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Abstract 
 
The purpose of this study is to first investigate how a group of Syriac women participating in 
the Syriac/Aramaic Academics Association (SAAF – Syrianska/Arameiska 
Akademikerförbundet) at a Swedish university perceive their ethnic identity, and maintain it 
in the mainstream Swedish society. Furthermore, it considers whether SAAF as an ethnic 
institution provides an arena for the reproduction of social capital in interaction with the 
women's families. This study is based on previous research and theories of ethnic identity and 
its role in the building of social capital within so-called ethnic groups. The method used for 
this study involves qualitative interviews, to achieve its aims. The study results show that the 
ethnic identity can be understood as a combination of both non-instrumental (the own 
understanding of it) and strategic aspects (history, language, etc). Biological aspects based on 
the women’s parents’ ethnic identity are also emphasized. The study also shows that the 
respondents’ ethnic identity is strongly influenced by the common identity within their 
nuclear families, which also helps to maintain its existence. The common religious belief also 
plays a central role in maintaining the different norms, values and traditions that are 
associated with Syriac ethnic identity. However, other forms of informal and institutional 
social interaction such as SAAF also help to emphasize a sense of shared ethnic identity. 
Furthermore, this study shows that both the family and SAAF are important arenas for the 
reproduction of social capital through the encouragement of the individuals’ cultural and 
economic capital. However, reproduction requires a series of rites that transform objective 
membership relations to subjective ones, by creating friendships in SAAF:s case. The study 
concludes with a discussion where connections are made to previous researches that highlight 
a combined definition of ethnic identity. It also discusses the importance of taking into 
account various factors that may affect individuals' views on the reproduction of social capital 
in different contexts. Furthermore, suggestions for future research based on a combination of 
qualitative and quantitative methods, in a larger geographical approach are presented. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Ethnic identity, maintenance, social capital, ethnic institution, reproduction. 



2 
 

Örebro Universitet 
Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete 
Socionomprogrammet 
Teorier och metoder i socialt arbete C 
Ht 2012 
 
Kollektiv etnisk identitet som en central faktor i reproduceringen av socialt kapital inom 
etniska institutioner 
Julian Garcia 
 

Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att först undersöka hur en grupp syrianska kvinnor som deltar i det 
Syrianska Arameiska Akademikerförbundet (SAAF) vid ett svenskt universitet upplever sin 
etniska identitet samt upprätthåller den i det svenska majoritetssamhället. Vidare ska det 
också undersökas huruvida SAAF som etnisk institution utgör en arena för reproducering av 
socialt kapital i samspel med kvinnornas familj. Denna studie har sin utgångspunkt i tidigare 
forskningar och teorier om den etniska identiteten och dess roll för uppbyggandet av socialt 
kapital inom olika så kallade etniska grupper. I studien används vidare kvalitativa intervjuer 
som forskningsmetod för att uppnå dess syften. Studiens resultat visar bland annat att den 
etniska identiteten kan uppfattas som en kombination av både icke-instrumentella (subjektiva, 
meningsskapande) och strategiska (samhälleliga och historiska) aspekter. Biologiska aspekter 
som baseras på föräldrarnas etniska identitet betonas också. Studien visar även att den egna 
etniska identiteten är starkt påverkad av den gemensamma synen inom respondenternas 
kärnfamiljer, som i sin tur upprätthåller den. Den gemensamma religionsuppfattningen visar 
sig också spela en central roll för upprätthållande genom olika normer, värderingar och 
traditioner. Dock är även SAAF en arena där detta upprätthålls genom olika umgängesformer. 
Vidare visar denna studie att både familjen och SAAF utgör viktiga arenor för reproducering 
av socialt kapital genom utveckling av individens kulturella och ekonomisk kapital. Dock 
kräver reproduceringen en rad riter som kan förvandla objektiva medlemskapsrelationer till 
subjektiva sådana, det vill säga genom exempelvis skapandet av vänskapsband i SAAF:s fall. 
Studien avslutas med en diskussion där kopplingar görs till tidigare studier som belyser en 
sammansatt definition som inbegriper den etniska identitetens komplexitet. Vikten med att ta 
hänsyn till olika faktorer som kan påverka individernas syn på reproducering av socialt kapital 
i olika kontexter diskuteras också. Till detta följer förslag på vidare forskning som kombinerar 
kvantitativ och kvalitativ metod i ett större geografiskt perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Etnisk identitet, upprätthållande, socialt kapital, etnisk institution, reproducering. 
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1. Inledning  
 
Det svenska majoritetssamhällets kulturella och religiösa sammansättning genomgår stora 
förändringar som började ske för cirka 60 år sedan i samband med en förändring från 
arbetskraftsinvandring till en ökad flyktingrelaterad invandring från andra länder (Baianstovu, 
2012 s. 21f). Anledningen till denna ökande inflyttning relateras till bland annat politisk, 
kulturell och religiös instabilitet i individernas hemländer vilket medfört att dessa varit 
tvungna att fly till exempelvis Sverige för att söka trygghet. Olika folkgrupper började 
därmed samspela på denna arena vilket enligt Baianstovu (2012, s. 24ff) skapat diskussioner 
på samhällsnivå kring hur den kollektiva etniska identiteten skapas, transformeras och 
upprätthålls i majoritetssamhället. Hur denna etniska identitet betraktas är dock inte en enkel 
fråga då det finns delade meningar då den kan uppfattas som en objektiv kategorisering av 
utomstående grupper utifrån synliga attribut eller en subjektivt uppfattad egenskap som 
individerna själva beskriver (a.a.).  
 
I Sverige framträder gruppen ”assyrier/syrianer” som stor bland andra etniska grupper då det 
idag bor fler än 50,000 individer med assyrisk/syriansk bakgrund inom landets gränser 
(Gaunt, 2010, s. 4). Denna kontext skapar vidare en arena för ett vardagligt samspel mellan 
denna grupp och den svenska majoritetsgruppen vilket innebär att assyrier/syrianer kan 
behöva nya strategier för att upprätthålla och stärka känslan av en kollektiv etnisk identitet. 
För att kunna studera dessa strategier, menar Deniz (2001, s. 191ff) att det kan vara väsentligt 
att beakta hur olika förhållanden ger upphov till en anpassning av gruppens sociala 
organisation utifrån de förutsättningar som återfinns i det nya samhället. I 
assyriernas/syrianernas fall kan ett exempel på denna anpassning av kollektiva strategier vara 
det som Gaunt (2010, s. 6f) beskriver som den starka sammanhållningen inom gruppens olika 
kollektiv, det vill säga inom exempelvis familjen, släkten samt inom olika institutioner. Detta 
har ur ett historiskt perspektiv hjälpt gruppen att bland annat hantera förtryck från andra 
folkgrupper (a.a.). 
 
Tidigare forsking betonar en framträdande företeelse bland etniska grupper som påverkar och 
även i vissa fall underlättar mötet med en majoritetsgrupp, nämligen det så kallade sociala 
kapitalet. Detta är en form av kollektivt ägda resurser som är tillgängliga för medlemmarna i 
en viss grupp och som reproducerar individernas egna kulturella och ekonomiska resurser 
(Giorgas, 2000, s. 1ff). Inom etniska grupper (ethnic communities) spelar denna form av 
kapital en avgörande roll för integrationsprocessers utfall men förutsätter att kärnfamiljen 
(föräldrar och barn) har kontakt med ett större kollektivt sammanhang som exempelvis 
föreningar och andra etniska institutioner som delar normer och värderingar (a.a.). Effekterna 
av denna sociala interaktion är enligt Giorgas (2000, s. 7f) en multiplicerande effekt för 
individernas egna ekonomiska och kulturella kapital i form av exempelvis arbets- och 
utbildningsmöjligheter samt ett utökat socialt nätverk vilket är särskilt gynnande för barnen 
inom den etniska gruppen. I assyriernas/syrianernas fall visar Gows, Isaacs, Gorgees, 
Babakhans och Dawoods (2005, s. 32ff) studie av denna etniska grupp i Australien att 
uppbyggandet av socialt kapital sker genom kärnfamiljernas interaktion med större sociala 
nätverk (community networks) där starka känslor av solidaritet och sammanhållning 
förekommer. Författarna betonar detta på följande sätt: 
 

Therefore, individuals have a responsibility not only to themselves but also to their family and 
community. There is a degree of closure to such Assyrian family/community network relations 
which promotes a strong sense of solidarity and belonging, and access to resources that are 
particularly important in overcoming disadvantage (Grow, m.fl., 2005, s. 32). 
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Problemformulering 
 
Gällande assyriska/syrianska etniska gruppers skapande av socialt kapital har tidigare 
forskning visat den centrala roll som interaktionen familjen och andra institutioner har (Gow, 
m.fl., 2005, s.33). Ett exempel är den studerade Fairfield City i Australien, där denna process 
sker i lokala assyriska/syrianska kyrkor som arena. Dock utgår dessa studier ifrån en 
australiensisk kontext och huruvida liknande förutsättningar för skapandet av det sociala 
kapitalet gäller för assyriska/syrianska individer som etnisk grupp i det svenska 
majoritetssamhället kvarstår därmed att studera. Dessutom riskerar forskare som studerar 
interaktioner inom etniska grupper att utesluta viktiga detaljer om individernas egen förståelse 
för sin etniska identitet då denna definieras utifrån objektiva aspekter (Deniz, 2001, s. 70). 
Därmed är behovet av att ta hänsyn till olika delar av etnisk identitet framträdande. 
 
Det är vidare intressant att studera huruvida den etniska identitetens sammansättning påverkar 
reproduceringen av socialt kapital i en viss institution i Sverige där deltagandet är frivilligt 
och inriktat på universitetsstudenter. Ett exempel på en sådan institution är det 
Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet (SAAF) som är en ideell akademikerorganisation 
vars syfte bland annat är att ”… tillvarata syrianska/arameiska akademikers och studenters 
intressen på det kulturella och sociala planet samt motverka diskriminering och utanförskap” 
(SAAF, u.å.). Samtidigt beskriver SAAF att de avser att främja studier och entreprenörskap 
genom bland annat ett utvidgat kontaktnät för studenterna (a.a.). Denna inriktning i SAAF:s 
verksamhet har vidare kopplingar till de beskrivna etniska institutionerna i Giorgas (2000, s. 
1ff) studie som främjar socialt kapital genom utbildning och ett utvidgat kontaktnät för 
medlemmarna.  
 
Att få en fördjupad förståelse inom detta område är även relevant för det sociala arbetet då 
yrkesutövare måste förstå den etniska identitetens betydelse i arbete med individer i allmänhet 
och etniska minoritetsgrupper i synnerhet (Skytte och Montesino, 2006, s. 285). Fokus på 
socialt kapital som är ett sociologiskt grundat begrepp är även centralt inom det sociala 
arbetet med beaktande av att sociologiska teorier utgör ett av det sociala arbetets teoretiska 
fundament och är därmed relevant inom dess kunskapsutveckling och yrkesutövning 
(Lindqvist och Nygren, 2006, s. 94ff). 
 
Syfte  
 
Med utgångspunkt i den ovan presenterade problemformuleringen är syftet med denna 
kvalitativa studie att undersöka hur en grupp syrianska kvinnor som deltar eller har deltagit i 
det Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet (SAAF) upplever sin etniska identitet samt 
huruvida denna upprätthålls i det svenska majoritetssamhället. Vidare ska det undersökas 
huruvida SAAF som etnisk institution utgör en arena för reproduceringen av socialt kapital. 
 
Frågeställningar 
 

  i) Hur upplever och upprätthåller kvinnorna sin etniska identitet i förhållande till sig     
 själva? 
ii) Hur upplever och upprätthåller kvinnorna sin etniska identitet i förhållande till sin 
familj? 

 Utgör SAAF som organisation en arena för reproducering av socialt kapital med 
utgångspunkt i en kollektiv etnisk identitet? På vilket sätt i så fall? 
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2. Assyrier/Syrianer i Sverige – en bakgrund 
 
Assyriska/syrianska grupper har vid flera tillfällen utvandrat från Mellanöstern på grund av 
bland annat förtryck, och detta har tillsammans med stora förändringar i den svenska 
invandringspolitiken lett till att assyrier/syrianer sedan 1960 utgör en stor etnisk 
minoritetsgrupp i Sverige (Gaunt, 2010, s. 3ff). Gruppen immigrerade i två stora vågor, den 
första var 1966 då cirka 205 personer beviljades asyl efter förfrågan från FN:s 
flyktingkommissariat av vilka majoriteten kom från regionen Tur Abdin i sydöstra Turkiet 
(Deniz, 2001, s. 191). Den andra invandringsvågen kom mellan 1972-1976 med cirka 50 
personer varje år från Turkiet och Tyskland som beviljades asyl i Sverige av så kallade 
”humanitära eller flyktingliknande skäl”. Enligt Gaunt (2010, s. 4), bor det idag fler än 50,000 
individer med assyrisk/syriansk bakgrund i Sverige. De flesta bor i större städer i mellersta 
Sverige och den största gruppen finns i Södertälje där de utgör cirka en femtedel av stadens 
totala befolkning. Inom denna grupp finns det olika beteckningar som individerna använder, 
såsom syrianer, assyrier, kaldéer respektive araméer (Deniz, 2001, s. 177ff). Dock kommer 
denna studie att endast fokusera på de individer som tillhör en viss förening som 
huvudsakligen är riktad mot syrianer och därmed kommer begreppet syrianer användas 
genomgående. 
 
Ur ett historiskt perspektiv är assyrier/syrianer en minoritetsgrupp som funnits i Mellanöstern 
redan innan islam uppstod som den dominerande trosuppfattningen (Gaunt, 2010, s. 6f).  
Detta ses som en förklaring till att gruppens etniska särskiljande i många fall betonats som ett 
svar mot yttre hot samt som en strategi för att upprätthålla den egna etniska identiteten i 
majoritetssamhällena (Deniz, 2001, s. 126). Gruppen kännetecknas av en gemensam syn inom 
den etniska gruppen på den kollektiva identiteten och detta är någonting som ännu idag lever 
kvar i Sverige (Gaunt, 2010, s. 6f).  
 
3. Tidigare forskning 
 
Etnisk identitet 
 
Det moderna samhället genomgår stora förändringar i samband med en ökad migration mellan 
nationalstaters gränser på grund av sociala och ekonomiska fenomen. Dessa förändringar 
utgör bakgrunden i Deniz (2001, s. 11ff) studie då han lägger fokus på samhällsvetenskapliga 
och filosofiska diskussioner kring den etniska identitetens betydelse. I denna kontext lyfter 
forskaren fram relevansen med att beakta historiska perspektiv då samhällsvetenskaplig 
forskning bedrivs. Detta då det är viktigt att ta hänsyn till bland annat strategier för bevarande 
av identiteten samt till hur den förändras i olika samhällskontexter. Vidare har även forskning 
som är fokuserad på assyrier/syrianer samt på deras historia och möte med det svenska 
majoritetssamhället varit av begränsad omfattning, någonting som är problematiskt då denna 
är en stor etnisk grupp i Sverige (Deniz, 2001, s. 14ff). Därför är Deniz (2001) syfte med 
studien att först ”konstruera en teoretisk modell bestående av inbördesrelaterade begrepp 
sammanförda från olika teoretiska ansatser om etnisk identitet” (s. 18). 
Datainsamlingsmetoderna som forskaren (Deniz, 2001, s. 111) använder sig av för dessa 
ändamål består av förförståelse, semistrukturerade, deltagande observation av 
undersökningsgruppen samt läsning av tryckt material för att komplettera den insamlade 
empirin.  
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Olika teoretiska utgångspunkter används i studien för att bilda en sammansatt definition av 
etnisk identitet som grundar sig på både subjektiva och objektiva komponenter (Deniz, 2001, 
s. 70). Härmed betonas även den relationella egenskap hos etnisk identitet som innebär att den 
förutsätter bekräftelse från olika aktörer för att kunna konstrueras. Denna teoretiska grund 
beskriver vidare upprätthållandet och transformationen av etnisk identitet i en viss etnisk 
grupp genom etniskt särskiljande från andra grupper. Dock transformeras den etniska 
identiteten i möte med majoritetssamhället vilket i sin tur medför en omdefiniering av den 
(Deniz, 2001, s. 83).  
 
Deniz (2001, s. 172) betonar att olika sociala och religiösa element haft centrala roller för 
upprätthållandet av den etniska identiteten i assyriers/syrianers ursprungssamhällen. Mötet 
mellan deras traditionella samhällen och det svenska moderna majoritetssamhället medförde å 
andra sidan en ökad medvetenhet om att förutsättningarna för upprätthållandet inte är 
desamma i Sverige som i ursprungssamhällena. Därmed har assyrier/syrianer skapat nya 
strategier för att upprätthålla sin kollektiva etniska identitet utifrån de nya förutsättningarna 
(Deniz, 2001, s. 274ff). Detta har bland annat skett genom skapandet av institutioner vars 
funktion är att upprätthålla och bevara den etniska kollektiva identiteten för att motverka 
assimilationshoten (a.a.).  
 
Socialt kapital i etniska grupper 
 
Socialt kapital skapas och reproduceras i olika etniska grupper (ethnic community) som 
individer tillhör vilket utgör utgångspunkten i Giorgas (2000, s. 1f) studie. Syftet med hennes 
studie är att analysera hur denna process skiljer sig åt bland olika etniska grupper i Australien. 
Studien bygger vidare på en kvalitativ litteraturundersökning där forskaren avser att kartlägga 
hur socialt kapital reproduceras inom olika institutioner där de etniska gruppernas 
kärnfamiljer interagerar. I denna bemärkelse betraktas socialt kapital som en rad resurser av 
ekonomisk och kulturell art som görs tillgängliga för individerna i en grupp. Detta innebär att 
socialt kapital inte är en kapitalform i sig utan snarare en reproducerande faktor för andra 
typer av kapital genom det sociala samspelet (a.a.).  
 
Studiens resultat visar att det sociala kapitalets effekter främjas av kärnfamiljens interaktion 
med en etnisk institution (Giorgas, 2000, s. 2ff). En sådan institution beskrivs som ett större 
sammanhang där individer som delar en gemensam etnisk identitet samspelar. Ett exempel på 
hur denna reproducering sker är att barn i etniska grupper tenderar uppnå 
utbildningsrelaterade framgångar då de får stöd av sin kärnfamilj och andra etniska 
institutioner (a.a.). I denna bemärkelse menar Giorgas (2000, s. 3) att det sker en utveckling 
av barnens kulturella kapital genom kärnfamiljens sociala kapital som utvecklande faktor.  
 
Den etniska gruppens reproducering av socialt kapital har samband med gruppens densitet, 
det vill säga att ju fler medlemmar gruppen har desto mer socialt kapital kommer det att 
finnas tillgängligt (Giorgas, 2000, s. 3f). Reproduceringen förutsätter dock en någorlunda 
bestämd organisation som bidrar med både materiella och sociala förmåner för dess 
medlemmar. I denna kontext handlar dessa resurser om hjälp med ekonomiska frågor eller 
utvidgandet av individens sociala nätverk. Förekomsten av gemensamma normer och 
värderingar som kan överföras till de yngre generationerna ses också som en bidragande 
faktor till det sociala kapitalets reproducering i den etniska gruppen (Giorgas, 2000, s. 5). 
Detta förutsätter dock tydliga gränser inom gruppen, det vill säga en enighet kring vilka 
individer som anses tillhöra den etniska gruppen (a.a.). 
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De tidigare studiernas bidrag till studien 
 
Slutsatserna i Deniz (2001) studie utgör en viktig utgångspunkt för den aktuella studien med 
tanke på att ett huvudsyfte är att ta reda på hur en grupp kvinnor uppfattar sin etniska 
identitet. Därför är forskarens slutsatser en bra utgångspunkt i denna förståelse då han utgår 
ifrån en sammansatt teori som kan ge en bred förståelse av respondenternas utsagor. Dessa 
beskrivningar av begrepp förklaras vidare i avsnittet om teoretisk referensram. Vidare bidrar 
Deniz (2001) forskning med en rad begrepp som används i denna uppsats såsom begreppet 
etnisk grupp som används genomgående utifrån Deniz (2001, s, 62) definition.  
 
Relationen mellan etnisk identitet och socialt kapital lyfts fram i Giorgas (2000) studie genom 
att hon visar kopplingen mellan de två begreppen. Forskaren studerar hur socialt kapital 
skapas inom etniska institutioner vilket också delvis är syftet för denna studie. Därmed utgör 
också hennes studie en viktig utgångspunkt för denna undersökning där båda ämnena berörs 
Vidare kräver detta en redogörelse av socialt kapital för att kunna förstå begreppet i den 
aktuella kontexten, någonting som eftersträvas i följande avsnitt. Forskarens beteckningar av 
etnisk grupp samt etnisk institution används även genomgående i denna studie för att 
återkoppla till hennes beskrivning av dem. 
 
4. Teoretisk referensram 
 
I detta avsnitt ska teoretiska utgångspunkter kring både etnisk identitet och socialt kapital 
lyftas fram. En beskrivning av etnisk identitet och dess upprätthållande utifrån Deniz (2000) 
studie presenteras först, följd av en beskrivning av socialt kapital och dess reproducering. 
Detta för att följa samma ordning som frågeställningarna. 
 
Etnisk identitet 
 
Etnisk identitet är ett svårdefinierat begrepp som åsyftar grupper av individer som har vissa 
gemensamma traditioner och upplevelser av identitet i ett samhälle (Deniz, 2001, s. 61f). 
Dock kan etniska identiteter vara problematiska då de används som särskiljande för att 
beskriva etniska minoriteter och därmed skapa en tydlig gräns mellan ”vi” och ”dem”. Deniz 
(2001, s. 62) menar att etnisk identitet oftast förknippas med en rad sammanförda attribut 
såsom språk, religion, territorium och vanor. Dock är dessa attribut inte tillräckliga för att 
definiera en viss etnisk grupp på grund av gruppens föränderliga natur.  
 
Det finns skillnader mellan etnisk kategori och etnisk grupp. Den förstnämnda syftar på 
grupper av individer som delar vissa attribut såsom språk, historia och kultur (Deniz (2001, s. 
62). Detta kan dock leda till att utomstående kategoriserar individer i bestämda kollektiv. 
Etnisk grupp innebär däremot en medvetenhet bland individerna själva om gemensamma 
egenskaper som skapar en arena för framförandet av gruppens intressen på ett kollektivt plan. 
Deniz (2001, s. 62) poängterar därför vikten med att se skillnaden mellan en objektiv och 
subjektiv etnisk identitet. I den första uppfattningen definierar andra aktörer gruppen utifrån 
vilka attribut de uppvisar medan ett subjektivt perspektiv syftar på det som individerna själva 
upplever och definierar som sin etniska identitet. Ingetdera perspektivet ska betraktas som det 
absoluta då detta skulle utesluta viktiga drag hos det andra och därmed måste båda 
perspektiven istället kombineras i syfte att uppnå en djupare analys av den etniska identiteten 
som överskrider traditionella skildringar (Deniz, 2001, s. 63).  
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Etnisk identitet skall betraktas som bestående av både subjektiva och objektiva komponenter 
som förändras över tid och i olika sociala sammanhang (Deniz, 2001, s. 70). Denna identitet 
är beroende av erkännande från andra aktörer men baserar sig på redan existerande attribut, 
det vill säga att den är en komplex företeelse. Den etniska identiteten är även ”bestående av 
både strategiska och instrumentella aspekter och icke-instrumentella aspekter såsom 
symboliska och meningsskapande aspekter” (a.a.). De strategiska aspekterna utgår ifrån 
historiska perspektiv och samhälleliga faktorer, vilka påverkar individens 
identitetsuppfattning medan de icke-instrumentella inbegriper individens egen förståelse för 
sin identitet (Deniz, 2001, s. 80ff).  
 
Vidare är etnisk identitet både föränderlig och bestående vilket innebär att medlemmarna i en 
viss etnisk grupp kan sträva efter att upprätthålla den gemensamma identiteten genom 
generationerna (Deniz, 2001, s. 80ff). Gruppen konstruerar vidare de normer och värderingar 
som kan förknippas med en gemensam etnisk identitet och kan även sträva efter att anpassa 
dem till olika samhälleliga förutsättningar. Författaren beskriver vidare en rad faktorer som 
kan bidra till beständigheten av den etniska identiteten: 
 

a) gruppens känsla av gemensam identitet d.v.s. en psykologisk sammanhållning, grad av 
medvetenhet om grupptillhörighet och känsla av gemenskap, aktörernas önskan att bevara 
den; 

b) social sammanhållning dvs. olika umgängesformer; 
c) institutionell sammanhållning dvs. mer organiserade former av samvaro; 
d) gruppens attityder till assimilation, blandäktenskap; 
e) gruppens religion och religiösa arrangemang; 
f) grad av kulturell och kollektiv segregation; 
g) hur vanor, språk och andra symboliska koder binder samman medlemmar i samfunden över 

generationer; 
h) det politiska samfundets grad av autonomi, dess politiska vilja att överleva och ledarskapets 

kvaliteter eller kompetens; 
i) ekonomiska och ekologiska förhållanden såsom gruppens socioekonomiska och yrkesmässiga 

sammansättning, ägandet av ett specifikt hemland, deras lokalisering, omfattning, population, 
tillgång till olika materiella resurser, möjlighet och kunnighet för att stödja samfundet; 

j) majoritetens handlande och attityder gentemot minoriteter. (Deniz, 2001, s. 87f). 
 
Socialt kapital  
 
Bourdieus kapitalbegrepp relateras till värden som kan vara av symbolisk eller ekonomisk art 
och som kan associeras med en mängd olika företeelser i samhället såsom konstverk, titlar, 
institutioner eller även individer själva (Broady, 1991, s. 169). Symboliskt kapital är vidare av 
stor relevans i sociologins studiedomäner då begreppet åsyftar konvergenta kollektiva värden 
och omedvetna överenstämmelser av sociala, kulturella eller materiella element som får 
renommé i det sociala rummet genom individernas samspel. En viktig underavdelning inom 
det symboliska kapitalet är det så kallade kulturella kapitalet som innefattar alla företeelser 
som av samhället får ”kulturellt” värde. Ett exempel på dessa företeelser är examina från ett 
universitet eller vissa litteraturtyper och musikgenre (a.a.). Dessa är således relationella 
begrepp som endast blir aktuella genom individernas samspel i det sociala rummet och som 
har en abstrakt och implicit mening för de som reproducerar dem (Broady, 1991, s. 169ff). 
 
Det ovanskrivna inledande stycket om kapitalbegreppet är relevant då socialt kapital inte 
utgör en kapitalform i sig utan snarare en reproducerande faktor för bland annat kulturellt och 
ekonomiskt kapital (Broady, 1991, s. 177f). Detta då begreppet åsyftar tillgångar i form av 
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olika typer av sociala förbindelser eller band mellan individer som ett kollektivs medlemmar 
kan dra nytta av. Utgångspunkten i denna process är att varje individ i en social grupp både 
innehar och ackumulerar kulturellt eller ekonomiskt kapital. Sedan kombineras 
gruppmedlemmarnas kapital genom den sociala interaktionen vilket leder till att de kan nyttja 
och förstärka varandras kapitalinnehav (a.a.). Det sociala kapitalet är således 
sammansättningen av en grupp individers egna kulturella och ekonomiska kapital som 
gruppen sedan som kollektiv kan ha nytta av och reproducera, någonting som författaren 
illustrerar i följande citat: 
 

Ett återkommande tema i [Bourdieus] utbildningssociologiska undersökningar är att en högt skattad 
examen i sig inte garanterar en fortsatt socialt lyckosam livsbalans; yrkeskarriären och andra 
sociala framgångar förutsätter att stöd från släkt, studiekamrater, vänner eller gynnare kan 
uppbådas vid behov. […] Det sociala kapitalet utgör således en art av kapital som inte helt och 
hållet låter sig återföras till andra kapitalarter (kulturellt eller ekonomiskt kapital eller mer specifika 
arter som skolkapital, konstnärligt kapital etc), men som kan bidra till att förklara varför dessa 
övriga tillgångar ger en viss utdelning (Broady, 1991, s. 177). 

 
Det sociala kapitalets ackumulering och utfall betonas i Boudieus (1986, s. 246ff) 
redogörelser då han betraktar det som en kollektivt ägd kredit som endast är tillgänglig för 
medlemmarna i en viss grupp. Individens egna kapitalformer sammansmälts med de andra 
individernas vilket ger upphov för en multiplicerande effekt av gruppens sammansatta 
kapitalmängder. Tillgången till kapitalmängderna sker genom solidaritet bland gruppens 
medlemmar. Detta innebär att stöd och uppmuntran i det sociala samspelet ses som väsentliga 
element för att skapa denna ömsesidiga tillgång (a.a.). 
 
I det sociala kapitalets kontext bör den sociala gruppen inte betraktas som naturgiven, det vill 
säga att en familj inte konstituerar en sådan grupp endast på grund av att alla individer i den 
delar efternamnet och biologiska band (Bourdieu, 1986, s. 247f). Det är snarare det som 
Bourdieu (a.a.) betecknar som riter som gör den sociala gruppen till en sådan. Riter är 
handlingar som utgår ifrån socialt samspel som arena för utbyte av erkännande och som 
förvandlar objektiva kontingentrelationer såsom grannskap och släktskap till relationer där en 
subjektiv och beständig gemenskap utvecklas. Detta sker genom det sociala utbytet av 
symboliska handlingar som att exempelvis ge varandra presenter eller stödja varandra. Denna 
process som författaren betecknar som the alchemy of consecration är krävande i form av tid, 
energi och även ekonomiskt kapital men är även grundläggande för att etablera gruppens 
gränser, vilka är igenkända av alla dess medlemmar och spelar en avgörande roll då nya 
medlemmar träder in i den (a.a.).  
 
Socialt kapital kan även definieras som resurser knutna till förekomsten av tillit eller 
förtroende i olika sociala grupprelationer såsom inom familje- och släktrelationer eller inom 
organisationer (Rönning och Starrin, 2011, s. 11). Denna kapitalform är således inte 
någonting givet utan snarare någonting som byggs upp i den sociala gruppen, vilket gör att 
dessa resurser kan komma individerna till godo när de behöver dem. Uppbyggandet av det 
sociala kapitalet sker enligt Rönning och Starrin (2011, s. 23f) genom att exempelvis visa 
andra omsorg eller delta i gemensamma verksamheter för att stärka de sociala banden inom 
gruppen. Då det finns ett väletablerat socialt kapital i en viss grupp är det lättare att samordna 
olika aktiviteter och insatser. Detta kan således innebära att det sociala kapitalet ses som en 
förstärkning av det kollektiva handlandet (Rönning och Starrin, 2011, s. 30f).  
 
Socialt kapital på individnivå betecknas enligt Rönning och Starrin (2011, s. 33f) som 
relationellt kapital då det är baserat på individens relationer till andra individer. Denna form 
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av kapital kan vara i form av positionellt kapital, förtroendekapital eller förpliktelsekapital. 
Det förstnämnda kapitalet innebär individens position i gruppen som kan vara förvärvad 
genom exempelvis familj och jobb eller uppbyggd då individen skaffar sig den genom olika 
strategier. Förtroendekapital innebär de resurser som individen har tillgång till och kan 
aktivera med hjälp av sitt renommé bland en grupps medlemmar. Ett exempel är när någon 
berättar privat information för någon annan som inte får berättas vidare. Förpliktelsekapital 
består av förväntningar på handlingar och individuell prestation utifrån de gemensamt 
upprättade normerna (a.a.). 
 
5. Metod 
 
Vetenskapssyn  
 
Studiens syfte och frågeställningar kräver en hermeneutisk vetenskapssyn som enligt Thurén 
(2007,s. 94) är en tolkningslära vars syfte inte är att förklara studieobjekten utan att snarare 
försöka begripa dem. Studien avser att försöka förstå kvinnornas upplevelser av de undersökta 
frågorna istället för att söka olika förklaringar till vilka sociala mekanismer deras svar 
påverkas av. Därmed kan studiens syfte förknippas med hermeneutikens betoning av en aktivt 
tolkande forskarroll som är ”öppen, subjektiv och engagerad” och som avser att med hjälp av 
språket förstå individernas handlingar och deras innebörd (Patel och Davidsson, 2003, s. 29). 
 
Val av metod 
 
Utifrån denna studies syfte valdes en abduktiv slutledningsform som innebär att med hjälp av 
begrepp, teorier eller modeller försöka tolka bakomliggande strukturer och mönster som 
influerar de undersökta företeelserna (Danermark, Ekströmm Jakobsen och Karlsson, 2003, s. 
179f). Detta görs i syfte att uppnå en bättre förståelse och tolkning av dem. Dock innebär 
abduktion också en tolkning av den teoretiska tolkningsramen för att den ska kunna tillämpas 
i den aktuella kontexten (a.a.). Inom samhällsvetenskap innebär abduktion ett ständigt 
samspel mellan en teoretisk tolkningsram och de observerade företeelserna (Danermark, m.fl., 
2003, s. 184ff). I följande citat förklarar författarna abduktionsprocessen: 
 

”Abduktion är att gå från en föreställning om något till en annorlunda, eventuellt mer utvecklad 
eller mer fördjupad föreställning därom. Det sker genom att vi placerar och tolkar de ursprungliga 
idéerna om företeelsen inom ramen för en ny uppsättning av idéer.” (Danermark, m.fl., 2003, s. 
184). 
 

I denna studie handlar abduktionen om att i ljuset av den beskrivna teoretiska tolkningsramen 
om etnisk identitet och socialt kapital, undersöka en grupp av kvinnor som samspelar med en 
viss förening. Detta för att undersöka huruvida detta samspel bidrar till att upprätthålla den 
kollektiva etniska identiteten samt huruvida detta kan kopplas till uppbyggandet av socialt 
kapital. För dessa ändamål valdes kvalitativa intervjuer, en metod som utgår ifrån 
verkligheten som en konstruerad företeelse som skapas och tolkas av individerna själva och 
som därför bäst kan förstås utifrån deras subjektiva uppfattningar (Bryman, 2011, s.40f). 
 
Litteraturanskaffning 
 
Inför denna studie genomförde jag en genomgång av existerande litteratur i ämnet med syfte 
att inhämta tidigare kunskap om det relevanta ämnet. Detta beskrivs av Bryman (2011, s. 
97ff) som ett sätt att studera vad som tidigare kommits fram till inom det aktuella området för 
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att sedan kunna definiera vad målet för studien ska vara. Med hänsyn till detta sökte jag 
tidigare forskning med hjälp av sökningsverktyget ”Google Docs”, en databas som innehåller 
en stor mängd studier i olika områden. Nyckelorden för denna sökning var ”syriacs”, ”social 
capital” samt ”ethnic identity”. Detta mynnade ut i att en tidigare studie som jag ansåg var 
relevant valdes, nämligen Giorgas (2000) studie. Även Deniz (2001) studie ansågs vara viktig 
som tidigare forskning utifrån förslag från en handledare. Båda studierna lyfter fram olika 
faktorer och begrepp inom både etnisk identitet och socialt kapital och därmed kunde tydliga 
kopplingar mellan dem hittas för bildandet av denna studies syfte och frågeställningar. 
 
Urval  
 
Urvalet av respondenter för denna studie är ett målinriktat urval vilket Bryman (2011, s. 434f) 
beskriver som en vanlig metod bland kvalitativa intervjustudier som går ut på att välja 
respondenter som anses vara adekvata för att kunna besvara forskningsfrågorna. Urvalet i 
denna undersökning består av sex kvinnor i åldrarna 21-23 som deltar i Syrianska/Arameiska 
Akademikerförbundet (SAAF) i en mellanstor svensk stad. Studien avsikt är inte att 
generalisera resultaten till andra kvinnliga medlemmar i olika SAAF-föreningar utan syftet är 
snarare att försöka uppnå en förståelse av en avgränsad grupp studenter vilket motiverar 
denna urvalsmetod. 
 
För att kunna få tag på lämpliga respondenter inom föreningen genomfördes ett så kallat 
snöbollsurval vilket enligt Bryman (2011, s. 434) går ut på att genom kontaktförmedlingar 
hitta lämpliga respondenter. Detta urval är dock inte något representativt stickprov för en 
större grupp då det är beroende av sociala kontakter som intervjupersonerna förmedlar. Vid 
ett första skede kontaktades därmed en kvinna som var medlem i föreningen som sedan 
hjälpte till att kontakta andra lämpliga respondenter. I följande tabell (Tabell 1) redovisas de 
olika respondenternas fingerade namn, deras åldrar samt ungefär hur länge de deltagit i 
SAAF: 
 
Tabell 1. Presentation av studiens respondenter 
Respondentens fingerade 
namn 

Ålder Tid inom SAAF 

Pia 21 Cirka två år 
Camilla 23 Cirka tre år 
Sara 22 Cirka två och ett halvt år 
Lena 22 Cirka tre år 
Annika 22 Cirka två år 
Karin 21 Cirka ett och ett halvt år 
 
Avgränsningar 
 
En avgränsning som jag valde att göra i denna studie var att endast intervjua kvinnliga 
medlemmar i SAAF. Detta motiveras med hänsyn till att studien avser att undersöka en så 
homogen grupp av respondenter som möjligt för att försöka uppnå en förståelse för denna 
begränsade grupp. Jag ansåg det även intressant att lyfta fram just kvinnornas tankar och 
syner på studiens frågeställningar istället för att exempelvis hitta jämförelser mellan kvinnor 
och män. 
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Tillvägagångssätt 
 
Intervjuerna var av semistrukturerad art vilket innebär att forskaren utgår ifrån en 
intervjuguide men att följdfrågor och andra frågor som inte innefattas i denna kan ställas 
(Bryman, 2011, s. 415ff). Intervjuguiden utformades med utgångspunkt i Boyces och Neales 
(2006) guide för genomförande av In-Depth-intervjuer. Denna är en intervjumetod som syftar 
på att få en fördjupad kunskap om individernas tankar kring en bestämd företeelse som 
exempelvis deltagande i ett visst program eller syner på en viss situation (Boyce och Neales, 
2006, s. 3ff). I denna metod betonas öppna och mer generella frågor framför slutna och 
ledande frågor. Ytterligare en utgångspunkt för utformnigen av intervjuguiden var Brymans 
(2011, s. 422ff) beskrivna riktlinjer. Intervjuerna genomfördes på det universitet där 
respondenterna studerar och varade mellan 45 minuter och en timme vardera. De spelades in 
och transkriberades sedan. Det transkriberade materialet utgör cirka 90 A4 sidor.  
 
Analysförfarande och resultatredovisning 
 
Denna studies dataanalys genomfördes med hjälp av metoder och verktyg som är centrala 
inom kvalitativa undersökningar, nämligen kodning och kategorisering. Den förstnämnda 
beskrivs av Bryman (2011, s. 514) som ett sätt att sätta etiketter på den insamlade data som 
kan vara av teoretisk vikt och som kan hjälpa till att organisera den. Sedan grupperas koderna 
i olika kategorier som kan ses som heltäckande för en grupp koder som delar gemensamma 
egenskaper eller innehåll (Bryman, 2011, s. 517). Efter att intervjuerna transkriberades 
kodades de olika svaren utifrån deras innehåll och med utgångspunkt i studiens teoretiska 
referensrams beskrivna begrepp som exempelvis ”icke-materialistisk syn” eller ”objektiv 
etnisk identitet inom kyrkan”. Detta gjordes för att sedan gruppera koderna i övergripande 
kategorier gällande studiens huvudteman såsom ”etnisk identitet” och ”reproducering av 
socialt kapital”.  
 
Metoddiskussion 
 
Det förekommer två centrala teman som kan diskuteras med utgångspunkt i den använda 
metoden. Det första temat gäller frågan kring hur många respondenter som behövdes för att 
kunna svara på studiens frågeställningar. Ett sätt att avgöra detta på är att utgå ifrån den så 
kallade teoretiska mättnaden vilket innebär att nå ”en punkt där nya data inte längre ger någon 
ny information” (Bryman, 2011, s. 517). Detta är enligt Bryman (2011, s. 436) en svårbedömd 
fråga vid kvalitativa studier då det i princip inte finns några fastställda kriterier med tanke på 
att huvudsyftet inte är att överföra resultaten till en större population. Då den sjätte intervjun 
genomfördes och transkriberades ansåg jag att det fanns tillräckligt underlag för att kunna 
svara på studiens frågeställningar och att ytterligare intervjuer inte skulle tillföra studien en 
stor avvikelse i form av ny information. Samtidigt återfanns en stor variation mellan 
respondenternas svar. Däremot baserar jag detta på min egen bedömning av den framtagna 
informationen och huruvida nya intervjuer skulle förändra resultatet avsevärt är därmed en 
fråga som inte lätt kan besvaras.  
 
Det andra centrala temat som är relevant att diskutera utifrån studiens metod är hanterningen 
av citat. I avsnittet om resultatredovisning och analys används en del citat från intervjuerna 
för att illustrera olika utgångspunkter. Dessa har i viss mån redigerats språkligt genom att 
undvika ett överflöde av ord och uttryck som exempelvis ”liksom”, ”alltså” och ”öh” i syfte 
att eftersträva en tydligare läsning av dem. Detta beskriver Bryman (2011, s. 431) som 
nödvändigt i vissa fall då kvalitativa intervjuer citeras. Det kan te sig problematiskt att ta bort 
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dessa ord från citatet men det är ändå viktigt att poängtera att jag har gjort det med betonad 
varsamhet och endast i de fall där jag ansåg att dessa ord kompromissade tydligheten av 
respondenternas utsagor. 
 
Validitet 
 
Validitet innebär i en generell mening att forskaren undersöker det som den avser att 
undersöka vilket kan göras genom bland annat innehållsvaliditet, det vill säga att det finns 
tidigare kopplingar mellan studiens teoretiska grunder och de analyserade frågorna (Patel & 
Davidson, 2003, s. 98ff). Detta har eftersträvats under studien genom att intervjuguiden utgår 
ifrån studiens teoretiska referensram och därmed ger en viss struktur för intervjuernas 
utformning. Vidare är syftet med denna studie att undersöka en begränsad grupp av kvinnor 
och lyfta fram deras tankar och syner vilket också har genomförts i den avsedda bemärkelsen.  
Ytterliggare ett sätt att höja en studies validitet är den så kallade respondentvalidering som 
innebär att forskaren återkopplar sina resultat till respondenterna för att ge dem möjlighet att 
bekräfta att det som förmedlats är riktigt (Bryman, 2011, s. 353). Detta gjordes genom att 
skicka resultatet och analysen till respondenterna för att de skulle validera den presenterade 
informationen. 
 
Reliabilitet 
 
I kvalitativa studier handlar reliabiliteten om pålitlighet, som innebär att bedöma kvaliteten på 
de metoderna som används genom att utifrån ett granskande synsätt noggrant redogöra för 
studiens alla faser samt i samråd med andra kunniga ”bedöma i vilken utsträckning teoretiska 
slutsatser är berättigade” (Bryman, 2011, s. 355). I denna studie har reliabilitet eftersträvats 
genom att noggrant redovisa studiens teoretiska utgångspunkter och deras användning för den 
begreppsliga förståelsen och analysen av den insamlade informationen. Studiens syfte, metod 
och slutsatser har noggrant redovisats för min handledare som vid flera tillfällen granskat den 
och hjälpt mig att bekräfta den tillämpade metodens pålitlighet. Denna granskande aktör 
beskrivs som ”revisor” och dess roll är viktig för att ”[…] bedöma kvaliteten på de procedurer 
som valts (och hur de tillämpats)” (a.a.). 
 
Etiska hänsyntaganden  
 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning delas upp i ”krav på information, på samtycke, på konfidentialitet samt på hur 
forskningsmaterialet får nyttjas” (Gustafsson, Hermerén och Petterson, 2005, s. 82). Inför 
varje intervju fick respondenterna information om studiens syfte och om vilken typ av ämnen 
som skulle beröras. De fick även information om hur deras utsagor sedan skulle hanteras samt 
om vem som skulle ha tillgång till studien. Inför varje intervju fick respondenterna även 
skriva på ett intyg om samtycke där de bekräftar att de tagit del av all relevant information 
gällande uppsatsen och olika etiska hänsynstaganden (se bilaga 2). Respondenterna har även 
tagit del av uppsatsen innan den slutgiltiga inlämningen för att genomföra den så kallade 
respondentvalideringen (Bryman, 2011, s. 353). För att uppfylla kravet på konfidentialitet har 
de fått fingerade namn i resultatredovisningen och all den information som kan avslöja deras 
identitet har censurerats. Vilken stad och vilken SAAF-förening det rör sig om har också 
censurerats och dessa har presenterats istället som ”Mellanstad” respektive ”SAAF-
Mellanstad”. 
 



16 
 

6. Resultatredovisning och analys  
 
I detta avsnitt kommer intervjuerna att presenteras i den ordning som följer studiens 
frågeställningar, det vill säga att kvinnornas syn på sin etniska identitet i relation till sig själva 
och sin familj presenteras först. Sedan presenteras de delar som har med socialt kapital och 
dess reproduktion inom familjen och inom föreningen att göra. Då intervjuerna utgör det 
empiriska materialet för denna studie kommer de att refereras till löpande genom citat som 
exemplifierar de beskrivna aspekterna. Till varje del av presenterat resultat följer en analys 
utifrån studiens teoretiska tolkningsram. Denna uppläggsmetod valdes för att underlätta för 
läsaren att finna både resultat- och analysdelarna grupperade i övergripande teman samt för att 
undvika onödiga upprepningar som ett annat upplägg kanske hade inneburit. 
 
Etnisk identitet 
 
Den egna upplevelsen 
 
Ett övergripande och dominerande tema som lyfts fram av respondenterna är diskussionen 
kring vad som utgör och skapar den syrianska etniska identiteten. I denna diskussion kan två 
tydliga mönster i respondenternas olika framställningar särskiljas. Vissa betonar etnisk 
identitet som en komplex och sammansatt företeelse som består av både subjektiva och 
objektiva aspekter. De framhäver individuella faktorer såsom "en känsla" som individen har 
och även "ett val" som individen kan ta. Dock utgör uppfostran och andra koder såsom att tala 
språket och att ha en kristen tro viktiga element för huruvida en individ kan eller får 
identifiera sig med den syrianska etniska gruppen. Andra respondenter beskriver den etniska 
identiteten som en biologiskt ärvd egenskap från föräldrarna och som därmed utgörs av 
objektiva element. De tar även upp vissa sociala faktorer som centrala, men utesluter starkt 
individens självbestämmande över huruvida han eller hon är syrian och kopplar detta istället 
till ett medfött attribut. För att först illustrera gemensamma drag om den förstnämnda 
uppfattningen kan följande citat lyftas fram: 
 

Julian: Och till exempel någon som är adopterad av en syriansk familj? Är man då syrian? 
Annika: De som är adopterade... vi säger att jag... jag är kines och sedan så adopterad av en 
syriansk familj och jag liksom uppfostras av dem, alltså i ett sådant sammanhang, då blir det ju 
automatiskt att jag... jag kanske lär mig språket, jag... alltså traditionerna blir en del av mig också, 
förstår du? även fast jag kanske är kines i grunden, så ser jag ju mig själv ändå som syrian då tror 
jag […] nej men jag tänkte bara för att då ser man ju verkligen inte ut som syrianer till exempel 
men då kan jag ju fortfarande vara... alltså känna mig som syrian för att jag har växt upp i en sådan 
miljö, hänger du med? Jag har blivit uppfostrad av syrianska föräldrar som har lärt mig... ja men 
det här med religionen och jag kan våra danser, jag kan vårt språk och alltså gör i princip allt som 
alla, alltså typiskt syrianskt, då blir det ju ändå att man... alltså jag skulle inte kunna relatera till att 
"ja men jag är kines då" förutom att jag kanske ser ut som kineser. 
Julian: Skulle du relatera till att vara syrian? 
Annika: Då skulle jag veta att jag relaterar till att "ja jag är syrian". 

 
Detta citat belyser förekomsten av ”en känsla” av att vara syrian, trots att individen enligt 
respondenten inte har ett visst utseende. Denna beskrivna känsla som gör att individen kan 
relatera till en syriansk etnisk identitet kan förstås utifrån icke-instrumentella respektive 
strategiska aspekter. De förstnämnda inbegriper subjektiva aspekter som individen förknippar 
med betydelsen av den egna etniska identiteten och som därmed innebär att individen delvis 
kan välja den (Deniz, 2001, s. 70). I det presenterade fallet innebär dessa att individen själv 
relaterar till att vara syrian vilket visar den egna förståelsen och även val av etnisk identitet. 
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Sedan presenterar respondenten bland annat språk och religion som ytterligare aspekter som 
bidrar till att skapa känslan av den syrianska etniska identiteten. Dessa kan ses som strategiska 
aspekter, det vill säga historiska och samhälleliga faktorer som påverkar individens 
identitetsuppfattning (a.a.). I det presenterade fallet handlar detta om att individen utgår ifrån 
dessa element för att skapa ett underlag till den egna uppfattningen av etnisk identitet. 
Kombinationen av både icke-instrumentella och strategiska aspekter visar vidare 
komplexiteten i den etniska identitetens betydelse som Deniz (2001, s. 63) lyfter fram.  
 
 
För den andra delen av respondenterna var dock biologiskt ärvda aspekter av stor vikt då 
individen refererar till sin etniska identitet. Detta exemplifieras i det nästkommande citatet där 
respondenten fick frågan om huruvida en individ kan välja bort att vara syrian: 
 

Sara: Man kan försöka intala sig, alltså man kan säga… man kan välja att inte längre kalla sig 
syrian, man kan gå runt och säga "jag är svensk", men du kommer alltid vara syrian, alltså du 
kommer alltid att vara... alltså du kommer alltid att ha nationaliteten "syrian" hur mycket du än 
försöker förneka den. 
Julian: Så om jag förstår dig rätt, är ”syrian” någonting som man inte kan välja utan någonting man 
är? 
Sara: Ja, man föds som det. 

 
I detta exempel beskrivs den etniska identiteten som en medfödd och oföränderlig företeelse, 
en uppfattning som kan skapa tydliga gränser mellan individer som är syrianer respektive 
icke-syrianer. Ett sätt att förstå denna syn på är att individer kan associera den etniska 
identiteten med föreställningar om grupptillhörighet och om ett gemensamt ursprung (Deniz, 
2001, s. 69). Detta kan i det presenterade fallet ses som ett sätt att uppfatta etnisk identitet 
som en form av medlemskap som bara kan förvärvas då individen är född inom gruppens 
konstruerade gränser. Etnisk identitet är i denna bemärkelse en given och medfödd egenskap 
som inte är valbar. Denna syn skiljer sig ifrån den tidigare presenterade uppfattningen om 
etnisk identitet som bestående av både icke-instrumentella och strategiska aspekter vilket 
visar en variation i respondenternas uppfattningar trots medlemskap i en gemensam etnisk 
institution (SAAF).  
 
Familjens uppfattning 
 
Förklaringen till ursprunget av den egna synen på etnisk identitet alluderar respondenterna till 
en gemensam uppfattning inom familjen (kärnfamiljen). Detta är en generell syn bland alla 
respondenter då de betonar det viktiga med att ha en gemensam etnisk identitet i sina 
familjegrupper. För att visa detta kan ett exempel lyftas fram där den ovan presenterade 
respondenten refererar till en gemensam uppfattning om etnisk identitet som överförs genom 
generationerna. Detta sker genom lärdomar om bland annat historiska och även ekologiska 
perspektiv: 
 

Sara: Jag vet att jag är syrian för att jag har föräldrar som har lärt mig vart jag kommer ifrån, vem 
jag är, jag har själv läst historieböcker som säger till mig att jag är syrian och jag har jättemycket 
hemifrån också, mina föräldrar, morföräldrar, farföräldrar är jättestolta över att vara syrianer, vara 
kristna, så därför vet jag vem jag är, jag har fått tryggheten hemifrån. 

 
I detta citat framstår det hur familjen utgör en arena för skapandet av en gemensam identitet. 
Andra respondenter beskriver även uppfostran som upphovet till den egna synen på etnisk 
identitet. Betoningen på en kollektiv uppfattning av den etniska identitetens betydelse i 
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familjen framträder vidare som ett viktigt mönster i respondenternas utsagor. En syriansk 
etnisk identitet är således betydelsefull för alla respondenters familjer. Följande citat 
illustrerar hur respondenterna svarar på frågan om huruvida det är viktigt för deras 
kärnfamiljer att se sig själva som syrianer: 
 

Pia: Jag tror inte det är någonting de skulle kunna utesluta alltså, det är inget de skulle välja bort 
heller, så att det är liksom, ja det är viktigt tror jag. 
 
Karin: Ja det är [viktigt] alltså vi... ja men det är faktiskt viktigt som sagt, vi är så här, vi kan... 
pappa och de kallar sig svenska alltså samtidigt men de... alltså det är viktigt för dem att ha kvar det 
här med syrianska, alltså syrianska identiteten.  
 
Sara: Ja det är väldigt viktigt, jag tror att det är en av anledningarna till att det är så viktigt för mig, 
för att jag har fått det hemifrån också […] jag har alltid fått höra sen jag var liten att man ska vara 
stolt över vem man är, det spelar ingen roll vem du skulle vara, du ska alltid vara stolt över den du 
är, du ska alltid vara stolt över vart du kommer ifrån, du ska se din stolthet där. 
 
Camilla: Ja, det tror jag, jag tror att jag har fått mitt tankesätt hemifrån så.  
 
Lena: Jag tror att det är jätteviktigt för dem.  
 
Annika: Det är det de tillhör, det är också det de är liksom, det är nog ungefär samma som jag 
tycker skulle jag nog säga, sammanhållningen som jag nämnde innan är jätteviktigt för oss. 
 

Den av respondenterna beskrivna gemensamma uppfattning inom familjen kan förstås i ljuset 
av den etniska identitetens relationella natur (Deniz, 2001, s. 70). Detta innebär att den etniska 
identiteten är beroende av ett dialogiskt samspel mellan olika aktörer som erkänner dess 
existens i det sociala rummet. Detta samspel sker i respondenternas fall inom deras 
kärnfamiljer där de exempelvis beskriver att föräldrarnas syn på det viktiga med en syriansk 
etnisk identitet delas av barnen. Deniz (a.a.) beskriver att en individs etniska identitet också 
kan vara baserad på redan existerande etniska identiteter som andra individer har. Detta kan 
även ses som ett bakomliggande mönster till respondenternas syner, det vill säga att deras 
egna etniska identiteter baseras på familjens redan existerande. Denna beskrivna process där 
etnisk identitet skapas i ett socialt samspel kan även ses som upprätthållande då den kan leda 
till en ökad sammahållning inom gruppen genom den gemensamma medvetenheten om 
grupptillhörighet (Deniz, 2001, s. 87). 
 
Upprätthållande av etnisk identitet 
 
Den beskrivna känslan av gemenskap och grupptillhörighet är förknippad med olika faktorer 
som både skapar den gemensamma synen på etnisk identitet samt hjälper till att upprätthålla 
den i det sociala samspelet. Vilka dessa element specifikt är varierar något mellan de olika 
respondenterna men ett centralt tema som alla starkt betonar är den gemensamma kristna 
religionen. Denna syn på religion påverkar även vilka de andra gemensamma företeelserna är 
då den kan kopplas till vissa traditioner, normer och värderingar. Alla dessa element 
tillsammans fungerar enligt respondenterna som upprätthållande faktorer för den 
gemensamma etniska identiteten genom att underlätta det sociala samspelet med andra aktörer 
som också identifierar sig med dem. Religion är därmed ett genomgående tema i deras utsagor 
som förknippas med den syrianska identiteten som exempelvis då en av respondenterna 
betonar vikten av en sammansatt identitetsbeteckning, det vill säga att hon såg sig som 
”kristen syrian”. Det framkommer således i intervjuerna att religion bidrar till 
upprätthållandet av den gemensamma etniska identiteten genom bland annat vissa 
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gemensamma traditioner, normer och värderingar som på något sätt har kopplingar till den. 
Detta kan illustreras i följande citat då respondenten får frågan om en individ kan tillhöra den 
syrianska gruppen men inte religionen. Här betonar hon kyrkans centrala roll för 
beständigheten av gruppens gemensamma etniska identitet: 
 

Camilla: Det kan man men det är inte så vanligt, utan det samspelet är väldigt starkt i vår 
folkgrupp, sen att många kanske går till kyrkan, inte för att de är extremt troende utan mer av 
tradition, det förekommer ju också. 
Julian: Varför är kyrkan så viktig tror du? 
Camilla: För att det är kyrkan som faktiskt har hållit ihop vårt folk, med tanke på att vi är en 
minoritet som har levt under förtryck i... alltså med främmande religioner och… så det är där vi har 
funnit vår trygghet så det är kyrkan som har bevarat vårt språk och så vidare, och mycket av våra 
traditioner kommer just från kyrkan så… 

 
Som citatet ovan illustrerar har kyrkan en övergripande koppling till olika företeelser inom 
den gemensamma etniska identiteten, som i sin tur hjälper till att upprätthålla den. Dessa 
beskrivs exempelvis som traditoner, ett gemensamt språk och även som ett skydd mot yttre 
hot i samhället. Dessa företeelser kan vidare bidra till en förstärkt social sammanhållning 
eftersom de enligt Deniz (2001, s. 87f) utgår ifrån en mer organiserad form av institutionell 
gemenskap inom kyrkans domäner. Dessa kan i kombination med andra centrala element, 
såsom den tidigare beskrivna känslan av en gemensam identitet samt även relationen med 
andra etniska grupper, påverka eller bidra till den gemensamma etniska identitetens 
beständighet över tid (a.a.). Detta kan således ses som ett sätt för respondenterna att 
upprätthålla sin etniska identitet genom kombinationen av institutionella och informella 
umgängesformer tillsamans med förekomsten av subjektiva uppfattningar. 
 
Den sistnämnda relationen mellan informella och institutionella umgängesformer framträder 
även tydligt i samtalet om SAAF:s betydelse för den egna och den gemensamma etniska 
identiteten. I denna diskussion betonar alla respondenter att engagemanget inom SAAF anses 
vara viktigare för de studenter som är inflyttade till Mellanstad och som därmed inte har ett 
tidigare kontaktnätverk i staden. Då dessa tidigare sociala kontakter inte återfinns, blir det 
således väsentligt att hitta andra arenor för att upprätthålla den etniska identiteten, någonting 
som SAAF i viss bemärkelse beskrivs som. Det framträder även en rad relevanta mönster då 
respondentera förklarar SAAF:s koppling till den gemensamma syrianska identiteten. Detta 
med utgångspunkt i att föreningen generellt sett inte anses konstruera etnisk identitet utan 
snarare upprätthålla den redan i familjen konstruerade genom gemensamma traditioner och 
värderingar. Med hänsyn till detta blir SAAF en arena som enligt respondenterna beskrivs 
som ”identitetsstärkande” och även som ”en förlängd familj”. Hur detta betonas illustreras i 
följande citat där respondenterna svarar på frågan om hur SAAF kan kopplas till den etniska 
identiteten:  
 

Lena: […] De har en väldigt stor koppling till vår kultur, typ som den där gången de hämtade dit 
prästen och vi satt och diskuterade olika saker om bibeln och så, ja så det är mycket som utgår ifrån 
att vi är syrianer, men sen är det kanske inte nödvändigt att man går med i SAAF för att vara 
syrian, det är det inte, men det är ett bra sätt att lära sig och som sagt, umgås med andra.  
 
Karin: Jag tror att SAAF är ett sätt att umgås med varandra typ, ja men vi stärker vår identitet […] 
alltså vi skapar aktiviteter och lär känna… alltså man får mer kännedom om kanske historian och 
hur vi alltså...  
 
Sara: Alltså om vi kollar till våra stadgar så ska vi ju bevara den syrianska kulturen och genom 
SAAF alltså rikta… vi får inte begränsa oss till bara syrianer men genom att rikta våra aktiviteter 
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mot syrianer och genom att göra kulturella aktiviteter också är väl SAAF:s roll att tillvarata och 
försöka behålla… alltså försöka förhindra assimilation skulle jag säga. 
  
Camilla: Det kanske inte är det avgörande men man kanske väcker tankar hos folk, till exempel 
diskuterade vi hur viktigt vårt språk är för oss, det finns många syrianer som faktiskt inte kan prata 
syrianska för att deras föräldrar inte haft möjlighet till det och då var det vissa som tyckte att ”ja 
men vi måste bevara vårt språk för att överleva som folk, det är det som kännetecknar oss”. 

 
Som citaten ovan visar ses det institutionella umgänget inom SAAF som ett sätt att 
”förstärka” och även ”bevara” den gemensamma etniska identiteten. Även språk betonas som 
ett sätt att göra detta på, vilket kan förstås utifrån den etniska gruppens strävan efter att bevara 
gemensamma symboliska koder som en del i upprätthållandet av den etniska identiteten 
(Deniz, 2001, s. 87f). Dessa symboliska koder tillsammans med en känsla av gemensam 
etnisk identitet inom institutionen är vidare en sammansättning av viktiga faktorer för både 
konstruktionen och reproduceringen av den kollektiva och individuella etniska identiteten 
(a.a.). 
 
I detta avsnitt om etnisk identitet har det beskrivits vad kvinnornas olika syner på dess 
innebörd är samt hur den konstrueras inom en gemensam etnisk identitet inom familjen. 
Vidare har även viktiga faktorer gällande den institutionella sammanhållningen genom den 
gemensamma religionen lyfts fram som upprätthållande för den individuella och kollektiva 
etniska identiteten. Detta inbegriper också den sammanhållning som skapas inom SAAF:s 
gränser med betoning på dess vikt för nyinflyttade studenter. Dessa analyser kan stärka den 
tidigare forskingens slutsatser om en sammansatt syn på etnisk identitet då likaväl strategiska 
som instrumentella aspekter belyses i respondenternas beskrivningar (Deniz, 2001, s. 80ff). 
Nästa avsnitt ska presentera hur respondenternas uppfattning av en gemensam etnisk identitet 
inom både familjen och SAAF kan leda till uppbyggandet av socialt kapital. 
 
Socialt kapital 
 
Inom familjen 
 
Socialt kapital anlyseras i denna studie genom att se hur olika företeelser får ett visst 
symboliskt värde (av kulturell eller ekonomisk art) i det sociala samspelet inom familjen och 
inom SAAF. I denna första del betonas gemensamma syner inom familjen på det tillskrivna 
värde som utbildning och arbete får i denna kontext samt hur det sociala samspelet 
reproducerar detta värde. Respondenterna lyfter fram att deras egna syner på hur mycket 
symboliskt värde utbildning och arbete tillskrivs är en gemensam uppfattning inom familjen. 
Det vill säga att familjen sägs dela åsikter om exempelvis hur viktig utbildning och 
ekonomisk trygghet är. Vidare reproduceras detta attribuerade värde genom uppmuntran till 
mer konkreta former av utbildningsrelaterad framgång som exempelvis ”att ta 
universitetsexamen”. Stöd och social sammanhållning inom familjen används således för att 
främja utbildning och arbete i alla respondenters fall. Respondenterna refererar även i vissa 
fall till detta som förklaring till de egna synerna. Följande citat illustrerar hur akademiska mål 
uppmuntras i en respondents familj: 
 

Julian: […] Hur viktigt är det i din familj att man uppnår akademiska mål? 
Pia: Alltså, varje förälder är jättestolt över ett barn som har pluggat, alltså det är en självklarhet att 
har du gått universitetet så är mamma och pappa jättestolta över dig, extrastolta kanske, men sen 
alltså det är viktigt, de uppmuntrar mig, eller oss syskon att liksom ”ni bör läsa, ni ska läsa, det är 
viktigt att läsa”, alltså jämt, sen vi har varit små, men sen finns ju de av oss som har slutat att läsa, 
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alltså plugga vidare så att de blev akademiker, och sen de ser det som normalt att faktiskt göra det, 
så att det är samma sak där från person till person, men det är inte så att det är ett måste i min familj 
utan det är väl att man har uppmuntrat oss väldigt mycket, men i slutändan tar man ju själv sina 
egna val, alltså man väljer ju själv och det har vart olika. 
Julian: Varför är det viktigt att uppmuntra att man uppnår akademiska mål? 
Pia: Ja men för att integreras i samhället och överhuvudtaget att liksom ja, att alltså liksom anpassa 
sig överhuvudtaget, och genom att bli akademiker, du lär ju dig att tänka på ett annat sätt och du 
blir, alltså du… du förstår kanske samhället bättre, du kan hjälpa dina föräldrar, alltså förstår du, att 
du hjälper dem att förstå kanske, ja men just att integrera sig, dit man kommer får man ju anpassa 
sig, så är det bara, och det är ändå viktigt. 
 

Utbildning i respondentens familj tillskrivs högt kulturellt värde i det sociala samspelet 
genom uppmuntran sedan barndomen. I denna bemärkelse får avklarad utbildning exempelvis 
kulturellt värde i det sociala samspelet genom att exempelvis respondentens föräldrar blir 
stolta. I denna familjekontext där olika företeelser tillskrivs högt kulturellt värde fungerar det 
sociala kapitalet som främjande faktor genom det sociala samspelets reproducerande 
egenskap. Ett viktigt element i detta sociala samspel är uppmuntran, som enligt Broady (1991, 
s. 177) utgår ifrån den relationella naturen av socialt kapital och som därmed reproducerar 
andra kapitalarter i en viss grupp. Detta ses även av Bourdieu (1986, s. 246ff) som en 
förstärkande faktor för individens kapitalformer.  
 
Inom SAAF 
 
Reproducering av socialt kapital har även SAAF som arena enligt respondenterna. Dock är 
föreningens sociala kapital mer förknippat med utvidgandet av medlemmarnas sociala 
kontaktnät, till skillnad från det i familjen som snarare associeras med uppmuntran och stöd. 
Hur denna process sker är emellertid något komplex då det inte finns några entydiga svar. 
Dess förklaring bör därmed utgå ifrån en uppdelning av hur reproduceringen ser ut för de två 
övergripande kapitalarter i denna studie, nämligen kulturellt och ekonomiskt kapital. 
 
Gällande det kulturella kapitalet är en generell uppfattning bland respondenterna att SAAF:s 
medlemmar värdesätter akademisk utbildning högt. I föreningen främjas dess utveckling 
genom mer direkta former av stöd såsom hjälp med en viss uppgift eller lån av böcker 
medlemmarna emellan. Dessa konkreta samspelsexempel är vidare ett resultat av det tidigare 
nämnda utvidgade kontaktnätverket, där medlemmarna i SAAF får möjlighet att träffa andra 
studenter inom den egna utbildningen och inom andra. Följande citat visar två exempel på hur 
detta beskrivs av respondenterna då de får en fråga kring huruvida föreningens medlemmar 
kan hjälpa varandra med utbildningsrelaterade frågor: 
 

Lena: […] Ja det tror jag säkert, ja man blir på något sätt som vänner, man lär känna varandra, nu 
när man ser någon från SAAF så hejar man alltid och… jag vet inte man… jo man skulle nog 
säkert kunna vända sig till dem, det tror jag. 
 
Sara: Det kan handla om "vad finns det för utbildningar på [Mellanstads] universitet som man kan 
läsa?" och "hur går man tillväga för att söka till universitetet?", och i fall det är folk som pluggar på 
universitetet så är det många... alltså det är jättesimpla frågor som till exempel "hur får man wifi? 
hur installerar man wifi?" då kanske det är lite mer vänskapligt men det är ju ändå så att de vet att 
vi har pluggat så länge att vi kan sådana saker eller... ja... jättemycket alltså om man vet... det blir 
att man kontaktar dem som läser programmet över, och typ om man säljer böcker händer det 
jätteofta, sådana frågor får jag jätteofta. 
Julian: Och kanske till exempel från nya som kanske inte är vana med det här om hur man skriver 
akademiskt, skulle man kunna vända sig till SAAF då? 
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Sara: Ja, jag vet att [en vän] brukar få... i och med att hon skrev D-uppsats, så är det många 
[studenter som läser samma utbildning] som har frågat henne om lite tips och så. 

 
Exemplen ovan illustrerar hur respondenterna som medlemmar i SAAF reproducerar sin 
kulturella kapitalsmängd i samspel med andra medlemmar genom de sammansatta 
kapitalmängderna som finns i föreningen. I denna kontext framhäver den sistnämnda 
respondenten att exempelvis en medlem i föreningen gör sitt kulturella kapital tillgängligt för 
andra medlemmar vilket i detta fall handlar om hjälp med språk- och skrivkunskaper. Detta 
kan ses som en kollektivt ägd kredit som görs tillgänglig för medlemmarna i gruppen genom 
det sociala samspelet (Bourdieu, 1986, s. 246ff). Ytterligare ett exempel är då respondenten 
betonar lån av böcker mellan medlemmarna, någonting som i deras fall innebär både 
utveckling av kulturellt kapital genom nya kunskaper från böckerna samt utveckling av 
ekonomiskt kapital genom att inte behöva köpa nya böcker och därmed spara pengar. Båda 
exemplen kan förstås utifrån begreppet riter, nämligen handlingar som utgår ifrån socialt 
samspel som arena för utbyte av erkännande och som i det sociala kapitalets kontext skapar 
gruppens gränser (Bourdieu, 1986, s. 247f). I respondenternas exempel visar sig dessa riter 
genom utbildningsrelaterat stöd bland medlemmarna vilket i sin tur utvecklar föreningens 
sociala kapital. Detta sociala samspel kan även förstärkas av den tidigare beskrivna 
institutionella sammanhållning som den gemensamma synen på etnisk identitet skapar inom 
föreningen (Deniz, 2001, s. 87f). Detta med utgångspunkt i att SAAF kan ses som en etnisk 
institution och arena för skapandet av socialt kapital med koppling till Giorgas (2000, s. 5) 
beskrivningar av dessa. 
 
Uppbyggandet av ekonomiskt kapital sker också inom SAAF:s gränser genom det sociala 
kapital som gruppen reproducerar. Detta kan i respondenternas fall beskrivas som olika 
handlingar som hjälper andra medlemmar att få ett arbete. Dessa handlingar utgår liksom med 
kulturellt kapital ifrån medlemmarnas möjlighet till att utvidga sina sociala nätverk vilket 
skapar en arena för utbyte av tjänster och kunskaper som främjar jobbsökandet. Vid frågan 
om en medlem skulle kunna vända sig till andra medlemmar i SAAF för frågor som rör jobb 
svarade de flesta respondenterna att detta var möjligt och vissa hade även konkreta exempel 
på hur det kunde ske. Dock fanns det ett undantag då en av respondenterna tydligt påpekade 
att detta inte var möjligt men betonade samtidigt att SAAF fungerade som en arena för att 
skaffa sig nya sociala kontakter inom den syrianska etniska gruppen. Hennes utsagor utgör 
vidare en utgångspunkt i den kommande analysen men det är först väsentligt att illustrera de 
två framträdande kontrasterna där dessa första citat representerar majoriteten av 
respondenterna som svarar på om en medlem skulle kunna vända sig till SAAF:s medlemmar 
för hjälp med arbetssökning: 
 

Sara: Ja, eller jag har skrivit referenser för [några vänner] till exempel, när de har sökt jobb, jag har 
varit referens för dem, en som sitter med lokalt nu jobbar där [en annan medlems] morbror äger 
café och det var väl lite för att de kände varandra och fick jobb. 

 
Camilla: Ja, om jag vet en person som kanske har kontakter eller jobbar i ett företag som... absolut, 
jag tror inte den personen skulle ha någonting emot det... sen om den inte kan fixa ett jobb till mig 
eller och så vidare så... det är som att vända sig till vilken person som helst egentligen. 
 
Lena: Ja absolut det tror jag faktiskt […] själv har jag inte gjort det för jag har som sagt andra som 
jag först vänder mig till men man kan vända sig till dem inom SAAF tror jag. 
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Däremot kontrasterar följande citat med den ovanpresenterade synen på SAAF:s medlemmars 
resurser vid jobbsökandet. Samtidigt påpekar hon vid ett senare tillfälle under intervjun det 
viktiga med SAAF:s roll vid utvidgandet av sociala nätverk: 
 

Annika: Det är inte heller en fråga som de... alltså inte på det sättet nej... men det var typ ja… 
Många har ju till exempel... eller nej... nej... vi säger nej. 
Julian: För att skaffa sig sociala kontakter då, skulle man kunna vända sig till SAAF? 
Annika: Ja, det skulle vara ett bra sätt... alltså ja om man inte känner någon. 
Julian: Vi pratade om till exempel, om de som kommer från andra städer, att det kanske är viktigare 
för dem att söka sig till SAAF. 
Annika: Ja, det ser man ju för att de är mer delaktiga än vad i alla fall jag är. 

 
Trots att de olika presenterade exemplen visar en tydlig kontrast i svaren på huruvida hjälp 
med jobb är aktuell inom SAAF:s domäner, delar de en gemensam syn på de sociala 
kontakternas betydelse. Det vill säga att det är just medvetenheten om direkta arbetsrelaterade 
frågor som varierar men inte synen på sociala kontakter. Det är vidare sociala kontakter och 
samspel med andra individer, de faktorer som enligt Rönning och Starrin (2011, s. 26) skapar 
det sociala kapitalet inom olika grupper. Ett sätt att förstå dessa olika syner på är det sociala 
kapitalets beroende av tillit i sociala relationer, någonting som inte är givet i den sociala 
gruppen utan som snarare förutsätter gemenskap och ett ökat engagemang för dess 
uppbyggande (Rönning och Starrin, 2011, s. 11). Detta framträder tydligt då den sistnämnda 
respondenten påpekar att hon inte haft ett lika stort engagemang i föreningen till skillnad från 
andra nyinflyttade aktörer vilket kan vara en anledning till hennes syn på hjälp med 
jobbinsatser. Detta utesluter dock inte att reproduceringen av ekonomiskt kapital ändå kan ske 
genom den sociala sammanhållning som SAAF som etnisk institution kan skapa.  
 
I den ovan presenterade analysen framträder det att det finns möjligheter för utveckling av 
ekonomiskt kapital bland medlemmarna i SAAF genom exempelvis hjälp med jobbsökandet 
samt genom expanderingen av medlemmarnas kontaktnätverk. Detta i samband med den 
tidigare presenterade uppbyggandet av kulturellt kapital kan tyda på en förekomst av 
reproducerande faktorer för socialt kapital inom föreningen genom handlingar som stärker det 
kollektiva handlandet. Dessa handlingar är enligt Rönning och Starrin (2011, s. 30f) 
väsentliga för uppbyggandet av det sociala kapitalet i en grupp och kan vidare förklaras 
genom andra kapitalformer. Den första formen är positionellt kapital, det vill säga huruvida 
en individs position i närverket är förvärvad genom exempelvis familj och jobb eller 
uppbyggd genom olika strategier som stärker tilliten mellan individerna (a.a.). I 
respondenternas fall skapas det positionella kapitalet genom de handlingar de uppger vara 
bundna till personlig kännedom. Detta innebär att utbildnings- eller jobbrelaterat stöd är starkt 
kopplat till vilken kontakt individen har med andra medlemmar som kan bidra med dessa 
resurser. Detta är således inte någonting givet som görs tillgängligt endast genom 
medlemskap i föreningen utan kräver snarare etableringen av nära kontakter med andra vilket 
illustreras i detta citat: 
 

Karin: [...] Så nej, jag har typ fått med allting, men att en förening som SAAF, att det är jättekul att 
ha det inom universitetet, alltså det är… man skapar sociala kontakter och man… alltså jag har fått 
vänner för livet ut typ så det är jättekul, man känner trygghet och gemenskap. 

 
Denna process kan vidare beskrivas som the alchemy of consecration, en krävande process i 
form av tid, energi och även ekonomiskt kapital där objektiva kontingentrelationer förvandlas 
till subjektiva och beständiga relationer där socialt kapital skapas inom gruppen (Bourdieu, 
1986, s. 247f). I respondenternas fall handlar det om förvandlingen ifrån 
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”medlemskapsrelationer” till etableringen av nära vänskapsband med andra medlemmar 
genom de sociala aktiviteterna och utbytet av erkännande och stöd i föreningen, vilket tidigare 
beskrevs som riter (Bourdieu, 1986, s. 247f).  
 
Kollektiv etnisk identitet som en central faktor i reproduceringen av socialt 
kapital inom etniska institutioner 
 
I detta avsnitt om resultat och analys har den framtagna informationen presenterats samt 
analyserats i ljuset av den teoretiska tolkningsramen. En viktig fråga som kan avsluta denna 
analys är hur den gemensamma etniska identiteten skapar en arena för reproducering av 
socialt kapital i respondenternas fall. En tydlig association som kan lyftas fram i denna 
kontext är den tidigare presenterade roll som SAAF fyller som etnisk institution. Denna 
institution visade sig upprätthålla och även ”förstärka” den syrianska etniska identiteten, 
vilken enligt respondenterna grundades i familjen. SAAF beskrivs därmed av vissa 
respondenter som exempelvis ”identitetsstärkande” och som ”en förlängd familj” 
 
I denna etniska institution som SAAF utgör betonas vidare en stark sammanhållning bland 
medlemmarna som i sin tur gör att vissa resurser av ekonomisk och kulturell art blir 
tillgängliga. Denna process utgår ifrån det sociala samspelet och förvandlar objektiva 
kontingentrelationer till subjektiva vilket i SAAF:s fall sker genom utvidgandet av 
medlemmarnas sociala nätverk och skapandet av vänskapsrelationer. Sammanfattningsvis 
framträder den kollektiva gemensamma etniska identiteten som en faktor som i den aktuella 
kontexten leder till skapandet av etniska institutioner såsom SAAF. I denna arena skapas det i 
respondenternas fall socialt kapital vilket betonar den kollektiva etniska identitetens centrala 
roll i reproduceringen av socialt kapital genom sammanhållning i etniska institutioner. 
 
7. Slutsatser och slutdiskussion 
 
Studien syftade först till att undersöka hur en grupp syrianska kvinnor som deltar i det 
Syrianska Arameiska Akademikerförbundet (SAAF) upplever sin etniska identitet samt 
upprätthåller den i det svenska majoritetssamhället. Med utgångspunkt i detta var det relevant 
att analysera hur de ser på sin etniska identitet i förhållande till både sig själva och sin 
familjegrupp. I analysen av detta framträdde två tydliga uppdelningar bland respondenterna. 
Den första utgjordes av de som utgick ifrån både strategiska och icke-instrumentella aspekter i 
sin beskrivning av etnisk identitet medan den andra gruppen betonade snarare biologiska band 
i samband med strategiska aspekter. Den första gruppens syn kunde därmed kopplas till Deniz 
(2001, s. 63) beskrivning av den etniska identitetens sammansatta betydelse. Den andra 
gruppens framhävde däremot en oföränderlig och medfödd natur i etnisk identitet vilket kan 
förstås utifrån Deniz (2001, s. 69) beskrivning av grupptillhörighetens påverkan på individens 
syn av sin etniska identitet då individen är född inom dess gränser. 
 
Den etniska identiteten gestaltas och reproduceras inom kärnfamiljen genom gemensamma 
uppfattningar. I denna bemärkelse betonade respondenterna uppfostrans centrala roll för den 
egna etniska identiteten. Denna gemensamma syn som påverkar den egna kan förstås utifrån 
den etniska identitetens relationella natur (Deniz, 2001, s. 70). Det vill säga att dess 
konstruktion är baserad på redan existerande etniska identiteter och att dess existens 
upprätthålls i det sociala samspelet. Detta samspel sker i respondenternas fall inom deras 
kärnfamiljer då de exempelvis beskrev att föräldrarnas syn på det viktiga med en syriansk 
etnisk identitet också delas av barnen. I denna gemensamma konstruktion förekommer även 
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en rad faktorer som också bidrar till den gemensamma etniska identitetens beständighet. 
Bland dessa faktorer framträder ett centralt tema som alla respondenter betonade, nämligen 
religionens roll för upprätthållandet av den gemensamma etniska identiteten. Detta genom 
gemensamma traditioner, normer och värderingar som direkt eller indirekt är kopplade till det 
religiösa arrangemanget. Vidare kan det med hjälp av Deniz (2001, s. 87f) redogörelse 
konstateras att en kombination av alla dessa aspekter och handlingar bidrar till den etniska 
identitetens beständighet.  
 
Dock ska dessa aspekter tillsammans i sig inte ses som de enda upprätthållande faktorerna 
eftersom de kräver en kombination med informella och institutionella umgängesformer för att 
fylla denna funktion. Dessa umgängesformer är i respondenternas fall deras familjer då de 
också bor i Mellanstad. Däremot betonade alla att det för inflyttade studenter istället är 
viktigare att hitta dessa umgängesformer hos SAAF i de fall de inte har några tidigare 
kontakter i Mellanstad. SAAF ses därmed enligt respondenterna som upprätthållande för den 
etniska identiteten som grundas i familjen genom att dess medlemmar också delar 
gemensamma traditioner, normer och värderingar. Föreningen beskrivs i denna bemärkelse av 
respondenterna som en ”identitetsstärkande” arena. Detta samspel kan också ses i ljuset av 
den institutionella sammanhållningens viktiga roll för upprätthållandet av den gemensama 
etniska identiteten (Deniz, 2001, s. 87f). 
 
Vidare syftade denna studie till att undersöka huruvida SAAF som etnisk institution kunde 
utgöra en arena för reproduceringen av socialt kapital i samspel med kvinnornas familjer. I 
denna bemärkelse kunde det först konstateras att det fanns en gemensam syn i kvinnornas 
familjer på hur mycket utbildning och arbete värdesätts. Detta värde reproduceras i det sociala 
samspelet inom familjegruppen genom stöd och uppmuntran till att exempelvis ”att ta 
universitetsexamen”. Detta kan förstås utifrån reproduceringen av kulturellt kapital genom 
familjens sociala kapital där vissa företeelser tillskrivs högt kulturellt värde och därmed 
uppmuntras av den sociala gruppen (Broady, 1991, s. 169). 
 
Till skillnad från det kulturella kapitalet som reproduceras i familjen genom uppmuntran, 
skedde denna process inom SAAF genom en expandering av medlemmarnas sociala nätverk. 
SAAF är således en arena där socialt kapital reproducerar medlemmarnas egna kulturella och 
ekonomiska kapital genom etableringen av nya sociala kontakter. På denna arena ses det 
kulturella kapitalet som en kollektivt ägd kredit som görs tillgänglig för medlemmarna i 
gruppen genom det sociala samspelet (Bourdieu, 1986, s. 246ff). Detta gestaltas då 
respondenterna beskrev bland annat hur språk- och skrivkunskaper kunde nyttjas av andra 
medlemmar inom föreningen eller genom exempelvis lån av böckerna medlemmarna emellan. 
Dessa handlingar kunde vidare förstås utifrån begreppet riter, nämligen handlingar utgår ifrån 
socialt samspel som arena för utbyte av erkännande och som därmed skapar gruppens gränser 
(Bourdieu, 1986, s. 247f).  
 
Gällande uppbyggandet av ekonomiskt kapital genom SAAF:s sociala kapital betonades hur 
medlemmarna kan hjälpa varandra vid jobbsökande. Detta förknippas även med utvidgandet 
av det egna sociala nätverket som skapar en arena för utbyte av tjänster och kunskaper som 
sedan kan underlätta jobbsökande. Alla respondenter instämde således om att de skulle kunna 
vända sig till andra medlemmar i SAAF för exempelvis råd om jobb förutom en respondent 
som betonade att detta inte var möjligt. Däremot lyfte alla respondenter fram vikten med att 
skaffa sig sociala kontakter inom SAAF, någonting som kan tyda på att det endast är synen på 
jobbfrågan som denna respondent ser som annorlunda. Denna variation kunde förstås utifrån 
Rönnings och Starrins (2011, s. 11) beskrivning av tillit som en förutsättning i sociala 
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relationer för skapandet av socialt kapital, någonting som troligvis inte återfanns i lika hög 
utsträckning för den respondenten då hennes engagemang i föreningen inte varit lika stort som 
de andras.  
 
Studiens slutsatser avslutas med att uppbyggandet av socialt kapital i föreningen också kan 
förknippas med det så kallade positionella kapitalet. Detta innebär den positionen som 
individer har i en viss grupp som kan vara uppbyggd genom olika strategier som ökar 
personlig kännedom med andra medlemmar (Rönning och Starrin, 2011, s. 30f). Denna 
process kan vidare associeras till the alchemy of consecration, en krävande process i form av 
tid, energi och även ekonomiskt kapital som förvandlar objektiva kontingentrelationer till 
subjektiva och beständiga sådana (Bourdieu, 1986, s. 246f). I respondenternas fall blir 
resultatet av denna process bildandet av vänskapsrelationer bland medlemmarna genom olika 
aktiviteter inom föreningen. I dessa relationer återfinns det sociala kapitalet som kunde vara 
respondenterna till nytta. 
 
Studiens resultat visar paralleller och kontraster med tidigare forskning gällande både etnisk 
identitet och reproducering av socialt kapital. För det första kunde denna studie bekräfta 
komplexiteten i den etniska identitetens betydelse som Deniz (2001, s. 172ff) lyfter fram i sin 
studie. Detta visar sig då respondenterna också lyfter fram olika faktorer som är kopplade till 
både subjektiva och objektiva aspekter i den egna etniska identiteten. Dess upprätthållande 
förklaras även utifrån informella och institutionella umgängesformer där olika aspekter och 
företeelser blir centrala vilket även har gemensamma drag med Deniz (2001, s. 87f) studie 
och beskrivningar.  
 
Även gemensamma drag med Giorgas (2000) studie om reproduceringen av socialt kapital i 
etniska grupper kunde hittas. Giorgas (2000, s. 3ff) betonar vikten med ett samspel mellan 
familjens sociala kapital och etniska institutioner för reproduceringens framgång. Detta 
innebär att den etniska institutionen delar familjens traditioner, normer och värderingar vilket 
skapar en arena för reproduceringen av socialt kapital. Detta resultat framträdde även i den 
aktuella studien där både familjen och SAAF som etnisk institution reproducerade socialt 
kapital. Dock betonade denna studie ett nytt element, nämligen relationen mellan 
engagemanget i den etniska institutionen och den geografiska närheten till familjen. Det vill 
säga att studenter som var inflyttade i Mellanstad beskrevs som mer engagerade än de som 
hade sin familj i närhet. Detta visar en skillnad mellan Giorgas (2000) mer generella 
inriktning i sin studie där hon undersöker en stor population på nationell nivå och den aktuella 
studien som tar en närmare titt på en begränsad grupp. En slutsats är att studiens kvinnor 
också reproducerar socialt kapital inom sina familjer i samband med samspelet med SAAF 
som etnisk institution men att denna process kan variera beroende på det fysiska avståndet till 
familjen, det vill säga huruvida individen är inflyttad eller sedan tidigare bor i staden.  
 
Förslag till vidare forskning 
 
Denna studies resultat har inriktat sig på att försöka uppnå en förståelse av respondenternas 
berättelser med utgångspunkt i en teoretisk referensram, någonting som utgår ifrån dess 
kvalitativa ansats. Detta är dock anpassat till uppsatsens C-nivå då jämförelser mellan 
exempelvis olika etniska verksamheter, mellan män och kvinnor eller även mellan individer 
från andra städer skulle medföra ett mer omfattande arbete än vad denna uppsatsnivå kräver. 
Därför kan en kombination av kvantitativa metoder som tar hänsyn till ett större geografiskt 
perspektiv och den använda kvalitativa metoden vara relevant vid en mer omfattande 
forskning. Detta för att få fram olika relevanta perspektiv och analysera variationerna mellan 
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olika grupper. Detta skulle även kunna ge en annan referenspunkt i jämförelse med Giorgas 
(2000) studie som utgår ifrån ett nationellt plan. Det kan också vara relevant för framtida 
forskning att jämföra hur olika etniska grupper i Sverige skapar socialt kapital, för att få en 
tydligare bild på den aktuella situationen i landet. Denna inriktnings relevans är stor med 
hänsyn till de stora samhälleliga förändringarna som landet genomgår och som i sin tur också 
påverkar det sociala arbetets praktik och kunskapsbas. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide  
 
Att känna till 
 

 Ålder, utbildning, tid som du varit aktiv inom SAAF. 
 
Etnisk identitet 
 

 Kan du i korthet berätta vem du är? Hur skulle du svara på frågan: vem är du?  
 (Om svarar syrian bland dessa) Vad är en syrian? 
 (Om inte tar med syrian bland dessa) varför tar du inte med det ”syrian” i din 

beskrivning? Är det självklart? Är det oviktigt, i så fall varför? 
 Vad är fördelarna med att vara syrian i jämförelse med exempelvis att vara svensk?  
 Vad är nackdelarna med att vara syrian? 
 Kan man välja om man är syrian eller inte? I så fall hur?  
 Kan du ge exempel på beteenden eller situationer där du skulle kunna säga att din 

syrianskhet framträder? 
 Hur viktigt är det för dig att vara syrian? 
 Hur viktigt är det för dig att träffa andra personer som också är syrianer? Förklara 

varför det är viktigt/oviktigt. 
 Kan du ge exempel på i vilka sammanhang ni träffas eller har kontakt? 
 Vilka utgör din ”familj” enligt dig? (den stora släkten eller bara föräldrar och syskon?) 
 Tror du att de också ser sig själva som syrianer? I så fall hur? 
 Har du någon ide om hur viktigt det är för dem att vara syrianer? 
 Kan du ge exempel på normer, värderingar och traditioner som i din familj relateras 

till syrianskhet? 
 
Socialt kapital 
 

 Vilka gemensamma normer eller värderingar delar du med dina föräldrar? 
 Kan du förklara varför just dessa normer och värderingar är viktiga? 
 Hur viktigt är det i din familj att du uppnår akademiska mål som exempelvis en 

examen på universitetet? 
 Hur viktigt är det för dig? 
 Hur skulle du definiera att vara framgångsrik? 
 Hur viktigt tror du det är i din familj att vara framgångsrik? 
 Vad innebär att ha ”ett bra jobb” i din familj? 
 Vad innebär det för dig? 
 Hur viktigt är det i din familj att du får ett bra jobb? 
 Hur viktigt är det för dig? 
 Hur viktigt är det att ha sociala kontakter för din familj? 
 Hur viktigt är det för dig? 
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 Skulle du kunna ge exempel på situationer där vikten med jobb, utbildning och sociala 
kontakter betonats i din familj? 

 Tror du att det finns någon påverkan på din familjs sida på hur du ska utforma din 
framtid? Hur i så fall? 
 

SAAF 
 

 Skulle du kunna beskriva verksamheten? Hur ofta deltar du i den? Vilka aktiviteter 
brukar du delta i? Hur länge har du deltagit i SAAF? Hur fick du kännedom om 
föreningen? 

 Vad betyder SAAF för dig? 
 Kan du ge exempel på gemensamma värderingar eller åsikter som du delar med 

föreningens medlemmar? 
 Hur kopplar du SAAF med att vara syrian? 
 Har SAAF på något sätt påverkat hur du ser på att vara syrian? På vilket sätt i så fall? 
 Finns normer eller värderingar inom föreningen som är gemensamma med de som du 

beskrev finns i din familj? Vilka i så fall? 
 Vilka resurser eller förmåner erbjuder SAAF till sina medlemmar? 
 I vilka situationer anser du att man skulle kunna vända sig till SAAF medlemmar för 

att få hjälp med de följande frågorna: 
1) stöd med personliga eller känsliga ämnen,  
2) utbildningsfrågor,  
3) jobbfrågor,  
4) sociala kontakter.  

 Har SAAF tidigare hjälpt dig med följande frågor? I så fall hur? 
1) stöd med personliga eller känsliga ämnen,  
2) utbildningsfrågor,  
3) jobbfrågor,  
4) sociala kontakter.  

 Vilka andra hjälpmedel bidrar SAAF med? 
 Hur har din situation förändrats sen du gick med i SAAF? Det vill säga om du skulle 

jämföra mellan nu och innan du deltog i föreningen, vad har förändrats i  
1) ditt liv? 
2) ditt tankesätt och åsikter? 
3) Dina framtida mål? 
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Bilaga 2 – Samtycke  
 
 
 
 

Härmed samtycker jag om att jag har fått övergripande kunskap om uppsatsen, 

dess syfte, metod, frågeställningar samt om vilka som kommer att ta del av 

denna. Mitt deltagande i denna studie är frivilligt och jag kan när som helst 

avbryta min medverkan i den och även återkalla min utlämnade information. Jag 

har även fått information om att mitt deltagande är helt anonymt och att mina 

personliga uppgifter inte kommer att redovisas för någon annan. 

 

 

 

 

Signatur                                                       Ort och datum 

 
 
 


