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Abstract 
 

Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med människor som tillhör Syrisk - ortodoxa 
kyrkan och en genomgång av litteraturstudier. 
Syftet är att genom intervjuer, litteraturunderstudier och våra iakttagelser forska kring 
identitet och identitetsförändringar hos kyrkans medlemmar. För att tydliggöra lite mer 
syftet med vårt arbete är att kyrkans medlemmar kommer från länder, där religionen och en 
del andra traditionella värderingar spelar en betydande roll i människornas liv. Sverige på 
många olika sätt är annorlunda inte minst när det gäller synen på religion, familjen, 
barnuppfostran även synen på demokrati och yttrandefrihet. 
Meningsskiljaktigheter kring etnisk identitet orsakar splitring bland kyrkans medlemmar 
medan Seyfo som en gemensam identitetsmarkör skapar tillhörighet. Kyrkans roll, som en 
enda identitetsmarkör och dess betydelse, håller på att förändras hos gruppens medlemmar. 
Däremot vilken/vilka identiteter kommer att få mest betydelse för kyrkans medlemmar för 
att skapa gemenskap går det inte med säkerhet att hävda. Det är en brytningstid när det 
gäller att skapa, definiera, omforma och konstruera en gemensam identitet eller identiteter 
för kyrkans medlemmar. 
Nyckel ord i denna uppsats är assyrier/syrianer, Seyfo, Syrisk - ortodoxa kyrkan, Södertälje, 
Vi och Dem, Identitet, identitetsförändringar, gemenskap, anpassningssvårigheter, 
barnuppfostran, generationskonflikter, kulturskillnader, primär- och sekundärgrupper, 
enskilda människors religiositet, religiösa dimensioner, globalisering, informationssamhälle 
och migration. 
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Inledning 
 

I början av vår studietid (år 2005) besökte vi första gången olika kyrkor och religiösa 
församlingar för att kartlägga en enkel bild av det religiösa livet i Södertälje. 

 
De senare besök som förekom i denna stad handlade bara om Syrisk – ortodoxa kyrkan och 

dess medlemmar. På grund av vårt d-uppsatsarbete1 (år 2008 vårterminen), träffade vi 
Syrisk – ortodoxa kyrkans ledande personer och vanliga medlemmar för att intervjua dem i 
Södertälje. Delvis fick vi hjälp av kyrkans företrädare och delvis sökte vi själva upp kyrkans 
medlemmar, det vill säga, våra intervjupersoner. 

 
Under vår andra undersökning, e-uppsatsarbetet, skulle vi intervjua människor som vi själva 
valt ut; besöka kyrkoförsamlingar (Syrisk – ortodoxa kyrkans), besöka en del arbetsplatser 
(restauranger, caféer och andra småbutiker som konditori, skrädderi och pressbyrå) och 
statliga myndigheter för att på så sätt intervjua kyrkans medlemmar. 

 
Under detta arbete genomfördes flera besök i Södertälje. Efter varje intervju, varje gång 
hade vi ungefär två intervjupersoner, brukade vi besöka en del arbetsplatser, åka buss till 
olika delar av Södertälje eller promenera i centrala Södertälje. Genom att se och iaktta och 
även träffa människor utan att intervjua, bara samtala och iaktta omgivningen. 

 
En  del  av  våra  iakttagelser  beskrivs  under  rubriken  ”Iakttagelser  från  Södertälje  och 
omnejd”. Även på så sätt tänkte vi försöka komplettera våra svar på en del frågor eller 
tankar kring vårt arbete. 

 
De flesta av Syrisk – ortodoxa kyrkans medlemmar, som bekant, kommer från landsbygden i 
olika delar av Mellanöstern. Det traditionella samhällets normer präglar den första 
generationen på många olika sätt, vilket är helt annorlunda än det samhälle som de lever i 
nu. 

 
Människor som tillhör denna kyrka är påtagliga och närvarande i stadsbilden i Södertälje. 
Tillexempel kaféer, tobaksbutiker och skrädderier ägs för det mesta av Syrisk - ortodoxa 
kyrkans medlemmar. I en del bilfönster (personbilar) ser man att det är vanligt med ett kors 
hängande i framrutan. En del av ungdomar bär ett kors kring halsen. 

 
Äldre människor träffar man i kyrkolokaler, föreningar, köpcentra, en del caféer och i 
Biblioteket. Det verkar som om man fördriver tiden; spelar schack, tittar på tv eller bara 
söker någon att prata med. För det mesta har de en typisk klädstil (de äldre) som liknar det 
man hade i hemlandet t.ex. kostym, speciell keps från trakten, välputsade skor och radband. 

 
Det  märkte  vi  genom  våra  intervjuer  och  undersökningar  av  diverse  litteratur  att  det 
förekom diskussioner kring kyrkan och dess roll, kring etnisk tillhörighet och kring en del 
historiska händelser, vilka ledde till en hel del uppseendeväckande konflikter bland kyrkans 

 

1  ”En undersökning av den Syrisk – ortodoxa kyrkan i Södertälje och en historisk tillbakablick på kyrkans 
utveckling” 
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medlemmar här i Sverige. Genom vårt första arbete (d-uppsatsen) försökte vi bland annat 
forska kring de nämnda konflikterna. 

 
I deras tidigare hemländer hade kyrkan och det religiösa livet varit en stark gemensam 
identitetsmarkör för dessa människor. För att bevara sin särart var religionen det mest 
effektiva försvaren mot majoritetssamhället (muslimsk-dominerade områden) för att behålla 
gemenskapen. 

 
I Sverige finns det flera faktorer som påverkar/förändrar dessa människors val och 
funderingar kring gemensamma identiteter det vill säga att försöka hitta, skapa, modifiera, 
konstruera identitetsmarkörer. 

 
Det kan vara bra att ta del av informationen, som nämndes även i vårt föregående arbete, 
att en av oss är född och bodde i Södertälje fram till 10 års ålder, vilket skedde under större 
delen av 70-talet. En är född i Kurdistan, i det område där denna kristna kyrka hade ett starkt 
fäste. 

 
För en av oss att få möjligheter att se och jämföra bilden av Södertälje som fanns under 1970 
-talet och den som finns nu. För en annan av oss som är mer eller mindre bekant med Syrisk 
– ortodoxa kyrkans medlemmar och deras levnadssätt i deras tidigare hemtrakter kan det 
vara intressant att se de i Södertälje. 

 
En jämförelse av gamla och nya bilder av Södertälje och delvis tidigare kännedom om dessa 
människors tidigare hemtrakter och deras levnadssätt, blev det även en tillgång att försöka 
förstå eller se de förändringar/diskussioner som sker hos kyrkans medlemmar kring identitet 
och identitetsförändringar. 

 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet är att genom intervjuer, litteraturstudier och iakttagelser forska kring identitet och 
identitetsförändringar hos denna grupp. 

 
Intervjufrågorna är följande: 

 
Vilken betydelse har kyrkan för dig idag? 

 
Vad kan du säga relationen mellan medlemmar och kyrkan? 

 
Märker  du   någon/några  förändringar  (båda  positiv  och   negativ)   som   du   tycker  är 
viktig/viktiga när det gäller kyrkans roll idag? 

 
Finns det något/några andra saker(t.ex. familjen, etnisk tillhörighet, Seyfo, Beth Nahrain) 
förutom kyrkan som är viktig för dig? 

 
Vilken betydelse har din familj och dina nära släktingar för dig? 
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Vad kan du säga när det gäller relationen mellan föräldrar och barn? 

Vad kan du säga om din etniska tillhörighet? 

Vad kan du säga om Seyfo? 

Vilken betydelse har den för dig? 

Vad kan du säga om ditt nya hemland? 

 
Hur viktig är det för dig att bo i Södertälje? 

 
Finns det någon/några fördelar respektive nackdelar att bo bland sina trosfränder? 

Om du ska tänka en framtid här, både för dina trosfränder också din familj vad kan du säga? 

Finns det något/några saker (t.ex. kyrkan, etnisk tillhörighet, Seyfo) som du tycker är mest 
viktiga för att behålla gemenskapen bland dina trosfränder i det nya samhället? 

 
Finns  det  meningsskiljaktigheter  när  det  gäller  att  behålla  gemenskapen  hos  kyrkans 
medlemmar? 

 
Om det finns hur tänker du kring dessa meningsskiljaktigheter? 

 
Vad tycker du man kan göra för att behålla gemenskapen bland kyrkans medlemmar idag? 

 

Metod och avgränsningar 
 
 

Vi börjar med kort skriva några rader om kvalitativa metoders för- och nackdelar: 
För delar med kvalitativa data och metoder är att de ger en helhetsbild som möjliggör en 
ökad förståelse för sociala processer. Dessa undersöknings metoder skapar närkontakt i 
förhållande till de undersökta enheterna för att få en bättre uppfattning av den enskildes 

livssituation.2 

 
Kvalitativa studier präglas av flexibilitet. Under själva genomförandet av kvalitativa 
undersökningar forskare får alltid möjlighet att ändra på uppläggningen; tillägga bortglömda 

frågeställningar, rätta till fel frågeställningar och ordna passande ordningsföljd.3 
”Kvalitativ  metod  möts  fortfarande  med  långt  större  skepsis  än  kvantitativa 
tillvägagångssätt. Forskare som använder sig av kvalitativa metoder finner ofta att de måste 
legitimera sitt metodval. Ofta måste de argumentera för att deras resultat är hållbara och 

 

 

2 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang. Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
(över. Björn Nilsson), 19972010,sid.79 
3 Ibid: sid.80 
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riktiga, Detta kan störa och kanske till och med överskugga diskussionen av de resultat som 

undersökningen get.”4 

 
Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med Syrisk – ortodoxa kyrkans medlemmar och 
en genomgång av relevant litteratur. 

 
Den litteratur som används bidrar till kunskap inom det område som undersöks, men är 
också till hjälp för att få möjlighet att ställe relevanta frågor och få tillfredställande svar samt 
kunna tolka intervjuerna. 

 
De som intervjuats bor i Södertälje och tillhör kyrkan men oberoende av om man är religiös 
eller inte. Intervjuer, litteraturundersökningar, våra iakttagelser och spontana besök på 
kaféer och på andra arbetsplatser var tänkt som olika delar av uppsatsarbetet. Mer om 
intervjuer skriver vi under rubriken ”Intervjuer”. 

 
Observationerna som har gjorts genom våra iakttagelser i olika delar av Södertälje, har varit, 
kan man säga, som en direkt observation. Förhållningssättet har varit att med våra 
iakttagelser även försöka se den annorlunda bild som vi tycker verkar intressant att ta med i 
arbetet. 

 
Den andra delen av detta arbete handlar om litteraturstudier kring identitet och 
identitetsförändringar både generellt och en del som direkt handlade om kyrkans 
medlemmar. 

 
 

Intervjuer 
 
 

Vi har intervjuat 12 personer (6 kvinnor och 6 män). 
”Den  kvalitativa  intervjun  kallas  ibland  för  en  ostrukturerad  eller  icke-  standardiserad 
intervju. Eftersom det inte finns så många strukturerade eller standardiserade procedurer 
för utförandet av sådana intervjuformer måste många av metodbesluten fattas på platsen, 

under intervjun.”5
 

 
De ovan citerade raderna verkar stämma bra i sammanhanget när det gäller vårt 
intervjuarbete och våra egna upplevelser under intervjuer. Vi hade intervjufrågor som nämnt 
tidigare, men det var ibland en beskrivning - så väl kort som långa - av våra intervjufrågor 
som ledde till tillfredställande svar. 

 
Via vardagssamtal som hälsningar, presentation, samspråk kring en hel del saker och ting, 
och även utbyte av dagsaktuella nyheter - om det fanns - kom vi på så sätt närmare i en 
harmonisk och fungerande intervju med dem. 

 
 

4Idar   Magne   Holme   &   Bernt   Krohn   Solvang.   Forskningsmetodik   –   Om   kvalitativa   och   kvantitativa 
metoder.(äver. Björn Nilsson), 19972010, 91 

5 
Steinar Kvale & Svend Brinkman. Den kvalitativa forskningsintervju, (över Sven - Erik Torhell), 2009/2009, 

sid.32 
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Det var ibland inte så lätt att få konkreta/tillfredställande svar på frågorna men det blev ofta 
samtal där de intervjuade berättade om kyrkan och hur deras livssituation sett ut i 
hemlandet. De långa och personliga samtalen, ledde under intervjun till, att man fick en 
bredare kännedom om bland annat deras tankar och handlingar. 
Personerna vi intervjuat valdes ut genom möten som ägde rum i kyrkan, på caféer eller 
andra arbetsplatser. 

 
Under intervjuerna/samtalen antecknade vi det som sades, men när personen vi talade med 
började berätta om privata upplevelser i tidigare hemland eller i Sverige avbröt vi vårt 
antecknande. Vi ansåg att det inte var lämpligt att skriva ner det som berättades. Men när 
det gällde våra reaktioner på en del svar, uttryck och konstateranden som vi tyckte verkade 
intressant i samband med vårt uppsatsarbete, antecknade vi noga. 

 
På grund av olika omständigheter, faktorer och även egenskaper hos våra intervjupersoner 
försökte vi ibland komma med korta, långa och även kompletterandefrågor (en sort 
beskrivning av våra intervjufrågor) för att på ett bättre sätt beskriva vår egentliga mening 
och vårt syfte med frågorna kring intervjun. 

 
Det bör nämnas här att under vår e-uppsats arbete har vi även genom våra iakttagelser och 
andra sammanhang träffat kyrkans medlemmar och samtalat med utan att intervjua. Här 
kan räknas upp till 20 personer. Samtalets längd och innehål med dessa människor var 
varierande. Vi tar en del av våra samtal med dem som vi tycker verkar intressant: De flesta 
bodde i Södertälje. Etnisk antingen kallade man sig för assyrier eller syrianer. Besökte sällan 
kyrkan på grund av olika anledningar (t.ex, arbete, familjen). De flesta har egen familj. Två 
ensamstående unga kvinnor (från Lugna Gatan) har nyligen flyttat från Södertälje medan 
familjen bodde fortfarande där. Dessa människor var butiksbiträde, frisörer, väktare, 
skomakare, servitriser och en och annan från Lugna gatan. 

 
Vår d-uppsats är en viss del tillgång till (speciellt intervjuer) vår e-uppsats arbete och därför 
tycker vi att det är tillämpligt att ge en kort information om våra intervjupersoner (i båda d- 
uppsats och e-uppsats) när det gäller deras antal, ålder och kön. 

 
Sammanlagt (d- och e-uppsatser) har vi intervjuat 35 personer och 13 av dem var kvinnor 
och 12 av dem var män. 

 
Ålder  av  våra  intervjupersoner  är  följande:  Kvinnor:  55,50,45,40,25,20,20  och  de  sex 
kvinnliga  intervjupersoner  (i  d-uppsatsarbete)  som  valts  av  kyrkans  präst  var  antingen 
mycket unga eller runt 30-år åldern. Män: 60, 60, 55, 55, 55, 50, 45, 45, 45, 40, 40,35. 

 

Tidigare forskning 
 

Våra olika litteraturundersökningsmaterial som handlar om kring ämnet identitet och 
identitetsförändringar nämner vi under rubriken ”referenslitteratur”. Men en del litteratur 
det vill säga specifik forskning om denna grupp, som är skriven av kyrkans medlemmar 
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skriver vi några rader om det under denna rubrik: 

 
Önver Cetrez doktorsavhandling från 20056 handlar om en kulturell förändring som orsakas 
av kontakten med det nya samhället för individerna som kommer från en annan kultur och 
ett annat land. 

 
Ritualer och symboler, skriver Cetrez, spelar en central roll för syrianer/assyrier. Detta är 
viktigt för deras kulturella tillhörighet. Förutom svaga intressen för religionen finns det även 
svårigheter bland de yngre när det gäller den etniska tillhörigheten. Problemet för de yngre 
är vad de skall kalla sig. De använder ett flertal benämningar för att identifiera sig själva, 
exempelvis araméer, assyrier, suryoyo, syrianer och svenskar, hävdar Cetrez. 

 
Fuat Deniz som var lektor vid Örebro universitet skrev en bok ”en minoritets odyssé – det 
assyriska exemplet”. 

 
Den röda tråden i boken är att Deniz genom sina undersökningar argumenterar för en 
gemensam etnisk (assyrisk) benämning inte bara för denna kyrkans utan för medlemmar av 
en del östkyrkor; nestorianska - kaldeiska - och maronitiska kyrkor. Det bör påpekas att 
Deniz inte är ensam när det gäller detta argument utan det finns en del, för det mesta bland 
akademiker, som tillhör denna grupp, och en del andra icke medlemmar av denna kyrka; 
huvudsakligen individer som av olika anledningar är engagerade i denna grupp. 

 
En annan bok som är viktigt att nämna här är en antologi bok ”Jag behöver rötter och vingar 
– om assyrisk/syriansk identitet i Sverige ”som består av olika artiklar. Zeki Yalcin är en av 
dem som bidrar i denna bok med sin artikel ”Folkmord och identitet – Assyrier/Syrianer och 
folkmordet under första världskriget”.   Han argumenterar i sin artikel kring Seyfo som ett 
folkmord på assyrier/syrianer i slutet av Osmanska riket år 1915. 

 

Etiska frågor 
 
 

När vi stämt träff med människor har det varit på deras villkor och vi har tänkt på 
autonomiprincipen som ser till människans respekt och integritet. Individens egen vilja att 
avbryta intervjun eller att inte vilja svara på frågor vi ställt kan vara exempel på denna 
princip. Vi har också sett till att de som intervjuats kunnat bevara sin anonymitet. 

 

Disposition 
 

Efter uppsatsens inledande delar, presenterar vi resultatet av våra litteraturstudier. 

 
Vi   presenterar   litteraturstudier   under   huvudrubriken   ”Identitet   ur   en   vetenskaplig 

synvinkel”. Vi börjar med en del allmänna teorier kring identitet, en kort undersökning om 

individens identitetsutveckling och gruppidentitet. I det följande skriver vi kring enskilda 
 

6  Cetrez, Önver. Meaning - Making Variations in Acculturation and Ritualization: A multi-generational Study of 
Suryoyo migrants in Sweden. (2005) 
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människors   religiositet,   barnuppfostran,   anpassningssvårigheter   samt   presenterar   en 
rapport ”Vilka är annorlunda?”. Vi slutför denna del med en undersökning kring Seyfo. 

Därpå redovisar vi det material vi fått fram genom intervjuarna, inklusive våra iakttagelser. 

Med tanke på vår syfta kommer vi att analysera resultatet av vårt arbete kring identitet och 
identitetsförändringar hos kyrkans medlemmar. Uppsatsen avslutas med sammanfattningen. 

 

Nyckelbegrepp i denna uppsats 
 

Syrisk – ortodoxa kyrkan: Kyrkan är en av dem orientaliska kyrkorna (Armeniska -, Etiopiska - 
och Koptiska – ortodoxa kyrkor) i Mellanöstern. Orientaliska ortodoxa är östligt kristna kyrkor 
som på grund av kristologiska strider lämnade majoritetslinjen vid konciliet (kyrkomöten) i 
Chalcedon år 451.   Syrisk - ortodoxa kyrkans högsta ledning är patriarken av Antiochia, 
residerar sedan 1960 i Damaskus. 

 
Assyrier/syrianer: Assyrier/syrianer antas som etnisk begrepp för alla av Syrisk – ortodoxa 
kyrkans medlemmar. Men en betydande del av kyrkans medlemmar motsätter sig mot detta 
begrepp, i stället använder man begreppet assyrier för dem som kallar sig etniska assyrier 
och använder man begreppet syrianer för dem som kallar sig etniska syrianer. 

 
Seyfo: Detta begrepp betyder på assyriska/syrianska språket ”svärdets år” som syftar till 
folkmordet på Syrisk – ortodoxa kyrkans medlemmar i slutet av Osmanska riket år 1915. 

 
Tur Abidin: Kyrkomedlemmarnas tidigare hemtrakter i nuvarande Turkiet; de flesta som bor i 
Södertälje kommer därifrån. 

 
Beth Nahrain: Enligt Syrisk – ortodoxa kyrkans medlemmar är benämningen för deras 
ursprungliga hemland i Mellanösten. 

 
Lugna Gatan: Lugna gatan är en utbildningsverksamhet inom Fryshuset. Organisationen 
bildades 1995 av Storstockholms Lokaltrafik (SL), Fryshuset och Vattenfestivalen, med syfte 
att öka tryggheten för yngre i city och i tunnelbanan. I dag arbetar man även med att finnas i 
olika bostadsområden och skolor för att vara ett stöd för yngre och att öka tryggheten. 
Verksamheten syftar även till att ge människor en andra chans in samhället, bland annat 
genom arbete och utbildning. 
I samband med gatufester och demonstrationer har organisationen samarbetat med polisen 
för att upprätthålla ordningen. 

 
Monokulturalism: Enligt Amartya Sen (författare till boken – Identitet och våld- som finns i 
vår litteraturförteckning) begreppet betyder i ett samhälle där två kulturer lever sida vid sida 
utan att ha kontakt med varandra. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Storstockholms_Lokaltrafik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fryshuset
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm_Water_Festival
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_tunnelbana
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gatufest
http://sv.wikipedia.org/wiki/Demonstration
http://sv.wikipedia.org/wiki/Polisen
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Identitet ur en vetenskaplig synvinkel 
 

Vi följer den ordning, som nämndes föregående, det vill säga börjar med en del allmänna 
teorier kring identitet, en kort undersökning om individens identitetsutveckling och 
gruppidentitet. Vidare skriver vi under delrubriken ”Identitetsbegreppet i kulturell/ 
sociologiskt perspektiv” om enskilda människors religiositet, barnuppfostran, 
anpassningssvårigheter, presenterar en rapport ”Vilka är annorlunda?” och en undersökning 
om Seyfo. 

 

Teorier om identitet 
 

Här ska vi presentera en del teorier och påståenden kring identitet det vill säga vad en del 
forskare har skrivit. Dels får man möjlighet att få kännedom om identitetens betydelse när 
det gäller generellt och dels får man möjlighet att förstå ännu mer de tankar och påståenden 
som  förekommer  när  det  gäller  våra  olika  kontakter  och  samtal  kring  identitet  med 
människor som tillhör Syrisk – ortodoxa kyrkan. 

 
Manuel Castells arbete som sträcker sig över flera års forskning handlar i själva verket om 

”Informationssamhället” men det finns väldigt intressanta konstateranden och påpekanden 
kring identitet och identitetsförändring. Thomas Hylland Eriksen, socialantropolog, har också 
skrivit en hel del kring identitet och etnicitet. 

 
Vi ska utgå ifrån de föregående och en del andra forskares påståenden kring identitet som 
verkar relevanta när det gäller vårt arbete: 

 
Peter L. Berger & Thomas Luckmann skriver att identitet formas av sociala processer. När 
den en gång utkristalliserats, vidmakthålls, modifieras eller omformas den genom sociala 
relationer. De sociala processer som medverkar till att både forma och vidmakthålla 

identiteten bestäms av de sociala strukturer som råder i ett samhälle.7 

 
När det gäller den moderna teknikens roll i människors självidentitet skriver Giddens att i 
högmoderniteten blir det allt vanligare att avlägsna händelser påverkar nära händelser eller 
självets intimitet. I detta avseende pekar han på mediernas roll det vill säga både de tryckta 

och de elektroniskas roll. 8 

 
Castells’ påstående om identitet med tanke på ”informationsåldern”9 är relevant att nämna 
i vårt arbete. Han har skrivit ett omfattande arbete (tre band) när det gäller Ekonomi, 
samhälle och kultur under den nya tiden. Det är även tänkvärt att försöka forska kring 
identitet och identitetsförändringar ur denna synvinkel. 

 
7  Peter L.Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi – Hur individer uppfattar och formar sin sociala 
verklighet (över. Synnöve Olsson), 1966/2008, sid.2001 
8 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet – Sälvet och samhället i den senmoderna epoken (över. Sten 

Andersson), 1991/2005, sid. 13 
9 Manuel Castells’ bok ”Informationsåldern” består av tre band. 
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Begrepp som informationssamhälle, ekonomi, teknik, globalisering, identitet, migration, 
integration, kultur, nätverksstat och identitetens makt är ofta förekommande begrepp och 
företeelser som återkommer i olika sammanhang i Castells arbete. 

 
För att undersöka kring identitet och identitetsförändringar hos Syrisk – ortodoxa kyrkans 
medlemmar, kan dessa konstateranden och påståenden om identitet vara till en betydande 
hjälp. Denna grupp verkar ha varit, i viss mån, unik redan i sina gamla hemländer även här i 
Sverige verkar denna grupp vara mycket mån om att bevara sin särart. 

 
Vi anser att presentationen av en del teorier och påståenden, speciellt ur Castells arbete, 
verkar passande i sammanhanget. 

 
Innan vi börjar redogöra för vad han hävdar/påstår om identitet vill vi gärna skriva några 
rader om Castells som person: 

 
Castells skriver att han vänder sig mot olika former av intellektuell nihilism, social skepticism 
och politisk cynism, att han skriver att han tror på rationaliteten och på möjligheten att 
använda förnuftet, utan att dyrka dess gudinna (hans ord) och att han tror på möjligheterna 
till meningsfullt socialt handlande och på en politik som vill förändra, utan att därmed driva 
in i de absoluta utopiernas livsfarliga strömvirvlar. Han tillägger också att han tror på 
identitetens frigörande kraft utan att acceptera vare sig att den individualiseras eller erövras 

av fundamentalismen.10 
 

Castells säger vidare att vi måste ta tekniken på allvar och använda den som utgångspunkt. 
Vi bör sätta in denna process av revolutionerande teknisk förändring i det sociala 
sammanhang där den försiggår och som den formas av, och vi bör minnas att jakten på 
identitet är en lika stark kraft som den teknisk – ekonomiska förändringen när vi kartlägger 

den nya historien.11 

 
Vi skrev de ovan nämnda raderna för att påpeka bland annat hans kritik mot ytterligheter 
(om vi har förstått det rätt) när det gäller extremism inte bara religiös utan extremism av 
olika slag. 

 
När det gäller jaget i informationssamhället hävdar han att ny informationsteknologi håller 
på att integrera världen i globala, instrumentala nätverk. Den datorburna kommunikationen 
ger upphov åt ett brett spektrum av virtuella gemenskaper. 
Castells skriver att informationsteknologi håller på att integrera världen i globala nätverk. 

Men han påpekar att 1990-talets karakteristiska sociala och politiska trend är att det sociala 
handlandet och politiken byggs upp kring primära identiteter (antingen tillskrivna, historiskt 

eller geografiskt rotade eller nykonstruerade) ivrigt jakt på mening och andlighet.12 
 
 

10 Manuel Castells, Nätverssamhällets framväxt (över. Gunnar Sandin), 1996/2006, sid.28. 
11 Ibid: sid.28. 
12 Ibid: sid.45. 



13  

 

Ett annat intressant påpekande som verkar viktigt att nämna i sammanhanget är att detta 
påstående förekommer även i Thomas Hylland Eriksens arbete som vi har undersökt. Till 
exempel när Castells skriver att den historiska tendens har överraskat vissa iakttagare 
eftersom  det  påståtts  att  nationalismen  har  lidit  en  tredubbel  död;  genom  att  man 
hänvisade till ekonomins globalisering, politiska institutionernas internationalisering, genom 
universalismen hos en allmänt gemensam kultur som sprids via elektroniska medier, 
utbildning,   läskunnighet,   urbanisering   och   modernisering,  samt  genom  vetenskapens 

angrepp på själva begreppet ”nationer”.13 
 

Med tanke på den historiska tendensen hävdar Castells att globaliseringens tidsålder är 
också en tid av återuppväckt nationalism, som tar sig uttryck i både utmaningar mot 
etablerade nationalstater och en utbredd identitets(re)konstruktion på basis av nationalitet, 

som alltid hävdas gentemot det främmande. 14 

 
Castells skriver att, generellt men ändå viktigt att nämna här, identiteter är så viktiga och i 
sista hand mäktiga i denna ständigt föränderliga maktstruktur att de bygger intressen, 
värderingar och projekt, och de vägrar att upplösas genom att de upprättar en specifik 
förbindelse mellan natur, historia, geografi och kultur. Identiteter förankrar makten inom 
vissa delar av samhällsstrukturen, och bygger därifrån sitt motstånd eller sin offensiv i den 
informationella kampen om de kulturella koder som formar medvetandet och därmed nya 

institutioner.15 

 
När det gäller denna grupps medlemmar är de mer kända under namnet Syrisk – Ortodoxa 
kyrkan det vill säga kyrkan och religionen verkar vara den mest framträdande gemenskapen, 
hittills. Men numer eller rättare sagt i Sverige verkar det i viss mån att den etniska 

tillhörigheten, Seyfo blir mer och mer framträdande bland kyrkans medlemmar.16 

 
Thomas Hylland Eriksen, socialantropolog, har skrivit, som nämnts föregående, en hel del 
kring identitet och etnicitet. Det intressanta med Eriksens påståenden och en del 
konstateranden när det gäller identitet och etnicitet är att de är i viss mån specifika och 
behandlar identitet och etnicitet hos en del migranter. 

 
Eriksen beskriver både det positiva och det negativa kring identiteten och etnicitet. Genom 
den andra delen av arbetet, det vill säga vad vi kom fram till framförallt genom vårt 
intervjuarbete, upplever vi att en del påståenden och konstateranden stämmer bra överens 
vad Eriksen skriver. 

 
Genom att läsa vad han skriver om identitet och etnicitet får man veta, som han hävdar, att 

 
 

13 Manuel Castells, Identitetens makt, 1997/2002, sid. 41. 
14 Ibid: sid.41. 
15 Ibid: sid.368. 

16 Här hänvisar vi till en del vår undersökta litteratur i vårt e-uppsatsarbete som är specifik det vill säga böcker 
som är skrivna av medlemmar ur denna grupp. 
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det skrivs mycket om identitet nuförtiden t.ex. om personlig identitet, könsidentitet, om 
platsers identitet och om etniska och nationella identiteter m.m. 

 
Det är tänkvärt när Eriksen skriver (lånar denna metafor av en journalist: Peter Normann 
Waage) att identiteten förenar och splittrar och att den skapar värme inåt, men för att 
kunna göra det, måste den samtidigt skapa kyla utåt. I en sådan mening kan all 

gruppgemenskap betraktas som ett omvänt kylskåp.17 

 
Det finns faktorer i samhällen (utan att generalisera) vilka ledder till sådana processer hos en 
del grupper. Syrisk – ortodoxa kyrkans medlemmar har en lång historia när det gäller att 
skapa värme inåt och samtidigt skapa kyla utåt i sina tidigare hemländer, där hade de 
förutsättningar som skapade sådana stämningar. Men här i Sverige är omständigheterna 
annorlunda med tanke på bland mycket annat t.ex. att religionen spelar mindre roll i 
människors vardag, i ett demokratiskt öppet samhälle, kan man lyfta fram och diskutera 
saker och ting utan att man får några allvarliga konsekvenser. Kyrkans medlemmar, speciellt 
de som är uppvuxna/födda här, påverkas av det nya samhällets värderingar, inte bara 
påverkas utan tar över en hel del värderingar frivilligt. Det verkar väldigt svårt att samla 
medlemmarna bara  på  så  sätt  kring  religionen, kyrkan  och  även  kring  den  konfliktfulla 
etniska tillhörigheten. 

 
Thomas  Hyland  Eriksen  skriver  att  det  finns  så  mycket  att  säga  om  trygghet  och 
identifikation att det är svårt att veta var man skall börja, men det är ännu svårare att 

bestämma sig för var man skall sluta.18 
 

Med tanke på dessa människors vilja att bosätta sig i samma område på grund av olika 
anledningar som; trygghet, identifikation, att bevara gemenskapen med mera verkar vara 
väldigt problematiskt när det gäller var ska man börja och var ska man sluta. 

 
Men de som romantiserar, skriver Eriksen, de intima, traditionsbundna gemenskaperna gör 
sig skyldiga till minst ett lika allvarligt fel, att de glömmer att inga sådana gemenskaper 
längre anbefaller sig själva, och att det är genom individers ofta modiga och riskabla språng 
ut i otryggheten som världen förändras. 

 
Eriksens påstående verkar även intressant när han tar upp identitetens både positiva och 
negativa påverkan på människor när det gäller att hitta balansen för att åstadkomma en 
harmonisk samexistens mellan grupper av olika identiteter i ett samhälle. 

 
Till exempel ett påstående som stämmer överens med vad Castells säger om den moderna 
teknikens roll i samhällen skriver Eriksen att Internet används till att förstärka traditionella 
tillhörighetsformer snarare än att bryta upp dem. Det vill säga att de platslösa 
kommunikationsteknologierna gör transnationella migranter mer knutna till hemlandet och 
mindre  ”integrerade”  och  han  tillägger  också  att  Internet  verkar  kulturbevarande  och 

 
17 Thomas Hyland Eriksen, Rötter och fötter – Identitet i en förändrad tid,(över.Hans Dlén), 2004/2008, sid.9- 
10. 
18 Ibid: sid.98. 
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förstärker säridentiteter 19 

 
Hovsjö (i Södertälje) som bostadsort, där nästan varenda lägenhet har en parabol, den nya 
kyrkolokal, som vi besökte, har en stor datasal för olika verksamheter och deras egen satellit 
Tv-kanal är typiska exempel när det gäller den moderna kommunikationens roll att bevara 
kontakter med hemlandet och utnyttja dess möjligheter. 

 
Vidare skriver Eriksen att det verkar uppenbart att den postmodernistiska litteraturen om 
identifikation har undervärderat trygghetsbehovet, behovet av intimitet och informell, mysig 
närhet, bekräftelse och igenkännande. 

 
Här har vi, skriver Eriksen, att göra med en fundamental drivkraft hos människan, och det är 
en fattig samhällsvetenskap, han menar antropologin, som inte erkänner människans behov 
av rutiner, upprepanden, förutsägbarhet och inte minst godkännande av den kulturella 
kompetens hon faktisk har….Världen är fragmenterad, hävdar han, men jordborna söker 
sammanhang. Världen är otrygg och de flesta graviterar mot trygghet när de kan. Världen 
blir allt mer globaliserad, men det leder inte nödvändigtvis till att invånarna blir mera 

globala.20 

 
Koncentrationen av den kristna grupp i Södertälje, som blev föremål för våra två 
uppsatsarbeten, har mer eller mindre liknande orsaker, som Eriksen skriver, som ledde till 
att de vill bo i samma område även om en del av dem jobbar långt ifrån denna ort, de har 
egna speciella småföretag långt borta men vill ändå bo i denna ort. 

 
Till exempel Eriksen skriver att migranter söker upp kvarter där de kan höra välkända toner 
och dra in välbekanta dofter, där de kan tala sitt modersmål, där ingen tittar nyfiket på dem, 
och där de utan att se sig för kan låta sig falla baklänges in i trygghetens varma sköte. 
Men å andra sidan är det väldigt intressant när han hävdar att det är inget fel med att välja 
tryggheten, men det är också nödvändigt att pröva vingarna. En människa, eller ett samhälle, 
som satsar allt på ett sätt att identifiera sig har inga reträttmöjligheter när denna identitet 

utmanas eller hotas.21 

 
Om gruppidentitet hävdar Eriksen att denna sort av identitet alltid definieras i förhållande till 

något annorlunda – eller, med andra ord, i förhållande till ickemedlemmar av gruppen.22 

 
Eriksen skriver att det finns ofta en diskrepans mellan vad människor säger och vad de gör, 
och det kommer nästan alltid att råda en diskrepans mellan informanternas beskrivning av 

sitt eget samhälle och antropologernas beskrivning av det.23 
 

 
19 Thomas Hyland Eriksen, Rötter och fötter – Identitet i en föränderlig tid (över. Hans Dalén), 2004/2008 
sid.107. 
20 Ibid: sid.107. 
21 Ibid: sid.107. 

22 Hyland Eriksen, Etnicitet och nationalism (över. Sören Häggkvist), 1993/2007, sid.19, 
23 Hyland Eriksen, Etnicitet och nationalism (över. Sören Häggkvist), 1993/2007, sid.27. 
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Jag, skriver Eriksen, har under fältarbetet träffat kristna som i samtal svurit på att de (på 
föregivet goda grunder) aldrig skulle befatta sig med muslimer; senare har det visat sig att de i 
själva verket haft nära och i vissa fall förtroliga kontakter med muslimer. Faktum är att det 

ofta är motsägelser av detta slag som leder till antropologiska insikter.24 

 
Ibland får man dubbeltydliga svar när man jobbar med intervjuer, svaren på en del frågor, 
det  vill säga, sättet man uttalar sig  på,  kroppsspråket, olika  beteenden under  intervjun 
verkar inte stämma överens med det svar som man får genom intervjun. Med tanke på 
Eriksens självupplevelser under fältarbetet verka vår upplevelse stämma bra med vad han 
skriver. Vi har också upplevt när det gäller att tolka en del av de upplevelser som vi har haft 
och det verkar att det finns en diskrepans mellan vad människor säger och vad de gör kan 
vara ett drag inte bara hos dem utan hos de flesta människor när personen i fråga på något 
sätt inte vill säga vad hon/han av någon anledning innerst inne tänker/tycker. 

 
Under ett av våra samtal med en grupps medlem upplevde vi också en liknande reaktion från 
en mycket vänlig person som vi samtalade med. Som svar på vår fråga ”Finns det muslimer 
här i Södertälje?” säger han att vi har haft tillräckligt med muslimer där nere (menar gamla 
hemlandet). När han fick veta att en av oss har muslimsk bakgrund fick samtalet ändå en 
livlig, vänlig fortsättning. Det vi så småningom får veta att de har olika fungerande kontakter 
(affärsmässiga och andra kontakter) med människor som har muslimsk bakgrund båda här i 
Sverige och i deras gamla hemland. 

 
Jonas Stiers bok ”Identitet - människans gåtfulla porträtt” är en introducerande text kring 
fenomenet identitet. Stier skriver om identitet på olika nivåer; psykologisk, grupp- och 
organisation, samhälles och miljönivåer. 

 
I olika delar av sitt arbete citerar han vad olika forskare har skrivit om identitet, speciellt 
Anthony Giddens som har skrivit om diverse identiteter under den nya tiden det vill säga 
senmoderniteteten. 

 
Med tanke på senmoderniteten hävdar Jonas Stier att omfattande och genomgripande 
förändringar i samhället eller i individens livssituation försvårar identitetsskapandet. Därför 
har det blivit svårt om inte omöjligt för många, att se meningen med livet och att forma en 

stabil, sammanhängande och meningsfull identitet.25 

 
Ett annat drag hos senmoderniteten, skriver han, är en tilltagande (ökande) globalisering. 
Med en aldrig tidigare skådad räckvidd och intensitet i det sociala samspelet utsätts vi 
ständigt för globala ”floder” av människor, varor, teknologi, mediebilder, kapital och 

ideologier.26 
 
 

 
24 Hyland Eriksen, Etnicitet och nationalism (över. Sören Häggkvist), 1993/2007, sid.27. 

25 Jonas Stier, Identitet – Människans gåtfulla porträtt, 2009, sid.35. 

26 Ibid: sid.36 



17  

Det intressanta med Stier är att han nämner/pekar på de stora förändringarna som sker i 
människors livssituation på grund av globaliseringen, vilka försvårar stabila och meningsfulla 
identiteter. 

 
Amartaya Sen’s bok ”Identitet och våld” är i viss mån annorlunda eller diskuterar kring 
identitet på lite annorlunda sätt än de flesta vår undersökta litteratur. Till exempel Eriksen är 
skeptisk  när  det  gäller  människornas  fria  vilja  medan  Sen  argumenterar  delvis  för 
människans fria vilja. 

 
Men de har en liknande diskussion kring identitet närmare bestämt kollektiva identiteter. Till 
exempel Eriksen hävdar i sin bok ”Rötter och Fötter” att han inte söker påståenden kring 
identitet utan snarare söker problemen kring identitet. Det är vad man kan få en känsla av 
(problemet kring kollektiv identitet) när man läser Sen’s bok ”identitet och våld” där speciellt 
diskussionen kring en del begrepp; mångkulturalism, monokulturalism och fri vilja. 
Sen’s bok handlar om sex olika föreläsningar som handlar om identitet, vilka Sen höll på 
Boston University i USA, under år 2001 – 2002. 

 
Begreppet ”Vi” och ”De” förekommer mer eller mindre i olika sammanhang i vårt arbete. 
Dessa begrepp används av vanliga individer, av en del forskare och av olika grupper med 
olika syfte och motiveringar. Tillexempel Syrisk – ortodoxa kyrkans medlemmar då och då 
med sina uppträdande eller uttrycker dessa begrepp på grund av bland annat förföljelser och 
diskriminering i sina tidigare hemländer. 

 
Sen argumenterar i sin bok mot begreppet ”Vi” och ”De” genom att speciellt hänvisa till 
Samuel P. Huntington’s bok ”Civilisationernas kamp”. 

 
Om Amartaya Sen’s bok skriver den Syafrikanska författarinnan Nadime Gordiner med 
följande  rader:  ”Denna  bok  räddar  oss  från  den  ohyggliga  militaristiska  teorin  om 
”civilisationernas krig”, som inte lämnar oss andra val än en evig kamp mellan Vi och Dem. 
Med sin mästerliga prosa, otvungna lärdom och ironiska humor är Sen en av få intellektuella 
som kan hjälpa oss ur vår existentiella förvirring.” 

 
Det intressanta med Sens bok är att han argumenterar kring begreppet mångkulturalism, 
monokulturalism och kulturell frihet i samband med identitet. Och han hävdar att de som 
argumenterar kring mångkulturalism blandar ihop de tre ovan nämnda begrepp. 

 
Sen  skriver  att  samspelet  mellan  identiteter  och  våldet  hänger  nära  samman  med 
förståelsen  av  mångkulturalismens  karaktär,  följder  och  förtjänster  eller  brister.  Han 
kritiserar konfessionsskolornas sätt att undervisa och samtidigt är kritisk mot regeringens 
förhållande till dessa skolor (judiska, kristna, muslimska och hinduiska) i England genom att 
hävda att dessa skolors sätt att undervisa hindrar de elevernas fri vilja. 

 
Om identiteters mångfald säger Sen att i vardagslivet ser människor sig i en mängd olika 
grupper genom att nämna en persons medborgarskap, bostadsort, geografisk ursprung, kön, 
klass,  politiska  åsikter,  yrke,  anställning,  matvanor,  sportintresse,  musiksmak,  sociala 
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engagemang. Detta gör att människor blir medlemmar till en mängd sammanslutningar.27 

 
Sen påstår att hoppet om harmoni i vår värld snarare vilar på mångfalden av identiteter, som 
överlappar varandra och motverkar skarpa gränsdragningar och orubbliga skiljelinjer. Han 
skriver vidare att vår gemensamma mänsklighet är allvarligt hotad om mångfalden tillåts 

krympa samman i ett allenarådande klassificeringssystem.28 

 
Om kulturella identiteter skriver Sen att sådana identiteter kan vara synnerligen 
betydelsefulla, men de är inte oberoende av och isolerade från andra influenser. I detta 
sammanhang påstår han betydelsen av faktorer som klass, ras, kön, yrke och politik även 
globaliseringens olika effekter som innebär inte bara ökad handel, utan även mer globala 
film och musik. 

 
Det  finns  ett  starkt  behov  av  att  omvärdera  mångkulturalism,  både  för  att  undvika 
begreppsmässig förvirring om sociala identiteter och för att stå emot försöken att utnyttja 
den splittring som denna förvirring tillåter och i viss utsträckning uppmuntrar, hävdar Sen. Sen 
menar att det finns två grunden olika sätt att närma sig mångkulturalism, De ena går ut att 
förespråka mångfald som ett värde i sig och det andra inriktar sig på friheten att välja, och 

förordar kulturell mångfald i den gard den är fritt vald av alla inblandade.29 

 
Han tillägger också att det skulle vara någonting allvarligt fel med mångkulturalismens 
moraliska och sociala anspråk om man insisterade på att en persons identitet måste 
definieras av hans eller hennes grupp eller religion, utan hänsyn till alla andra tillhörigheter 
som en person har. 

 
Han är kritisk mot begreppet ”monokulturalism” och skriver att monokulturer betyder att 
två olika stilar eller traditioner samexistera sida vid sida utan att någonsin möts. Och han 
påpekar också att de röster som så ofta ropar efter mångkulturalism nuförtiden som regel 
endast för en sådan ”plural monokulturalism”. 

 
Sen hävdar att kulturer lever och frodas i samma land eller region kan ses som betydelsefull i 
sig, men ofta förespråkas mångkulturalism med argumentet att det är vad kultur frihet 
kräver. Ett samhälle med kulturell mångfald kan innebära stora fördelar för andra i form av 

det breda spektrum av erfarenheter som de därmed för möjlighet att njuta.30 Med tanke på 
människors frihet skriver han att man också måste värdesätta resultaten av ett förnuftig 
utövande av den frihet, istället för att förneka dem till förmån för en påtvingad och 
oemotsagt konservatism. 

 

Individens identitetsutveckling 
 

 
 

27 Amartaya Sen, Identitet och våld – Illusionen om ödet (över.Anna Sörmark), 2006/2006, sid.21. 
28 Ibid: sid.31. 

29 Amartaya Sen, Identitet och våld – Illusionen om ödet (över. Anna Sörmark), 2006/2006, sid.141. 
30 Ibid: sid.11 
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En kort beskrivning om individens identitetsutveckling som kan verka i viss mån 
tankeväckande i sammanhanget. 
Erik Homburger Erikson skriver i boken ”Barnet och samhället”, från 1953 om människans 
identitetsutveckling från tidig till sen ålder. Åren 0-20 delar Erikson och Freud gemensamma 
tankar kring identitetens uppkomst och dess problematik. De olika åldrarnas faser ser ut på 
följande sätt: 

 
Freuds fas                                   Eriksons ålder 

 
Oral                                                   tillit - misstro 
Anal                                                  självständighet - skam 
Tidig genital                                     initiativ - skuld 
Latens                                              arbetsflit - underlägsenhetskänslor 
Genital                                             identitet – förvirring 

 
 
 

 
Erikson tar sedan upp faserna i det vuxna livet, 20-35, närhet/distans – isolering, 35-50, 

produktivitet – stillastående, 50 och framåt, jagets integritet - förtvivlan31 

 
En kort förklaring till Eriksons olika faser som angetts ovan är följande: 

 
Tillit – misstro 

 
Barnet behöver få erfara att grund läggs för att känna tillit till en annan människa och då 
speciellt modern men också till den egna personen. När det gäller misstro formas det genom 
att barnet stöter på hinder som kan upplevas när barnet blir ledsen och vill ha tröst, 
exempelvis om barnet börjar kasta saker kring sig och blir stoppad, frustration och gråt 
uppstår, om då inte den tröstande kommer alltför fort lär sig barnet att känna en viss 
misstro. 

 
Självständighet – skam 

 
I denna fas är det viktigt att barnet får prova på sådant som inte är alltför farligt för att då 
kunna bygga upp sin självständighet samtidigt som barnet lär sig känna skam men vikten är 
att barnet känner att det är ok att göra något dumt och sedan skämmas en liten stund. 

 
Initiativ – skuld 

 
Nu tar barnet egna initiativ och testar det som finns omkring. Att titta på hur någon annan 
gör något och sedan göra likadant själv är något centralt i denna fas. Skulden kan komma när 
man gjort det mamma eller pappa sagt åt en att man absolut inte får göra. 

 
 
 

31 Anna Helleday & Birgitta Berg Wikander, Fyra psykologiska perspektiv: i socialt arbete och social omsorg, 

2007, sid.70. 
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Arbetsflit – underlägsenhetskänslor 

 
Nu är man flitig och vill lära sig nya saker och detta märks då barnet befinner sig i skolåldern. 
Pressen är stor och man vill inte misslyckas för då känner man sig underlägsen de andra. Det 
är viktigt att man klarar av det där som alla andra gör. 

 
Identitet – förvirring 

 
Nu ställs man inför att forma sin identitet utifrån sitt kön och man är i tonåren. Många kan 
känna sig vilsna och detta beroende på de tidigare faserna man gått igenom. 

 
Närhet/distans – isolering 

 
Man är nu runt 20 år och framåt och kanske skall man studera eller arbeta. Kanske har man 
etablerat en närmare relation till en annan och skall leva tillsammans? Vågar man närma sig 
eller drar man sig undan? Det som påverkar valen eller ens beteende har att göra med de 
tidigare erfarenheterna man har med sig. 

 
Produktivitet – stillastående 

 
Man är nu verksam i arbetslivet och kanske bildar man familj. Under en period i denna fas 
kanske man ställer sig frågan vad man gjort under sitt liv, kanske vill man byta arbete eller ta 
tag i det trassliga förhållandet? En annan aspekt av vad som kan hända är att man inte vågar 
sig på någon förändring, man blir stillastående i de mönster man levt i och som känns tryggt. 

 
Jagets integritet – förtvivlan 

 
För en del är det skönt att sluta arbeta och gå i pension medan andra kan uppleva det som 
oerhört jobbigt. Detta beroende på hur dina intressen ser ut och ditt sociala nätverk. Man 
inser nu livets förgänglighet och att det kommer att ta slut. Hur man hanterar detta är så 

olika från person till person.32 

 
Jonas Stier hävdar att Erikson med sitt klassiska verk ”Barnet och samhället, 1950” betonar 
de sociala faktorernas betydelse för barnens psykosociala utveckling. Han tillägger också att 
en annan slutsats som Erikson drog var att den mest fruktbara metoden för att undersöka 
identitetsutvecklingen är att studera unga människor, då organismen i barndomen och i 

tonåren befinner sig på en höjdpunkt ifråga om vitalitet och potential.33 

 
Vidare skriver Stier att Erikson med sitt epigenetiska schema för psykosociala utveckling 
utgår från ett holistiskt synsätt, vilket innebär att han antar att människans personlighet och 
identitet utvecklas i ett nära och nödvändigt samspel mellan biologiska, mentala och sociala 

 
32 Anna Helleday & Birgitta Berg Wikander, Fyra psykologiska perspektiv: o socialt arbete och social omsorg, 
2007, sid.70-85. 
33 Jonas Stier, Identitet – Människans gåtfulla porträtt, 2009, sid.29. 



34 Lars Svedberg, Gruppsykologi – om grupper, organisationer och ledarskap, 2007, sid.61. 
35 Ibid: sid.34. 
36 Ibid: sid.34. 
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processer. 

 
Med tanke på de ovan nämnda raderna hävdar Stier själv att upprätthålla och förändra sin 
identitet är därför ett livslångt projekt. Trots alla mer eller mindre omvälvande förändringar 
kvarstår dock något relativt stabilt och typiskt i människors identitet. 

 

Gruppidentitet 
 

Även i ämnet gruppidentitet ska vi försöka skriva kort. 
Lars Svedberg presenterar i sin bok ”gruppsykologi – om grupper, organisationer och 
ledarskap”  en  hel  del  grupper när det gäller identitet.   Här nedan tar vi bara med två 
grupper;  primärgrupper  och  sekundärgrupper  som   vi  anser  vara  mer  relevanta  att 
presentera i sammanhanget. 

 
Med boken ”Gruppsykologi” som utgångspunkt ska vi försöka presentera dessa grupper och 
deras roll när det gäller identitet: 

 
När det gäller primärgrupp är familjen och de närmaste vännerna typiska exempel på det. I 
sådana grupper föds människan i såväl fysisk som psykisk bemärkelse, de utgör ett 

sammanhang som är viktigt för identitet och överlevnad.34 Svedberg skriver att när det 
gäller sekundärgrupperna har individen större distans till de övriga gruppmedlemmarna, 
vilket förstås inte hindrar att dessa grupper kan vara betydelsefulla i flera avseenden, direkt 
eller indirekt. Som exempel ger han liknande grupper; en grupp på jobbet, ett idrottslag, en 
bokcirkel eller ett kompisgäng. 

 
När det gäller gruppens betydelse och roll för människor hävdar Lars Svedberg att gruppen 
ger sammanhanget och utgör jordmånen för människans handlingar och utan den vore vi 

förlorade i ett existentiellt vakuum.35 Med tanke på gruppens betydelse och dess påverkan 
på människan kan man läsa följande påstående; ”Kroppens födelse är biologisk men 
människornas födelse är social’ och ’En individs beteende kan endast förstås i termer av hela 

den grupps beteende i vilken han är medlem”. ur Swedbergs bok.36 
 

Om människors funktion i en grupp hävdar Lars Svedberg att medlemmar i en grupp eller ett 
team skapar tillsammans ordning och mening – en social miljö där de kan uttrycka och 
bearbeta alla de olika tankar och känslor som är förknippade med dess uppgift, arbete och 
typ av problem de möter. Det kan vara förhoppningar och besvikelser, glädje och vanmakt, 
spänning och tristess etc. 

 
Människans sätt att uppfatta sig själv, förstå sina tankar, sina känslor och sin omvärld är ett 
resultat av samlade sociala erfarenheter, enligt den symboliska interaktionismen. Dessa 
erfarenheter tolkas  i  en  kollektiv  process  –  i  ett  samspel  mellan,  sociala  förväntningar, 
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positioner och, subjektskrafter – och ett jag konstrueras, säger Svedberg. 
Vissa människor vi möter, som av en eller annan anledning är viktiga för oss, blir signifikanta 
symboler. Det gäller i hög grad föräldrar, nära vänner, idoler, lärare, chefer, visa män och 

kvinnor etc.37 

 
Lars Svedberg hävdar att begrepp som introjektion, projektion och projektiv identifikation är 
användbara för  att  kunna  förstå såväl  vardagliga gruppsituationer som  mer dramatiska. 
Dessa begrepp beskriver naturliga och sunda förmågor vi alla har som vi alla använder oss av 
för att ordna och förstå vår tillvaro. Men använder vi dem i övermått blir de till besvär och 
leder till  vantrivsel, osämja  och  konflikter. En  organisation är  en  tacksam arena för  att 

gestalta introjektiva och projektiva processer.38 
 

När det gäller Introjektion innebär det att objekt och företeelser i yttervärlden inte bara 
upplevs som yttre utan att deras egenskaper tas in i självet och blir en del av vårt inre liv. På 
så sätt konstrueras en inre värld som är en selektiv återspegling av den yttre: våra föräldrar, 
syskon, kära vänner, lärare, chefer och andra vägledare. 

 
När det gäller Projektion är ett drag hos människor att rättfärdiga sitt eget beteende genom 
att hitta fel hos andra. Vi människor, skriver han, har ibland svårt att acceptera våra egna 
brister eller mindre smickrande känslor som t.ex. besvikelse, sorg, skuld, skam, 
mindervärdeskänslor, avund, vrede. 

 
Han tillägger vidare att projektion handlar ofta om aggression, ilska och vanmakt – känslor 
som det kan vara svårt att finna socialt acceptabla uttryck för. Varje kultur har outtalade 
regler eller osynliga lagar för hur man får visa sina känslor, bryter man mot dessa riskerar 

man att straffas genom att ställas utanför gemenskapen.39 

 
Ett gemensamt påstående som förekommer i olika sammanhang under vår undersökning 
gällande identitet är att primärgruppens roll är mycket viktig i såväl individens som gruppens 
identitet. Denna typ av identitet kan påverkas av omgivningens sociala, kulturella miljö men 
det verkar som om den behåller sin grundläggande struktur hos både individer och grupper. 
Den kan även vålla en del konflikter i detta sammanhang inte bara mellan migranten och 
hennes/hans nya hemland när det gäller sociala och kulturella skillnader utan kan även leda 
till konflikter inom hans/hennes egen familj. Med detta påstående menar vi barn som föds i 
migranternas nya hemland; t.ex. dagis är ett ställe som formar barnen på många olika sätt, 
med tanke på att barnen börjar gå till dagis ungefär vid ett och ett halvt års ålder. 

 
 
 

Identitetsbegreppet i kulturell/sociologiskt perspektiv 
 

 
 
 
 

37  Lars Svedberg, Gruppsykologi – om grupper, organisationer och ledarskap, 2007, sid.37. 
38  Ibid: sid.125. 
39  Ibid: sid.129 
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Enskilda människors religiositet 
 

 

De Syrisk – ortodoxa kyrkans medlemmar som vi har träffat, samtalat med, intervjuat och 
besökt hittills var religionen, kyrkan och religiositet viktig, med olika motiveringar. 

 
Man jobbar långt borta från Södertälje (t.ex. i olika delar av Stockholm) men vill gärna trots 
de  långa  avstånden  bo  kvar  där,  man  har  även  bott  i  andra  delar  av  landet  men  så 
småningom flyttat till Södertälje. 

 
Man bygger komplexa kyrkolokaler. Förutom gudstjänster och andra religiösa högtider är 
kyrkolokaler en plats för olika sociala verksamheter; kan vara en länk mellan en del 
medlemmar och olika statliga myndigheter, kan vara en plats där medlemmar kan få hjälp 
när det gäller bland annat familjära eller ekonomiska problem. Kyrkan är ett ställe som 
medlemmar kan få råd och vägledning av olika slag. Det verkar som att kyrkan behöver 
medlemmarna och medlemmarna i sin tur behöver kyrkan av olika anledningar. 

 
Ungdomsaktiviteter och modersmålsundervisning är andra verksamheter som kyrkan bryr 
sig om genom att erbjuda en del församlingens lokaler för dem. Efter så många besök och 
kontakter med kyrkans medlemmar märker man att det finns människor, för det mesta äldre 
och medelålders, som besöker kyrkan för att be för att få lugn och ro. Det verkar som kyrkan 
är en plats som svarar mot medlemmarnas behov på många olika sätt. 

 
I detta sammanhang kommer vi att skriva en del om enskilda människors religiositet. I boken 
”Religionssociologi” finns en del intressanta påpekanden när det gäller enskilda människors 
religiositet. Dessa påpekanden har ett intressant samband med en del av vårt arbete; till 
exempel intervjuer, iakttagelser och andra kontakter med människor som tillhör Syrisk – 
ortodoxa kyrkan. 

 
Det finns olika åsikter när det gäller varför människor blir religiösa? Vi ska försöka skriva kort 
om det, vilket vi tycker att hjälper till att ge ett bredare perspektiv kring religionens roll i 
människors liv. 

 
Det presenteras följande sociologiska förklaringar till varför människor blir religiösa i boken 
”Religionssociologi”: deprivationsteorin, socialiseringsteorin, teorin om rationella val, teorin 
om sökande efter mening och tillhörighet och existentiell deprivation. 

 
Med tanke på de teorierna hävdar författarna (Inger Furset & Pål Repstad) att man kommer 
att se på hur sociala erfarenheter både kan stärka och försvaga ett religiöst engagemang. 
Särskild vikt kommer att betonas vid samband och spänningar mellan organiserat religiöst liv 
och enskilda människors religiositet. 

 
För att få mer inblick i vad som menas med dessa teorier ska vi försöka så kort som möjligt 
skriva några rader om dessa: 

 
När   det   gäller   deprivationsteori   hävdar   man   att   brister   skapar   religiösa   behov. 



40 Inger Furset & Pål Repstad, Religionssociologi – en introduktion (över. Harald Nordli), 2003/2005, sid.152. 
41 Ibid: sid.153. 
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Deprivationsteorin förklarar ett religiöst engagemang med att religionen ger tröst eller 
kompensation i situationer där människor är depriverade, det vill säga att de saknar något. 

 
Tanken om deprivationsteori, har enligt författarna, tagits upp och vidareutvecklats av flera 
sociologer på 1900-talet och den är mest systematisk hos den amerikanska sociologen 
Charles Glock. 

 
Tillexempel Glock skiljer mellan flera typer av deprivation: Ekonomisk deprivation innebär att 
man har det dåligt ekonomiskt, man är fattig. Social deprivation handlar om att man har 
mindre av vissa tillgångar och egenskaper som värderas högt i ett givet samhälle. Organisk 
deprivation innebär att människor har det sämre än andra människor på grund av sjukdom 
eller funktionshinder. Etisk deprivation uppträder när individer upplever konflikt mellan sitt 
eget  värdesystem  och  samhällets  värdesystem  och  deras  egna  värderingar  inte  får 
genomslag i samhället. Psykisk deprivation, inträffar när människor saknar ett 

tolkningssystem de kan använda för att orientera sig i tillvaron.40 
 

Jan P. Knudsen (1994) (norsk religionssociolog) har argumenterat för att man bör tillfoga 
ännu en deprivationsteori t.ex. existentiell deprivation. Han påpekar att man kan vara rik, 
mäktig, ha många vänner, vara psykiskt och fysiskt frisk och lyckad på många sätt, och ändå 
känna sig otillfredsställd i förhållande till existentiella frågor om livets mening. 

 
Med tanke på att massinvandringen av kyrkans medlemmar, för det mesta från landsbygden, 
till ett helt annorlunda samhälle än deras gamla hemländer skapar anpassningssvårigheter 
och en del konflikter både med det nya samhället och även inom själva gruppen. 

 
Det är intressant när man hävdar att en central tanke i deprivationsteorin är att det religiösa 
livet kan ge tröst och kompensation för människor som befinner sig i en otillfredsställande 
bristsituation. Trösten och kompensationen kan både vara religiös i egentlig mening och mer 

”världslig”, knuten till deltagandet i den religiösa gemenskapen.41 

 
Men deprivationsteorin har mött kritik utifrån både empiriska och teoretiska grunder när 
Glock hävdar att det är de mindre begåvade, äldre, kvinnor och de som inte lever ett normalt 
familjeliv som ofta är engagerade i kyrkan eller religionen. 

 
Mot det ovan nämnda argumentet (Glocks) hävdar Furset & Repstad att religionen är ett 
komplext och mångfaldig fenomen, och det är naivt att söka en enda förklaring bakom alla 
former av religiositet. 

 
När det gäller socialisationsteori hävdar man att människor blir religiösa därför att de 
omärkligt vänjer sig vid det. Huvudtanke i alla socialisationsteorier är att vi människor tänker 
och handlar på bestämda sätt, därför att vi vant oss vid det genom en långvarig och gradvis 
uppfostran – i vid bemärkelse. 



42 Inger Furset & Pål Repstad, Religionssociologi – en introduktion (över. Harald Nordli), 2003/2005, sid.158. 
43 Ibid: sid.162. 
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Socialisationsteorin är kanske, skriver Furset & Repstad, väl så effektiv, när barnen lär av sina 
föräldrar och andra vuxna inte utifrån vad de säger, utan vad de faktiskt gör. Föräldrar, lärare 
och andra kan fungera som viktiga rollmodeller eller förebilder för sina barn. 

 
Med tanke på socialisationsteorin verkar det intressant att nämna några rader som Furset & 
Repstad skriver om primär och sekundär socialisation. Den primära socialisationen sägs ofta 
äga rum under de första barnaåren. Den är en allmän tillvänjning till socialt liv, där barnet 
går från att vara en driftvarelse till att bli en mer kompetent och disciplinerad social aktör, 
som lär sig att ta hänsyn till andras förväntningar. 

 
De hävdar vidare att primär socialisation omfattar bland annat att man lär sig ett språk, ett 
någorlunda  behärskat  beteende  och  en  förmåga  att  visa  och  ta  emot  tillit.  Denna 
socialisation sker i primärgrupper, vanligen i en familj. 

 
Begreppet sekundärgrupp används, säger de, på motsvarande sätt om grupper där 
relationerna är mer målinriktade och avgränsade. Skolor, arbetsplatser och 
fritidsorganisationer kan tjäna som exempel. Sådana sekundärgrupper står för mycket av 
sekundärsocialisation, vilken bidragit till att människor tillägnar sig en mer avgränsad 
kompetens för att kunna spela bestämda roller i samhället. 

 
Det finns teorier som fördjupar och kompletterar socialisationsteorin. Religion, nationalism 
och etnicitet som verkar i samma riktning kan bli en mycket stark socialisationsfaktor. Även 

lokalsamhället kan bidra till en effektiv socialisation42. 
 

När det gäller teorin om rationella val det vill säga att människor blir religiösa när det lönar 
sig hävdar man att människor blir religiösa därför att de ser att de kan ha fördelar av det. 
Människor ansluter sig till de religiösa former och rörelser som ger dem störst utbyte. 

 
Kritikerna ifrågasätter att människor alltid har klara och stabila preferenser. De påpekar att 
motiv och mål kan förändras över tiden, och att det finns stor ambivalens bland människor. 
Inte minst på det religiösa fältet kan det vara svårt att jämföra alternativ. 

 
När det gäller religionen som jakt på mening och tillhörighet hävdas det att man kan se 

människors religiositet som ett uttryck för att de söker efter mening och tillhörighet.43 
När det gäller kritik mot denna teori hävdar Furset & Repstad att en genuin sociologisk kritik 
går ut på att teorin är för individualistisk, den förutsätter att människor är frikopplade från 
sociala och kulturella sammanhang. Vidare ifrågasätts att människor alltid är så egoistiska 
som denna teori tycks förutsätta. 

 
 
 

Barnuppfostran 
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I en antologi bok ”Tvärkulturella möten” skriver Kjerstin Almkvist och Anders G Broberg 
”kulturella skillnader i barnuppfostran och utvecklingsideal” ungefär följande: 

 
Som i alla tvärkulturella sammanhang måste man när det gäller barnuppfostran vara på sin 
vakt mot att upphöja den egna kulturens normsystem till det högsta goda. Ett evolutionärt 
perspektiv bör lika litet som andra perspektiv användas för att bekräfta den egna kulturens 

förträfflighet.44 

 
De skriver att hur individer löser dessa uppgifter bestäms i hög utsträckning av egenskaper 
hos  den  kultur  hon/han  lever  i.  Mot  den  bakgrunden  är  det  ganska  självklart  att 
barnuppfostran kommer att bli olika i samhällen med stora skillnader i social organisation. 
Invandrarbarns utveckling påverkas av det samhälle som deras föräldrar kommer ifrån. 
Det nämns också att invandrarbarn inte kan beskrivas som en enhetlig grupp. Individuella 
olikheter  (kön,  ålder,  temperament,  föräldrarnas  sociala  ställning,  det  samhälle  man 
kommer ifrån, orsakerna till att man kom till Sverige etc.) har oerhört stor betydelse för hur 
barnet klarar av att sammanjämka motstridiga krav och förväntningar och staka ut sin väg i 

det svenska samhället.45 

 
Med tanke på första generationens invandrare, kanske inte för alla men ändå för en 
betydande del, stämmer det att när man hävdar att som invandrarföräldrar kan man önska 
sig tillbaka till de värderingar och traditioner som rådde i den kultur som man lämnat, och 
man tänker inte på, eller vill inte tänka på, att värderingar och traditioner kanske inte längre 
är detsamma i gamla hemlandet. 

 
Kanske det stämmer ännu mer för en del minoriteter i detta fall grupper som Syrisk - 
ortodoxa kyrkan, i viss del unika situation både i deras tidigare hemländer och här i Sverige, 
när man hävdar att minoritetskulturer gärna blir konservativa i den bemärkelsen att man, för 
att bevara sin kulturella identitet, håller fast vid traditioner och värderingar sådana som de 
var i hemlandet när man lämnade det. 

 
I artikeln diskuteras också uppväxtvillkor och uppfostringsmönster i en jämförelse när det 
gäller  kärnfamiljen  (i  Sverige)  och  utvidgade  familjen  det  vill  säga  traditionella 
familjemönster (i Mellanöstern). 

 
I den typ av familj som är vanlig i Mellanöstern, som vi kan kalla den utvidgade familjen, 
finns ofta flera som är beredda att hjälpa barnen med de dagliga rutinerna; mata dem, hjälpa 
dem med kläder, hjälpa dem med renlighet etc. Att ge barnen denna dagliga omvårdnad ses 
som en kärlekshandling som det är barnens rätt att få. 

 
När det gäller skillnaden mellan kärnfamiljen och utvidgade familjen hävdar författarna att 
betoningen på självständighet i motsats till samhörighet framhålls ofta som den kanske 

 
44 Kjerstin Almkvist och Anders G Broberg ”Kulturella skillnader i barnuppfostran och utvecklingsideal” i Carl 
Martin Alwood & Elsie C Franzen (red) Tvärkulturella Möten, 2008, sid.119. 
45 Ibid: sid.120. 
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viktigaste skillnaden mellan västerländsk och österländsk barnuppfostran.46 

 
Vidare tillägger Almkvist & G. Broberg att barn som växer upp i kärnfamiljer blir ofta tidigt 
medvetna om de risker som är förenade med ett begränsat socialt nätverk och barn som 
växer upp i en utvidgad familj upplever ofta en stark trygghet och tillit i sin tillvaro då det 
alltid finns någon att vända sig till. 

 
Uppfostran av barnen som den ter sig i den västerländska kärnfamiljen respektive i den 

utvidgade familjen i Mellanöstern får konsekvenser för barnens identitetsutveckling.47 

 
Att bryta upp och bosätta sig i en ny kultur berör identitetens själva kärna och flyttningen får 

ofta genomgripande konsekvenser för personen i fråga48. Till exempel när familjer som har 
levt i kulturer vars regler för umgänget mellan makar och mellan föräldrar och barn är 
mycket annorlunda än de svenska kommer till Sverige, innebär omställningen ofta en stor 
påfrestning. Relationen mellan makarna är särskilt utsatt. 

 
De här raderna kan vara tänkvärd att citera i sammanhanget: ”Mannen, som i kraft av 
familjeförsörjare haft en särställning i familjen (i hemlandet) blir ofta arbetslös och förlorar 
därmed underlaget för sin överordnade position i familjesystemet och hans självkänsla 
undergrävs av att inte kunna leva upp till sin roll som ansvarig för familjens väl och ve. 
Kvinnan däremot, har i sin egenskap av mor, underlaget för sin roll och sin självkänsla. Hon 
kan börja studera, eller få ett avlönat arbete och bidrar till familjens försörjning. I och med 
sin utvidgade roll och befogenheter blir kvinnan inte längre lika villig att acceptera mannens 

överordnade ställning.”49 
 

Ett annat hot mot föräldrar – barn – relation i samband med migration är det faktum att 
barnen i allmänhet anpassas snabbare till det omgivande samhället än vad föräldrarna gör. 
Tonårstiden   blir   komplicerad   för   många   ungdomar   som   invandrar   från   länderna   i 
Mellanöstern eftersom de utsatts för förväntningar som går stick i stäv med varandra. 
När barnen växer upp och alltmer fjärmas från föräldrarnas normer uppstår det ofta 
konflikter. 

 
Om Integration kan man läsa ungefär följande rader ur denna artikel i boken ”Tvärkulturella 
möten”: Integration innebär att man bibehåller en viss kulturell integritet, t.ex. slår vakt om 
centrala normer och värderingar för hur man ska leva inom familjen, samtidigt som man 
inlemmas i majoritetssamhället. Integrering är i dag den strategi som av många bedöms som 

mest fördelaktig, både för individen och för samhället.50 Men å andra sidan hävdas att 
integration är en psykologiskt krävande strategi, som innebär att man måste orka leva med 

 

 
46 Kjerstin Almkvist och Anders G Broberg ”Kulturella skillnader i barnuppfostran och utvecklingsideal” i Carl 
Martin Alwood & Elsie C Franzen (red) Tvärkulturella Möten, 2008,sid.123. 
47 Ibid: sid130. 
48 Ibid: sid.137. 

49 Ibid: Sid.138. 
50 Ibid: sid.141. 
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ambivalens  och  tveksamhet.  I  många  familjer  innebär  det  att  man  delar  in  livet  i  två 
kulturella zoner; hemmet där föräldrarna kräver att barnen ska uppföra sig i enlighet med de 
traditionella kulturella värderingarna och samhället utanför hemmet där barnen uppmuntras 
att göra som alla andra. 

 
När föräldrar har en ambition att barnen ska behålla en kulturell anknytning till hemlandet, 
språkligt och känslomässigt, och samtidigt få en förankring i sin nya livsmiljö, kan dessa krav 
ibland kännas svåra att förena, säger artikelförfattarna. 

 
De föregående konstaterandena om svårigheter eller dilemman för ungdomar att hantera de 
traditionella värderingarna som man får hemifrån och uppmuntran till de helt nya 
värderingarna från samhällen kan vara svårt att hantera och sådana svårigheter märkte vi 
också genom våra intervjuer med Syrisk – ortodoxa kyrkans medlemmar: 

 
Tillexempel en av vår intervjuperson nr. 9 (en ung kvinna) som är aktiv i olika föreningar 
säger  att  ”unga  människor, speciellt  de  som  är  födda  i  Sverige, har  en  del  svårigheter 
hemma. Ibland kan dessa svårigheter leda till att barnen lämnar föräldrahemmet och bor 
själva. Det kan hända att man tappar kontakten helt och hållet. Hon säger att man inte kan 
acceptera en hel del av vad ens familj vill att man ska göra eller inte göra och det är viktigt 
att hitta balansen. Man vet att mammor och pappor älskar sina barn och då kan man ändå 
hitta något gemensamt. 

 
Prästen I kyrkoförsamlingen S:T Afrem var en frispråkig man som berättade länge och 
upprepade gånger om konflikter mellan män och kvinnor (i familj) i sin församling och hur 
blir det svårt att hantera med sådana konflikter. Det är känt att Syriska – ortodoxa kyrkans 
medlemmar i  första  hand  går  till  kyrkan  när  de  har  konflikter både  inom  familjen  och 
utanför. 

 
I Stefan Andersson bok fanns sådana konflikter (ett uppmärksammat bråk mellan två kända 
familjer i Södertälje och diverse konflikter av religiös och etniska karaktär) som förekom 
mellan kyrkans medlemmar. Man valde att vända sig till kyrkan för att lösa sina problem. En 
rapport från då tidens arbetsmarknads minister är följande: ”Under tiden försöker denna 
grupp av människor att skaffa ett eget samhälle med egna regler som är stängt för 
utomstående.”51

 
 

 

Gösta Hallonsten hävdar att ”De Syrisk-ortodoxa låter sig dock inte utan vidare assimileras i 
det svenska samhället. Det råder något av en subkultur bland de assyriska/syrianska 
invandrare med egna butiker, restauranger och företag. Samtidigt blir svårigheterna för 

ungdomarna och även för kvinnorna allt större vid anpassningen till det svenska samhället.”52
 

 
Även om de föregående påståendena som vi citerar är ungefär två decennier gamla, tycker vi 
att det fortfarande finns liknande tendenser hos kyrkans medlemmar. 

 
 

 
51 

Stefan Andersson ”Assyrier” (över.Sever, Erol), 1992,sid. 65,64 
52 

Gösta Hallonsten ”Östkyrkor i Sverige - en översikt”, 1992, sid.37 
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En annan av vår intervjuperson (nr 6) säger att det finns stora problem mellan 
generationerna. Många äldre blir illa behandlade, nästan som djur. De vill behålla saker på 
det gamla sättet men många unga utbildar sig och får andra tankar och synsätt. Det blir svårt 
att hitta ibland balansen mellan individer i familjen. 

 
Två unga kvinnor från Lugna Gatan klagade bland annat att det inte var lätt att bo i ett 
ställe(de  menade  Södertälje)  bland  så  många  släktingar  och  bekanta;  man  känner  sig 
utpekad, kontrollerad. 

 
Anpassningssvårigheter 

 
Under denna rubrik kommer vi att skriva en hel del om andra och tredje generationers 
invandrares problem när det gäller identitetsförändring. Genom vår undersökning, intervju- 
och   litteraturundersökningar,   tog   vi   reda   på   att   en   del   av   de   andra   och   tredje 
generationernas invandrare har diverse problem både med familjen och med samhällen som 
de lever i. Därför tycker vi det är relevant att skriva kort om vad en del forskare har sagt 
genom sina undersökningar. 

 
Thomas Hyland Eriksen skriver att det är en utbredd åsikt att andra och tredje generationers 
invandrare  (icke  europeiska  invandrare)  i  europiska  städer  upplever  identitetsproblem 
därför att de lever i två kulturer samtidigt. Eriksen skriver att det inte finns klar evidens för 
antagandet att det skulle vara problematisk i sig självt att ”leva i två kulturer samtidigt”, men 
det är klart att det kan vara svårt att hantera tvetydiga situationer i en omgivning där man 

förväntas ha en entydig och avgränsad identitet.53 

 
Masoud Kamali, som själv har invandrarbakgrund, skriver att många invandrarungdomar 
måste hantera en komplex verklighet som tvingar dem att dela sin lojalitet. De tvingas välja 
mellan familjen och dess värderingar och det svenska samhället och dess normer och 

värderingar. Resultatet blir ofta varken det ena eller det andra utan en blandning av båda.54 
Vidare hävdar han att ungdomar måste kombinera två olika världar och ibland motstridiga 
uppfattningar för att kunna hantera de komplicerade relationer som andra generationers 
invandrare tampas med. 

 
Det är viktigt att nämna här att när Masoud Kamali hävdar (förutom andra faktorer som 
familjesplittring, arbetslöshet och marginalisering) att ungdomar från familjer där de vuxna 
inte är positivt inställda till samhällets lagar och värderingar, utgör den grupp som av lätt 

insedda skäl har enklast att bryta mot samhällets regler.55 

 
De ovan nämnda påståendena är allmänna när det gäller andra och tredje generationens 

 

 
53 Carl-Martin Alwood , ”Kulturell och social påverkan – Några förutsättningar för tvärkulturella möten” i Carl 
Martin Alwood & Elsie C Franzen (red) Tvärkulturella Möten, 2008, sid.171 
54 Masoud Kamali, Varken familj eller samhällen – en studie av invandrarungdomars attityder till det svenska 
samhället, 2005, sid.67. 
55 Ibid: sid.67. 
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invandrarungdomar. Vi tar även en del påståenden kring detta av två forskare som tillhör 
denna grupp (Syrisk – ortodoxa kyrkan) som vi undersöker, och har forskat när det gäller de 
två generationerna det vill säga andra och tredje generationen: 

 
Önver Cetrez skriver i sin artikel ”Vilsen uppväxt mellan två kulturer” att ungdomar som 
tillhör tredje generationen av inflyttade etniska minoriteter i Sverige kan få betydande 
identitetssvårigheter. Dessa ungdomar står emellan två kulturer och många av dem har inga 
medel för att förstå hur de ska göra kritiska val i livet, till exempel när det gäller religion, sex, 
giftermål och utbildning. 

 
Och han tillägger att resultatet av det  kan bli främlingskap och/eller drogmissbruk, och 
ibland en överdriven identifiering med den ursprungliga kulturen och religionen. 

 
I en annan artikel ”Generationsspänningar bland assyrier/syrianer i Sverige” kritiserar Cetrez 
kyrkans organisatoriska struktur, motståndet mot förändringar och även bristande förmåga 
till anpassning till den nya värderingsstrukturen. 

 
Han är kritisk mot organisationer som kyrkoförsamlingar och hävdar att prästadömet strävar 
efter personlig makt och sätter sina egna intressen framför de troendes. Institutioner som 
representerade den kritik och som alltmer tog över den sociala funktion som kyrkorna 
tidigare haft var etniska föreningar, tilläger han. 

 
Genom att undersöka en del press som tillhör denna grupp kan man ta reda på att 
föreningarnas aktiviteter innefattar idag bland annat sport – och idrottsevenemang, 
föreläsningar, etniska – nationella högtider, fester och språkundervisning. 

 
Vidare skriver han att den religiösa identitetsmarkören ”Syrisk – ortodoxa kyrkan” alltmer 
har gett vika för de etniska nationella markörerna, till exempel ”assyrier”, ”syrianer” eller 
”araméer”. Traditionella religiösa symboler som bilder av Kristus, ett helgon eller korset, 
tvingas allt oftare ge plats för nationella och forntida assyriska/syrianska symboler. 

 
Under rubriken med ”Tre generationer, skilda förhållningssätt” skriver han om äldre 
människors sysslolöshet, begränsade sociala rörlighet, om den vuxna generationen som har 
familj, där gäller jobb och familj och hur de ska uppfostra barnen. 

 
Om unga generationer det vill säga de som födda här i Sverige skriver Cetrez att en del 
försöker balansera mellan två kulturer, andra tar avstånd/ifrågasätter en del av familjens 
värderingar  och  den  tredje  verkar  varken  kunna  anpassa  sig  efter  familjen  eller  det 
samhällets värderingar som de lever i. 

 
Om assyrier/syrianers ungdomar skriver Zeki Yalcin med följande motivering när det gäller 
en del personer ur denna kategoris anpassningssvårigheter i samhället, med lite annorlunda 
sätt: 

 
Boken ”Jag behöver rötter och vingar” – (om assyrisk/syriansk identitet i Sverige.) skriver 
Zeki Yalcin att den assyrisk/syrianska identiteten vilar som alla andra på en del symboler som 
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utöver språk, religion, historia, tradition, kultur och framtidstro. 

 
Denna kan vara synen på den egna kyrkan som världens äldsta och synen att de är den första 
kristnade folkgruppen (även för de assyrier/syrianer som inte är religiösa utgör kyrkan en 
viktig meningsbärande symbol i deras identitet), det syriska språket som härleds till 
arameiskan och därmed anses som heligt (Jesus språk). En annan viktig symbol är Seyfo. 
Det är dessa symboler, identitetsbärande kollektiva minnen, som gör att assyrier/syrianer 
upplever sig själva som en unik folkgrupp som också andra folkgrupper gör på basis av sina 
egna symboler: 

 
Yalcin skriver att bristen på vetenskaplig forskning som skulle kunna sätta in Seyfo i ett större 
sammanhang för att höja kunskapsnivån bland assyrier/syrianer är självfallet en bidragande 
orsak till denna avoga inställning till muslimer t.ex. mobbning och trakasserier av muslimska 
barn i en del skolor, exempelvis i Södertälje. 

 
Det  förekommer  ibland,  i  olika  sammanhang,  ungdomskravaller,  problem  med 
kvarterspoliser och andra svårigheter med samhällets invånare i Södertälje. Det verkar, 
genom våra olika kontakter med assyrier/syrianer, som att en del ungdomar har 
anpassningssvårigheter när det gäller både familjen och samhället i övrigt, det vill säga, de 
kan varken anpassa sig till familjens eller samhällets värderingar. De flesta som vi intervjuade 
var medvetna om det. 

 
Integrationsverkets rapport ”Vilka är annorlunda?” 

 
Rapportförfattarna Thorleif Pettersson, Professor i religionssociologi, Uppsala universitet och 
Yilmaz Esmer, professor i statsvetenskap, Bosphorous University, Istanbul, jämför olika 
invandrade kulturers värderingar med svenska utifrån material från den världsomfattande 
organisationen World Value Survey. Där båda rapportförfattarna är verksamma sedan 20 år. 

 
Ökad  internationell  migration,  etniska  och  religiösa  konflikter  samt  krav  på  social  och 
kulturell rättvisa från urbefolkningar och minoritetsgrupper har bidragit till ett växande 
intresse för kulturella olikheter och detta är ett viktigt syfte bakom denna rapport, skriver 
författarna. Vidare skriver man att det inte är en ovanlig föreställning att vissa kulturer är så 
olika den svenska att de omöjligen kan integreras. 

 
Här nedan ska vi kort presentera vad rapporten handlar om och på så sätt lyfta fram det 
relevanta sambandet med vårt arbete. 

 
Rapportförfattarna skriver att under de senaste 20 åren har de arbetat inom ett 
forskningsprojekt som omväxlande kallas The European Values Study (EVS) eller The World 
Values Survey (WVS). 

 
I början var projektet inriktat på två stora forskningsfrågor (bara begränsat till Europa): Den 
första handlade om att dokumentera och analysera vad de olika europiska befolkningarna 
tyckte och tänkte om politik och ekonomi, arbete och fritid, familj och könsroller, relationer 
mellan barn och föräldrar, religion och moral. Den andra gällde hur de kulturella skillnaderna 
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mellan länderna skulle utvecklas över tid och om de dåvarande kulturella olikheterna skulle 
bli intakta eller om de skulle öka eller minska. Numer har projektet vuxit långt utanför 
Europas gränser och är en av de största kulturvetenskapliga jämförande studierna som 
någonsin har genomförts, skriver författarna. Ett 80-tal länder har medverkat i projektet. 
Fyra stora omgångar med personliga besöksintervjuer har genomförts åren 1981, 1990, 1995 
och 2000 med representativa befolkningsurval om cirka 1000 – 2000 intervjupersoner från 
varje land. 

 
För att ge en sammanfattning av projektet väljer vi i stället att presentera en kulturatlas som 
på ett intressant sätt komprimerar materialet, skriver de. 

 
De grundläggande värderingar som man har funnit med denna metod, säger 
rapportförfattarna, har visat sig fungera väl i en rad olika undersökningar, och de kan 
beskrivas på följande sätt det vill säga traditionella visavi sekulära värderingar: 

 
”De traditionella värderingarna utmärks av att gudstro spelar en central roll i ens liv, att det 
är viktigt att lära barn lydnad och respekt för religion, att det vore bra om man fick större 
respekt för auktoriteter. Sammanfattningsvis brukar man säga att den traditionella 
värdeorienteringen är centrerad kring de tre värde- auktoriteterna ”religion, familj och 
fädernesland”. De sekulära värderingarna är motsatsen till de traditionella värderingarna. 
Det vill säga de emancipativa frihetsvärdena som utmärks av individuell identitet, integritet 
som prioriteras framför ekonomisk trygghet och accepterandet av sociala, etniska och 

religiösa minoriteter.”56 
 

Man kan tycka, hävdar författarna, att det är alltför förenklat att sammanfatta de olika 
ländernas kultur genom att nöja sig med att ange enkla nationella medelvärden för enbart 
två värderingsdimensioner. Med motiveringen att de länderna som ingår i undersökningen 
knappast är inbördes homogena och det finns som regel olika undergrupper när det gäller 
etnicitet, klasstillhörighet, utbildning, ålder, kön och religion som har sinsemellan mycket 
olika kulturella profiler. 

 
Med tanke på de två värdedimensionerna, enligt undersökningen, är Sverige annorlunda i 
fyra hänseenden: 

 
Stark uppslutning runt emancipativa frihetsvärden, positiv syn på öppenhet och tolerans, 
tillit och respekt för andra människor samt strävan för ett aktivt civilsamhälle. Den låga 
uppslutningen runt de traditionella värderingarna som har med religion, familj och nationell 

identitet att göra.57 

 
När det gäller svenska folkets inställning till invandrare och människor med en annorlunda 
etnisk bakgrund är det också viktigt att framhålla att Sverige hade den mest välvilliga 
inställningen   av   alla   de   66   länder   som   medverkade   i   den   senaste   EVS/WVS   – 

 
56  Thorleif  Pattersson  &  Yilmaz  Esmer,  Vilka  är  annorlunda?  Om  invandrares  möte  med  svensk  kultur: 
Invandrar verkets rapportserie 2005:3, sid.14,15. 
57 Ibid: sid. 30. 
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undersökningen, skriver Författarna. 

 
Iran och Turkiet ingår i rapportens undersökning och både dessa länder representerar av 
relativa stora immigrantgrupper som har jämförelsevis stora och medelstora kulturella 
avstånd  till  Sverige.  Den  kristna  grupp  som  är  föremål  för  vår  undersökning  kommer 
gruppens medlemmar för det mesta från Turkiet även en del från andra länder från 
Mellanöstern. Förutom religionen har dessa immigranter (båda kristna och muslimer) mer 
eller mindre liknande syn när det gäller de traditionella värderingarna. 

 
Enligt denna undersökning finns det inte heller något som säger att kulturellt avstånd mellan 
Sverige  och  invandrarnas  hemländer  måste  ses  som  något  negativt.  Tvärtom,  sådana 
avstånd kan också vara positiva, både för invandrarna och för samhället i stort. En nyligen 
publicerad etisk analys av de utmaningar som det mångkulturella samhället ställs inför 

förordar i stället ett mer nyanserat synsätt:58 

 
Med tanke på den positiva och den negativa effekten av det ”avstånd” som nämns ovan 
skriver rapportförfattarna att å ena sidan kan kulturella avstånd vara uttryck för kulturell 
isolering och ett hinder för invandrargruppernas integration i det svenska samhället och å 
andra sidan kan en bevarad kulturell särart vara uttryck för invandrargruppernas autonomi 
och kulturella identitet. 

 
Sverige har i förhållande till merparten av invandrargruppernas olika hemländer visat sig 
vara ett annorlunda land, enligt rapporten: 

 
Svenskarnas intresse för religionen är tydligt mindre, både när det gäller det inre troslivet 
och det yttre engagemanget i kyrkor och samfund. Svenskarna har påtagligt mindre intresse 
av en traditionell familjeform som bygger på traditionella könsroller. Det visade en starkare 
uppslutning kring de emancipativa frihetsvärdena. Svenskarna hade större horisontell tillit 
till andra, de var som regel mer aktiva i civilsamhället, de var mer positivt engagerade, de 

hade en starkare demokratisk övertygelse och de var mer positiva till jämställdhet59. 

 
I rapporten med hjälp av diverse undersökningar försöker man ge svar på frågan; På vilka 
sätt har invandrargrupperna förhållit sig annorlunda i förhållande till den svenska kulturen? 
Och har de med tiden närmat sig denna eller ej? 

 
Man hävdar att andra generationens invandrare påverkas mer än den första. Kulturell 
förändring inom en invandrargrupp kan därför också påverka de interna relationerna inom 
gruppen och förändringen kan dessutom avse olika saker: 

 
Till exempel tillägnar man sig det nya hemlandets ”yttre” mönster i fråga om matvanor och 
sätt att uppträda och klä sig. Man tar till sig hemlandets språk, dess attityder och åsikter, 
värderingar och trosföreställningar. Man kan avse den egna identiteten och huruvida man 

 
58  Thorleif  Pattersson  &  Yilmaz  Esmer,  Vilka  är  annorlunda?  Om  invandrares  möte  med  svensk  kultur: 
Invandrar verkets rapportserie 2005:3, sid.32. 
59 Ibid: sid.53. 
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börjar betrakta sig som medborgare i det nya hemlandet (exempelvis som svensk), vilka 
känslomässiga band man utvecklar till det nya hemlandet och vilken tillit och vilket 
förtroende man hyser för dess innevånare och institutioner. 

 
När det gäller vilka kulturella förändringar som sker, skriver författarna, kan man också göra 
en kunskapspsykologisk distinktion mellan den kultur som man har tillägnat sig genom den 
så kallade primära socialisationen och den som man har tagit till sig genom den sekundära: 

 
Den primära socialisationen sker under tidiga barnaår och påverkas av det man då möter i 
sin omedelbara närhet, ofta inom den trängre familjekretsar. Det som man har tillägnat sig 
under den primära socialisationen har också en tendens att bestå. 

 
Det som man däremot tillägnar sig genom den sekundära socialisationen utanför den 
närmaste familjekretsen under senare delar av sitt liv, till exempel syn på politik och arbete, 
tenderar att vara mindre beständigt och något som lättare påverkas av nya omständigheter, 
skriver rapport författarna. 

 
Det antropologiska kulturbegrepp som vi, skriver författarna, bygger på är i stället inriktat på 
värderingar,  trosföreställningar,  mentaliteter  (tankefigurer,  normer,  livsåskådningar, 

religiösa trosövertygelser, rutiner och vanor) och livsstilar.60 

 
Det  bör  påpekas  att  under  vårterminen  2009  läste  vi  en  kurs  ”Globaliseringen  och 
värderingsförändringar”  vilken  verkar  väldigt  intressant  att  försöka  ur  detta  perspektiv 
diskutera identitetsproblematiken inom denna grupp. I den ovan nämnda ”rapporten” 
konstateras att i en alltmer globaliserad värld och en ökad internationell migration gör 
dagens invandrings- och integrationspolitiska problem svåra att lösa. 

 
I den ekonomiska och politiska diskussionen framförs också mycket skilda uppfattningar om 
vad globaliseringen innebär, vilka beskrivs kort i rapporten men vi vill nämna ett 
konstaterande kring globaliseringens effekter enligt denna rapport vilket kan vara intressant i 
våra olika undersökningar när det gäller dess samband med identitet. 

 
Det är viktigt att nämna här att rapportförfattarna hävdar att undersökningen ifrågasätter 
att globaliseringen skulle leda till någon mer eller mindre allmän ”amerikanisering” och 
upplösning av distinkta kulturella traditioner. I varje fall visar inte resultaten från EVS/WVS - 
projektet några tydliga tecken på en sådan utveckling. 

 
De  kulturella  avstånden  mellan  länderna  tenderar  snarare  att  bestå  och  de 
värderingsmässiga skillnaderna inom de olika länderna tenderar snarare att öka än att 
minska. Utvecklingen skulle med andra ord inte gå mot ökad likhet utan mot ökad mångfald, 
hävdar de. 

 
Vidare  kan  man  läsa  ungefär  följande  rader  ur  rapporten:  när  man  skriver  att  ökad 

 

 
60    Thorleif  Pattersson  &  Yilmaz  Esmer,  Vilka  är  annorlunda? Om  invandrares möte  med  svensk  kultur: 
Invandrar verkets rapportserie 2005:3, sid.11,12 
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internationell migration, förbättrad informationsteknologi, ökade etniska och religiösa 
konflikter, olika urbefolkningars krav på social och kulturell rättvisa är andra faktorer som 

har bidragit till det ökade intresset för kulturella skillnader och olikheter.61 

 
Man hävdar också i rapporten att det är inte enbart globaliseringen som ligger bakom det 
ökade intresset för kulturella faktorer. En annan viktig anledning är den demokratisering 
som många länder med tidigare icke-demokratiska styrelseskick har genomgått. Denna 

utveckling relateras ofta till förändringar i den politiska kulturen.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61    Thorleif  Pattersson  &  Yilmaz  Esmer,  Vilka  är  annorlunda? Om  invandrares möte  med  svensk  kultur: 
Invandrar verkets rapportserie 2005:3, sid.10. 
62 Ibid: sid.10. 
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Seyfo 
 

Under våra kontakter med Syrisk – ortodoxa kyrkans medlemmar förekom nästan alltid 
antingen genom antydningar eller så nämnde man direkt begreppet Seyfo för att påpeka de 
orättvisor och tragedier, vilka de har utsatts för i sina tidigare hemländer. De tragedierna har 
bevarats levande genom berättartradition inom familjen, inom släkten och inom gruppen, 
hittills. Denna berättartradition kan vara annorlunda  och bristfällig på många olika sätt, 
vilket kan leda till att nästan varje familj, släkt, by, lokalsamhälle har egna/varierande 
berättelser kring de tragedier som hände gruppen. 

 
Numer försöker man ge ut olika vittnesskildringar från den tiden genom att besöka olika 
institutioner runt om Europa för att samla material om händelserna år 1915 – 1918. 

 
Genom att besöka en del personer och försöka följa pressen (gruppens) verkar det som om 
det görs ett betydande arbete kring tragedier under de nämnda åren. 
Med tanke på de konflikter som orsakas av etnicitet, församlingstillhörighet och diverse 
andra motsättningar verkar det som om begreppet Seyfo som ett gemensamt historiskt 
minne  berör  alla,  inte  bara  människor  inom  Syrisk  –  ortodoxa  kyrkan,  utan  även  en 
betydande del av kristna från Mellanöstern. 

 
Folkmordet på armenier år 1915 i slutet av ottomanska imperiets förfall är vida känt även 
om den nuvarande Turkiets makthavare använde sig av alla möjliga medel för att förneka 
och tysta ned röster som direkt eller indirekt försökte berätta om det armeniska folkmordet 
och massmord på andra kristna grupper. Eftersom armenier bodde mer eller mindre i hela 
landet och folkmordet drabbade först och främst dem blev detta folkmord identiskt med 
armenier. På grund av de fasanfulla berättelserna om folkmord speciellt i småstäder, byar 
eller vid vissa samlingsplatser är vida känd bland muslimer det vill säga turkar, kurder och 
araber. 

 
Vad som inte är känt, om man jämför med folkmordet på armenier, är tragedier som hände 
de andra kristna grupperna. Dessa kristna tillhörde olika kyrkor och församlingar t.ex. Syrisk 
– ortodoxa kyrkan, katolska kyrkor och protestantiska kyrkor och kristna greker. 

 
Under intervjuer och de besök som gjordes både under d-uppsats och e-uppsats arbetet hos 
Syrisk – ortodoxa kyrkans församlingar och dess medlemmar nämndes ofta direkt eller 
indirekt folkmordsbegreppet. Åren mellan 1915 – 1918 kallas av assyrier/syrianer Seyfo det 
vill säga svärdets år. 

 
Vid ett besök hos en förening (Mesopotamiens Center) fick vi möjlighet att besöka deras 
bibliotek eller arkiv; genom en intervju med en av de ansvariga blev vi informerade om att 
man håller sedan några år tillbaka på att samla arkiv när det gäller massmordet på 
assyrier/syrianer under de nämnda åren i slutet av det ottomanska imperiet. Det material 
som man hittills hunnit översätta till svenska är fyra böcker och en del mindre texter och 
artiklar, vilka för det mesta handlar om ögonvittnen som överlevde deportationer. Det finns 
även missionärer från Frankrike, England, USA och även assyriska/syrianska präster, vilka 
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överlevt massakern och skrev ned sina upplevelser. 

 
Inom Syrisk – ortodoxa kyrkan, främst bland profana grupper, försöker man lyfta fram denna 
del av gemensam historia det vill säga Seyfo. 

 
På grund av de senaste två, tre decenniernas massflykt, av olika anledningar, från sina gamla 
hemländer till olika delar av världen; speciellt i USA och i olika europiska länder får kyrkans 
medlemmar möjlighet att skriva och berätta om massmordet. 

 
Här  ska  vi  försöka  skriva  massmordets  konsekvenser  för  denna  kristna  grupp  ur  två 
synvinklar det vill säga det ena vad denna kristna gruppen själv säger och den andra vad 
andra personer (icke kyrkans medlemmar) har sagt: 

 
Genom intervjuer, besök i kyrkan och en del skriftligt material som skrivits av människor som 
är aktiva i olika organisationer inom den kristna gruppen, betecknar sitt folks situation under 
första världskriget som en katastrof, en tragedi medan de flesta kallar det för helt öppet som 
folkmord precis som folkmordet på armenier. 

 
Om verksamheter kring aktualisering av Seyfo i Sverige skriver man att Seyfo började 
aktualiseras i slutet av 1990-talet. Organisationsrepresentanter och privatpersoner inledde 
en lobbyverksamhet från olika håll, vilket ledde till att Seyfo tillsammans med frågor om ett 
erkännande av assyrier/syrianer som folkgrupp debatterades i den svenska riksdagen. 

 
Motioner om erkännande av Seyfo som folkmord lades fram mellan 2000 och 2003. 
Riksdagen beslutade den 21 mars 2001 att det inträffade inte var att betrakta som folkmord 
utan som en tragedi. 

 
Två år senare den 31 mars 2004, beslutade riksdagen att Sverige i samband med Turkiets 
förhandlingar  om  EU-medlemskap skall  uppmana  landet  att  respektera mänskliga 
rättigheter. 

 
Som nämnts föregående, de människor som vi träffade i olika sammanhang säger (en del) att 
det som hände assyrier/syrianer under första världskriget var ett folkmord. I de tidningar 
som ges ut av denna grupp (assyrier respektive syrianer) kan man läsa om Seyfo som ett 
folkmord. 

 
En del akademiker som är etniska assyrier/syrianer betecknar Seyfo som ett folkmord. En av 
dem är Zeki Yalcin som skrev en artikel ”Folkmord och identitet – Assyrier/syrianer och 
folkmordet under första världskriget” som argument om Seyfo som folkmord hänvisar han 
till FN-konventionen från den 9 december 1948 (artikel II). Enligt denna artikel innebär 
folkmord någon av följande handlingar som sker med uppsåt att förinta hela eller delar av en 
grupp som bygger på nationella, etniska, ras- eller religiösa egenskaper: 

 
Mord på gruppmedlemmarna, förorsakande av allvarliga kroppsliga eller mentala skador på 
dessa, medvetna försämringar av levnadsvillkoren som leder till hela gruppens eller delar av 
gruppens undergång, planerat förhindrande av reproduktion (nativiteten) inom gruppen och 
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med våld bortrövande av barn från en grupp till en annan. 

 
Han tillägger också att FN:s folkmordskonvention är ett juridiskt begrepp som sådant inte 
kan tillämpas retroaktivt på folkmord före första världskriget. Men han själv argumenterar 
för massmordet på assyrier/syrianer som folkmord. 

 
Zeki Yalcin tycker att bristen på skriftliga källor bland assyrier/syrianer har gjort att minnena 
av folkmordet har förts vidare via den traditionella muntliga berättartraditionen från äldre 
till yngre generationer. Det kollektiva minnet av folkmordet och äldres berättelser om de 
förföljelser och orättvisor som folkgruppen har upplevt under större delen av 1900-talet i de 
starkt muslimskt präglade hemländerna har gjort att folkmordet fått en avgörande betydelse i 
det assyriska/syrianska folkets medvetande och identitet. 

 
Med hänvisning till folkmordet skriver man att konsekvensen av denna kollektiva 
minnestransformation är mobbing och trakasserier av muslimska barn i skolor med många 
assyriska/syrianska barn, exempelvis i Södertäljes skolor. 

 
Vidare påstårYalcin att vi behöver synliggöra, lyfta fram och namnge erfarenheterna av Seyfo 
nu. Vid folkmord och massmord drabbas i regel gruppens självkänsla och framtidstro, 

eftersom man skapar en offerkänsla, inom sin folkgrupp.63 

 
Det tilläggs också att tanken är att hedra minnet av sina släktingar, men konsekvensen är att 
barnen görs till en del av det kollektiva minnet. En konsekvens av offerkänslan och det 
kollektiva traumat är att den kan leda till depressioner, intensiv rädsla, en känsla av att man 

inte har kontroll över sitt liv, isolering, misstro och hat mot andra folkslag.64 
 

Med tanke på assyrier/syrianers tragedier under första världskriget, verkar det som om 
berättartraditionen, som nämnts föregående, hållit dessa tragedier levande inom denna 
grupp. Numera verkar det som om finns det en tendens inom gruppen att försöka skriva ner 
de tragedierna. 

 
Anna Melle (gymnasielärare i historia) som själv tillhör denna grupp har skrivit en intressant 
bok ”Fyra kvinnor under Svärdets år”. Enligt henne är assyrier en benämning på folkgruppen 
och omfattar de olika kyrkliga inriktningar som kaldéer, Syrisk – ortodoxa kyrkan och 
östassyriska kyrkan. 

 
Hon skriver om fyra kvinnors (en grekiska, en armeniska och två assyriskors) öde under 
första världskriget genom att intervjua deras nära släktingar, kvinnor som upplevt dessa 
brutaliteter är döda sedan många år tillbaka. De två assyriska kvinnorna; den ena med sin 
man och två barn räddades av en muslimsk kurdisk familj och kvinnan bodde med sin familj 
hos dem i 7 år. Den andra som var en ung flicka blir tvungen att gifta sig med en kurd och 

 
63 Zeki Yalcin, ”Jag behöver rötter och vingar – om assyrisk/syriansk identitet i Sverige” i Göran Gunnar & Sven 
Halvardsson (red) Folkmord och identitet – Assyrier/Syrianer och folkmordet under första världskriget, 2005, 
sid.119. 
64 Ibid: sid.120 
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tvingas konvertera till islam och skaffar flera barn med denne man. Denna flickas öde skapar 
en stor sorg bland hennes släktingar som överlevt massakern. 

 
Det verkar som att sådana händelser var vanliga under den tiden, det vill säga mord på och 
deportation av de kristna, bortrövandet av framförallt unga kvinnor för att skaffa sig en fru 
utan kostnad (för att gifta sig var man tvungen, som traditionen krävde, att stå för alla de 
kostnader som krävdes i ett giftermål). Det fanns, som Anne Melle skriver, även kristna som 
fick mycket hjälp av sina muslimska grannar, för att undvika mord, deportationer och alla 
möjliga svårigheter. 

 
De  ovan  nämnda  händelserna  och  liknande  skapar  säkert  väldigt  olika  känslor  hos 
människor. Genom våra intervjuer, litteraturundersökningar och kontakter med människor 
från trakten (även icke kristna) verkar det som att vad vi har kommit fram till genom våra 
olika undersökningar stämmer en hel del överens vid en jämförelse med de ovan nämnda 
händelserna som har med den kristna gruppen att göra. 

 
Anna Melle hävdar att folkmordet på assyrier är mindre känt jämfört med folkmordet på 
armenier. Men hon tillägger vidare att numer politiska krafter, speciellt i Sverige, samarbetar 

över partigränserna för att synliggöra och erkänna även folkmordet på assyrier.65 

 
När det gäller identitet lyfter Anna fram tre begrepp eller som man själv märker genom att 
läsa hennes bok: assyrier som en gemensam etnisk identitet, begreppet Seyfo som ett 
gemensamt historiskt minne och religionen. 

 
Syrisk – ortodoxa kyrkans medlemmar ger ut två tidningar här i Sverige. Vi försökte då och då 
titta på dessa tidningar via Internet för att bland annat läsa vad de tänker och tycker i frågan 
om identitet. I de båda tidningar finns sidor av dessa tidningar under namnet ”identitet” där 
fick vi möjlighet att läsa vad som finns och här nedan vill vi bara kort skriva de rubriker som 
finns och på så sätt kan ge bild av vilka saker som är viktiga för dem när det gäller identitet: 

 
Hujdådå tidningen ges ut av dem som kallar sig assyrier och sitt språk för assyriska medan de 
som ger ut tidningen Bahru suryoyo kallar sig för Syrianer och språket för arameiska. 

I tidningen Hujdådå kan man finna följande rubriker på ”identitet”- sidan: 

Legenden Habib Mousa (en känd assyrisk sångare från Mellanöstern). 
Den bortglömda massakern i Soriya – en massaker som utfördes under Saddams tid i 
dåvarande IRAK. 
Assyriska benämningen förenade kontinenten. 
Trier – En assyrisk stad i Tyskland. 
Präst och patriot från Syrien  – Prästen har haft  en uppseendeväckande händelse i den 
kurdiska delen av nuvarande Syrien för några år sedan och bor numer i Sverige. 
Assyrisk skrift i datorn ’ 
Att vara assyrier innefattar ett stort ansvar. 

 
65 Anna Melle, Fyra kvinnor under Svärdets år, 2009, sid.59. 
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I tidningen Bahru Suryoyo kan man finna följande rubriker på ”identitet”- sidan: 

 
Professor Elie Wardini (språkprofessor i arabiska och specialist på semitiska (språk?) vid 
Stockholms universitet - och föreläsningen handlar om identitet). 
Nya massgravar från folkmord funna – en grotta mellan Mardin och Nsibin i Turabidin, i 
sydöstra Turkiet. 

 
Svärdets år erkänns av S-kongressen - Socialdemokrater erkänner folkmordet. 
Över 500 personer närvarade vid minneskonferensen av Philexiones Yuhanou Dalabani – en 
känd kyrkoman som var aktiv under flera år och en omtyckt person från landet Syrien. 

 
Det man även märker i de tidningarna vid sidan av etnisk och religiös identitet ligger fokus 
numer på Seyfo det vill säga svärdets år. Seyfo som identitetsmarkör förekommer i olika 
sammanhang inte bara på ”identitet”- sidorna utan i olika sammanhang i dessa tidningar. 

 
En  annan  händelse kring Seyfo  som  fick viss  massmedial uppmärksamhet i  Stockholm i 
somras var, när sociologen Berzan Boti (hans farfar konfiskerade mark från en del kristna 
under första världskriget) lämnade konfiskerad mark till Seyfocenter. Detta skedde i Sveriges 
riksdag, vilket fick positiv kritik från Syrisk – ortodoxa kyrkans företrädare i Sverige, från olika 
organisationer och kända individer i Turkiet samt från Boti’s övriga familjemedlemmar och 
vänner. 

 
De argument och konstateranden som vi hittills försökt presentera kring händelserna under 
första världskriget som hände denna kristna grupp kan kallas för en insiders perspektiv. 

 
Vi ska skriva en del av den kristna gruppens tragedier ur ett annat perspektiv det vill säga vad 
andra (utomstående) har skrivit eller sagt: 

 
En bok ”Folkmordens historia” av Kristian Gerner & Klas-Göran Karlsson, som är intressant 
med tanke på vad själva folkmordets främsta aktörer säger om händelserna i första 
världskriget. Folkmordet på armenier mellan åren 1915-1918 är vida känt världen över. Det 
finns inte en enda person från dessa trakter (där folkmordet begicks) som inte kan berätta 
tragiska historier om sina grannar eller har hört talas i olika sammanhang om folkmordet 
som drabbade armenier i Turkiet. Det är vida känt också i Turkiet att de flesta kända 
massmördare och de som dirigerade massmordet senare fick viktiga befattningar även i den 
nuvarande turkiska staten. Att diskutera folkmordet vid sidan av en del andra saker var 
förbjudet i Turkiet. Numera brukar man bekanta sig med de orättvisor och illdåd som staten 
utsatte oliktänkande för, bland annat brukar massmorden på armenier diskuteras i dagens 
Turkiet, vilket ger framtidstro för människor i Turkiet. 

 
Här bör vi konstatera att vi fick möjlighet under e-uppsatsarbetet att prata med en 
kulturarbetare som bor sedan mer än tjugo år i Sverige. Denne man är inte kristen men på 
grund av släktskap med en del familjer inom denna grupp har han goda kontakter med dem 
och bodde med sin familj tio år i Södertälje. Denne man kommer från samma område som 
de kristna grupper kommer ifrån i dagens Turkiet och han berättade för oss att det finns 
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många berättelser (om trakasserier, deportationer och mord, men i begränsad skala om man 
jämför med armenier) även bland icke kristna finns åtskilliga berättelser om de tragedier 
som hände denna grupps medlemmar under första världskriget. 

 
Vi ska försöka ge några intressanta exempel om folkmordet på armenier och kristna grupper i 
dåtidens Turkiet. Vi tycker att det kan ge en intressant inblick när det gäller tanken bakom 
massmordet och en bild av de främsta aktörer som genomförde detta. Med det vill vi genom 
denna del av undersökningen visa att det finns goda grunder för historiska belägg när man 
lyfter fram Seyfo som ett gemensamt historisk minne. 

 
Man  kan  läsa  följande  rader  ur  boken  ”Folkmordens  historia”  vilka  på  många  sätt  är 
intressant för att få kännedom kring dessa massmördares sätt att utnyttja religionen, i detta 
fall islam, till att mobilisera massorna mot den kristna befolkningen i ottomanska riket: 

 
”Föreställningar  om  att  folkmordet  var  del  i  ett  heligt  islamiskt  krig  mot  de  kristna 
armenierna bidrog av allt att döma på samma sätt till att få bredare folkgrupper att sluta upp i 
förintandet av den armeniska minoriteten… De ungturkiska ledarna var dock inte själva några  
religiösa  fanatiker  utan  utnyttjade  snarare  religionens  kraft  för  mobiliserande 

syften.66 

 
Dåtidens amerikanska ambassad träffar Enver Pascha67; när ambassaden framför en del 
diplomatiska fraser och klagar på att en del lokala representanter för regeringen beter sig illa 
mot armenier. Ambassaden klagar på brist på kontroll av en del lokala representanter. 

 
Enver Pascha som var en av de främsta folkmordsansvariga uttrycker sig på följande sätt: 

 
”Ni har grovt tagit fel. Vi har fullständig kontroll över landet. Jag har inte någon lust att 
klandra våra underhuggare och är helt bredd att ta ansvar för allt som har hänt. Det är 
regeringen som har givit order om deportationerna. Det är min övertygelse att vi har helt 
rätt i att göra detta på grund av armeniernas fientliga inställning till den osmanska 
regeringen. Vi är Turkiets verkliga härskare, och ingen underhuggare skulle våga begå 

handlingar av det här slaget utan att ha fått order om det.”68 

 
Den   17   juni   1915   skrev   Tysklands   dåvarande   ambassadör   (i   Osmanska   riket)   von 
Wangenheim i ett uttalande om folkmordet på armenierna: 

 
”Det är uppenbart att deportationerna av armenierna inte bara har att göra med militära 
överväganden. Talat bey, inrikesministern, har uppriktigt sagt till Dr Mordtmann (på 
ambassaden) att Höga porten (den osmanska statsledningen) hade intentionen att göra bruk 

 
66  Kristian  Gerner  &  Klas-Göran  Karlsson,  Folkmordets historia  –  Perspektiv på  det  moderna  samhällets 
skuggsida, 2005, sid.133. 
67 En av de tre främsta ledande personerna när det gäller folkmordet på armenier och andra kristna grupper 
under första världskriget i ottomanska riket. 
68  Kristian  Gerner  &  Klas-Göran  Karlsson,  Folkmordets historia  –  Perspektiv på  det  moderna  samhällets 
skuggsida, 2005, sid.136. 
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av världskriget för att på ett genomgripande sätt ta hand om dess inre fiender, de kristna i 
Turkiet, och att i detta låg att inte störas i verksamheten genom diplomatisk intervention 

utifrån.69 

 
Till  sist  tar  vi  ett  argument  från  ”bokens”  författare  som  verkar  passande  att  nämna  i 
sammanhanget: 

 
”Men det är knappast fel att hävda att den turkiska nationalismens moderna projekt att 
förvandla den multietniska osmanska staten till en turkisk nationalstat kom ett stort steg 
närmare sitt förverkligande genom folkmordet på armenierna, och därtill en brutal 

behandling också av andra kristna grupper i det sena osmanska riket”.70 
 

Under våra religionsvetenskapliga studier konstaterades att under olika tider i historien var 
ibland religionen i politikens tjänst och ibland var politiken i religionens tjänst och det 
stämmer väl att ungturkarna utnyttjade det, i detta fall religionen i politikens tjänst. 

 
När det gäller massmordet på andra kristna grupper förutom armenier är de föregående 
uttalandena från de främsta massmördarna utan tvekan ett erkännande. 

 
Efter  så  många  kontakter  med  medlemmar  av  Syrisk  –  ortodoxa  kyrkan  verkar  denna 
tragedis effekter levande hos dem flesta. Det finns inte någon som överlevt tragedin som 
fortfarande lever. Det enda materialet hittills har varit berättelser från familjen och nära 
släktingar. Speciellt under vårt senaste arbete märkte vi att inom de flesta grupper (båda 
religiösa  och  profana  grupper)  finns  en  tendens  att  lyfta  fram  begreppet  Seyfo  som 
folkmord. 

 
Syrisk – ortodoxa kyrkans ledare (de flesta) verkade länge vara mycket försiktiga att lyfta 
fram en del begrepp som Seyfo och etnisk tillhörighet. 

 
Under den nuvarande situationen i Turkiet, det vill säga förhandlingarna med EU om 
medlemskap och en del positiva förändringar de senaste åren mot ett öppet samhälle verkar 
även kyrkan som organisation våga diskutera och lyfta fram de historiska tragedierna som 
man hittills bara pratade tyst om sinsemellan. 

 
Denna tendens tillsammans med de positiva förändringarna i Turkiet orsakar ett gemensamt 
arbete bland alla grupper (båda kyrkan och de profana grupperna) vilka engagerar sig i 
begreppet Seyfo som i sitt fall verkar vara en gemensam identitetsmarkör för alla. 

 
Ett annat intressant ”nyhet” åtminstone för oss när det gäller folkmordet på armenier och 
andra människors och gruppers tragedier i slutet av Osmanska riket är att en del officerare 
och andra gestalter ur den tyska militärmakten som jobbade i under olika befattningar under 
första världskriget i Osmanska riket, senare blev kända gestalter under andra världskriget när 

 
69  Kristian  Gerner  &  Klas-Göran  Karlsson,  Folkmordets historia  –  Perspektiv på  det  moderna  samhällets 
skuggsida, 2005,sid.141. 
70 Ibid: sid.42. 
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det gäller folkmordet på judar och romer i Tyskland och olika delar av Europa: 
 

”Sedermera framträdande politiker och officerare under nazi eran som Franz von Papen, 
Konstantin von Neurath, Hans von Seekt och Karl Dönitz fungerade som officerare och 
rådgivare till den osmanska regeringen, medan den blivande kommendanten i Auschwitz 
Rudolf Höss tjänstgjorde i den tyska armén i Osmanska riket… Tyskarnas oro för en osmansk 
genomklappning i världskriget gjorde dem ytterst måna om att hålla sig väl med de 
ungturkiska ledarna.”71

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71   
Kristian  Gerner  &  Klas-Göran  Karlsson,  Folkmordets  historia  –  Perspektiv  på  det  moderna  samhällets 

skuggsida, 2005, sid.139 
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Intervjuundersökning 
 

På 1960-talet började människor tillhörande Syrisk – ortodoxa kyrkan invandra till Sverige. 
Till Södertälje kom många från Mellanöstern i slutet av 60-talet och majoriteten från denna 
kristna grupp kom i mitten av 1970 talet och då från Turkiet, Libanon och Syrien. I Södertälje 
lever, enligt kommunens beräkningar 2007, 40 % invånare med utländsk bakgrund. Numera 
tror man att det sammanlagt bor mer än 60 000 människor (som tillhör olika kyrkor från 
Mellanöstern) i olika delar av Sverige. Det finns inte någon säker statistik över det verkliga 
antalet assyrier/syrianer och andra kristna i Sverige. Man antar att antalet säkerligen är 

betydligt större och ibland nämns 60 000 och till och med så många som totalt 90 000.72  De 
sista åren (efter Irakinvasionen) har många kristna irakier kommit till Södertälje, man räknar 
med att cirka 5000-6000 anlänt till staden. Den osäkra uppgiften/gissningen kring antalet i 
Sverige gäller alla kristna som nämnts tidigare och som kommit till landet under olika 
perioder. Men när det gäller bara kristna som tillhör Syrisk – ortodoxa kyrkan är antalet 

betydlig mindre; där antar/gissar man runt 30 000.73 

 
Syrisk – ortodoxa kyrkans medlemmar behåller en del av sina egenskaper och den särart som 
de redan hade i sina tidigare hemländer. Till exempel här i Sverige försöker de bo i samma 
område,  har  nästan  inga  kontakter  med  andra  invandrargrupper  och,  när  det  gäller 
samhället i stort, nästan bara de nödvändiga kontakterna. Begreppet ”vi” och ”dem” verkar 
fortfarande levande hos dem. 

 
Vi lämnade inte några frågeformulär till våra intervjupersoner. Vi använde oss av de nämnda 
frågorna kring identitet och identitetsförändring. Vi antecknade vad intervjupersonerna sa, 
var en för sig under intervjuerna, som kunde vara relevant i sammanhanget. Efter varje 
intervju satte vi oss i ett caffée eller i en lokal skrev ner av vår intervju resultat med hjälp av 
våra anteckningar. Här nedan skriver vi ner vad våra intervjupersoner har sagt kring ämnet 
som är föremål för vår undersökning: 

 
 

Person 1. 

 
Man i 50 årsåldern: Kom till Sverige som 16 åring i mitten av 1970-talet. Han vill inte prata så 
mycket om kyrkan men är tydlig med att han även ser kyrkan som en social mötesplats dit 
han kommer ofta. Han anser sig inte speciellt religiös men tycker om att komma till kyrkan 
för att träffa sina vänner. Han säger att han då och då gärna hjälper till med administrativa 
arbetsuppgifter. Han säger att de flesta som kommer till kyrkan är äldre och pensionärer. De 
kommer hit för att träffa sina vänner och bekanta. 

 
Människor som jobbar har varken tid för kyrkan eller för andra föreningsaktiviteter. En del 
ungdomar är mer eller mindre aktiva i olika föreningar (sport och etniska föreningar) när de 
har tid under vardagar kommer de till kyrkan. 

 
72 Dagens Nyheter (2005-01-07) 
73 Göran Gunner & Sven Halvardson (red.), Jag behöver rötter och vingar – om assyrisk/syriansk identitet i 
Sverige, 2005, sid.31 
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Hans svar på intervjufrågor: 

 
Om sitt gamla hemland nämner han en del svårigheter, både från sina egna upplevelser och 
vad han hört från äldre människor; det är trakasserier, diskriminering, känslan av ensamhet, 
oro och rädsla. Man är tacksam för de möjligheter som finns i det nya hemlandet. Som svar 
på vår fråga kring identitet säger han att kyrkan är fortfarande mycket viktig för oss. Men de 
som inte kommer till kyrkan eller tillhör andra församlingar är ändå samma folk, säger han. 
Han använder begreppet assyrier för att beskriva sin etniska tillhörighet. 

 
Han säger att han har jobbat tillräckligt mycket, barnen har blivit stora och antingen bildat 
egna familjer eller har egna jobb och vänner, på så sätt kan man känna sig lite ensam. Kyrkan 
och en del föreningar är platser där man kan utföra en del jobb eller bara komma dit för att 
träffa vänner, säger han. Under gudstjänster, religiösa högtider och andra aktiviteter får man 
träffa vänner och bekanta i kyrkan. De flesta vanliga medlemmar som inte har någon 
befattning inom kyrkan eller i någon förening har nästan liknande svar när det gäller frågor 
kring kyrkan, identitet (båda etnisk och religiös). 

 
Man  är  medveten  om  olika  konflikter  som  sedan  länge  finns  mellan  en  del 
kyrkoförsamlingar, mellan en del profana/etniska föreningar och mellan profana grupper 
och kyrkoförsamlingar. Under intervjuer kunde frågor kring detta verka mycket besvärande 
för en del människor och deras spontana svar var alltid: ”Vi är ett och samma folk.” 
Oron för familjen, för gruppgemenskapen och framförallt för barnens framtid i det nya 
hemlandet märker man hos intervjupersonen. 

 
Person 2. 

 
Man runt 55 års ålder som kom till Sverige i början av 1970-talet. Egen företagare som säger 
att han i många år nästan jobbade dygnet runt men nu bestämt sig för att jobba mindre för 
att kunna vara med familjen och även få möjligheten att jobba aktivt i kyrkan för sitt folk. 

 
Han guidade oss i den nya kyrkobyggnaden som var nästan färdigbyggd. Det verkade under 
intervjun som att hans etniska identitet var mer framträdande än den religiösa identiteten. 
Han säger att kyrkan har en social funktion för olika åldersgrupper. De flesta som kommer till 
kyrkan är äldre personer men även många unga, en del vuxna som arbetar på vardagarna 
kommer till kyrkan på söndagarna för att träffa vänner och släktingar, säger han. 

 
Den nya kyrkan som man byggt i Hovsjö har som mål att dra till sig fler ungdomar så att de 
ska känna att de tillhör Syrisk - ortodoxa kyrkan, men även den ska vara ett ställe som kan 
bidra  till  att  man  lär  sig  det  historiska  arvet. I  kyrkan  visar  han  en  del  målningar  och 
skulpturer över händelser genom historien, i detta fall från de gamla assyrierna och Babylon. 
Människor som kommer till denna kyrka kallar sig för assyrier. 

 
De har datasalar där man vill att kyrkans medlemmar, framförallt unga människor, skall 
komma och sitta på kvällarna för att bland mycket annat få möjlighet att göra sina läxor, 
man har även biljardrum och musikanläggningar för att locka till sig de som är unga. För barn 
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och ungdomar finns olika aktiviteter som de kan delta i efter skolan. Där finns även två 
tillräckligt stora klassrum för elever som kan delta i modersmålsundervisning. 

 
På översta våningen finns biskopssätet med några rum i ett stort utrymme och det är den 
viktigaste delen av den nya kyrkan. På samma våning, precis vid biskopssätet, finns 
Skandinaviska Centrala Ungdomsförbundets lokaler och detta visar att kyrkan har ett mål att 
skapa nära kontakter med ungdomar. 

 
Han svar på intervjufrågorna: 

 
Han nämner också en del svårigheter från både sina egna upplevelser och andras när det 
gäller livet i sitt gamla hemland. Han verkar vara påläst och under intervjun nämnde han att 
han även har tid läsa, skaffa både skriftligt och muntligt material genom sina kontakter med 
äldre människor som han pratar med om de svårigheter som fanns i deras gamla hemländer. 

 
En av oss kommer från samma land som vår intervjuperson och på så sätt blir samtalen 
under intervjun mer livliga, personliga och intressanta, men harmoniska. Han var mycket 
stolt över kyrkans nya byggnad, även om han inte var speciellt religiös. Skulpturer, bilder på 
kyrkans väggar som associerar till det gamla assyriska folket visade han stolt för oss. 

 
Med tanke på svaren på våra frågor nämnda han en hel del om händelser som skedde i hans 
tidigare hemland, både under andra världskriget och senare. Han nämnde också uttrycket 
Seyfo, det vill säga, ”svärdets år”. Han verkade vara mycket medveten om 
generationsskillnader och konflikter bland människor som tillhör Syrisk - ortodoxa kyrkan i 
nya hemlandet. 

 
Något vi märkte hos vår intervjuperson var att han sa att numer skaffar man färre barn och i 
längden innebär detta att kyrkans medlemsantal minskar. Det är även en oroande tanke, 
säger han, att nu läser många vidare och skaffar arbete i andra länder och det blir svårare för 
kyrkan att samla sitt folk. Sådana bekymmer kom också till uttryck under intervjun. 

 
 

Person 3 och 4 (Ett par; man och hustru) 

 
Paret driver tillsammans ett kafé på vardagar (måndag - fredag). De går upp tidigt för att 
kunna sälja frukost till kunder som är på väg till jobbet. När helgen kommer är de trötta och 
tar igen sig för att orka en ny vecka. 

 
Mannen säger att kyrkan är viktig för honom men inte på samma sätt som den var hemma i 
byn, där den var en naturlig samlingsplats och det var den mest centrala för oss. 
Hans familj kom hit i början av 70 talet från Syrien och är i 60-årsåldern. 

 
Paret säger att de går till kyrkan, men inte varje vecka. Det gör de äldre som inte behöver, 
eller de som av någon anledning, inte kan arbeta; för dem blir det en plats där de kan träffa 
andra. Det finns många som inte kan prata så mycket svenska och inte kan göra så mycket 
annat än att gå till kyrkan. Där har de alltid någon att prata med. För många ger det en 
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trygghet och det är något man känner igen från sitt hemland. 

 
När det gäller ungdomar säger våra intervjupersoner: Att få de yngre människorna till kyrkan 
är svårare. Tiden räcker inte till. Skola, sport, vänner och andra egna aktiviteter är viktigare 
för de yngre. Kyrkan är nog orolig att unga människor inte har ett så stort intresse för kyrkan 
längre, säger paret. Det ordnas en hel del aktiviteter för de yngre men jag tror att det blir 
svårt att få dem att komma till kyrkan, tilläger de. 

 
Till jul och påsk är kyrkan full men det beror på att det är då man träffar familjen och 
släktingarna och man går gemensamt till kyrkans firande, säger maken. Hustrun håller med 
maken men tror att kyrkan blir viktig för människor när de gifter sig och skaffar familj. Man 
vill ju visa var man kommer ifrån och hur traditionerna ser ut. Hon känner ändå en oro för 
ungdomar och deras livsstil. Hon säger att det finns så många som kommer i bråk med sin 
familj och det är inte bra för vårt folk. Hon har förståelse för att man inte går till kyrkan varje 
söndag, men till kristna högtider är det viktigt att man går till kyrkan. 

 
Genom deras svar märker man att det finns generationsskillnader och konflikter. Det sker 
förändringar när det gäller värderingar; som, speciellt gamla, traditionsbundna människor är 
måna att bevara medan unga, nya generationer har inte så stor respekt för värderingar när 
det gäller familjen, kyrkan och religionen, säger Paret. Mer eller mindre kommer våra 
intervjupersoner med sådana argument när de försöker kritisera en del egenskaper hos unga 
människor. 

 
Här  verkar  paret  lite  försiktigt  när  det  gäller  svårigheter  som  man  har  haft  i  gamla 
hemländer. Det kan vara affärsmässig (vilket är inte något fel) det vill säga att man har 
kunder som tänker och tycker väldigt annorlunda och man vill inte förlora dem. De kommer 
från Syrien; detta land är lite annorlunda, vilket vi har skrivit om i vår d-uppsats, om man 
jämför med de andra länderna som kyrkans medlemmar kommer ifrån. I det här landet var 
man tolerant mot kristna minoriteter på grund av landets speciella situation eller rättare 
sagt att på grund av den historiska konflikten mellan shiamuslimer och sunnimuslimer. 

 
Person 5 

 
Man i 40-årsåldern som driver en kemtvätt och kommer från Libanon. Det finns många 
kristna symboler som är synliga när man kommer in i lokalen. Ett krucifix hänger över 
dörrposten och på väggen ser man foton över kyrkomän. Mannen har ett stort kors 
hängande runt halsen. 

 
Kyrkan är mycket viktig säger han och han går i kyrkan så ofta han kan. Som kristen vill jag 
besöka kyrkan och fira gudstjänst med andra, säger han. Han tycker kyrkan försöker ordna 
aktiviteter för de yngre och det gör att de kommer till kyrkan och träffar andra. 

 
För de äldre är kyrkan en social plats dit man kan gå och dricka en kopp kaffe och prata med 
andra, detta gör de på vardagarna då deras barn jobbar och de kanske känner sig ensamma 
hemma, tilläger han. 
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Kyrkan kanske kan vara väldigt viktig för äldre, man känner sig aldrig ensam där och så 
känner även jag, säger han. Om det ibland känns tungt vet jag att jag kan gå till kyrkan och 
träffa någon, då känns det lättare. Han tror att fler kommer till kyrkan för att de är kristna, 
för att de är troende. Man vill träffa andra kristna. 

 
Vår intervjuperson är religiös. För honom är Jesus, kyrkan och kristenheten det viktigaste. 
Det verkar som om han inte bekymrar sig när det gäller kunder. Inte bara hemma utan även 
på sin arbetsplats bär han på sig sin religions märken och symboler. Han identifierar sig i 
första hand med sin religion. Han kommer, som vi nämnt ovan från Libanon, där religiösa 
motsättningar och religiös tillhörighet spelade och fortfarande spelar en stor roll. Han trivs i 
sitt nya hemland och känner sig hemma, säger han. 

 
 

Person 6 

 
En kvinna, jobbar som kulturarbetare, kom till Sverige 1974, maken kom 1978. De är båda 
från Syrien men kvinnan är född i Syrien och uppvuxen i Libanon. De har tre barn som är 
födda i Sverige. Deras barn är numera vuxna, högutbildade, har egna familjer och jobbar. 

 
Hon säger att hon är kristen men inte speciellt religiös. Hon går till den Syrisk - ortodoxa 
kyrkan vid speciella högtider som till exempel bröllop, dop, begravning. Annars går familjen 
till andra kristna församlingar som Svenska kyrkan och Katolska kyrkan. Barnen är 
konfirmerade i Svenska kyrkan. Hon motiverar detta med att barnen är födda här och kan 
svenska språket mycket bättre än sitt modersmål. Hon säger vidare att liturgin i Syrisk - 
ortodoxa kyrkan är för svårt för oss att förstå och varför ska barnen gå dit när de inte förstår 
vad prästen säger. 

 
I Syrisk - ortodoxa kyrkan är gudstjänsterna, säger hon, för långa, flera timmar och vi förstår 
inte språket, de pratar arameiska. Varför ska man sitta och lyssna på något man inte förstår? 
Sen pratar prästen om något som inte alls är relevant för vår tid och det verkar ännu svårare 
för ungdomar. Ta gärna upp något som handlar om vår nutid och passar vår tid, säger hon. 

 
Hennes svar på intervjufrågor: 

 
Av någon anledning vill hon inte gärna prata om etnisk tillhörighet och om sina gamla 
hemländer. Det är inte för att det inte finns något att prata om det, utan man märker att hon 
har en hel del, till och med mycket, att säga om det, vilket man kan märka i hennes 
kroppsspråk, sättet att prata, ansiktsutryck men ändå ville hon inte säga vad hon tycker om 
sitt tidigare hemland. 

 
En av oss bodde i början av 1980-talet (sammanlagt 8 år) i Syrien och Libanon. Det nämndes 
under intervjun för att få lite mer att prata om eller lite mer samtal kring tidigare hemlandet 
(här menas båda Syrien och Libanon). Men hon var fåordig kring sitt gamla hemland. 

 
Hon var en av de få som kritiserade kyrkan och prästerna öppet för att de har en del brister 
när det gäller att vara en länk mellan samhället och kyrkans folk. Motsättningar mellan 
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generationer, sättet att behandla våra äldre är skamligt, en del unga behandlar sina far- och 
morföräldrar som om man behandlar hundar (hennes uttryck). 

 
Hon nämnde också att människor jobbar för mycket och har inte tid med familjen, barnen 
får inte tillräckligt mycket närhet, värme och uppfostran. Hon motiverade sina argument 
genom att säga att de flesta kommer från landsbygden i sina respektive gamla hemländer, 
de har inte tillräcklig utbildning för att kunna få ett jobb här. De flesta satsar på att, med 
hjälp av vänner och släktingar, starta eget vilket tar nästan all deras tid för att lyckas, på så 
sätt förlorar man mycket när det gäller familjen, barn m.m. 

 
Men samtidigt säger hon att de ungdomar som hamnar fel inte tillhör någon speciell kategori 
bland de människor som tillhör Syrisk - ortodoxa kyrkan, utan det finns sådana ungdomar 
bland alla kategorier; rika, fattiga, utbildade och lågutbildade. Det som kanske är gemensamt 
för de flesta, som hamnar utanför samhället eller saknar harmoni med sin omgivning, bland 
mycket annat är att deras föräldrar på något sätt inte har tid med dem. 

 
Hon är kritisk mot kyrkan. Hon säger att det är många som väljer att gå till andra kyrkor, där 
man förstår vad de säger. Det är ingen som vågar framföra någon kritik mot kyrkan och 
prästerna; dels för att det är många som har respekt för kyrkan och prästerna, dels att 
kyrkan och prästerna inte vill ändra på något. 

 
Hon nämner också att det finns stora problem mellan generationerna. Många äldre blir illa 
behandlade, nästan som djur. De vill behålla saker på det gamla sättet men många unga 
utbildar sig och får andra tankar och synsätt. Det är svårt och det blir ofta konflikter. I 
framtiden, tror hon, det blir svårt för kyrkan när man redan nu kan se att unga människor 
inte kommer till kyrkan. Hon säger att unga människor har identitetsproblem när det gäller 
deras kontakter med familjen, kyrkan och samhället. 

 
Det  bör  påpekas  här  att  vår  intervjuperson  inte  tillhör  någon  profan  grupp,  utan  att 
religionen  och  kyrkan  verkar  vara  viktig  för  henne  men  det  intressanta  med  hennes 
argument att hon kritiserar kyrkan för brist på anpassning när det gäller nya hemlandet. 

 
 

Person 7 

 
Ung tjej i 20-årsåldern, jobbar tillsammans med sin mor på ett café. Hon säger att hon är 
kristen och går till en speciell församling i Södertälje (S:t  Afrem). Hon går med sin familj på 
högtider som jul och påsk men även andra söndagar. Hennes föräldrar kommer från Turkiet 
och hon är född i Sverige. Långa gudstjänster tycker hon inte är tråkigt men hon säger att 
hon kan bli trött när hon inte förstår vad de säger. Hon tycker det är viktigt att man visar och 
känner respekt för prästerna för de tar ansvar för alla i kyrkan. 

 
Unga människor kommer inte lika ofta till kyrkan, säger hon, men tycker inte att det är något 
konstigt för man har inte tid. Hon säger att när hon gick i gymnasiet var det svårt med alla 
läxor och på helgerna pluggade man. Hon säger att hon vill plugga vidare, men inte just nu, 
hon jobbar nu och vill sen ut och resa. 
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Hon har inte mycket att säga om föräldrarnas gamla hemländer. När det gäller etnisk 
tillhörighet kallar hon sig för syrian. Det verkar som att hon har ett fungerande familjeliv. 
Det som man märker hos en del kristna individer eller familjer som tillhör Syrisk - ortodoxa 
kyrkan är att de verkar vara nöjda med att bo i Södertälje (bland sitt folk - deras uttryck), att 
ha en fungerande ekonomi, att ha ett fungerande familjeliv och en fungerande kontakt med 
andra  kyrkomedlemmar samt  goda  relationer med  någon  församling.  Sådana  tendenser 
fanns hos nästan alla våra intervjupersoner som valdes en av församlingens präst under vårt 
föregående arbete det vill säga under d-uppsatsarbetet. 

 
För dem var de traditionella familjvärderingarna det viktigaste och den som bäst kan värna 
om dessa värderingar är kyrkan. För dem är kyrkan den främsta identitetsmarkören här i 
deras nya hemland liksom den var i deras eller deras föräldrars gamla hemländer. 

 
 

Person 8 

 
En   man   i   45-årsåldern.   Han   är   från   Turkiet   och   mycket   engagerad   i   frågan   om 
assyrier/syrianer. Han är verksam bland profana grupper. Han jobbar som assistent i frågor 
rörande assyrier/syrianer i ett utbildningscentrum. Intervjun skedde på hans arbetsplats. Det 
var  intressant  att  samtala  med honom  kring frågor generellt  om  identitet och  speciellt 
identitetsförändringar inom denna grupp av människor som tillhör Syrisk - ortodoxa kyrkan. 
Det verkar som han har ett nätverk bland ekonomiskt starka människor, kristna individer, 
som är medlemmar i kyrkan, har kontakt med kyrkans ledare och reser runt i olika europiska 
länder. När vi försökte kontakta honom via en vän var han bortrest. Under intervjun fick vi 
veta  att  han  varit  i  Rom  för  att  samla  material som  handlade  om  olika  tragedier som 
drabbade Syrisk – ortodoxa kyrkans medlemmar under första världskriget i olika delar av 
Mellanöstern. 

 
Hans arbetsplats var som ett litet bibliotek. Det lilla biblioteket har bara litteratur om 
assyrier/syrianer. Han berättade under intervjun att det finns mycket material på olika språk 
som väntar på att bli översatt till svenska, turkiska och arabiska. Han berättade också att en 
hel del nytt material som han har samlat genom sina resor, speciellt, i Rom handlar om de 
tragedier som drabbade assyrier/syrianer under första världskriget. 

 
Hans svar på intervjufrågor: 

 
Han sa att kyrkan är en av de institutioner som assyrier/syrianer har identifierat sig med i 
sina   gamla   hemländer.   Olika   omständigheter   ledde   till   att   kyrkan   alltid   hade   en 
framträdande roll som identitetsmarkör för människor. Det var inte alltid frivilligt utan man 
kan säga att det var det enda tillåtna sättet i våra gamla hemländer. Man kunde tillexempel 
inte öppet hävda att man var assyrier det vill säga att hävdandet av etnisk tillhörighet var 
riskabelt. 

 
Han säger att folk och kyrkan rörde sig innanför de gränser som makthavare hade satt för 
dem. Makthavarna var måna om att se till att de som spelade en framträdande roll i olika 
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religiösa institutioner inte skulle motarbeta makten, utan man använde sig av olika knep för 
att åstadkomma ett samarbete med ledande människor som hade olika befattningar i kyrkan 
och dess institutioner. 

 
Han hävdade också att kyrkans institutioner mer eller mindre tvingades eller uppfostrades i 
ett sådant arbetssätt sedan flera decennier tillbaka. Biskopssätet för hela Syrisk - ortodoxa 
kyrkan är sedan flera decennier placerat i Syriens huvudstad Damaskus. Prästerskap och 
biskoparnas  val  ligger  för  det  mesta  hos  de  kristna  ledare  som  bor  (i  biskopssätet  i 
Damaskus) i Syrien, säger han. 

 
Han är kritisk mot kyrkans ledare och hävdar att de har svårt att anpassa sig till de nya 
omständigheter som råder i deras nya hemländer. Man försöker med gamla metoder som 
man använde sig av i sina gamla hemländer, vilket leder till splittring istället för att samla 
gruppen. När det gäller profana grupper har vi organiserat oss när vi flyttade från våra 
tidigare hemländer, säger vår intervjuperson. Men samtidigt påpekar han att det finns 
splittring bland kyrkans medlemmar när det gäller etnisk tillhörighet. Han hävdar vidare att 
meningsskiljaktigheter är normala och till och med kan vara hälsosamma för att finna vad 
som bäst passar vårt folk, men när det gäller konflikter om en del historiska händelser och 
etnisk tillhörighet verkar det vara ett stort problem för oss, åtminstone nuförtiden. 

 
Hans arbete handlar, som vi nämnt ovan, om att samla material kring tragedier som hände 
kyrkans medlemmar i ottomanska riket under första världskriget. Assyrier/syrianer kallar de 
tragedierna för Seyfo det vill säga svärdets år. Genom en del material, intervjuer och diverse 
samtal verkar det som om man vill, med den historiska händelsen Seyfo, åstadkomma en 
samlande identitetsmarkör för assyrier/syrianer. 

 
Han säger, som våra andra intervjupersoner, att han trivs bra i sitt nya hemland. I ett öppet 
samhälle kan man diskutera sina problem som alla andra utan att vänta sig några fysiska 
eller psykiska konsekvenser, säger han. Och han hävdar att dessa möjligheter kan hjälpa oss 
att  göra  mycket  för  vårt  folk  som  i  åratal  levt  under  förtryck,  diskriminering  och 
deportationer under diverse diktatorer i våra gamla hemländer. 

 
Det verkar också som att han är mycket medvetet om de svårigheter som kan förekomma i 
deras nya hemland det vill säga svårigheter som skapar anpassningsproblematik mellan 
kyrkan och det nya samhället, mellan kyrkan och dess folk, mellan kyrkan och en del profana 
grupper, konflikter inom familjen, generationskonflikter, vilka leder även till olika 
identitetsproblem. Antydningar om dessa svårigheter förekom ofta under intervjun i olika 
sammanhang. 

 

 
 
 

Person 9 

 
En ung kvinna som är född och uppvuxen i Sverige och ungefär i 20 årsåldern. Hennes 
föräldrar kommer från Syrien. Hon bor fortfarande hos sina föräldrar men har ett brett 
kontaktnät med olika människor (män och kvinnor - vilket hon själv nämnde) båda från sin 
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egen grupp och andra grupper. Hon verkar mycket öppen och vänlig. 

 
Hon säger att hon bodde med sina föräldrar i flera år i Södertälje, men för fem år sedan 
flyttade de därifrån på grund av det långa pendlingsavståndet mellan hemmet och det lilla 
familjeföretaget (ligger i Stockholms innerstad) och hennes arbetsplats. Numer bor familjen i 
ett annat invandrartätt område; det är en blandning av olika invandrargrupper som även 
tillhör olika religiösa grupper. 

 
Det svar som vi är välbekanta med när man direkt eller indirekt frågar vilka kristna grupper 
de tillhör brukar svaret vara assyrier eller syrianer. När man försöker ta reda på lite mer om 
det, kan svaret från en del vara: Vi är ett och samma folk. Detta svar brukar man få från 
vanligt folk som är måna om att hävda sin identitet som kristna och samtidigt emot 
splittringen bland kristna grupper från Mellanöstern. Svaren från den unga tjejen var 
liknande. 

 
Hennes svar på intervjufrågor: 

 
Hon säger att kyrkan fungerar ibland som ett föräldrahem. Där känner man sig hemma även 
om man sällan besöker den. Ja, jo, säger hon, man både saknar och inte saknar Södertälje. 
Jag vet inte varför jag säger så. 

 
Jag har varit tillsammans med mina föräldrar och besökt Syrien och träffat mina släktingar 
och andra kristna, även en del muslimer. Ett ställe som är mycket annorlunda än Sverige. 
Varje gång jag besökte Syrien längtade jag till Sverige och mina vänner, säger hon. 

 
Mina föräldrar har berättat mycket om Syrien och om Turkiet. Mina far- och morföräldrar 
flydde från Tur Abidin (i södra Turkiet) till Syrien, i slutet av första världskriget. Under 
intervjun nämner hon upprepade gånger vad hennes föräldrar och en del andra släktingar 
och vänner till familjen har berättat om Seyfo det vill säga hur man utsattes för våld och 
trakasserier. Vi får möjlighet att veta hon är aktiv i en del föreningar (etniska, sport och 
intresseföreningar) och för mer information om Seyfo rekommenderar hon en del tidningar 
samt böcker för oss. 

 
Hon säger att unga människor, speciellt de som är födda i Sverige, har en del svårigheter 
hemma. Ibland kan dessa svårigheter leda till att barnen lämnar föräldrahemmet och bor 
själva. De flesta har kontakt med sina familjer, till och med goda kontakter, men det finns 
enstaka personer som inte har så bra kontakt med familjen eller vänner. Det kan hända att 
man tappar kontakten helt och hållet. Det finns sådana enstaka fall, tillägger hon. 

 
Hon nämner att man inte kan acceptera en hel del av vad ens familj vill att man ska göra 
eller inte göra och det är viktigt att hitta balansen. Man vet att mammor och pappor älskar 
sina barn och då kan man ändå hitta något gemensamt. Förresten behöver man inte berätta 
allt vad man tänker och tycker för sina älskade föräldrar, säger hon, medan hon småler. 

 
Den unga kvinnan är aktiv i olika ungdomsverksamheter och studentlivet verkar ha en bred 
umgängeskrets. De människor som vi träffade under våra intervjuer, vilka har kontakt med 
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kyrkan och en del andra organisationer verkar för det mesta ha liknande positiva saker att 
säga om kyrkan, familjen och om sitt nya hemland. 

 
Det intressanta med denna unga kvinna är att hon inte verkar hålla med om vad hennes 
föräldrar tänker och tycker kring en del saker och ting. Men att hon på grund av dessa 
skillnader hänvisar till kärleken mellan barn och föräldrar som en lösning på dessa skillnader. 
Medan de som är flitiga besökare i kyrkan och mer religiösa lyfter fram kyrkan, religionen 
och familjen för att kanske på något sätt dölja/dämpa skillnaderna. 

 
 

Person 10 
 
 

Hon är från Irak, i 45-årsåldern och har tre barn. Hon kom till Sverige för tjugo år sedan. Hon 
jobbade aktivt i några år som medlem av en annan religiös grupp (en känd sekt) även om 
hon var assyrier (som hon kallar sig själv). Nuförtiden är hon arbetslös, även om hon har ett 
litet företag som inte verkar så lönsamt, men hon söker aktivt jobb.  Hennes familj flydde 
från Iran under första världskriget till Irak. Hon växte upp i Södra Irak bland shiamuslimer 
innan hon kom till Sverige. 

 
Vi ville gärna veta/eller var helt enkelt nyfikna; varför hon gick med i en annan kristen grupp 
(en sekt) och arbetade mycket aktivt där i några år. Det verkade som om hon ville och 
samtidigt inte ville berätta hela historien. Hon nämnde familjeproblemet. Det har vi hört och 
även en av oss har träffat enstaka gånger människor, för det mesta individer som tillhörde 
olika kristna grupper från Mellanöstern, som är aktiva i olika sekter. 

 
Hon motiverar sitt avståndstagande från sekten med att hävda att barnen (som är vuxna) har 
en annan syn (inte är speciellt religiösa) på religionen och även att hennes syn har ändrats 
med tiden. I Sverige märker man att mitt sätt att engagera mig i religionen gjorde att jag blev 
isolerad från vänner och släktingar, säger hon. 

 
Nu har jag, säger hon, mer kontakt med vänner och släktingar men väldigt sällan kan besöka 
någon församling av Syrisk - ortodoxa kyrkan. Hon säger också att barnen (20-25 år) inte 
heller är aktiva som kyrkobesökare. Det verkar som om hon lyfter fram sin etniska identitet 
(assyriska) framför den religiösa tillhörigheten. 

 
När vi frågar varför hennes farföräldrar flyttade från Iran? Hon säger att på grund av kriget 
(första världskriget) flydde mina förfäder till nuvarande Irak. Det var krig mellan muslimer 
och kristna, till sist blev kristna tvungna att fly därifrån, säger hon. Hon berättar om en hel 
del tragedier, som hände kristna under den tiden, vilket hon har hört av sina föräldrar. 

 
Hennes svar på intervjufrågor: 

 
Hon säger att hon inte har haft någon hjälp från kyrkan även om hon har en del svårigheter 
när det gäller relationen med en del familjmedlemmar, även sina nuvarande ekonomiska 
svårigheter (arbetslöshet). En del av mina vänner och släktingar besöker kyrkan och har en 
bra relation med kyrkan, säger hon. 
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När det gäller mitt gamla hemland har jag själv inte märkt några speciella svårigheter, där 
bodde vi bland shiamuslimer som behandlades mycket illa av den dåvarande regimen. Mina 
föräldrar och andra kristna berättade om en massa hemska saker som hände kristna under 
olika perioder. Jag kommer ihåg, säger hon, det som var den stora skillnaden mellan oss och 
andra var att vi var kristna och de andra flesta var muslimer, annars pratade vi samma språk, 
gick till samma skola och arbetade i samma arbetsplats och som jag kommer ihåg det hade vi 
respekt för varandras religion. 

 
Religionen spelade en viktig roll i människors vardag i mitt gamla hemland och jag var mer 
religiös  och  försökte  göra  mina  religiösa  plikter  och  var  noga  med  det.  Här  i  mitt  nya 
hemland var jag aktiv med en kristen grupp i några år, säger hon. Religion och religiositet var 
en viktig del av mitt liv. Sedan några år tillbaka är jag inte så engagerad i religiösa frågor. Nu 
har jag, säger hon, en bra relation med mina barn, släktingar och en del gamla vänner från 
mitt gamla hemland. 

 
När det gäller relationen mellan olika generationer ger hon ett exempel från sin egen familj; 
till exempel när jag var ung hade vi stor respekt för våra föräldrar, far- och morföräldrar och 
en del äldre släktingar. 

 
Mina barn har ett annat sätt att behandla sina föräldrar och andra släktingar, säger hon. Ett 
av mina barn bor och arbetar i en annan stad och jag har bra kontakt med honom/henne, 
men med mina släktingar har de väldigt sällan kontakt. Ungdomar har inte tid för vare sig 
religion eller kyrkan, säger hon. Min relation med mina barn funkar bra, men det finns en del 
släktingar och vänner där det inte fungerar alltid. 

 
Mina föräldrar kallade sig för assyrier, andra kallade oss för assyrier och därför kallar jag mig 
för assyrier. Det fanns kristna som kallade sig för kaldéer och syrianer men vi var alla kristna 
och  kände  en  samhörighet.  Här  i  Sverige  är  nästan  alla  kristna  men  bryr  sig  inte  om 
religionen så mycket. 

 
 

Person 11 

 
Man i 55-årsåldern, ursprungligen från Turkiet, kom till Sverige 1977. Han är gift och har två 
vuxna barn. Han är mycket vänligt, påläst och verkar vara en mycket omtyckt person i sin 
omgivning. Kyrkan och religiositet är viktigt för denna person. 

 
Han berättar att han gick en treårig klosterutbildning i sitt gamla hemland. Här i Sverige läste 
han en del kurser, både språkliga och yrkesinriktade. Idag jobbar han inom kulturbranschen. 
Han är väl insatt i både kyrkans och olika föreningars verksamhet, när det gäller deras arbete 
och kontakter båda med medlemmar och det svenska samhället. Barnen är högutbildade, 
jobbar och är mycket aktiva i olika föreningar och välgörenhetsarbete, säger han. 

 
Hans svar på intervjufrågor: 
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Han verkar väldigt nöjd med att vara i Sverige. Han beskriver sin familj som harmonisk och 
välanpassad i sitt nya hemland. När det gäller det tidigare hemlandet börjar han med en del 
historier som handlar om diskriminering och förföljelser, vilka han själv har upplevt. Han 
berättar också med sorg och saknad att han har, av olika omständigheter, tvingats bryta upp 
från sin kultur och sitt folk, han menar det gamla hemlandet. 

 
När det gäller kyrkan har denne man en del intressanta påpekanden att nämna här: Kyrkan 
har inte följt med den nya tiden och inte anpassat sig efter folket och det nya landet, där allt 
ser annorlunda ut än jämfört med mitt gamla hemland. Kyrkan har valt att behålla en del av 
de gamla traditionerna, där prästerna håller gudstjänst och därefter en mässa, detta pågår i 
flera timmar och det är för länge. Det är därför det är svårt att få unga att komma till kyrkan 
och att man sedan inte förstår det som sägs gör det inte lättare att vilja gå till kyrkan en 
söndag, heller. 

 
Han berättar att prästerna bara pratar om det som står i bibeln, det vore bättre om man 
pratade om hur världen ser ut idag och om situationen i Södertälje. Då kan man visa på hur 
man kan hantera något som står i bibeln, det skulle intressera de som kom dit. 

 
Kyrkan är en stängd institution för utomstående och en mycket sträng institution för sina 
egna, säger han. Han tillägger också att ungdomar jämför kyrkan, som institution, och dess 
ledare med det gamla Sovjet, där folket enbart hade ledarna att lyssna på. Det är kyrkan och 
prästerna som talar om hur det ska vara och vill inte ha någon insyn eller ändring. På grund 
av detta väljer många att inte komma till kyrkan. Det finns motsättningar inom kyrkan men 
det är inte någon som vågar framföra synpunkter till ledarna och prästerna, säger han. 

 
Intervjupersonen berättar att han går till kyrkan för att möta Gud. Numer används kyrkan 
även som en social institution, han tycker att det är fel och säger att tron är det viktigaste. 
Den religiösa identiteten är mycket viktig för denne man. 

 
Han berättar också att skilsmässor inom kyrkan har ökat. Många jobbar jämnt och man har 
inte tid för varandra, det här blir ett problem för kyrkan. Dessutom vill många unga studera 
vidare och har inte tid för kyrkan, speciellt inte att sitta flera timmar en söndag. Han hävdar 
att om kyrkan inte anpassar sig till det moderna samhället, blir framtiden osäker för oss alla. 
Han är välanpassad i samhället, barnen har bra utbildning och jobb och är aktiva i en del 
välgörenhetsföreningar, även assyriska/syrianska föreningar och institutioner. 

 
Han påpekar också att de ungdomar som har svårigheter inte tillhör någon speciell kategori 
inom den Syrisk - ortodoxa kyrkan. Det finns ungdomar från rika och fattiga familjer, det 
finns ungdomar från välutbildade familjer och från familjer som kommer direkt från 
landsbygden. 

 
När det gäller relationen mellan olika generationer säger han att den inte fungerar. Kyrkan 
och andra föreningar, det vill säga profana grupper, är inte välanpassade i det nya samhället. 
De vare sig förstår det nya samhället eller den nya generationen som är född och uppvuxen 
här. Han nämner också att många unga människor i Södertälje, vilka har mycket svårigheter 
när det gäller att anpassa sig till samhället samt relationen med föräldrar och andra äldre 
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släktingar. 

 
Jag tycker, säger han, att vissa saker är viktiga för oss; religionen, kyrkan, en 
överenskommelse om en etnisk tillhörighet. Han säger vidare att kristna har en del historiska 
händelser som är mycket viktiga för dem t.ex. de historiska kyrkokonflikterna och de senare 
förföljelserna t.ex. folkmordet under första världskriget. 

 
Vi samtalade länge med vår intervjuperson. Hans beskrivning av kyrkan, familjen, 
generationskonflikter och diverse omständigheter i hans nya hemland och även en kort 
beskrivning av situationen i hans tidigare hemland var väldigt intressant att höra. 

 
Person 12 

 
Kvinna i 40-årsåldern. Jobbar i ett litet företag i Södertälje. Kom till Sverige för 20 år sedan. 
Hon är från Libanon. I början bodde hon i en annan stadsdel, men flyttade för ungefär 10 år 
sedan till Södertälje. Hon är vänlig och vill gärna prata med oss. Hon är inte speciellt religiös 
och besöker kyrkan endast under en del högtider om hon har tid. 

 
Hennes svar på intervjufrågor: 

 
Hon tycker att kyrkan behövs och fyller ett stort behov av tillhörighet bland människor. Den 
enda skillnaden mellan oss och de andra i vårt tidigare hemland var att vi var kristna och 
kyrkan var den plats, som man gick till förutom familjen, när man hade något bekymmer 
eller hade problem med någon inom eller utanför gruppen. Här vet jag att många av oss 
fortfarande i första hand vänder sig till kyrkan när de har liknade svårigheter. 

 
Hon säger att hon har många vänner utanför gruppen, även om hon säger att det känns 
annorlunda att bo i Södertälje och umgås med folk inom gruppen. Hon nämner i förbigående 
också sina svårigheter med sin egen familj när det gäller ett äktenskapsförsök en gång i tiden i 
sitt nya hemland. 

 
Om sitt gamla hemland nämner hon en del svårigheter t.ex. motsättningar mellan olika 
religiösa grupper, osäker framtid, och rädsla för nära och kära på grund av lokala konflikter. 
När det gäller relationer mellan olika generationer har hon inte så mycket att säga. Hon 
nämner en del motsättningar och ungdomskravaller i Södertälje. 

 
Svar på frågan kring tillhörighet, identitet och etnicitet säger hon att kyrkan, som hon nämnt 
ovan, är viktig för oss alla. När det gäller etnicitet säger hon att vi assyrier/syrianer är ett och 
samma folk. Hon uttalar sig mycket positivt och trivs mycket bra i sitt nya hemland. Hon har 
inga barn och är ensamstående. 



57  

Våra iakttagelser från Södertälje med omnejd 
 

När man åker med tåg till Södertälje märker man att en betydande del av tågresenärerna har 
invandrarbakgrund. Dessa människor för det mesta tillhör antingen Syrisk - ortodoxa kyrkan 
eller andra kyrkoförsamlingar som ursprungligen kommer från Mellanöstern. I Södertälje 
finns nästan inga människor med muslimsk bakgrund. Människor som har annan 
invandrarbakgrund är väldigt få; numera kan man se enstaka människor från Latinamerika 
och en och annan person från afrikanska länder när man rör sig i Stadens centrum. 

 
Unga människor stiger av/på bussar och tåg under rusningstid i centrala Södertälje. Unga 
människor är mer synliga. Det finns vuxna/medelålders (båda kvinnor och män) människor 
som också rör sig under rusningstiden, antingen kommer från jobbet eller åker med bussar 
till närområden. 

 
Av dem som kommer med tåget kan man gissa att de flesta jobbar eller har olika 
verksamheter utanför Södertälje, men bor där. Det första man kan märka när man som 
utomstående befinner sig i centrala Södertälje är att där rör sig många människor som har 
invandrarbakgrund. 

 
Tidigare skrev vi några rader om en del medlemmar, det vill säga pensionärer, som kom hit 
(kan man gissa) när de redan var pensionärer eller efter kort tid nådde pensionsåldern, vilkas 
klädsstil vi beskrev. När det gäller unga människors klädstil och frisyr verkar det som man 
kan mer eller mindre se hos unga människor i olika delar av Stockholm län; men här bör vi 
påpeka att unga kvinnors kläder är märkbart utmanande. Ett annat drag som man kan finna 
hos unga människor (tjejer och killar) är att de använder en del religiösa föremål (t.ex. kristet 
kors) som accessoarer. 

 
En betydande del av småbutiker som vi besökte eller genom våra promenader gick förbi 
dem, för det mesta jobbade där människor med invandrarbakgrund. 

 
Genom våra många besök, kontakter med olika församlingar, iakttagelser och samtal med en 
del människor i Södertälje får man veta att en betydande del av småbutikerna i staden ägs av 
människor ur denna grupp eller människor tillhörande i andra kristna grupper från 
Mellanöstern. I dessa arbetsplatser hittade vi nästan inga religiös eller annan föremål som 
kan beteckna deras tillhörighet. 

 
Vi promenerar i centrala Södertälje besöker en del kaféer, restauranger och småbutiker av 
olika sorter, men även myndighetslokaler t.ex. biblioteket i centrala Södertälje. Vi besöker 
Syrisk - ortodoxa kyrkans församlingar. Vi åker även till en del närområden som Geneta, 
Hovsjö. 

 
En del av Södertäljes förorter är tätt bebodda av kyrkans medlemmar. Man märker på en 
gång när man är i Hovsjö t.ex. att det i nästan varje lägenhet finns en parabolantenn. 
Det finns, som bekant, en del orter i Stockholm som kraftigt präglas av människor med 
invandrarbakgrund; där parabolantenner ingår i bilden, men Hovsjö verkade vara ännu mer 
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präglad av denna bild. 

 
Det verkade delvis en förvånande bild för oss med tanke på att det stora intresset för sina 
gamla hemländers tv-kanaler. Förutom sitt modersmål pratar de flesta kristna arabiska, 
turkiska och kurdiska. Genom att skaffa parabolantenner vill man bland annat titta på 
arabiska och turkiska tv – kanaler; det finns flera hundra tv - kanaler som man kan välja 
mellan, från dessa länder. 

 
Här vill vi skriva att de som mest tittar på de tv-kanalerna antar vi att de som kallas första 
generationens invandrare. I samband med denna hävdande bör vi påpeka att vi inte har 
några källor eller statistik att bekräfta detta. Men en av oss som själv har familj 
(invandrarbakgrund) och har en del kontakter med andra invandrarfamiljer upplever detta 
som ett dilemma, ett problem som förekommer inom familjens individer, åtminstone för en 
del familjer. 

 
Vi nämnde tidigare i olika sammanhang att dessa människor (menas första generationens 
invandrare) för det mesta kommer från landsbygden i sina gamla hemländer. Även om en del 
av dem har bott i landet många år kan de ändå inte det nya hemlandets språk, det kan, bland 
mycket annat, vara en av orsakerna till att de vill titta på arabiska och turkiska tv-kanaler. De 
flesta barn och ungdomar som är uppvuxen eller födda i Sverige kan varken arabiska eller 
turkiska. Man kan hävda att de tv-kanalerna verkar helt ointressanta för de flesta unga 
människor. Suryoyo Tv-kanal tillhör denna grupp och denna kanals program sänds via sattelit 
till olika länder i världen. Det finns säkert ett samband med denna Tv-kanal och 
parabolantenner i Hovsjö i Södertälje. 

 
Person bilar som var parkerade runt samlings lokaler, en och annan bil som var parkerade i 
Stadens centrum och även bilar som var i trafiken kunde man se en del religiösa föremål i 
dem. Dessa religiösa föremål kunde vara en kristen kors, ett foto av en gammal kyrka från 
deras tidigare hemländer eller någonting som betecknar deras religiösa tillhörighet. 

 
En annan intressant iakttagelse är att det språk som pratas, det vill säga deras 
kommunikationsspråk. Som nämnts föregående har vi flera gånger besökt Södertälje. Vi åkte 
alltid tåg till staden. För det mesta var det tyst när man reste med tåget. Bland resenärer 
fanns (under rusningstiden) många unga människor (de flesta gissar vi var skolelever). 
Speciellt när de steg av tåget eller väntade på bussar märkte man att de pratade olika språk 
sinsemellan. Deras kommunikationsspråk var assyriska/syrianska, svenska och arabiska. I de 
olika butiker som vi besökte, det vill säga mellan personalen och kunderna, var deras 
kommunikationsspråk svenska, assyriska/syrianska och arabiska. 

 
På sådana platser (en del arbetsplatser) verkar det som om man var mån om att prata sitt 
modersmål. För det mesta är småbutikerna familjeföretag och de som jobbar där är ofta 
släkt och pratar samma dialekt när det gäller deras modersmål. På så sätt blir det lättare att 
prata modersmålet sinsemellan. 

 
Till exempel en kristen från Libanon och en kristen från Irak har olika dialekter när det gäller 
assyriska/syrianska då blir kommunikationsspråket antingen svenska eller arabiska. De som 
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har olika dialekter men har inte arabiskan som gemensamt kommunikationsspråk pratar 
naturligtvis endast svenska sinsemellan. 

 
En del människor som vi pratade med, som levt nästan hela sitt liv i Sverige, har bott endast i 
Södertälje. En del bodde i början av sin ankomst i olika delar av landet men så småningom 
flyttade de till Södertälje. 

 
På grund av oroligheter i nuvarande Irak har många kristna flytt från Irak och sökt asyl i 
Sverige, även en del av dessa bor numera i Södertälje. De flesta nya invandrare som kommer 
från Irak kallar sig för kaldéer, som tillhör en annan kyrka än den Syrisk – ortodoxa kyrkan. 
Under uppsatsarbetet valde vi även att prata med kyrkan medlemmar som arbetar i kaféer, 
restauranger och diverse småbutiker. 

 
Vi besökte en ny kyrkobyggnad som var nästan färdig och fick en hel del information om att 
kyrkan är inte bara ett ställe där man kan be, utan det finns även en hel del verksamheter 
som kyrkan kan vara knutpunkt för: 

 
Den nya kyrkobyggnaden är stor, med tre våningar. På första våningen finns, förutom en stor 
gudstjänstlokal, ett stort utrymme för olika verksamheter, t.ex. barn och 
ungdomsverksamheter.  Den  andra  våningens  mittersta  del  tillhör  prästerskapet, 
runtomkring den finns utrymme för läsesalar, rum för hemspråkskunskap och diverse 
utbildningsverksamhet. Den tredje våningen tillhör ärkebiskopssätet och där finns även 
platser för olika verksamheter t.ex. Ungdoms Centralorganisation för hela Skandinavien. 

 
Numer finns två nya komplexa Syrisk – ortodoxa kyrkans församlingsbyggnader i Södertälje; 
den ena är i Geneta och den andra är i Hovsjö. Vi märkte på båda ställena att de 
(medlemmar) som av olika anledningar besöker kyrkan eller har olika befattningar i dessa 
församlingar är mycket stolta över sina nya församlingsbyggnader. Även om benämningen 
”assyrier/syrianer” numer används av en del personer, för alla Syrisk – ortodoxa kyrkans 
medlemmar, ändå denna konflikt om etnisk identitet är levande med tanke på de 
motsättningar som finns mellan medlemmar av de nya kyrkoförsamlingarna i Södertälje. 
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Diskussion 
 

Genom våra kontakter med kyrkan och dess medlemmar fick vi kännedom att en del 
konflikter bland annat handlade om olika identiteter. 

 
En del begrepp och benämningar som assyrier, syrianer och assyrier/syrianer, araméer, 
suryoyo vilka associerar till etnisk tillhörighet. Med den etniska benämningen försöker man 
med olika motiveringar vidga genom att betrakta alla som tillhör östkyrkor (inte bara Syrisk – 
ortodoxa kyrkans medlemmar) som ett folk. Även om kyrkan behåller sin speciella roll inom 
gruppen försöker man lyfta fram en gemensam etnisk tillhörighet. 

 
Av en del profana grupper och individer som vi samtalade med och från en del material som 
skrevs av profana grupper och individer märker man att kyrkan, även om den då och då 
kritiseras  hårt,  ändå  verkar  vara  viktigt  som  ett  gemensamt  historiskt  arv  för  dessa 
människor. Kyrkan verkar, för en betydande del av medlemmarna, inte bara en religiös 
institution, utan en mångsidig organisation som hjälper medlemmarna på många olika sätt. 
Nya påkostade kyrkobyggnader med utrymme för båda religiösa och andra verksamheter 
verkar vara att kyrkan på många olika sätt vill behålla sin roll. 

 
Religiositet det vill säga att delta aktivt i kyrkans religiösa högtider och bry sig om riter och 
ritualer kan vara betydelsefullt för en del medlemmar. För de flesta speciellt när det gäller 
andra och tredje generationens medlemmar verkar religiositet och aktiv deltagande i 
gudstjänster är inte så viktigt. 

 
En betydande del av kritiken (hos en del medlemmar) består av exempelvis, inte varför 
kyrkan spelar fortfarande en viktig roll för medlemmar, utan istället varför kyrkan inte 
anpassar sig i de nya omständigheterna som råder i deras nya hemland. Man hävdar att 
kyrkans företrädare är starkt påverkade av sina respektive tidigare hemländers sätt att bete 
sig, inte minst när det gäller relationen till medlemmarna. 

 
Till exempel vår intervjuperson (nr. 10) sa att kyrkan inte har följt med den nya tiden och 
inte anpassat sig efter folket och det nya landet, där allt ser annorlunda ut. Kyrkan valt att 
behålla en del gamla traditioner där prästerna håller gudstjänst och därefter en mässa, detta 
pågår i flera timmar och det är för länge. Det är svårt att få unga att komma till kyrkan och 
att man sedan inte förstår det som sägs, med tanke på kyrkans liturgi språk, gör det inte 
lättare att vilja gå till kyrkan, säger intervjuperson. Det märks att det bland medlemmarna 
finns en hel del kritik mot kyrkan och kyrkans ledning. 

 
Det finns även en oro bland kyrkans medlemmar när det gäller hur man ska bevara gruppens 
framtid. Numera finns inte så många kvar i sina gamla hemländer, de flesta har 
massutvandrat till olika delar av världen och utvandringen pågår fortfarande. En del av dem 
som  vi  intervjuade  båda  religiösa  och  profana  individer  utryckte  sin  oro  för  gruppens 
existens i framtiden. 

 
Åsikter  om  etnisk  tillhörighet  verkar  vara  ett  ämne  som  orsakar  motsättningar  bland 
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individer, grupper och kyrkoförsamlingar. Begreppet assyrier/syrianer, assyrier, syrianer och 
en del andra begrepp som har med etnicitet att göra är ett orosmoment bland människor. 
Vi hade tidigare nämnt att den mest utmärkande identitetsmarkören för dessa människor 
framförallt var kyrkan och religionen innan de kom till Sverige. På grund av olika anledningar 
(t.ex. brist på yttrandefrihet, sträng kontroll på kyrkan och dess medlemmar, tabun om 
etnisk tillhörighet i deras tidigare hemländer) hade man inget annat val än att föra fram bara 
den religiösa tillhörigheten. 

 
I Mellanöstern i stort finns fortfarande en historia av tystnad. Folkmord, förföljelser, 
deportationer och förstörelse av byar och små städer i stor skala är välkända dåd som 
förekommer fortfarande i en del länder runt om Mellanöstern. 

 
I de länderna finns en gräns när det gäller yttrandefrihet, demokrati, diverse minoriteters 
och oliktänkandenas rättigheter och alla som tillhör i de nämnda grupperna och kategorierna 
är väl medvetna om dessa gränser. 

 
Makthavare har i detta område manipulerat/utnyttjat en del grupper mot varandra, etniska 
minoriteter, religiösa grupper och sekter, att säkra sin makt genom att iscensätta folkmord 
på och deportationer av andra etniska grupper, religiösa grupper och oliktänkande. Även om 
man numera är mer medveten om dessa planer finns ändå mer eller mindre ett brett 
missnöje och en misstänksamhet mellan olika grupper i Mellanöstern. 

 
Vi har upplevt att det finns en bredd missnöje bland kyrkans medlemmar framförallt mot 
muslimer men även mot en del etniska grupper. Det verkar att åratal av förtryck och tystnad 
kan leda till en del vanföreställningar även inom denna grupp som har drabbats av dessa 
hemskheter. Till exempel elever som har muslimsk bakgrund får problem i en del skolor i 
Södertälje, giftermål med muslimer kan leda till stora bekymmer för en del familjer. 

 
Grupptillhörigheten bland dessa människor är mycket stark. Det är välkänt att kommunen 
lockade en del medlemmar med ekonomiska förmåner för att en del familjer skulle hitta 
andra delar av landet att bosätta sig i. En del flyttade, men samma människor flyttade inom 
kort tillbaka till Södertälje. En del kyrkans medlemmar som vi träffade bodde i början av sin 
vistelse i ett annat område men nu bor de i Södertälje. 

 
Syrisk – ortodoxa kyrkans medlemmar har interna konflikter både när det gäller 
kyrkotillhörighet,  etnisk  tillhörighet  och  en  del  politiska  åsikter.  De  olika  konflikterna 
kommer  då  och  då  med  sina  olika  bakgrunder  och  motiveringar  i  massmedia.  En  del 
kritiserar kyrkan för att den orsakar problem inom gruppen när det gäller etnisk tillhörighet. 
En del andra kritiserar kyrkan för att den har svårt att anpassa sig till det nya samhället. En 
del hävdar att människor som har olika befattningar i kyrkan utses direkt från Damaskus 
utan att ta hänsyn till folk som i decennier bott i Sverige. 

 
Även en del kyrkoförsamlingar och profana grupper kritiserar varandra med de ovan nämnda 
anklagelser. 

 
Man kritiserar även kyrkan när det gäller kyrkans inställning till unga människor. Man hävdar 
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att varken kyrkan och dess ledning eller ungdomar förstår varandra. Generationskonflikter är 
ett märkbart problem inom denna grupp. Speciellt äldre människor har som tradition haft en 
betydande roll i familjen, genom att vara far- och morföräldrar även med sina 
livserfarenheter. Det verkar som om dessa äldre människor har nästan ingen betydande roll i 
familjens liv. Snarare upplever man att man skapar problem, känner sig ensamma, utsatt, 
glömd och får nästan ingen respekt. 

 
En av våra intervjupersoner (nr.5) utryckte sig på följande när det gäller konflikten mellan 
äldre och unga generationen inom familjen: ”En del av oss behandlar vår gamla som om man 
behandlar hundar”. En del väl insatta personer som vi träffade, intervjuade hade mer eller 
mindre liknande utryck när det gäller generationskonflikter. 

 
Man är ändå väl medveten om dessa konflikter båda från kyrkans och en del andra 
organisationers håll. Man försöker organisera ungdomar under olika institutioner t.ex 
Syrianska universella alliansen, Syrianska riksförbundet, Syrianska ungdomsförbundet, 
Syriansk – ortodoxa kyrkans ungdomsförbundet och en del sport föreningar under 
benämningen  ”Syrian”.  Mer  eller  mindre  liknande  föreningar  finns  under  benämningen 
”assyrier” det mest kända är fotbollslaget Assyriska som är ständigt med i superettan men 
för inte så länge sedan spelade ett år i Allsvenskan. 

 
Kaldéer är en annan kristen grupp som tillsammans med assyrier och syrianer antas som 
etnisk ett och samma folk. Denna etniska benämning finns numera som ett lagförslag i den 
kurdiska regionala regeringens konstitution i Kurdistan i nuvarande Federala Irak. Kaldeiska 
patriarken Mar Emmanuell III Delly har krävt att den regionala kurdiska regeringen ska ändra 
laggförslaget så att kaldéer står som en egen folkgrupp (03.07.2009, Hujdådå). 

 
Att försöka skapa en gemensam etnisk identitet för en del kristna som tillhör olika kyrkor, 
från olika delar av Mellanöstern, kan vara mycket svårt nuförtiden. Dessa grupper 
representeras under var sin kyrkoförsamling i Södertälje. Inte bara dessa kristna grupper 
utan  Syrisk  –  ortodoxa  kyrkans  medlemmar  är  organiserade  under  två  olika 
kyrkoförsamlingar (S:t Afrem’s och S:t Jacob’s församling) på grund av etniska 
meningsskiljaktigheter i Södertälje. 

 
För kyrkan och även för de flesta familjer är traditionella värderingarna det vill säga respekt 
och lydnad för religionen och för familjen är det viktigaste medan unga människor som är 
uppvuxna/ födda här har de flesta en annan inställning när det gäller lydnad för kyrkan och 
för familjen. 

 
Man hävdar att migranternas barn utveckling påverkats av det samhälle som deras föräldrar 
kommer ifrån. Detta konstaterande om migranternas barn verkar vara ett gemensamt tema 
när det gäller i vår litteraturundersökning. Utan att invända sig mot detta konstaterande vill 
vi bara säga att under en tid det vill säga migranternas första generation kan denna 
konstaterande stämma bra (inte för alla) att de påverkas av det samhälle som deras föräldrar 
kommer ifrån men för senare generationer som är födda i Sverige kan villkoren vara helt 
annorlunda. Och det kan vara intressant att nämna i sammanhanget, barn som är födda här, 
får sina kontakter med det nya samhället sedan från dagis. Deras utveckling präglas ännu 
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mer av det nya samhället värderingar. 

 
I detta sammanhang vill vi konstatera att under två av våra besök i Södertälje besökte vi 
Svenska kyrkan där under bönetiden träffade vi kristna människor från Irak och Syrien. En av 
våra intervjupersoner sa att hennes barn var döpta i Svenska kyrkan med motiveringen att 
religiösa högtiders processioner var kort och framförallt barnen förstår Svenska kyrkans 
liturgiska språk. 

 
Det hävdas också att i en individs identitetsutveckling, primärgruppen spelar en viktig roll.74 
Det speciella med Sverige eller Skandinaviska länder är att dagis spelar en viktig roll när det 
gäller den primärgruppen i barns identitet. Barnen kan börja i dagis vanligen vid ett och ett 
halvt års ålder, vilket de allra flesta barn börjar, och dagis är tillgänglig för alla barnfamiljer. 
Det finns säkert dagis i andra länder men kanske inte så stor omfattning. Barn tillbringar 
nästan halva dagen i dagis. Dagis som institution för det mesta gör saker ting för barn (det 
kan vara mycket annorlunda än barnens familj) som brukar göras i en familj när det gäller ta 
hand om/uppfostra barnen. Det verkar inte så svårt att ge dagis som ett exempel när det 
gäller primärgrupps roll i barns identitetsutveckling. 

 
Dagis roll i barns identitetsutveckling rör man inte vid i den litteratur som vi haft tillgång till, 
vilket verkar intressant att påpeka här. 

 
Begreppet mångkulturalism förekommer ofta i massmedia med olika sammanhang. Det 
verkar att det finns skilda uppfattningar när det gäller mångkulturalism. Detta begrepp har 
ett nära samband med de senaste decenniernas massinvandring från olika delar av världen 
till Europa eller andra länder. 

 
Amartaya Sen skriver en hel del kring begrepp som mångkulturalism, monokulturalism och 
kulturell frihet eller frivilja. Thomas Hylland Eriksen i sin bok ”Rötter och Fötter” skriver 
framförallt kring kollektiva identiteter inte som en påstående utan som ett problem. Det 
verkar som om att diskussioner kring dessa begrepp och problem behöver en lång tid av 
erfarenheter och praktiserande innan man åstadkommer ett harmoniskt tillfredsställande 
samhälle med olika identiteter och kulturer inte som ett problem utan som en tillgång. 

 
Som vi nämnt föregående finns det olika teorier om varför människor blir religiösa och vi 
anser att en enda teori inte kan stämma in för människor varför de blir religiösa, men att de 
tankar som ligger bakom dessa teorier väl kan stämma för en del individer. Vi har nämnt 
tidigare att Syrisk – ortodoxa kyrkan behöver sina medlemmar och medlemmar i sin tur 
behöver kyrkan. Detta blir ännu viktigare när kyrkans medlemmar massinvandrar till ett nytt 
samhälle. Kyrkan och en del andra organisationer som är etablerade här i Sverige kan, för en 
individ eller en familj, vara mycket värdefulla när det gäller hjälp och råd av olika slag. Dessa 
tillgångar finns mer eller mindre nästan för alla medlemmar när de vill. Vi tycker att även 
denna kyrkas medlemmar har skilda motiv när det gäller varför man behöver kyrkan, 
religionen och religiositet. 

 

 
 

74 Svedberg, Lars, Gruppsykologi – om grupper, organisationer och ledarskap, 2007, sid.61. 
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Vi har skrivit en hel del kring begreppet ”Seyfo”. Seyfo är ett historiskt minne som man 
försöker lyfta fram som en gemensam identitetsmarkör, inte bara för kristna som tillhör Syrisk  
– ortodoxa kyrkan utan för en betydande del av de kristna från hela Mellanöstern. 
Genom våra tidigare kontakter med Syrisk – ortodoxa kyrkans olika församlingar verkade en 
del kyrkans företrädare (i S:t  Afrem församlingen) vara försiktiga att yttra sig direkt kring en 
del politiska händelser, men antydningar fanns alltid om sådana händelser. Både genom våra 
senaste kontakter med och via en del av massmedia (gruppens) märker man att kyrkan 
numera aktivt lyfter fram begreppet Seyfo som ett historiskt minne. Detta kan ses som 
identitetsförändring inom denna grupp det vill säga förut var kyrkan och religionen den 
huvudsakliga identitetsmarkören, men numera försöker man identifiera sig med olika 
begrepp som religion, kyrkan, etnicitet och Seyfo. Det verkar som att man försöker 
hitta/skapa/söka flera gemensamma identiteter. 

 
Önver Certez skriver att Syrisk – ortodoxa kyrkan upphörd att göra motstånd mot etniska och 
nationella symboler. Det är svårt att förstå exakt på vilken skala/utsträckning, hävdar Certez 
detta påstående. Men med tanke på de konflikter som förekom i början av 80-talet mellan 
profana och religiösa kyrkomedlemmar här i Sverige kan vi tycka att det har snarare skett ett 
delvis samförstånd mellan de två grupperna. Vi säger delvis samförstånd för kyrkans 
medlemmar fortfarande tillhör två olika kyrkoförsamlingar I Södertälje på grund av etnisk 
konflikt. Kyrkoförsamlingarnas medlemmar och en del kyrkans företrädare som vi pratade 
med visade endast sympati för sina nationella symboler som fanns i deras församling. 

 
Genom våra olika observationer i Södertälje märkte vi att församling kyrkor är prydda med 
religiösa symboler t.ex. bilder av Jesus, kyrkans helgon och naturligtvis korset. 
I S:t Jacob’s församlings kyrka (ny byggnad) fanns även en symbol synlig i huvud ingånget 
som betecknar forntida assyriska symboler. 

 
De observationer som vi genomförde i Södertälje märkte vi att en del kyrkans medlemmar 
har religiösa symboler hängande i sina bilrutor och speciellt unga medlemmar - i båda kön, 
som inte är speciell religiösa - använde accessoarer med religiösa motiv. 

 
Fuat Deniz var inte speciellt religiös. Han var för en etnisk och nationell identitet för 
assyrier/syrianer. När det gäller kyrkans roll skriver han följande: 

 
”Detta innebär ingalunda att kyrkans fel och brister inte kritiseras, men dess betydelse som 
institution, dess auktoritet bör ses som en tillgång. Kritiker påpekar också på att 
sekulariseringsprocessen har överskattats och att kyrkans och religionens betydelse 
underskattats, att gruppens millennium långa tro, kyrkans tyngd och betydelse inte går att 
avfärda eller slänga överbord. Framförallt lyfts det fram att kyrkan inte enbart utgjort säte för 
religionen, utan fungerat som social knutpunkt och identitetsmarkör. Konfrontationen med 
kyrkan och försöken att överbygga konflikterna har tagit en ansenlig del av det profana 
ledarskapets arbete, ansträngningar som inte resulterat i något konstruktiv för gruppens 
del.”75

 

 
 
 

75 
Deniz, 2001, sid.327 
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Identitet och identitetsförändringar hos kyrkans medlemmar skapar diskussioner, 
meningsskiljaktigheter, motsättningar, konflikter och förvirring. När det gäller 
identitetsförändring kan man peka till exempel kyrkans roll, som en enda identitetsmarkör 
och dess betydelse, håller på att förändras hos kyrkans medlemmar. Om man ska fråga sig: 
Vilken/Vilka av de begrepp (kyrkan, etnicitet, Seyfo) som kan bli den mest gemensamma 
identitetsmarkör för kyrkans medlemmar? det är mycket svårt att finna ett tillfredställande 
svar till frågan nuförtiden. 

 
Motsättningar kring identitet/identiteter är en dragningskraft inte bara bland 
gruppmedlemmar utan även bland gruppens olika institutioner. Det är en brytningstid när 
det gäller att skapa, definiera, forma, konstruera en gemensam identitet eller identiteter för 
kyrkans medlemmar. 
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Sammanfattning 
 

Identitetsförändringar hos kyrkans medlemmar sker med många olika anledningar. Kyrkan 
kan inte behålla gemenskapen med de metoder som man använde sig av i sina tidigare 
hemländer. Sedan några decennier har kyrkans medlemmar som religiös och etnisk grupp 
bosatt sig i Södertälje och organiserat sig under olika institutioner. 

 
Konflikten  om   etnisk   tillhörighet   skapar  splitring   bland   kyrkans   medlemmar  medan 
begreppet Seyfo som en gemensam identitetsmarkör skapar tillhörighet. 

 
Samtidigt kan vi hävda att Seyfo som en enda identitetsmarkör kan inte åstadkomma en 
fungerande gemenskap bland Syrisk – ortodoxa kyrkans alla medlemmar. 

 
Trots mången kritik mot kyrkan är alla intervjupersoner överens om att kyrkan har en 
betydelsefull funktion. För de religiösa är kyrkan den huvudsakliga identitetsmarkören, men 
vid sidan av kyrkan finns en del begrepp som är mycket viktiga för dem det vill säga etnisk 
identitet och historiskt minne som ”Seyfo”. 

 
De profana och mindre religiösa (om man får uttrycka sig så) kyrkans medlemmar hävdar att 
kyrkan är betydelsefull framförallt som en historisk institution med gedigna erfarenheter. 

 
Kyrkan och religionen fortfarande är ett av dem betydande identitetsbegrepp för 
medlemmar. Kyrkan förlora sin ställning som den enda identitetsmarkören för de flesta av 
kyrkans medlemmar utan att minska sin ställning som en betydelsefull institution. 

 
Syrisk – ortodoxa kyrkan som en religiös och etnisk grupp har en hel del 
meningsskiljaktigheter, konflikter som kan ledda till i viss mån förvirring inom gruppen, vilka 
märkte vi genom våra olika kontakter. Vi använder ordet ”förvirring” för att påpeka att 
fortfarande finns en del betydande brister och tveksamheter när det gäller att skapa en 
harmonisk samexistens bland gruppen. Syrisk – ortodoxa kyrkans medlemmar organisera sig 
under olika kyrkoförsamlingar och andra profana organisationer på grund av etniska 
konflikter i Södertälje. 

 
Men det finns en vilja hos de Syrisk – ortodoxa kyrkans församlingar (S:t Afrem, S:t Jacob) att 
breda väg för sina medlemmar för att ta ännu mer ansvar i olika organisationer både när det 
gäller profana och religiösa.  Det finns ett samförstånd en vilja till tolerans mellan religiösa 
och profana individer även mellan religiösa och profana organisationer det vill säga de som 
tillhör samma församling och samma etniska tillhörighet. 

 
Bland kyrkans medlemmar håller det på att ske en del förändringar kring värderingar när det 
gäller kyrkan, religionen och familjen. Till exempel Syrisk- ortodoxa kyrkan har en sträng syn 
på skilsmässa. Men numera leder flera familjkonflikter till flera skilsmässor, framförallt bland 
kyrkans unga medlemmar. Man kan hävda att en del kyrkans medlemmar varken helt och 
hållet samtycker med den traditionella samhälles värderingar eller med den moderna 
samhälles värderingar. 



67  

 

De som är uppvuxna/ födda i Sverige har de flesta en annorlunda syn när det gäller synen på 
kyrkan, religionen och familjen. Kyrkans roll minskar eller intressen för kyrkan är låg bland 
unga människor. 

 
Gruppens olika institutioner använder sig av den moderna teknikens möjliga 
kommunikationssystem. Det hävdas också i olika sammanhang att den moderna tekniken, är 
en stärkande moment när det gäller för etniska och religiösa minoriteter att bevara sin särart 
och identitet. 

 
Begreppet Seyfo som ett historiskt minne verkar vara en identitetsmarkör för en betydande 
del av kristna grupper från Mellanöstern. Det har hänt en del massmediala händelser kring 
detta begrepp i Sverige.   Om man ska utgå ifrån inte bara Syrisk – ortodoxa kyrkans 
massmedia  utan  en  del  andra  kristna  gruppers  ser  man  att  det  förekommer  mycket 
skriverier, diskussioner kring detta begrepp. 
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