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Abstract  

 

The purpose of the current case-study is to bring further knowledge to the field of political 

science of political participation among the group assyrians and syriacs in Sweden. 

Furthermore, the fundamental research question investigates which ways assyrians and syriacs 

engage in the political field. This thesis utilizes qualitative phase uses eight informants 

collected by social media and snowball sampling technique. The methods of data collection 

are semi-structured interviews and the collected are analyzed by qualitative content analysis. 

The result in the study shows that the assyrians and syriacs in Sweden utilize their rights as 

Swedish citizens and their voices to engage with both Swedish politics and assyrians/syriacs 

causes. They are generally motivated by both the Swedish political issues and by the 

assyrian/syriac cause. 
 

Key words: Assyrier och syrianer, Politiskt engagemang, Samhällsengagemang, Deltagande.   
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1. Inledning 
 

 

I den samhällsvetenskapliga forskningen finner vi motsägelsefulla beskrivningar 

av medborgarnas politiska engagemang. Befintlig forskning talar kring att 

deltagandet och engagemanget minskat, samt att vi i förlängningen har att göra 

med en demokratisk kris. Politik och folkvalda betraktas med skepsis eller 

cynisk likgiltighet
1
. Andra menar att det som vi kunnat observera under 

efterkrigstiden snarare har att göra med nya former av politiskt engagemang i de 

etablerade demokratierna. Medborgarna bryr sig visst, men ställer högre krav än 

tidigare på villkoren för sitt deltagande. Partierna och organisationerna framstår 

på många sätt som förlorare i denna utveckling
2
. Samtidigt har studier visat att 

medborgarna idag inte alls är ointresserade av politik, och att vissa 

okonventionella eller nya typer av politiskt handlande tycks vara på framväxt
3
. 

Många söker mer aktionsorienterade eller individuellt anpassade former för sitt 

deltagande, det kan handla om engagemang i nya sociala rörelser eller olika 

slags aktionsgrupper, men också om exempelvis produktbojkotter och politisk 

konsumtion
4
.  

Dock kvarstår fortfarande bilden kring att vissa grupper i samhället tenderar att 

intressera sig mindre för att engagera sig politiskt. Särskilt står det still i vissa 

grupper, exempelvis bland unga
5
. I befintlig forskning talas det dessutom kring 

en utbredd och ihållande politisk underrepresentation av immigranter i 

europeiska länder. Befintlig forskning hävdar att både individnivå och 

kontextuella faktorer bidrar frekvenser för underrepresentation. På individnivå 

handlar det om socioekonomisk status, som länge har funnits påverka det 

politiska engagemanget
6
. Utöver direkta effekter finner tidigare forskning att 

                                                           
1
 Ekman & Linde, 2010, s. 34 

2
 Ekman & Linde, 2010, s. 34 

3
 Bennich-Björkman & Blomqvist, 2008, s. 74 

4
 Ekman & Linde, 2010, s. 34 

5
 Bengtsson, 2008, s. 22 

6
 Adamson, 2006, s. 20 
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kön, sociodemografiska egenskaper, inkomst och sysselsättning är viktiga 

förutsättningar för politiskt engagemang och deltagande
7
 

Därmed behandlar denna studie hur unga personer med invandrarbakgrund 

deltar i den politiska arenan. Studien ämnar undersöka det politiska 

engagemanget bland unga mellan 20–29 år, närmare bestämt unga som 

definierar sig som assyrier och syrianer. I befintlig forskning lyfter Khaled 

Khayati hur kurder i Sverige mobiliserar sig för att kunna uttrycka sin politiska 

identitet som varit förbjuden i hemländerna, vilket benämns som ”Long-distance 

nationalism
8
. Enligt Khayati har kurder i diaspora lyckats uttrycka sina politiska 

aktioner genom att samarbeta och skapa nya politiska nätverk för att kunna 

samarbeta samt orientera sig mot frågor rörande kurder i hemlandet
9
.  Assyrier 

och syrianer är likt kurder en folkgrupp som lever i diaspora i Sverige och 

härstammar från konfliktdrabbade länder. Dock saknas denna typ av forskning 

rörande assyrier och syrianer, därmed ämnar den bestämda studien att undersöka 

hur unga assyrier och syrianer uttrycker sitt politiska engagemang som numera 

utgör en stor etnisk grupp i Sverige. Således ämnar studien undersöka om 

gruppen assyrier och syrianer uppvisar liknande tendenser med kurdernas 

politiska engagemang i diaspora. 

Problemformulering  
Tidigare studier visar att personer med utländsk bakgrund är en grupp som ofta 

är underrepresenterade i demokratiskt deltagande och medverkan i den svenska 

politiken
10

. Ungas ställning i politiken har därtill beskrivits som ”apatisk” med 

lågt förtroende för de demokratiska institutionerna. Det råder därmed en 

föreställning om att yngre generationer tenderar att vara mindre aktiva i det 

politiska engagemanget
11

. En demokrati förutsätter möjligheten och rätten för 

alla medborgare att göra sina röster hörda. Således finns det ett samband mellan 

att socioekonomiskt svaga grupper röstar i mindre utsträckning och har mindre 

politiskt inflytande än andra grupper
12

. Påtagliga klyftor i politiken skapar 

skillnader och medför ett tillstånd där de som har störst behov av politiska 

                                                           
7
 Dancygier, Lindgren, Oskarsson, & Vernby, 2015, s. 705 

8
 Khayati, 2008, s. 91 

9
 Khayati, 2008, s. 93 

10
 Adamson, 2006, s. 20 

11
  Bäck, Bäck, & Gustafsson, 2014, s. 7 

12
 Wästberg, 2016, s. 20 
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insatser får det svårast att ansluta till politiska församlingar. Det politiska 

systemet kan möjligen förbättras om grupper som unga och utlandsfödda blir 

mer representerade i de valda politiska organen
13

. Dels skulle det finnas fler 

folkvalda för medborgare i dessa grupper att identifiera sig med, samt skulle de 

demokratiska församlingarna få större legitimitet
14

. Det intressanta i denna 

studie blir därmed att undersöka om det politiska engagemanget bland unga 

assyrier och syrianer är lågt, eller om de unga assyrierna och syrianerna enbart 

brukar andra former av politiskt engagemang. Således är det statsvetenskapligt 

relevant att undersöka hur gruppen unga assyrier och syrianer i Sverige uttrycker 

sitt politiska engagemang, för att undersöka om just min urvalsgrupp uppvisar 

samma resultat som den befintliga forskningen om unga och personer med 

invandrarbakgrund. 

Syfte och frågeställning  
Studien har som avsikt att undersöka hur unga mellan 20–29 år som identifierar 

sig som assyrier och syrianer uttrycker sitt politiska engagemang. Därmed 

upptas en väsentlig del av uppsatsen av ett försök att ringa in vilka former det 

politiska engagemanget sker på, dessa former tas upp i den teoretiska delen i 

undersökningen. Således är uppsatsens syfte att förmedla en bild av hur unga 

assyrier och syrianer i diasporan förhåller sig till den svenska samt 

assyrisk/syrianska politiken. En underfråga i uppsatsen lyder därmed: Hur 

förhåller sig unga assyrier och syrianer till svensk politik respektive politik som 

rör assyriska och syrianska frågor? Ett vidare syfte är att bidra till den 

statsvetenskapliga forskningen genom att undersöka hur unga assyrier och 

syrianer i diasporan uttrycker sitt engagemang i Sverige samtidigt som de har 

kopplingar till hemlandet. Därmed anknyter uppsatsen bland annat till Khalid 

Khayati – From victim diaspora to transborder citizenship(2008). Khayati har 

gjort väsentliga bidrag i sin forskning om hur folkgrupper som lever i diaspora 

uttrycker sitt samhällsengagemang. Den centrala frågan och utgångspunkten för 

uppsatsen lyder därmed: Vilka former av politiskt engagemang använder sig 

unga assyrier och syrianer av i Sverige? 

                                                           
13

 Wästberg, 2016, s. 21 
14

 Wästberg, 2016, s. 21 
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Avgränsning 
Att avgränsa studien till gruppen assyrier och syrianer i undersökningen beror 

som tidigare nämnt på att i befintlig forskning kan vi fastslå att personer med 

utländsk bakgrund ofta är underrepresenterade i politiken, samt att de inte deltar 

i lika hög grad som majoriteten av den svenska befolkningen. För att uppnå 

uppsatsens syfte är det därmed väsentligt att studera en specifik 

invandrarfolkgrupp. Därtill är det statsvetenskapligt relevant att avgränsa 

studien till assyrier och syrianer, för personer med utländsk bakgrund är en bred 

och heterogen grupp och granskning av särskilda folkgrupper utgör därmed en 

mer specifik studie. Vidare beror valet av avgränsning till unga som identifierar 

sig som assyrier och syrianer på att det saknas tidigare forskning om 

folkgruppen inom ämnet, samt för mitt intresse för frågor kring folkgruppen. 

Valet att söka mig till unga assyrier och syrianer mellan 20–29 år medför 

ytterligare till ett specifikt urval.  

Studien ämnar därmed fokus på att undersöka urvalsgruppen utifrån variabeln 

etnicitet i första hand, därtill utgör ålder en ytterligare dimension i 

undersökningen. Studien tar därmed inte upp faktorer som utbildningsnivå, kön 

eller socioekonomiska förhållanden även ifall de nämns översiktligt i inledning 

och problemformulerings avsnitt. Uppsatsen avgränsas därtill till Erik Amnås 

dimensioner av politiskt engagemang, som introduceras i hans bok Jourhavande 

medborgare (2008) och presenteras närmare i teoridelen.  Inom ramen för 

arbetet och hänsyn till tidsbristen kan inte flera former eller variabler inkluderas. 

Undersökningen omfattar åtta intervjuer och är medveten att de är få till antalet, 

samt att validitet skulle öka med uppsatsen om fler intervjuer utfördes.  

Uppsatsens disposition  
Första delen i uppsatsen ger en övergripande introduktion genom att tydliggöra 

problemformuleringen som ligger till grund för undersökningen. Studiens syfte 

och frågeställningar preciseras och presenteras även. Första delen innehåller 

därtill en diskussion kring studiens avgränsningar. Nedan kommer en bakgrunds 

del inkluderas för att översiktligt beskriva gruppen assyrier och syrianer i 

Sverige. Del två i uppsatsen syftar till att ge en övergripande förståelse för 

forskningens utgångspunkter genom att presentera och diskutera tidigare 

forskning. I den tredje delen presenteras uppsatsens teoretiska ramverk, vi finner 
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dessutom en diskussionsdel där de teoretiska begreppen som ligger till grund för 

undersökningen presenteras. I fjärde avsnitten presenterar undersökningens 

metodologiska ramverk. Inledningsvis presenteras den valda metoden. Här 

återfinns också en diskussion kring metodproblem, validitet och reliabilitet, 

urvalsgrupp och etiska linjer, samt operationalisering av de teoretiska 

begreppen. Det femte avsnittet utgör analysdelen, där redogörs informanters 

åsikter och tankar beträffande uppsatsens frågeställningar, informanternas svar 

analyseras därtill baserat på tidigare forskning. Det sjätte avsnittet utgör 

slutdiskussionen, avsnittet fullgörs av en sammanfattad överläggning och förslag 

till vidare forskning. Den sjunde delen av uppsatsen presenterar studiens 

källförteckning. Det åttonde och avslutande avsnittet utgörs av studiens 

intervjuguide. Studien omfattar ca 10 000 tecken och 37 sidor. 

Bakgrund 
Assyrier och syrianer i Sverige 

Assyrier, syrianer och kaldéer är en etnisk folkgrupp som är statslösa, och lever 

därmed som en minoritetsgrupp utspridda i olika delar av mellanöstern. 

Majoriteten kommer från sydöstra Turkiet, Syrien, Irak, Libanon och Iran
15

. 

Trots att gruppen tillför flera olika etniska grupper med olika 

identitetstillhörigheter så är gruppen överens om att de är en etnisk folkgrupp 

som delar gemensam kultur, religion samt ursprung och talar en variant av 

arameiska. Vilken beteckning som skall användas är till viss del omtvistat. De 

som kallar sig assyrier menar att folkgruppen till största delen har sina etniska 

rötter hos de forntida assyrierna, medans de som benämner sig själva som 

syrianer menar att folkgruppen har till största del ett arameiskt ursprung
16

.  Detta 

är vad som satt grund till den så kallade assyriska och syrianska namnkonflikten.  

En viktig etnisk och kulturell markör för assyrier och syrianer i Sverige är deras 

kyrkotillhörighet
17

. Generellt tillhör assyrier främst Österns-assyriska kyrka och 

syrianer den Syrisk-ortodoxa kyrkan. Dock finns andra kyrkor som gruppen kan 

tillhöra, bland annat den Kaldeisk-katolska kyrkan samt Syrisk-katolsk kyrkan. 

Folkgruppen har länge fått utså förföljelser och kränkningar i de olika 

ursprungsländerna, det mest erkända förtrycket är folkmordet som skedde 1915 i 

                                                           
15

 Ackfeldt & Andersson, 2012, s. 2 
16

 Ackfeldt & Andersson, 2012, s. 2 
17

 Ackfeldt & Andersson, 2012, s. 3 
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nuvarande Turkiet, som benämns som Seyfo och betyder svärdets år. Där 

folkgruppen angreps för sin religiösa identitet, och likvidationerna som 

genomfördes i Turkiet hade förintelse som mål
18

. Seyfo har kommit att ha en 

stor inverkan på assyriernas och syrianernas identitet idag. Likaledes har 

Saddam Husseins förtryck, Iran-Irak kriget samt den nuvarande situation som 

drabbar folkgruppen i Syrien i Irak på grund av Islamiska statens framfart har 

lett till vidare förtryck av folkgruppen, samt bidragit ytterligare till att 

folkgruppen flytt hemländerna.  

I mitten av 1970-talet började gruppen invandra till Sverige, även om assyrier 

och syrianer idag finns utspridda i över hela landet så har många efter en tid i 

Sverige valt att bosätta sig där deras släkt och vänner varit bosatta. I Södertälje 

utgör antalet personer med assyrisk och syriansk familjebakgrund uppemot en 

fjärdedel av stadens 85 270 invånare
19

. I media har gruppen lyfts som ett lyckat 

exempel när det gäller integration i det svenska samhället. Socialdemokraternas 

tidigare partisekreterare Ibrahim Baylan och skolminister 2004–2006, 

journalisten Nuri Kino, Sydsvenskans kulturchef Rakel Chukri och debattören 

Nisha Besara är exempel på några assyrier och syrianer som utmärkt sig i den 

svenska samhällsdebatten
20

. Assyrier och syrianer förknippas ofta med flitigt 

entreprenörskap och småföretagande. Gruppen har dessutom på senare år 

kommit i fokus på grund av Sveriges riksdags beslut från 2010 att erkänna 

folkmordet på armenier, assyrier och syrianer och pontiska greker 1915 i 

nuvarande Turkiet
21

.  

Begreppet assyrier och syrianer 
Namn – och benämningsfrågor om folkgruppen har utgjort en ledande del av 

den forskning som utförts kring assyrier och syrianer i Sverige. De olika 

kyrkotillhörigheterna har i Sverige kommit att utgöra en del av de motsättningar 

som utspelat sig inom namnkonflikten, vilket lett till att många finner numera 

ideologiska skillnader mellan termerna assyrier och syrianer. De som valt den 

assyriska identiteten har ofta en bakgrund till den Österns assyriska kyrka. 

Medan de som kallas sig syrianer framhåller en närmare koppling till den 

                                                           
18

 Ackfeldt & Andersson, 2012, s. 3 
19

 Ackfeldt & Andersson, 2012, s. 4 
20

 Ackfeldt & Andersson, 2012, s. 4 
21

 Ackfeldt & Andersson, 2012, s. 4 
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Syrisk-ortodoxa kyrkan. Uppsatsen ämnar inte ta hänsyn till namnkonflikten 

som råder mellan folkgruppen, mer än att kort redovisa för orsakerna kring 

namnkonflikten. För att undvika att bli inblandad i namnkonflikten kommer 

benämningen assyrier användas i fortsättningen av arbetet. Valet att avgränsa 

mig till benämningen assyrier beror således på att de som deltagit i min studie 

identifierar sig som assyrier.  

 

2. Tidigare forskning 
 

Jourhavande medborgare (2008) är en bok skriven av Erik Amnå, där han 

bedriver en studie vars syfte är att komma åt krafterna bakom 

samhällsengagemanget. I studien utgår han från att samhällsengagemanget har 

en större politisk innebörd än att bara vara av instrumentellt intresse. I sin analys 

av de svenska rörelsernas ytliga nivå, som synligheten i medier i samband med 

demonstrationer och protestaktioner av skilda slag, kan komma att dölja eller 

underskatta den latenta nivån. Bokens empiriska underlag utgörs av data som 

samlats in genom kvantitativa såväl som kvalitativa undersökningar. Studien är 

relevant för denna forskningsöversikt då den tar upp de sfärer som har satt grund 

för det teoretiska ramverket som tas upp i studien.  

Khalid Khayati är en annan forskare som framtagit en avhandling om den 

kurdiska diasporan. From victim diaspora to transborder citizenship(2008). 

Hans fältarbete fokuserar på de kurder som är bosatta i Sverige och Frankrike. I 

hans avhandling får vi läsa om hur kurderna som flytt förtryck i Turkiet, Iran, 

Irak och Syrien som nu flytt till upplever sig i sina nya samhällen. Khayati 

beskriver diaspora relationen bland kurder och de transnationella relationerna 

mellan kurder i Sverige och Frankrike. I forskningen talas det även om hur 

kurderna lyckats utveckla nya transnationella nätverk tack vare nya politiska 

plattformar.  Denna avhandling används som ett genomgående underlag för att 

dra likheter och skillnader mellan kurdiska och assyriska diasporan. 

Diasporas and Homeland Conflicts(2015) författad av Bahar Baser är ytterligare 

forskning som skrivits om diaspora. Boken fokuserar på att göra en jämförelse 
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mellan kurder och turkar. Där görs intervjuer med andra generationens kurder 

och turkar för att jämföra hur de förhåller sig till den politiska arenan. I boken 

framställs andra generationens kurder och turkar mer integrerade i samhället än 

deras föräldrar, de har de ett fortsatt intresse för frågor som gäller deras 

hemländer och deltar aktivt i politiken för att engagera sig i kurdiska frågor. 

Basers redogörelse leder till en bättre förståelse för andra grupper som lever i 

diaspora, vilket även kommer användas som underlag för att redogöra närmare 

för hur minoriteters diaspora ser ut i olika delar av världen. 

Why are Immigrants Underrepresented in Politics? (2015) – Karl-Oskar 

Lindgren, Sven Oskarsson, Kåre Vernby & Rafela Dancygier. – Skriver i sin 

forskning om att det finns en utbredd och ihärdig politisk underrepresentation av 

minoriteter med invandrarbakgrund. Detta menar dem ställer djupa utmaningar 

mot demokratisk praxis och normer. Två typer av konkurrerande förklaringar i 

litteraturen förekommer. Bland annat menar dem att minoriteters 

underrepresentation bygger på enskilda resurser som socioekonomiska 

förhållanden samt brist utbildning. Deras empiriska forskning baseras på 

registerbaserade mikrodata som täcker hela svenska vuxna befolkningen mellan 

1991 och 2010. De undersöker även resultat ibland annat kommunfullmäktige 

under sex val och jämför invandrare med svenskfödda bland annat. Den 

framtagna forskningen används som bakgrund för att få en mer djupgående 

förförståelse till varför invandrargrupper anses vara underrepresenterade i 

Sverige bland annat. Undersökningen finner stora gap mellan olika grupper i 

Sverige, och förklarar även orsakerna bakom dessa gap. Således medför detta 

verk en grundlig förförståelse till varför invandrargrupper är 

underrepresenterade i politiska sfärer. 

Ytterligare forskning om politiskt deltagande som kommit att sätta ramen för 

denna avhandling är Åsa Bengtssons bok Politiskt deltagande (2008). Här talar 

forskaren kring att politiskt deltagande kan ta sig an andra former än att gå och 

rösta på valdagen eller att engagera sig i ett politiskt parti. Bengtsson talar 

likaledes om hur samhällets utveckling har lett till andra former av deltagande. 

Så som demonstrationer, politisk konsumtion och aktioner via internet blivit allt 

vanligare på bekostnad av traditionella former. Boken tar även upp det politiska 

deltagandet i Europa och presenteras i jämförande analyser. Det mest centrala 
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temat i boken är den förändring som skett i medborgares sätt att vara politiskt 

aktiva. Åsa Bengtssons verk utgör därtill ett väsentligt bidrag till uppsatsen då 

den ger ytterligare perspektiv till politisk deltagande. 

En annan relevant tidigare forskning är en rapport som tagits fram av 

Demokratiutredningen: Ungas politiska deltagande. Nya former och aktiviteter 

genom sociala medier (2014). Där har Hanna Bäck, Emma Bäck och Nils 

Gustavsson som alla är doktorer vid olika universitet i Sverige skrivit rapporten 

om sociala mediers betydelse för ungas politiska deltagande. Där är fokuset att 

belysa frågor om ungas politiska representation, delaktighet och inflytande. 

Inom ramen har de även undersökt de förutsättningar som unga har för att 

medverka i formella beslutsprocesser, de föreslår även åtgärder som kan bidra 

till att ungas inflytande och delaktighet i politiska beslutsprocesser stärks. Syftet 

är även att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin. 

Rapporten ligger till grund för utvecklingen av en del av det teoretiska 

ramverket och tar upp väsentlig och nyanserad forskning, rapporten utgör en 

viktig del av analysen i uppsatsen kring hur unga deltar via sociala medier. 

Joakim Edman och Jonas Linde skriver i sitt verk ”Politik, protest, populism – 

deltagande på nya villkor (2010). Om huruvida att medborgare inte engagerar 

sig på samma sätt och i samma utsträckning som tidigare. De talar om hur 

politiska partier ständigt tappar medlem och ett återkommande begrepp i boken 

är politikens ”individualisering”. Samtidigt har den politiska misstron ökat, och 

medborgarna är idag mer kritiska mot sina förtroendevalda än tidigare, och inte 

minst ifrågasättas EU. Boken handlar om de utmaningar vi står inför gällande 

politiskt deltagande och om politikens förändrade villkor. Boken tar likt Åsa 

Bengtssons bok om politiskt deltagande, samt Erik Amnås bok Jourhavande 

medborgare hur nya former av politiskt engagemang har tagit form. Även denna 

bok ger ett väsentligt bidrag till uppsatsen genom att den bekräftar att 

medborgare numera tenderar att yttra sitt engagemang via nya deltagarformer. 

 

 



15 
 

3. Teoretiskt ramverk  
 

I detta avsnitt avser uppsatsen att redogöra det teoretiska ramverket som i sin 

tur kommer knytas an med den empiriska delen. 

För att undersöka de unga assyriernas politiska engagemang måste 

medborgarnas samgällsengagemang konstruera. I stigande utsträckning 

använder sig forskare nu av flerdimensionella engagemang och deltagarbegrepp, 

tanken är att samhällsengagemang kan uttryckas på flera arenor
22

. För att 

undersöka hur samhällsengagemanget odlas och uttrycks inom olika sfärer av en 

medborgares vardagssammanhang har Erik Amnå tagit fram fem 

”Samhällsengagemangs sfärer” som han anser definiera politiskt engagemang. 

Dessa är: Personligs sfär, Civil sfär, Livspolitisk sfär, Marknadssfär samt 

Offentlig sfär. Studien avgränsar sig till tre av dessa sfärer då de anses mest 

relevanta för studien. De tre sfärerna som ligger till grund för undersökningen är 

följande: Offentlig sfär, civil sfär samt personlig sfär. Bortfallet av 

Marknadssfär samt Livspolitisk sfär beror på att dimensionerna är irrelevanta för 

att användas i studiens empiri då studiens fokus inte ligger på vad dessa sfärer 

behandlar.  

En anmärkningsvärd aspekt vad gäller Erik Amnås typologi är att den inte 

behandlar deltagande via sociala medier. Således kommer ytterligare en 

dimension tilläggas i arbetet för att utveckla teorin och behandla deltagande via 

sociala medier. Intresset för sociala medier och politiskt engagemang har fått en 

framväxt, därmed är det av betydelse att tillägga detta för att fullborda det 

teoretiska ramverket på ett mer fullständigt sätt.  Till följd tilläggs ytterligare en 

dimension som omnämns för socialmedial- sfär. Denna dimension konstrueras 

på den tidigare forskning som tagits fram av Hanna Bäck, Emma Bäck samt Nils 

Gustafsson som skrivit rapporten om ungas politiska deltagande – nya former 

och aktivitet genom sociala medier. Sociala medier är en viktig del av det 

moderna politiska deltagandet, då finns en ökad social faktor i 

informationsspridningen. Istället för att läsa en hel tidning eller titta regelbundet 

på använder sig medborgare alltmer av sociala medier för att exempelvis söka 
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sig till föreningar, organisationer, kunskap eller information om politik
23

. 

Därmed är det viktigt att inkludera denna dimension i studien.  

Typologin som Amnås föreslår är tilltalande på det viset att den fokuserar på det 

observerbara och politiskt engagemang i en snävare mening – sådana aktiviteter 

som är ägnade åt att åstadkomma samhällsförändring genom att rikta sig till 

relevanta politiska aktörer eller i samhället, inklusive den allmänna opinionen. 

Samtidigt är den tillräcklig för att inkludera distinkt olika aktiviteter för att 

påverka politiska beslut och utfall
24

.  

Offentlig sfär  
Valdeltagandet är en viktig punkt inom den offentliga sfären, då det inte finns 

någon politisk aktivitet som kan mäta sig med valdeltagandet. I den offentliga 

sfären har man sin medborgerliga rösträtt. 
25

Genom särskilda arrangemang 

erbjuder staten och kommunerna – genom både politiker och tjänstemän i 

stigande utsträckning dessutom somliga grupper mellan dem som brukar 

offentliga tjänsten att också delta i policyprocessens olika led. Här innefattas det 

även om man som enskild medborgare försöker påverka offentliga 

beslutsfattande
26

 

Civil sfär 
Inom den civila sfären står många möjligheter för politiskt deltagande till buds, 

mer eller mindre organiserat, enskilt eller kollektivt, tillfälligt eller kortsiktigt. I 

den civila sfären deltar man mer utifrån en gemenskap i fråga om identitet, ide 

eller intresse
27

. Partier och föreningar är exempel på tämligen varaktiga 

engagemangsformer av det slaget, medan namninsamlingar och aktionsgrupper 

kan vara mer kortlivade. Det svenska föreningslivet erhåller en stor legitimitet 

som demokratiskola. Här ingår även om medborgare deltagit i politiska möten, 

arbetat inom organisationer, strejkat eller demonstrerat för att påverka i någon 

eller några samhällsfrågor
28
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Personlig sfär  
I den personliga sfären odlas samhällsengagemang, politiska intresse och 

politiskt kunnande genom diskussioner, nyhetsbevakning och 

bildningsaktiviteter av olika slag. Ett naturligt sätt att odla det politiska intresset 

är att diskutera politik genom att tala om politiska händelser och förhållanden 

med dem man möter i vardagslivet. Ett sätt att göda det politiska intresset och 

utveckla sina politiska kunskaper är att följa nyhetsförmedlingen kring politiska 

händelser genom TV, radio och tidningar.
29

 Att samla in och eller donera pengar 

räknas också in inom den personliga sfären. 

Socialmedial-sfär  
Snarare än att delta i organiserade aktiviteter deltar är allt fler unga benägna att 

medverka genom mer individualiserade former. Det är vanligare att skriva på 

upprop och dela med sig av politiska nyheter och åsikter till sina bekanta på 

Facebook än att gå på medlemsmöten i föreningar
30

Att delta politiskt i sociala 

medier kan bland annat handla om att delta i politiska aktiviteter online eller 

dela politiskt material online
31

. Att delta genom sociala medier kan även 

innebära att skriva inlägg, insändare eller debattinlägg som kan delas med 

vänner i de olika nätverks forum som finns, så som Twitter och Facebook.  

4. Metod och material 
 

I denna del av uppsatsen så diskuteras den metod samt material som använts för 

att kunna uppfylla studiens syfte, frågeställning samt resultat.  

Metod 
Uppsatsen använder en kvalitativ ansats, den valda metoden är 

fallstudieforskning som kompletteras med intervjuer. Den kvalitativa fallstudien 

är relevant metod i uppsatsen, då den syftar till att beskriva och förstå de rika 

och komplexa förhållanden som råder mellan olika sociala förhållanden
32

. 

Fallstudien lägger tonvikt på personliga upplevelser, samt utgör den empiriska 

undersökning som studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext. 

                                                           
29

 Amnå E. , 2008, s. 55 
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Framförallt då gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara
33

.  Den 

mest förekommande metoden är semistrukturerade intervjuer med en person i 

taget, som dessutom är den valda metodiken i uppsatsen. Semistrukturerade 

intervjuer kan brukas för att utforska hur människor uppfattar sin omvärld, syftet 

är dessutom utveckla teorier och komplettera tidigare forskning
34

. Intervjuns 

syfte är att bidra till en detaljerad insyn i hur politiskt engagemang ter sig bland 

unga assyrier, vilket inte kan uppnås i en kvantitativ studie. Metoden avser att ge 

en djupare förståelse för hur assyrisk identitet påverkar det politiska 

engagemanget eftersom de som deltar kan dela sina erfarenheter kring frågan. 

Fallstudier kan användas med fördel när vi vill studera en specificerad grupp 

individer för att samla information om ett avgränsat fenomen 
35

.   

Intervjuer  

För att komma i kontakt med informanter skrevs ett inlägg på Facebook i ett 

forum där kvinnor som identifierar sig själva som assyrier deltar. Metoden 

bidrog till en inledande kontakt med administratören i Facebook gruppen, som 

hjälpte vidare till kontakt med andra medlemmar. Urvalet av intervjupersonerna 

har därmed skett enligt snöbollsmetoden, som är en effektiv metod för denna typ 

av undersökning
36

.  

De semistrukturerade intervjuerna har hållits med åtta informanter som 

identifierar sig som assyrier och är bosatta i Stockholm. De informanter som 

deltagit har varierande ursprung från Mellanöstern, fyra kommer ursprungligen 

från Irak. Två från Turkiet, en från Syrien samt en från Iran. Att informanterna 

kommer från olika delar i Mellanöstern bidrar till en mer representativ bild av 

assyrier, vilket är av fördel till studien. Alla informanter är uppväxta i Sverige, 

men har föräldrar födda utomlands och kan därmed klassas som andra 

generationens invandrare. Samtalsintervjuerna har varierat mellan trettio och 

fyrtio minuter, frågorna behandlar frågor som berör hur informanterna uttrycker 

sitt politiska engagemang baserat på det teoretiska ramverket. Intervjuguiden för 

studien har utformats utifrån boken Introduktion till Samhällsvetenskaplig 

Metod (2010) – Asbjørn Johannessen & Per Arne Tufte. Intervjuerna har utgått 
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från de planerade frågorna, och således utvecklats genom vad den aktuella 

informanten i fråga har att berätta. Därmed har följdfrågor ställts, vilket är en av 

fördelarna med semistrukturerade intervjuer
37

. De deltagande informanterna har 

fått större frihet att besvara frågan i enlighet med sin tolkning av den.  Empirin 

har därmed analyserats baserat på den tidigare forskning som tagits upp i 

uppsatsen, och en innehållsanalys har använts för att dra slutsatser av innehållet 

i intervjuerna. 

Informanterna har själva valt var intervjun ska äga rum, för att de ska kunna 

känna sig bekväma under träffen. Alla intervjuer har inträffat över en fika, 

förutom en intervju som hölls via telefon, detta för att informanterna inte befann 

sig i närområdet. I samtliga fall har samtalen spelats in med bandspelare och 

sedan transkriberats till text (förutom intervjun som hölls över telefon). Istället 

transkriberades informantens svar medan samtalet pågick över telefonen.  

Urvalsgrupp och etiska riktlinjer  

Studien fokuserar på tidsperioden november 2017 till december 2017. 

Uppsatsen avgränsar sig studera unga mellan 20–29 år som är uppväxta i 

Sverige och bosatta i Stockholm med assyrisk bakgrund. 

Alla deltagande informanter har blivit tillfrågade ifall de godkänner att samtalen 

spelas in. Informanterna har även blivit utlovade anonymitet. De deltagande har 

likaså blivit informerade om studiens ämne och syfte, och därmed ingått i ett 

informerat samtycke. Ett informerat samtyckte är en viktig del när forskning 

involverar människor
38

. Informanterna har därmed medgett sitt godkännande 

och deltagit frivilligt. De deltagandes identitet kommer under uppsatsen vara 

okänd, dock återges informanternas ålder och utbildningsnivå i Appendix. 

Informanterna omnämnas som ”Informant 1”, ”Informant 2” etc. under 

uppsatsen.  

Metodproblem  

En kritik som kan tillkomma vid användning av fallstudier som metod är att det 

är svårare att på ett vetenskapligt sätt generalisera utifrån dem 
39

. Gällande den 

bestämda studiens fall är det viktigt att framhålla att generaliserbarheten enbart 
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går att fastställa till uppsatsen. Således belyser denna forskning endast hur de 

åtta deltagande informanterna uttrycker sitt politiska engagemang i min studie. 

Eftersom studien är explorativ, och med andra ord utforskar hur unga assyrier 

engagerar sig politiskt, är det upp till vidare forskning att granska hur generella 

de former av engagemang denna studie undersöker befattas vara.  

Validitet och reliabilitet  

En central fråga i all forskning är hur bra, eller relevant, data representerar 

fenomenet. I forskningslitteraturen används begreppen validitet och reliabilitet, 

validitet kan uttryckas som korrelationen mellan det teoretiska ramverket samt 

det operationella. Det görs en åtskillnad mellan olika former av validitet
40

. 

Begreppsvaliditet rör relationen mellan det generella fenomen som ska 

undersökas och konkreta data. För att uppnå hög intern validitet bör ett 

experiment som har genomförts på ett sådant sätt att det gör det möjligt att säga 

att ett påvisat samband mellan två variabler är ett möjligt orsakssamband. 

Omedelbar validitet eller ” face validity”, omedelbar uppnås i studien genom att 

ytterligare en person bedömer om uppsatsens frågeformulär till intervjuerna 

anknyter samman till studiens frågeställningar och syfte.  

Det fjärde kriteriet rör problemet om att veta om resultaten från en undersökning 

kan generaliseras utöver den aktuella fallstudien och kallas för extern validitet. 

Kritiker brukar hävda att ett enda fall utgör en bräcklig grund för 

generalisering
41

. Vilket medvetet har redovisat kan vara en nackdel i studien.  

För att studien ska uppnå hög validitet kommer undersökningen ske inom 

ramarna för Erik Amnås definition om politiskt engagemang. Frågorna som 

ställs till informanterna har således strukturerats samt anpassats utifrån Amnås 

teori. I uppsatsen tillämpas samtidig validitet
42

. Som innebär att i anslutning till 

en intervju exempelvis görs en bedömning av materialet så snabbt som möjligt. 

För att uppnå samtidig validitet har material transkriberat från intervjuerna i nära 

anslutning till intervjutillfället.  
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Reliabiliteten rör undersökningen data, vilka data som används, 

insamlingssätten samt hur de bearbetas
43

. Ett uttryck för hög reliabilitet är att 

upprepa samma undersökning på samma grupp vid två olika tidpunkter, om 

resultaten förblir detsamma är det ett uttryck för hög reliabilitet. Detta kallas 

även för ”test-retest”
44

. Uppsatsen använder dels primärt material som då är 

informationen från de semistrukturerade intervjuerna, samt sekundärt material i 

form av tidigare forskning. I denna uppsats har materialet från de 

semistrukturerade intervjuerna noggrant analyserats och anknutits till uppsatsens 

frågeställning och syfte, samt till de sekundärmaterial bestående av den tidigare 

forskningen.  Viktigt att ha i åtanke är att tydliga slutsatser om alla unga assyrier 

i Sverige utifrån min studie inte är aktuella att dra, då studien endast omfattar de 

åtta deltagande informanter i den bestämda studien.  

Operationalisering  

Operationalisering innebär att begrepp och variabler specificeras, så att de kan 

identifieras eller mätas
45

 I studien är syftet att undersöka det politiska 

engagemanget, dessutom är det av vikt att definiera vad politiskt engagemang är 

till tydliga indikatorer så att både forskare och undersökningspersoner har en 

klar uppfattning om deras innebörd. För att operationalisera forskningsfrågan 

och är den valda teorin Erik Amnås teori om ”Samhällsengagemangets sfärer”. 

När studien talar om samhällsengagemanget så syftar den till de typer av 

aktiviteter som medborgare kan ägna sig åt, individuellt eller kollektivt för att 

påverka förhållanden av betydelse för människor
46

. 

 Som tidigare nämn i teoridelen har en avgränsning verkställts till tre av Amnås 

dimensioner, teorin har utvecklats genom ett tillägga av ytterligare en dimension 

som omnämns som ”socialmedial-sfär”. För att undersöka hur unga assyrier 

tänker kring dessa dimensioner har semistrukturerade intervjuer utförts, och på 

så vis försökt undersöka hur pass politiskt aktiva de är baserat på dessa. 

Den första dimensionen heter offentlig sfär, där behandlas valdeltagande främst, 

men även om enskilda medborgare gör några försök att påverka offentligt 
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beslut. För att undersöka denna dimension har informanterna tillfrågats om de 

deltar i riksdagsvalet. Informanterna har därtill tillfrågats motivera varför 

valdeltagande är viktigt. De har även blivit tillfrågande om de kontaktat politiker 

för att påverka offentliga beslut. Samt om det finns ett parti sittandes i 

regeringen som de anser kan representera deras frågor. 

Civil sfär behandlar om medborgare är aktiva inom föreningar eller om de 

exempelvis deltagit i demonstrationer. Genom att ställa frågor som berör om 

respondenterna är aktiva i förbund, skrivit på namninsamlingar eller deltar i 

politiska möten m.m. har studien undersökt om informanterna kan uppfylla 

kriterierna som ingår i civil sfär.  

För att undersöka om respondenterna uppfyller kraven för dimensionen 

personlig sfär, som behandlar om medborgare odlar sitt samhällsengagemang 

genom bland annat nyhetsbevakning och diskussioner gällande politiks ställdes 

frågor gällande dimensionerna under djupintervjuerna. Ytterligare fråga som 

ställdes till informanterna var om de diskuterade politik i sociala sammanhang. 

Den fjärde dimensionen som syftar till att undersöka hur pass aktiva studenterna 

är via sociala medier omnämns för socialmedial-sfär. För att undersöka om 

informanterna uppfyller kriterierna för denna dimension har frågor om huruvida 

informanterna använder sociala medier som plattform för att framföra deras 

politiska intresse tillfrågats. Informanterna har fått utrymme att resonera fritt 

kring frågorna i och med de öppna intervjuerna, därmed har följdfrågor 

tillkommit. Således om det finns något specifikt forum de tycker är mer brukbart 

än det andra bland annat.  

5. Analys och resultat  

  
I detta avsnitt påbörjas resultatredovisningen. Här kommer empiriska data 

presenteras utefter studiens frågeställning och syfte.  

 Offentlig sfär 
Vad gäller dimensionen offentlig sfär där kriteriet är att medborgarna ska rösta i 

riksdagsvalet är primärt, påstod sig alla informanter delta i riksdagsvalet. En 
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följd fråga under intervjun var om de ansåg att det var viktigt att delta i 

riksdagsvalet, samt varför de ansåg det vara viktigt. Här tillfrågades även 

informanterna om de försökt nå ut till politiker för att påverka offentliga beslut. 

Nedan presenteras vad två av informanterna svarade gällande deras delaktighet i 

riksdagsval: 

”Ja, jag deltar i riksdagsvalet.  

Jag anser att det är viktigt för man har ett samhällsansvar. Även om man inte 

vet vart man står och för den delen bara röstar blankt så är det viktigt. Som 

kvinna är det även ännu viktigare ur ett genusperspektiv” [Informant 1] 

 

”Ja, såklart jag röstar i valet. Det är viktigt att delta just för att vi har en 

demokrati, och därmed ett ansvar att välja de personer som vi anser kan ta hand 

om vårt samhälle. Möjligheten är där, därför bör vi agera på den ” [Informant 

2] 

 

Tre av informanterna refererade därtill deras föräldrars erfarenhet i 

hemländerna. De resonerade kring att ”de inte kan och inte bör glömma” 

förtrycket deras föräldrar genomgått i hemländerna. De kände ansvar gentemot 

sina föräldrar, och påpekade vikten av att aktivt påverka frågor som rör 

assyriska folkgruppen. Baser benämner detta som ett vanligt fenomen i 

”Conflict-generated diaspora”, Baser beskriver att grupper som lever ”Conflict-

generated diaspora” tenderar att föra vidare sina släktingars traumatiska minnen, 

som ofta förstärker den starka känslan till hemlandet. Dock menar Baser att 

detta fenomen inte existerar inom alla grupper som lever i diaspora. Exempelvis 

upptas i boken att kongoleser bosatta i England inte tenderar överöra deras 

föräldrars erfarenheter vidare
47

, då konfliktupplevelser anses vara tabu att 

omtala. Nedan berättar en informant om hur hennes föräldrars erfarenhet har 

påverkat varför hon anser att det är viktigt med valdeltagande:  

”Ja, det är jätteviktigt att rösta. I synnerhet för oss som kommer från 

odemokratiska länder. Våra föräldrar har varit förtryckta och diskriminerade, de 

har fråntagits deras mänskliga rättigheter, och diskriminerats på alla nivåer. 

Såväl på social och politisk nivå. Deras språk fråntogs dessutom. Så att jag som 

andra generationsinvandrare få rösta o få göra min röst hörd, är viktigt för mig. 

För att det ändå är unikt, de är egentligen bara under diasporan de senaste 50 

åren som vi har kunnat rösta. Så jag röstar alltid och uppmuntrar alltid mina 
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nära till det. Vet man inte vad man vill rösta på, kan man rösta blankt, det är 

ändå ett ställningstagande” [Informant 3] 

Den andra frågan som ställdes till informanterna inom den offentliga sfären var 

om de hade ett parti som de kunde identifiera sig med i riksdagen. Sju av åtta 

informanter var tveksamma till om de nuvarande sittande partierna i regeringen 

kan representera dem. Tre informanter beskriver detta följande:  

 

”Jag är delad i hjärtefrågor, men hållbar utveckling är en stor del i mitt liv. 

Därmed tycker jag Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lyft den frågan väl. 

De kanske inte lyfter fram alla frågor väl dock. Jag tror inte jag har ett parti jag 

brinner för direkt faktiskt” [Informant 2] 

 

”Socialdemokraterna i sådana fall, men numera så har jag nästan lutat mig mer 

åt vänsterpartiet. Detta för att vi kan se en ökande rasism, och nazister som får 

utrymme att gå ut på våra gator och demonstrera. Flyktingkrisen har verkligen 

visat vad de sittande partierna tycker om invandrare. Bland annat genom deras 

uttalanden som avhumaniserar flyktingar, främst görs dessa uttalanden av 

höger. Tror faktiskt att jag har blivit mer politiskt medveten under tiden jag 

studerade internationella relationer. I alla fall, så tycker jag att 

Socialdemokraterna har börjat uttala sig mer som högern och inte stått på sig 

riktigt. Därför känner jag just nu att jag lutar mig åt Vänsterpartiet” [Informant 

4] 

 

”Jag har i förra riksdagsvalet röstat på Socialdemokraterna och har alltid känt 

att högerpolitik ligger närmast hjärtat. Men under den tiden som 

Socialdemokraterna har suttit i regeringen så har jag inte riktigt gillat den 

politik de drivit. Därmed är jag kluven på vad jag skulle rösta på just nu och 

tror inte att det riktigt finns något parti som representerar mig” [Informant 8] 

Vad som är intressant att anmärka är att informant 4 menar att hennes 

akademiska bakgrund utgör en viktig del för medvetenheten kring hennes 

samhällsengagemang. Vilket går i linje med vad tidigare forskning anmärkt, 

med att utbildning leder till att medborgare är mer frekvent samhällsengagerade, 

då kompetens och kunskap utökas
48

 

Vidare kan det konstateras utifrån informanternas svar att de känner en 

kluvenhet gentemot den svenska politiken, informanterna upplever inte sittande 

partier representerar deras hjärtefrågor. Det var endast en informant som hade 

ett tydligt ställningstagande. Hennes svar presenteras följande:  
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”Ja, Moderaterna helt klart. Då jag är kandidat för Moderaterna och det är den 

partiets politik jag identifierar mig med. ” [Informant 6] 

 

Vidare kan det fastslås gällande den offentliga sfären är att samtliga deltagare 

anser att valdeltagande är viktigt. Vilket står i linje med vad Amnå nämner i 

hans bok om att medborgare tenderar att ranka valdeltagande som den mest 

verkningsfulla deltagandeformen av dem alla
49

. Vad gäller den kritiska 

inställningen gällande partipolitik, påstår Amnå att det är vanligt fenomen.  

Medborgare numera tenderar kräva tydligare konflikter kring frågor att ta 

ställning till. När det gäller medlemskap i de politiska partierna har andelen 

medlemmar i den svenska befolkningen minskat
50

, vilket också står i linje med 

studiens undersökning. Av orsaken att endast en av åtta informanter är medlem 

och aktiv partipolitiskt, som framgår ovan är informant 6.  

Ingen av informanterna har aktivt försökt nå ut till politiker i syfte att påverka 

offentliga beslut. Dock beskriver en informant att hon kontaktat politiker vid 

tillfällen de uppmärksammar assyrierna för att visa att uppskattning: 

 ”Jag har exempelvis haft mejlkontakt med EU:s utrikes minister Margot 

Wallström då hon uppmärksammade det assyriska nyåret (Akitu). Då tackade 

jag och visade uppskattning, det tycker jag är viktigt” [Informant 5] 

 

Civilsfär  
Denna sfär undersöker om respondenterna är aktiva inom föreningar och eller 

om de deltar i möten. Här undersöks dessutom om informanterna agerar som 

kritiska konsumenter genom att aktivt delta i namninsamlingar, demonstrationer 

eller bojkott. Respondenterna beskriver sitt samhällsengagemang nedan:  

”Ja jag är aktiv som viceordförande i Assyriska riksförbundet. Som 

viceordförande företräder jag och styrelsen medlemmars intressen. Vi verkar 

främst för att främja assyrisk identitet i Sverige. Vi arbetar främst för 

integration i landet, stöttar andra föreningar i de frågor de behöver, anordnar 

event, och är även med och startar föreningar och statliga aktiviteter 

exempelvis. Där deltar jag i möten där vi försöker påverka den svenska 

politiken, speciellt när det gället utrikesfrågor. Där försöker vi lyfta fram våra 

intressen och det vi tycker att politiker ska jobba mer med i Sverige inom 

                                                           
49

 Amnå E. , 2008, s. 41 
50

 Amnå & Munck, 2002, s. 51 



26 
 

utrikespolitik. Det kan handla om folkmordet exempelvis, där försöker vi vara 

pådrivande gällande att riksdagen ska implementera deras beslut från 2010 

angående att de ska erkänna folkmordet” [Informant 1] 

 

”Ja jag deltar i möten via Assyriska riksförbundet. Vi har varit i Bryssel bland 

annat, hos en miljöpartist (Bordil Valero). Vi blev medbjudna dit, för att prata 

om minoriteter i Mellanöstern. Då lyfte vi fram assyrierna och deras situation 

bland annat. Vi lyssnade på hur dem jobbade. De hade anordnat mötet för just 

minoriteter i Mellanöstern, men de var andra grupper där också som talade om 

samma typ av frågor. Syftet var att stärka minoritetsgrupper. Där var vi med 

och bildade Assyrian Confederation of europé dessutom, syftet med Assyrian 

Confederation är att stärka gemenskapen mellan de olika nationella assyriska 

förbunden” [Informant 5] 

Fyra av informanterna är aktiva i Assyriska riksförbundet, de två informanterna 

ovan deltar aktivt i både möten och seminarier. En annan är verksam i 

organisationen Assyrier utan gränser, som arbetar för att förbättra tillvaron för 

assyrier i hemlandet. Ytterligare informant är aktiv i UNICEF. Enligt Amnå har 

unga personer mellan 16–28 år i stigande uträkning valt att ställa sig utanför 

föreningar och organisationer
51

. Dock visar det sig att sex av åtta informanter 

deltar aktivt i föreningsliv. I sin bok beskriver Khayati att kurder som bor i 

diaspora ofta skapar föreningar och nätverk för att kunna integrera i sina nya 

samhällen, dessutom för att kvarhålla sin kurdiska identitet
52

. Således finns 

likheter mellan den kurdiska och assyriska diasporan. Således för att 

informanterna finner det viktigt att engagera sig i assyriska frågor för att bevara 

sin identitet och kultur, fem av åtta informanterna engagerar sig i föreningar som 

är av etnisk karaktär.  

 Vad gäller om informanterna deltagit i demonstrationer svarade tre av dem 

följande:   

”Ja en massa, om assyriska folkmordet bland annat. Där har vi via Assyriska 

ungdomsförbundet försökt lyfta fram att riksdagens beslut angående folkmordet 

ska implementeras från 2010. De har även blivit en hel del manifestationer på 

senaste, dels för att lyfta fram och belysa hur assyrier och andra minoriteter har 

det nu när Islamiska staten har fått framfart i Irak och Syrien. Så att man i 

svensk politik kan arbeta och uppmärksamma dessa frågor” [Informant 1] 

 

”Jaa jag brukar ofta delta i demonstrationer för att det är ett bra sätt att visa sin 

ståndpunkt på. Senast deltog jag i demonstrationen som anordnades mot 
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slavhandeln i Libyen. Har även deltagit i en demonstration som heter ”End the 

Child marriages” som Amnesty anordnat. Dessutom den motdemonstration som 

arrangerades i Göteborg mot nazister”  [Informant 4] 

 

”Jag har deltagit i flera demonstrationer, bland annat var jag med och 

demonstrerade på medborgarplatsen i Stockholm för något år sen som i spåren 

av Islamiska statens framfart i Irak och Syrien. Meningen var att belysa att vi 

som en kristen minoritet förtrycks, efterföljs och främst utrotas i våra 

hemländer på grund av Islamiska staten” [Informant 7]  

 

Alla åtta informanter visade ett högt intresse för demonstrationer samt har aktivt 

deltagit i flera. Både gällande sakfrågor som rör den assyriska frågan, samt när 

det gäller svensk och internationell politik. Analysen åskådliggör därmed att de 

assyrier som mobiliserar sig utifrån deras etniska identitet inte finner motstånd i 

att engagera sig i svensk politik och politik som rör assyriska frågor
53

.  Gällande 

informanternas deltagande i bojkottning svarade tre informanter följande:  

”Sverigedemokraterna och deras politik bojkottar jag såklart, 

Sverigedemokraterna är en rasistisk rörelse vars ideologi grundar sig i en 

nazism. Speciellt när jag är aktiv i organisationer som delar en demokratisk 

värdegrund och värnar om alla människors rättigheter så blir det extra viktigt 

att bojkotta dem. Sen har man vissa hjärtefrågor inom svensk politik, 

exempelvis är jag emot att Sverige arbetar för ett självständigt Kurdistan. Detta 

för att det strider mot mina hjärtefrågor om assyriernas rättigheter i 

Mellanöstern. Om kurder får självständighet, så kommer assyrierna hamna i 

ännu mer utanförskap, de är redan förföljda och förtryckta, och detta utan ett 

självstyrande Kurdistan. Så ifall Kurdistan erkänns officiellt så kommer 

assyrierna vara icke existerande i Mellanöstern, det kan vi inte tillåta. Kurderna 

är anledningen till att många assyrier flyr sitt hemland” [Informant 2]  

 

”Sverigedemokraterna bojkottar jag helt och hållet på grund av deras skeva syn 

och politik. Men även Turkiet, på grund av de fortfarande inte har erkänt 

folkmordet på oss 1915”[Informant 7] 

 

”Jag bojkottar det som jag inte avser ligger i linje med vad jag anser är 

demokratiskt eller är något som strider emot mina principer. När jag ska resa så 

väljer jag exempelvis länder som är demokratiskt lagda, jag skulle aldrig resa 

till Förenade Arabemiraten. Inte heller till Turkiet för den delen, när jag har 

varit yngre har jag besökt Turkiet. Men skulle jag få tänka om så skulle jag inte 

resa dit då Turkiet och Erdoğan för övergrepp mot mänskliga rättigheter 

ständigt, genom att bland annat censurera den media som behagar honom. 

Turkiets våldsutövning har ökat de senaste åren, som är ytterligare anledning 

till varför de inte bör stöttas eller få tillträde till EU för den delen. Men 
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viktigast bojkottar jag dem för att de inte har erkänt folkmordet på oss ännu” 

[Informant 8] 

 

Till följd finner vi att informanterna är kritiska konsumenter och att de deltar i 

bojkott i både när det gäller politik som rör Sverige men även assyriska frågor. 

Informanterna har medvetenhet kring den svenska politiken, detta anmärks 

utifrån att informanterna nämner deras bojkott av Sverigedemokraterna. Således 

är det intressant att observera att de tre informanterna ovanför även bojkottar 

Turkiet och Kurdistan, då informanterna menar att Kurdistan diskriminerar 

assyrierna i hemlandet. Inom den assyriska diasporan kan därmed noteras att det 

är viktigt för folkgruppen att uppmärksamma deras förflutet som inte erkänts av 

den turkiska staten. Således väljer flera informanter att bojkotta Turkiet i form 

av att välja bort landet som resemål. Detta fenomen beskrivs i Basers forskning 

där hon visar att samma exempel sker i den kurdiska diasporan. Då hon 

uppmärksammar hur kurderna ofta bojkottar turkiska staten eller turkiska 

språket, för att visa motstånd till det land som förtryckt dem
54

.  

Att delta i namninsamlingar var ingen populär form för informanterna, endast en 

informant av åtta beskrev att hon skrev på namninsamlingar. Nedan presenteras 

svaret: 

”Ja jag har skrivit på namninsamlingar på Facebook exempelvis, men har inte 

anordnat några själv” [Informant 1]  

  

 Amnå menar att de flesta som vill påverka politiken ofta använder flera 

politiska medel, är man aktiv så hänger ofta de deltagandeformerna ihop
55

.  

Deltagande informanterna visade ett högt samhällsengagemang vad gäller 

bojkott och demonstrationer, dock inget särskilt engagemang gällande 

namninsamlingar. 

Personlig sfär  
Här tillfrågades informanterna om de diskuterade politik på fritiden eller 

donerade pengar. Vilket anses vara mått på ett tydligt samhällsengagemang 

enligt Amnå. Ytterligare sätt att göda det politiska intresset och utveckla sina 
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politiska kunskaper är slutligen att följa nyhetsförmedlingen kring politiska 

händelser genom tidningar, radio och tv. Vad gäller nyhetsbevakning var 

resultaten blandade, vissa påstod sig följa nyhetsbevakning medan andra inte 

följde nyheter regelbundet. Dock visar det sig att alla åtta informanter diskuterar 

politik på fritiden samt ofta fått sitt politiska intresse odlat hemifrån. Nedan 

beskriver tre informanter deras personliga sfär: 

”Följer olika nyhetskanaler, mycket svenska men även alternativ media och 

icke traditionella media. Det diskuteras även mycket politik på fritiden, 

både med vänner men också via forum på nätet” [Informant 3]  

 

”Jag är dålig på att följa nyheterna, men diskuterar mycket politik på 

fritiden med mina vänner, det är vad våra förfester brukar bestå av. Även 

om vi tycker olika så blir det mycket diskussioner, men jag älskar att 

diskutera politik”[Informant 4] 

 

”Jag följer nyheter dagligen och gillar att hålla mig uppdaterad kring vad 

som händer. Både på ett internationellt plan men även i frågor som gäller 

svensk politik såklart. Nu kanske det inte räknas som nyheter, men följer 

Opinion live på SVT slaviskt varje torsdag. Det är ju också ett sätt att hålla 

sig uppdaterad på ”. I min kompis grupp och familj talar vi talar vi väldigt 

mycket kring politik, det kan vara allt möjligt ifrån diskussioner Metoo 

kampanjen, till Mellanöstern frågor. Men det har blivit mycket amerikansk 

politik och Trump på senaste också” [Informant 8] 

Amnå menar att ett naturligt sätt att odla sitt politiska intresse är att diskutera 

politik. Politiska diskussioner utgör inte bara en psykologisk hållning till politik, 

utan politisk diskussion ses som en del av ett äldre, mer klassiskt 

deltagandebegrepp som betonar medborgarnas samspel med varandra
56

. 

Ytterligare informant beskrev sin personliga sfär: 

”Jaa gud ja, att diskutera politik har jag blivit uppväxt med. Det har alltid 

varit ett viktigt och hett diskussionsämne hemma, och är en viktig faktor till 

mitt politiska intresse” [Informant 6] 

Ovan beskriver en informant att hennes politiska intresse främst kommit 

hemifrån. Baser beskriver i sin bok att andra generations invandrare som är 

uppväxta med kurdiska föräldrar ofta odlar sitt politiska engagemang och 

intresse i miljöer där kurdiska frågor diskuterats dagligen. De är ofta uppväxta i 

en miljö där kurdernas situation varit ett diskussionsämne över 
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”middagsbordet”
57

. Där kan ytterligare likhet skådas mellan den kurdiska och 

assyriska diasporan.  

 Vad gäller donation av pengar svarade fem av åtta respondenter att de aktivt 

donerar pengar till olika organisationer. Två av de deltagande har därtill åkt på 

volontärresor till hemländerna för att hjälpa assyriska flyktingar på plats. Nedan 

presenteras informanternas svar: 

”Jag var på volontärresa via Assyrier utan gränser 2016. Vi åkte till norra Irak 

och besökte olika flyktingläger där vårt folk befann sig utan pengar, resurser, 

utbildning eller jobb. De får inte heller stöd från KRG (Kurdistans regionala 

regering) eller från den Irakiska regeringen. Så vi var där som en organisation 

och försåg dem med hygienartiklar, gåvor till barn etc. Vi försökte också fota 

mycket för att ge ”bildbevis” och dokumentation till omvärlden. Det var en 

sorlig men lärorik upplevelse” [Informant 2] 

 

”Jag jobbar ideellt för att hjälpa flyktingar från Irak och Syrien. Har dessutom 

gjort ett par volontärresor till Libanon för att hjälpa flyktingar på plats” 

[Informant 6] 

 

Ytterligare tre informanter beskriver sitt engagemang genom donationer: 

”Ja jag har en egen fond på UNICF som jag brukar försöka fylla på varje 

månad, det har inte gått så bra som student för tillfället. Men sen brukar jag 

överföra någon summa till rädda barnen ibland också. Tycker alla borde skippa 

julklapparna i år och köpa julklappar via UNICEF som kan rädda barns liv 

istället” [Informant 4] 

 

”Donerar pengar årligen, brukar även hjälpa organisationer med insamling. 

Anordnade faktiskt en insamling nyligen åt musikhjälpen i år som organiserade 

en insamling mot sexhandel med barn. Jag startade en insamling via Facebook. 

Vi lyckades samla in 11 000 kr från elva personer. Inga barn ska behöva sälja 

sig själva” [Informant 5] 

 

”Jag donerar pengar regelbundet och är styrelseledamot i en organisation som 

jobbar ideellt för att hjälpa flyktingar från Irak och Syrien. Har dessutom gjort 

ett par volontärresor till Libanon för att hjälpa flyktingar på plats” [Informant 

6]  

 

  Khayati har framtagit en definition som omfattar att grupper i diaspora ofta 

åker till hemländerna för att hjälpa folk de känner anknytning till. Begreppet 

omnämns som ”Long-distance nationalism”. Där beskriver Khayati hur kurder 
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som är bosatta i västeuropeiska länder och som har erbjudits nya politiska 

möjligheter ofta mobiliserar, bildar organisationer och forum för att vidare 

stödja andra kurder i hemlandet. Vissa aktivister utnyttjar sina rättigheter och 

åker ner till hemländerna för att hjälpa kurder som lever under politiskt 

förtryck
58

. Undersökningen kan konstatera att ”Long-distance nationalism” är ett 

fenomen som inträffar både bland den assyriska och kurdiska diasporan utifrån 

de ovanstående informanternas svar. 

Socialmedial-sfär  
Här har informanterna diskuterat kring huruvida de använder sociala medier 

som ett forum för att framföra sin politik. Inom socialmedial-sfär diskuterats det 

dessutom om de finns några särskilda forum informanterna anser är extra 

effektiva att framföra sin politik på. Sju av åtta informanter menade på att de 

någon gång har uttryckt åsikter via sociala medier. I form av att dela artiklar, 

kommenterat en politisk händelse eller diskuterat politik via nätet.  En av 

informanterna beskrev sitt deltagande nedan:  

”Jag använder sociala medier jätte mycket, speciellt Twitter tycker jag är 

en av de bästa plattformarna. Facebook har blivit lite sämre tycker jag, gör 

inget aktivt via Facebook. Om det inte är för Assyrier utan gränser då jag 

sitter i styrelsen där. Kan också tycka att det kan bli känsligt ibland på 

sociala medier så jag har försökt att undvika att skriva lika mycket på 

sistone. Jag lär mig hela tiden och ändrar min åsikt därefter, vill inte 

skriva något som jag känner att jag inte kan stå för längre fram liksom” 

[Informant 2]  

Informanterna visade tydligt intresse för deltagande via sociala medier och för 

att yttra sin aktivism. De ser sociala medier som ett centrum där åsikter och 

politiskt budskap kan spridas. Sociala medier används mer som en 

individualiserad form, där informanterna kan diskutera kring enskilda sakfrågor 

som är intressanta för dem
59

. Nedan berättar ytterligare en informant om sitt 

deltagande via media:  

”Absolut, använder sociala medier jätte mycket politiskt. Både Twitter och 

Facebook används flitigt. Är det något som jag verkligen känner rör mig 

djupt så skriver jag ofta inlägg som beskriver min åsikt. Jag delar även ofta 

artiklar som speglar min åsikt. Mina inlägg på Facebook och Twitter kan 

handla om alltifrån att kommentera Trump, eller kommentera en händelse 

                                                           
58

 Khayati, 2008, s. 89 
59

 Bäck, Bäck, & Gustafsson, 2014, s. 36 



32 
 

eller åsikt. Jag skriver ju inte krönikor direkt, men jag make sure att min 

point är across och sen försöker jag även få folk att tänka till. Syftet är att 

sprida kunskap helt enkelt”[Informant 4] 

Ytterligare informant använder sig av sociala medier för att belysa assyriernas 

situation i Irak och de förtryck de får utstå. Detta omfattas också i Khayatis 

fenomen ”Long- distance nationalism”. Khayati beskriver att folkgrupper som 

lever i diaspora bosatta i Sverige ofta använder sig av politiska nätverk för att 

belysa tillståndet i hemlandet
60

. Nedan kan informantens svar läsas: 

”Ja det gör jag, helst på min egna Facebook sida. Där skriver jag inlägg 

som jag postar, även om det inte händer så ofta så skriver jag ofta vad jag 

tycker när något stort sker. Exempelvis skrev jag ett inlägg sist om hur 

kurderna förtrycker assyrier i Irak. Kurderna tar vår mark, och deras 

självständighet kommer gå på bekostnad av minoriteterna. På mitt 

Facebook inlägg beskrev jag bland annat hur märkligt det är att kurderna 

som själva är förtryckta, förtrycker oss” [Informant 5] 

Sociala medier anses vara ett viktigt verktyg för att dela och framföra åsikter 

och ställningstaganden. Därtill för att mobilisering och rekrytering av 

medlemmar genom att skapa engagemang på sociala medier
61

. Detta kan vidare 

fastställas genom hur en av informanterna omtalade hur hon använder sociala 

medier för att framföra sin politik, samt rekrytera medlemmar till Assyriska 

riksförbundet där hon är viceordförande: 

”Ja i min egenskap som viceordförande i Assyriska riksförbundet 

använder jag media för att framföra min politik, eller för att rekrytera 

medlemmar till förbundet. Där delar jag länkar på Facebook 

exempelvis för att framföra vad vi tycker om hur svensk utrikespolitik 

bör inkludera assyriska frågor, och hur dem ska jobba för dem. När vi 

som förbund lyfts fram i media så delar jag även länken för att fler ska 

kunna läsa och höra om riksförbundet”[Informant 1] 

 

Vad gäller den socialmediala-sfären kan därmed konstateras att sociala medier 

har en aktiv roll i hur unga uttrycker sitt samhällsengagemang. För unga spelar 

sociala medier en allt större roll som arena för diskussion och förmedlare av 

information
62

. Informanterna i den bestämda studien angav att Twitter och 

Facebook var de forum som användes mest, vilket också går i linje med vad 
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Bäck och Gustavsson konstaterat i sin rapport. Facebook och Twitter är ofta de 

forum som brukas i högsta grad av de som uttrycker sitt politiska engagemang 

via sociala medier
63

.  

6. Slutdiskussion  
 

Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser av analysen, och kapitlet avslutats 

med en diskussion om vidare forskning kring studiens resultat. 

Uppsatsen har ämnat undersöka hur politiskt engagemang uttrycks bland 

assyrier mellan 20–29 år. Uppsatsen har genom åtta djupintervjuer med 

assyriska informanter försökt kartlägga deras politiska engagemang enligt det 

teoretiska ramverket som är framtaget av Erik Amnå.  

Studiens resultat kring hur unga assyrier förhåller sig till svensk respektive 

assyrisk politik, kan sammanfattas genom att studien påvisar att de deltagande 

förhåller sig både till svensk politik samt politik som rör assyrier enskilt som 

folkgrupp. Resultatet påvisar dock att informanterna är mindre benägna att delta 

i den svenska partipolitiken, och har ett mer tydligt intresse kring frågor som rör 

den assyriska diasporan. De unga assyrierna uttrycker sitt politiska engagemang 

genom att delta i föreningsliv och riksdagsval, dock ofta med motiv att påverka 

ämnen som rör assyriskt orienterade frågor. De unga assyrierna i studien 

uppvisar ett tydligt medvetet och aktivt politiskt engagemang.  

Vad gäller vilka former av politiskt engagemang de unga assyrierna använder 

sig av, kan slutsatsen dras att de unga informanterna är aktiva i de politiska 

sfärerna som är framtagna av Erik Amnå, som i sin tur påverkar deras 

engagemang i assyriska frågor. Utifrån studien deltar de unga assyrierna i både 

traditionella former, som aktivism via föreningsliv. Men likaså i mer 

individualiserade former som sociala medier, demonstrationer, bojkott och 

donering av pengar som ofta anknyter till assyriska frågor. Assyrierna deltar ofta 

i formerna för att uppmärksamma en viss politisk situation som drabbar 

folkgruppen i Mellanöstern. Undersökningen påvisar dessutom att fenomenet 

”Long-distance nationalism” framtaget av Khayati är ett viktigt inslag i deras 

                                                           
63

 Bäck, Bäck, & Gustafsson, 2014, s. 24 



34 
 

engagemang. Studien påvisar därtill att de deltagande informanterna engagerar 

sig i aktiviteter och mobilisering för att kunna uttrycka sin identitet som varit 

förbjuden i hemländerna
64

. Till följd påvisar studien stora likheter mellan 

assyrier och folkgruppen kurder som också lever i diaspora, i form av att de 

både uttrycker sitt politiska engagemang genom fenomenet ”Long-distance 

nationalism” bland annat. Slutligen är resultatet av undersökningen att de unga 

assyrierna finner det viktigt att upplysa det rådande förtryck och förhållanden i 

hemländerna. De deltar i politiska sfärer för att uttrycka sin politiska identitet 

och manifestera för frågor som rör deras historia och kultur. Informanternas 

engagemang kan därmed konstateras vara huvudsakligen fokuserat på assyriska 

frågor och intressen som rör folkgruppen.  

Resultatet av uppsatsen är påfallande och tydligt. Dock bör det påpekas att de 

unga assyriernas påvisade politiska engagemang kan bero på att den specifika 

urvalsgruppen som deltagit i studien är väl politiskt medveten, samtliga 

informanter har dessutom akademisk bakgrund som ytterligare kan vara en 

påverkande variabel. Om fler informanter omfattats i studien kan resultatet ha 

kommit att påverkas mot en annan riktning. Således är det återigen viktigt att 

studien påpekar att generaliseringen enbart kan framhållas till den bestämda 

studien och inte berör andra sammanhang.  

Vidare forskning  
Ett alternativ till vidare forskning kan möjligtvis vara att tillämpa en kvantitativ 

metod istället för kvalitativ med samma typ forskningsfråga. Vidare skulle det 

förslagsvis gå att utföra en enkätundersökning med standardiserade frågor. Den 

kvantitativa studien hade dessutom gett möjlighet till ökad 

generaliseringsmöjlighet, då den kan utföras på en större urvalsgrupp. Vidare, 

skulle en jämförande studie mellan två grupper i diaspora bosatta i Sverige 

kunna bedrivas. Exempelvis kan en studie bedrivas mellan den assyriska och 

turkiska diasporan, för att fastställa likheter och skillnader mellan 

folkgrupperna. Ytterligare förslag till fortsatt forskning kan möjligtvis vara att 

jämföra den assyriska diasporan i Sverige med ett annat land där assyrier lever i 

diaspora, exempelvis i Tyskland.  
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8. Appendix  

Intervjuguide  

Offentlig sfär  

1. Deltar du i riksdagsvalet?  

2. Anser du att det är viktigt att delta i riksdagsvalet? Om ja, varför? Om 

nej varför inte? 

3. Kan du identifiera dig med ett parti sittandes i regeringen? 

4. Har du kontaktat politiker för att försöka påverka offentliga beslut? 

 

Civil sfär  

1. Är du medlem i någon förening/organisation? 
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2. Deltar du/har du deltagit i seminarium och möten via 

föreningen/organisationen? 

3. Har du deltagit i demonstrationer/ manifestationer. Vilka i så fall?  

4. Har du skrivit på namninsamlingar? Vilka i så fall?  

5. Finns det något du bojkottar inom politiken?  

Personlig sfär  

1. Diskuterar du politik i sociala sammanhang?  

2. Följer du nyhetsbevakning som rör politik?  

3. Donerar/ samlar du pengar till olika organisationer 

 

 

Socialmedial-sfär  

1. Använder du sociala medier för att delta/framföra din politik? 

2. På vilket sätt iså fall? Vilka forum använder du dig mest av? Vilka anser 

du är bäst lämpade? 


