället; integration, enligt etnologerna Arnstberg/Ehn att den sociala biten som 

minoriteten känner till och är van vid faller sönder, det kan handla om familjeliv, det sätt man 

är van vid att uppfostra barnen på osv. och; assimilation, förutom de ovan nämnda 

förändringarna även ett identitetsbyte, minoriteten har här ändrat på sitt värdesystem, vilket är 

mindre vanligt.19  

   Migration är inget nytt globalt fenomen utan det har alltid funnits och är något som ständigt 

ökar. Det finns fler bidragande faktorer till detta, t.ex. den globala ekonomins framfart, ökad 

global infrastruktur samt de ekonomiska och sociala transnationella kontakternas utbredning. 

I samband med det ökar företagen till multinationella företag och så även tillgången och 

efterfrågan på arbetskraft över gränserna. Globaliseringen är ett fenomen som innebär att 

människor idag påverkas av händelser långt bortom den egna nationens gränser; 

vapenförsäljning, skövlingen av regnskogen är båda illustrativa exempel på det. Migration 

kan också komma ur krig, misär och fattigdom. Migrationen går då från mer eller mindre 

ohållbara levnadsförhållanden till rika och välmående områden, där dessa människor söker ett 

mer värdigt liv.  

   Migrationen kan på nationell nivå få stora konsekvenser både för den nation människor 

emigrerar från men även för den nation de emigrerar till. För den nation som blir av med 

emigranter kan det innebära stora förluster av till exempel mänskliga resurser. 

Mottagarländerna kan genom migration förvärva ett flertal fördelar som t.ex. nya 

arbetstillfällen, ökad befolkning samt kulturella vinningar, det finns också en baksida på 

myntet såsom ökade etniska konflikter. Det värsta och kanske mest drastiska upplever de 

individer som emigrerar, dels den stora separation och den sorg som följer för både de som 

lämnar men också för de som blir kvarlämnade. Men det kan även i vissa fall innebära precis 

tvärtom för de kvarvarande och deras liv, då de kan få ekonomiskt stöd från familj som 

emigrerat.  

   Det främsta och kanske mest svåra för emigranterna är den sociala förändring de tvingas 

brottas med. De lämnar den trygghet och det enda land de känner till, och därtill alla sociala 

regler, språket och kulturen. I det nya landet måste de lära sig på nytt, de ska nu anpassa sig 

till det nya samhället för att fungera i dess helhet. Deras kultur, ihop med värdegrund och 

identitet ifrågasätts av det nya samhället. Immigranterna förvandlas istället till invandrare, de 

marginaliseras socialt, kulturellt och ekonomiskt. Samhället sätter press på invandrarna, det är 

                                                
19 Deniz, Fuat, & Perdikaris, Antonios, Ett liv mellan två världar – en studie om hur assyriska ungdomar som 
andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar sin livssituation, s. 46-47.  
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nu upp till dem att skapa nya identiteter och förnya sin världsbild. De ska klara av att 

argumentera för och försvara vilka dem är, samt förklara sina värden och normer. Samtidigt 

lever de under ständiga påtryckningar ifrån majoritetsbefolkningen att assimileras.20 

 

Fuat Denis och Antonios Perdikaris redogör för Elsie Söderlindhs teori ”en invandringskris”, 

Teorin talar om hur det är för en människa att lämna sitt ursprungsland och bosätta sig i ett 

nytt land, att det kan påverka individen svårt. Hon menar att detta kan lämna bestående 

avtryck på personen i fråga vilket för många kan leda till en personlig utveckling medan det 

för andra enbart leder till en försvagning. Hon kallar detta för ”en invandringskris”.21 

 

3.4 Var bor de 
Assyrier är som jag nämnt tidigare i texten av olika anledningar ett utspritt folk över världen, 

så även i Sverige. Denna stora utspriddhet har gjort att man skapat sig många olika identiteter. 

Till en början placerades många grupper i mellersta och södra Sverige men eftersom familjen 

är så oerhört central började man så småningom förflytta sig allt närmare släkt och vänner. 

Idag finns den största andelen assyrier/syrianer i Södertälje där ca 22 000 bor, men man kan 

också hitta varierat olika stora grupper ibland annat Linköping, Göteborg, Norrköping, Örebro 

och Jönköping.22 Den naturliga utgången av detta blir att assyrier i Södertälje eller andra 

platser med större homogena etniska grupper skapat sig en identitet, byggt på att man har 

starkare band till kulturen på grund av antalet assyrier där, kontra om man bor som enskild 

eller bara några få på en mindre ort och på så sätt tvingats till en större samt snabbare 

integration i samhället.  

 

 

 

 

 

                                                
20 Deniz, Fuat, En minoritets Odyssé: upprätthållande och transformation av etnisk identitet i förhållande till 
moderniceringsprocesser: det assyriska exemplet, s 1-2. 
21 Deniz, Fuat, & Perdikaris, Antonios, Ett liv mellan två världar – en studie om hur assyriska ungdomar som 
andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar sin livssituation, s. 93. 
22 Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Assyrier/Syrianer_i_Sverige, senast besökt och Deniz, Fuat, & Perdikaris, 
Antonios, Ett liv mellan två världar – en studie om hur assyriska ungdomar som andra generationens 
invandrare i Sverige upplever och hanterar sin livssituation, s. 26. 
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4. Utvecklingen 
Med bakgrunden i bagaget samt nutiden blir det nu oerhört intressant att laborera med 

utvecklingen, titta på skillnader respektive likheter på assyrier i större respektive mindre 

kolonier, titta på om det är så att assyrier faktiskt lever i skilda världar, och om det finns 

skillnader på att leva som kvinna i dessa områden.  

 

4.1 Finns det någon skillnad på att vara assyrier i Södertälje eller Värnamo 
Fuat Denis och Antonios Perdikaris redogör för vad Ernstberg/Ahn säger om trots att 

integration i samhället är det absolut vanligaste bland invandrarfamiljer, finns det tydliga 

skillnader på hur integrationen och de kulturella traditionerna utvecklas beroende på om du 

lever i stora städer med stora assyriska kolonier, gentemot att praktiskt taget leva som ensam 

assyrisk familj på mindre ort.23 

Bor du som assyrier i till exempel Södertälje, Örebro, Linköping och så vidare är det svårare 

att assimileras in i det svenska samhället. I dessa städer med stora kolonier av grupper är det 

vanligare att man håller fast vid gamla traditioner, eftersom gruppen som sådan förutsätter 

och förväntar sig detta. Som individ påverkas man starkt av de patriarkala mönsterna, genom 

giftermål inom gruppen och det starka historiska band man har som minoritet i 

ursprungsländerna osv. Detta förstärks ytterliggare av den fortsatta invandringen av släktingar 

och andra inom folkgruppen.24 En naturlig konsekvens av det blir givetvis att individer inom 

större kolonier lever kvar i det gamla, där de sociala och kulturella traditionerna förblir 

detsamma. 

 

4.2 Specifikt om assyrier 
Av världens nästan sju miljarder människor tillhör idag cirka 370 miljoner 

ursprungsbefolkningarna. FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter är icke bindande 

enligt internationell rätt men syftar till att skydda ursprungsfolkens rättigheter, i kampen mot 

                                                
23 Deniz, Fuat, & Perdikaris, Antonios, Ett liv mellan två världar – en studie om hur assyriska ungdomar som 
andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar sin livssituation, s. 47. 
24 Freyne-Lindhagen, Marianne, Identitet och kulturmöte – syrianska kvinnors exempel: en diskussion om 
grounded theory, s. 193. 
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brott mot mänskliga rättigheter, diskriminering och marginalisering.25 Men faktum kvarstår, 

ursprungsbefolkningar är bland de mest missgynnade människorna i världen.26 

 

Fuat Deniz redogör för vad Persson H. säger om att ursprungsbefolkningar kännetecknas av; 

 

”folket eller gruppen är ättlingar till dem som levde i territoriet då 

detta genom erövring, inflyttning eller på annat sätt övertogs av 

främmande grupper. Dessa ättlingar är idag inte den politiskt 

dominerande gruppen inom detta territorium och det finns kulturella 

skillnader mellan detta folk eller den dominerande folkgruppen. 

Gruppen uppfattar sig själva som en ursprungsbefolkning Dessa 

folkgrupper kallas också den fjärde världen. Det är allmän kunskap 

att kolonialmakter dragit gränser tvärsigenom dessa folks 

traditionella bosättningsområden” 

 

Ursprungsbefolkningar strävar ofta efter rätt till självbestämmande i frågor som rör dem och 

deras territorier, medan det för invandrade grupper handlar om krav om likvärdiga livsvillkor 

för att kunna integreras i samhället.27  

Assyrier/syrianer är ett av Mellanösterns ursprungsfolk, men i dagens Sverige ser man de som 

invandrare och ingenting annat. Dess ursprung härstammar från den mesopotamiska kulturen, 

där har de levt i etnisk minoritetsställning i århundraden, under olika härskare och 

statsmakter.  Assyriers svaghet men också styrka ligger i det faktum att trots 

minoritetsställning, särskiljande religiösa och kulturella identitet, samt den geografiska 

splittringen, i länder som omringats och än idag domineras av den muslimska religionen och 

kulturen, lyckats stärkas och dess gemensamma sammanhållningar oberoende av vilket land 

de befinner oss i. Det assyriska språket, religionen samt den gemensamma livssituation är det 

som stärkt gruppen.28 De lämnade det land och det enda liv de kände till i en okomplicerad 

värld där bygemenskap och det primitiva jordbrukssamhället var vad som stod på agendan. 

                                                
25 Se http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html, senast besökt 
26 Se 
http://translate.google.com/translate?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://www.globalissues.org/article/693/righ
ts-of-indigenous-people, senast besökt  
27 Deniz, Fuat, En minoritets Odyssé: upprätthållande och transformation av etnisk identitet i förhållande till 
moderniceringsprocesser: det assyriska exemplet, s. 2. 
28 Deniz, Fuat, En minoritets Odyssé: upprätthållande och transformation av etnisk identitet i förhållande till 
moderniceringsprocesser: det assyriska exemplet, s 6-7. 
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Inte nog med den skuld de tvingats leva med på grund av att de lämnat sitt land utan måste 

också leva med det dåliga samvetet att kvarvarande assyrier lämnats efter, som dessutom 

krymper med åren i och med deras utsatthet som minoritet i Irak. Assyrierna begav sig på en 

lång, besvärlig och historiskt revolutionerande resa. En resa som skulle sluta i främmande, 

annorlunda och moderna Sverige, där individuellt tänkande, sexuell frigjordhet och liberal 

uppfostran var det som utmärkte det västerländska samhälle vi nu skulle försöka förstå oss på.  

Assyrierna mer eller mindre tvingas leva i det nya landet Sverige, i ett liv mellan flera världar, 

i marginalen av flera kulturer. Det värde och normsystem de tagit för vana är totalt 

annorlunda det nya landets värde och normsystem.29  

 

4.3 Ett liv i många världar - innefattar även genus och intersektionalitet 
Författarna Fuat Deniz och Antonios Perdikaris undersöker i boken ett liv mellan två världar 

hur assyriska ungdomar i Sverige upplever men också hur de hanterar sin livssituation när de 

tvingas leva mellan två kulturer, mellan två skilda världar. Författarna utgår ifrån hypoteser 

om att ungdomarna lever i två sociala verkligheter – den assyriska och den svenska. 

Ungdomarnas jagbild är därför skev vilket kan vara väldigt påfrestande, och detta mynnar ut i 

en otrygg utveckling. Författarna gör även skillnad på vart ungdomarna haft sin primära 

socialisation – i hemlandet eller i Sverige, där de säger att de förstnämnda har en klar fördel 

genom att de individerna har en stabilare jagbild att falla tillbaka på.30  

   Fuat Deniz och Antonios Perdikaris redogör för Berger/Luckmans teori som säger att den 

primära socialisationen är den som anses vara mest grundläggande för individen, den sker 

med början i barndomen, föräldrarna överför viktiga värderingar och samhällets normer till 

barnet, likaså föds språket, regler, beteenden osv. Däremot under den sekundära 

socialisationen skapar individen sig med hjälp av världen utanför familjen och den primära 

socialisation, ”förvärvandet av rollspecifik kunskap och att rollerna direkt eller indirekt har 

sina rötter i arbetsfördelningen”.31  

   Författarna lägger sin största tyngd på att visa på skillnader mellan de ungdomar som haft 

sin primära socialisation i hemlandet respektive de som haft sin primära socialisation i 

Sverige, när de tvingas leva antingen i den svenska majoritetskulturen eller i den assyriska 

                                                
29 Deniz, Fuat, & Perdikaris, Antonios, Ett liv mellan två världar – en studie om hur assyriska ungdomar som 
andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar sin livssituation, s. 11. 
30 Deniz, Fuat, & Perdikaris, Antonios, Ett liv mellan två världar – en studie om hur assyriska ungdomar som 
andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar sin livssituation, s. 15-16. 
31 Deniz, Fuat, & Perdikaris, Antonios, Ett liv mellan två världar – en studie om hur assyriska ungdomar som 
andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar sin livssituation, s. 37-39. 
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minoritetskulturen. Rent krasst undersöker de hur ungdomarna klarar av att balansera dessa 

två världar, som inte helt överraskande har två skilda budskap och förväntningar med följande 

två totalt skilda värde- och normsystem.32  

   Författarna kommer fram till att deras hypotes stämmer väl med den undersökta 

verkligheten, ungdomarna lever i två olika sociala verkligheter – den assyriska 

minoritetskulturen och den svenska majoritetskulturen – innehållande olika värderingar, 

normer och beteenderegler. Ungdomarna försöker på, utifrån individuella förutsättningar, att 

ta det bästa i varje kultur, men trots det har den äldre generationen svårare att integrera de 

bägge kulturerna. Det är dessutom svårare för kvinnorna att frigöra sig från gamla traditioner 

och sin kultur i större utsträckning än vad det är för männen. Däremot är kvinnorna bättre på 

att ifrågasätta den egna gruppens kulturella system vilket leder till att de i längre utsträckning 

tar avstånd från den egna kulturen.33 

 

Vad jag försöker visa på här är att författarna Deniz och Perdikaris enbart fokuserar på ett liv 

mellan två världar, när det egentligen kanske handlar om ett liv mellan fler världar än så. De 

säger att etniska minoriteter lever i två världar och allt vad det innebär beträffande; lojalitet, 

jaguppfattning, tillhörighet och så vidare, de beskriver innebörden av att vara minoritet och att 

hela tiden anses sträva efter att få assimileras in i det nya samhället, att det finns en press på 

minoriteterna ifrån majoritetsbefolkningen och att de skall lära sig att anpassa sig.34 

   Hur är det då egentligen om man är invandrare, minoritet och dessutom kvinna – betyder 

det att man automatiskt hamnar längst ner i den hierarkiska listan. Anses man fortfarande leva 

i samma värld som till exempel Fuat Deniz, som då han levde var invandrare, minoritet men 

en högutbildad stjärnakademiker. Går det att jämföra honom med denna kvinna som knappt 

kan svenska? Enligt intersektionalitetsperspektivet eller begreppet, förändras kön när det 

möter klass, ”ras” och sexualitet och blir till något helt annat, kön är alltså aldrig ensamt bara 

kön.35 Intersektionalitetsperspektivet undersöker hur olika samhällsstrukturer interagerar med 

varandra och på så vis förstärker varandra, ofta relaterat till förtryck.36  

                                                
32 Deniz, Fuat, & Perdikaris, Antonios, Ett liv mellan två världar – en studie om hur assyriska ungdomar som 
andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar sin livssituation, s. 15-16. 
33 Deniz, Fuat, & Perdikaris, Antonios, Ett liv mellan två världar – en studie om hur assyriska ungdomar som 
andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar sin livssituation, s. 215-216. 
34 Deniz, Fuat, & Perdikaris, Antonios, Ett liv mellan två världar – en studie om hur assyriska ungdomar som 
andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar sin livssituation, s. 45-46.  
35 Reyes, Paulina, de los & Mulinari, Diana, Intersektionalitet – kritiska relfektioner över (o)jämlikhetens 
landskap, s. 99.  
36 Reyes, Paulina, de los & Mulinari, Diana, Intersektionalitet – kritiska relfektioner över (o)jämlikhetens 
landskap, s. 9.  
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   Fuat Deniz är inte bara en man, han är en invandrare också. Likaså är kvinnan som knappt 

kan tala svenska inte bara kvinna, hon är invandrare och dessutom lågutbildad, om hon över 

huvud taget har någon utbildning alls. I Sverige där arbetslösheten är så hög är invandrare 

sedan länge mer drabbade än den nationella befolkningen. Arbetslösheten varierar dock 

mellan olika grupper i samhället. Invandrargrupper, och mer specifikt kvinnor, från icke 

europeiska länder däribland assyrier och syrianer, har länge varit underrepresenterade på 

arbetsmarknaden. De jobb som är och har varit mest aktuella är bland andra städjobb, 

servicebranschen och diverse andra olika lågavlönade arbeten. Kvinnorna har tyvärr inte 

givits någon plats åt att utbildas, då deras primära sysslor mer har handlat om att se efter alla 

förekommande sysslor inom hemmets väggar. Detta är ett led i den historiska synen man har 

och länge har haft på kvinnorna i den mesopotamiska kulturen. Man har därför inte prioriterat 

att utbilda kvinnor i samma utsträckning som att utbilda männen, då detta helt enkelt inte 

ansetts nödvändigt för att klara av hemmets sysslor. På grund av att detta synsätt länge 

genomsyrat kulturen har det blivit så att kvinnor många gånger saknar den motivation och 

stöd som krävs för högre utbildningar. Utbildning har därför helt enkelt inte varit en del av 

deras självbild, de ser inte sig själva som värdiga studenter. Många kvinnor gifts bort i unga 

åldrar och det finns ofta stora brister i det svenska språket hos kvinnorna. Som vi alla förstår 

är detta en dålig utveckling som bara kan leda till att klyftan mellan det svenska 

majoritetssamhället och den invandrade gruppen ökar.37 Jag vill  

 

4.3.1 Genus och intersektionalitet - utifrån egna erfarenhet 
Ur ett genusperspektiv ser det väldigt annorlunda ut om man jämför det typiska assyriska med 

det typiska svenska. Familjemedlemmarna har bestämda roller och funktioner inom ett 

hierarkiskt ordnat familje- och släktskapssytem. Arbetsfördelningen mellan män och kvinnor 

har alltid varit orättvis och annorlunda om du varit pojke eller flicka, kvinnan har alltid varit 

underordnad mannen. Den assyriska traditionen, sederna och kulturen kan tyckas aningen 

gammalmodiga och vi kan i Sverige känna igen det synsättet tydligast genom att gå tillbaka 

ett antal år till den tiden då arbetsfördelningen var lika tydlig här och patriarkala ordningar 

styrde. Jag vill inte med detta på något sätt verka blind inför realitetens faktum, där ovan 

beskrivna liv och strukturer går att hitta på många ställen runt om i landet även i dagens 

samhällen. Kvinnorna och flickorna förväntas ta hand alla förekommande sysslor inom 

hemmet, som att ta hand om barnen, laga maten, städa, tvätta kläder, ta hand om jordbruket 
                                                
37 Freyne-Lindhagen, Marianne, Identitet och kulturmöte – syrianska kvinnors exempel: en diskussion om 
grounded theory, s. 173-175. 
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etc. Däremot ska du som man eller pojke se till att styra och kontrollera hemmet, se till att 

hushållet går runt etc. Det finns en klar favorisering av att vilja ha pojkar, de behöver aldrig 

lyfta ett finger medan flickorna tvingas ta tunga laster i unga åldrar.  

   Jag vet att det är och har varit svårt för mina föräldrar, liksom för många andra invandrade 

familjer och grupper, att anpassa sitt synsätt på uppfostran och traditioner till det 

västerländska och mer specifikt svenska synsättet. Föräldrar rollen är generellt väldigt svår i 

Sverige och man kan endast föreställa sig den förvirring som måste ha följt med flytten till ett 

nytt land som är så annorlunda, mina föräldrar har alltid velat vårt bästa men samtidigt har de 

inte velat släppa för mycket på sina värderingar, seder och normer. Dessutom är det inte bara 

föräldrarnas ansvar gentemot barnen som råder utan också det ansvar man har gentemot 

släkten, att göra eller vara på ett visst sätt som sätter stor press på föräldrarna.   

   I min familj har mycket varit väldigt olikt andra assyriers, gällande allt från (o)tydliga 

familjeroller till umgänge. Mina föräldrar hade under hela första halvan av vår sammanlagda 

tid i Sverige relativt svårt att anpassa sig. Vi växte upp i ett litet samhälle i södra Sverige, en 

bra bit bortom andra assyrier, släkt och vänner. Detta tror jag är anledningen till att vi, hela 

familjen, klarat av att smälta in så väl i det svenska samhället, givetvis både på gott och ont. 

Våra vänner blev naturligt svenskar, våra traditioner lever kvar men är samtidigt en aning 

försvenskade. Barnen i familjen har alltid varit bestämda med att vi vill ha det som våra 

vänner har, vi har inte velat leva annorlunda. Nackdelarna är många, dels blir man av sin egen 

släkt kallad försvenskad, den egna kulturen och våra gamla traditioner ihop med språket 

glöms bort.  

   Man ställer sig naturligt frågan och har alltid gjort; vem är jag? Ena dagen är man svensk, 

andra dagen är man assyrier, det kan t.o.m. skilja sig från tillfälle till tillfälle under en och 

samma dag. Ens sätt att tänka, fundera och agera förändras och sätts ständigt på prov. Ibland 

ser man det faktum att ha en dubbla identitet som positivt, medan andra gånger är det bara 

negativt. Det ger en minst två naturliga sätt och perspektiv att tänka på och värdera utifrån. 

Förvirringen kan påverka ditt självförtroende negativt, det sättet du ser på dig själv som att 

inte vara som alla andra, och de förväntningar din kultur har på dig, att tänka och agera på ett 

visst specifikt sätt. Även den reaktion du får från din egen grupp när de kallar dig försvenskad 

eller när en svensk kallar dig svartskalle. Vem är jag? Den frågan är ofrånkomlig i en 

situation som denna, när en individ lever i minst två kulturella världar, med minst två skilda 

värde- och normsystem och flera tolkningar av verkligheten.  
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Avslutningsvis vill jag skingra dimman genom att säga att det är tack vare kommunikationen 

med hemländerna vilka de än må vara, tack vare de många sociala medier som finns idag, 

som mina föräldrar lyckats och än idag lyckas bevara sitt etniska ursprung och sin identitet, 

oberoende vart man befinner sig. Och det är tack vare att mina föräldrar klarat av att bibehålla 

denna kontakt med sitt ursprung och allt därtill, som stärkt mig själv och mina syskon som 

individer, trots tvetydigheten bakom vilka är vi, vilken värld man tillhör respektive inte 

tillhör. Precis som ett gäng duktiga stjärnakademiker avslutar sin debattartikel rörande en 

kvalmatch mellan Assyriska FF och Djurgårdens IF den 8:e november 2009;  

 

“Integration är inte en väg som ser likadan ut för alla och det handlar 

inte om att kasta av sig det gamla och ta till sig det nya. Det handlar 

om att ansvarsfullt och utifrån de möjligheter som individen och 

gruppen har stöpa om det gamla i en ny form”.38  

 

Så vill även jag poängtera detta viktiga budskap; alla är vi olika, vi är skapta olika, har olika 

förutsättningar i livet, och därmed kan vi inte häller jämföra oss med varandra. Ingen resa är 

den andra lik, inget liv är det andra likt. Vi kan utgå ifrån de möjligheter vi har och stöpa om 

det gamla i ny form.  

 

                                                
38 Se http://www.svenskafans.com/fotboll/330120.aspx, senast besökt 26 maj 2011.  
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5 Diskussion och slutsats 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och visa på den komplexitet och mångfald ”olika 

världar” som assyrier befinner sig i och som leder till vitt skilda identiteter. Det är först med 

facit i hand som det går att se alla dessa världar korsa varandra och att det är fullständigt 

normalt och okej, således inser man den komplexitet som faktiskt existerar. Även i Sverige är 

det svårt att urskilja vad som är svenskhet och vad som kännetecknar en svensk. En familj i 

norrland skulle förmodligen inte ge samma svar som en familj i Skåne, och deras respektive 

barn skulle förmodligen inte heller svara lika.  

 

För mig personligen har det varit en svår och omtumlande men intressant resa. Jag har blivit 

lärd och levt i föreställningen om en enhetlig identitetshistoria, och utifrån den historien 

fortsatt levt mitt liv och därigenom skapat mig min värld. Komplexiteten ligger i att en 

historia varken är mer eller mindre än just en mans historia, den är således olika för alla. Det 

går inte att säga som Ulf Björklund att alla invandrade från Turkiet till Sverige på 1970-talet 

och framåt är ”assyrier”, när det i själva verket finns så mycket mer bakom benämningen 

”assyrier”. Med detta sagt menar jag självklart inte att det inte skulle finnas grupper med 

gemensam historia, det gör det givetvis. En historia bör kunna återge specifika kännetecken åt 

en grupp. Det är med hjälp av historien individerna i grupperna skapar sina identiteter. Det jag 

vill poängtera är att man inte skall vara för snabb med att utgå ifrån att det skall finnas en 

färdig mall på hur en grupps historia skall se ut. Alla dessa identiteter skapar en förvirring för 

de berörda, dels för assyrierna själva men också för de runtom kring. Det finns inte en 

folkgrupp med en gemensam historia, utan det finns och måste finnas olikheter. Så länge 

assyrier fortsätter att förflytta sig kommer dessa världar att fortsätta skilja sig. Alla individer 

skapar sig en egen värld, med utgång i dess historia. Det jag menar är att varje folkgrupp med 

en liknande bakgrund består av flera undergrupper, som i sin tur har skapat sin egen historia 

utifrån var de har växt upp och levt större delen av sitt liv.  

 

Fuat Deniz teori om ett liv mellan två världar är så mycket mer komplex än så. Han intervjuar 

andra generationens ungdomar som dels har haft sin primära socialisation i hemlandet kontra 

de som haft sin primära socialisation i Sverige, deras svar skiljer sig som sig bör. Detta beror 

inte enbart på att de är olika individer utan det beror också på att de är individer som levt och 

kommer från skilda världar, men som också idag befinner sig i skilda världar. Deras 

identiteter skiljer sig, dels vad gäller ålder, kön men också olika förutsättningar och mål. Det 
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räcker alltså inte om man haft sin primära socialisation i ursprungslandet eller 

migrationslandet utan även i det sistnämnda finns det ett antal olika faktorer som avgör hur 

din identitet utvecklas, såsom större kontra mindre ort, antalet emigranter med samma 

grupptillhörighet på orten och/eller kontakten med andra med samma grupptillhörighet och så 

vidare.  

 

Myten om enheten kan man även se i föreställningen om diaspora. Det är ett begrepp som i 

sig är både tvistat och omdiskuterat. En del assyrier tror sig starkt och förmodligen med all 

rätt att befinna sig i diaspora. De upplever att de ständigt utsatts och utsätts än idag för 

förföljelse men trots det klarat av att behålla sin gemensamma kultur och tanken om ett 

gemensamt öde. Hur är det då egentligen med till exempel andra generationen assyriska 

invandrare bosatta i Sverige, och deras koppling till diaspora begreppet. Har de samma känsla 

för ett gemensamt öde, och att till varje pris behålla sin gemensamma kultur. Går det att 

överhuvudtaget göra denna jämförelse med tanke på andra generationens långa resa långt 

bortom den huvudsakliga historien. Trots att diaspora begreppets innebörd är omdiskuterad är 

detta oväsentligt då dess funktion samt existens varierar beroende på vem i gruppen du frågar, 

eller var den personen befinner sig. Till exempel om frågan ställs till en person som tillhör en 

av de större kolonierna av assyrier i Sverige om diaspora är en betydande del i dess identitet 

skulle svaret förmodligen bli jakande. Ställer man däremot samma fråga till en person med 

liknande bakgrund och ungefär i samma ålder, men till skillnad bor någorlunda isolerad från 

minoritetsgruppens inflytande, skulle personen förmodligen ha en mer tveksam inställning till 

diasporans betydelse för identiteten.  

 

Vad är det som skapar mångfalden av identiteter för assyrier som utvandrat och 

invandrat? Vartefter arbetet nu börjar närma sig sitt slut kan man konstatera att det finns 

olika aspekter på vad som är orsaken till mångfalden av identiteter hos assyrier som utvandrat 

och invandrat. Till att börja med kan vi beröra det faktum att invandrarens bakgrund är en av 

dessa aspekter. Det finns som sagt invandrade assyrier från vitt skilda länder, och dessa 

länders kulturmönster påverkar den identitet man byggt upp och gör den flerfacetterad. Med 

andra ord är boplatsen man kommer från betydelsefull för vidareutvecklingen av identiteten. 

Vidare är den boplats man kommer till precis lika avgörande för den fortsatta 

identitetsutvecklingen. Med detta syftas om det är större eller mindre kolonier av den avsedda 

minoritetsgruppen individerna kommer till. Diaspora har en betydelse, som först blir aktuell 

när den sammankopplas till gruppens kulturidentitet. Vidare kommer jag att redogöra för 
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ytterliggare aspekter som påverkar mångfalden av identiteter med hjälp av att besvara 

nedanstående frågor.  

 

 

Vilka problem möter de som invandrar/invandrat i mötet med det svenska samhället? 

Något som ofta glöms bort i Sverige vid diskussionen av invandring, och är ett viktigt 

problem är det som sker när det svenska samhället förutsätter att individerna i en folkgrupp 

innehar en homogen identitet. Man utgick ändra fram till 1980 att assyrierna var ett och 

samma folkslag, det var först då man insåg att begreppet assyrier var komplext och 

innefattade ett flertal olika etniciteter (assyrier, syrianer, kaldéer). Detta är något som 

fortfarande genomsyrar synen på assyrierna, vilket skapar en komplexitet när individen skall 

påbörja sin identitetsuppbyggnad i det nya samhället. För att möta denna förväntning av 

homogenitet tvingas ofta individen till att skapa sig ytterliggare en identitet i mötet med det 

svenska samhället.  

 

Ser integrationen annorlunda ut beroende på vart man haft sin primära socialisation?  

Som författarna Fuat Deniz och Antonios Perdikaris poängterar i sin bok ett liv mellan två 

världar, gör det faktum att om man haft sin primära socialisation i sitt ursprungsland ger detta 

en stabilare plattform för sin identitetsuppbyggnad. Denna stabilare självbild gör det dock mer 

problematiskt i mötet med det nya samhället då man har svårare att integrera detta med det 

gamla. Har man däremot haft sin primära socialisation i migrationslandet har man fördelen att 

redan från tidig barndom lärt sig att sammanföra det nya samhällets regler, värderingar och 

normer med sin kulturs dito.  

 

Finns det några skillnader ur genusaspekter? 

Genusaspekten samt intersektionalitetsperspektivet är en annan betydande faktor, främst för 

kvinnor inom gruppen. Som benämnts ovan under avsnitt 4.3 samt 4.4 kan man tydligt se de 

skilda förutsättningar man har som kvinna i jämförelse med männen inom den assyriska 

kulturen. Detta bromsar utvecklingsmöjligheterna för kvinnor i väldigt stor utsträckning. 

Resultatet av det är att kvinnorna hämmas i sin identitetsutveckling i större mån än män. Detta 

hämmande mönster är något som tyvärr följer med in i den nya världen. Dock skall ju 

påpekas att denna faktor kan förstoras eller förminskas genom geografisk bosättning (större 

kolonier kontra mindre orter).  
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