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ABSTRACT 
Sexual habits among young people have in general terms undergone great change. Sexual 
debut age drops and it´s more common with an increased number of sexualpartners. An early 
sexual debut, however, can be problematic in many aspects. Research shows that early 
sexdebut should be seen as a sign of a harmful lifestyle when it revealed that adolescents with 
early sexual relationships also tend to use more alcohol and drugs compared with youths 
without sexual experience. One study indicates that the Assyrian/Syriac youths in Sweden 
tend to debut late and have a low number of sexual partners. However, no qualitative studies 
have been made about the group´s values and behaviours about sexuality. The purpose of this 
study is to increase understanding of the values and the behaviours about sexuality and if 
there is an influence from cultural aspects. Furthermore, the study also aimed to investigate 
whether there is a connection between familyconnectedness with alcohol and drug habits. 
Based on a qualitative approach 12 Assyrian/Syrian youths is being examined through written 
interviews answered anonymously. The material was analysed by sentence concentrator 
where selected quotes were shortened and categorized based on different themes. In order to 
interpret and analyse the respondents values and behaviours about sexuality, alcohol and 
drugs, cultural aspects as well as their family situations, were following selected theories used 
as tools; intimacy transformation in relation to sexuality, gemeinschaft and gesellschaft in 
relation to culture and social capital in relation to family connectedness. This is to achieve a 
deeper understanding of the respondents values. The final discussion involves discussions of a 
varied presence of values and behaviours regarding sexuality, where some respondents say 
they are against premarital relationships and other who have a more liberal view and say that 
it is up to each individual to decide. It also shows that culture or religion has an impact of 
those respondents who indicates values that are against premarital relationships. Even 
discussions about family connectedness in relation to alcohol and drugs are presented where 
there might be a possible link between weak connectedness and poor communication in 
relation to alcohol or drug abuse. 
 
 
Key words: Assyrians/Syrians, values, behaviours, sexuality, alcohol, drugs, family 
connectedness, qualitative study 
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SAMMANFATTNING 
Sexualvanor bland ungdomar har i generella termer genomgått stor förändring. Debutåldern 
sjunker och fler sexualpartners är mer vanligt förekommande. En tidig sexualdebut kan dock 
vara problematiskt i många avseenden. Forskning visar att en tidig sexdebut bör ses som ett 
tecken på en skadlig livsstil då det visat att ungdomar med tidiga sexuella relationer också 
tenderar att använda mer tobak, alkohol och droger jämfört med ungdomar utan sexuella 
erfarenheter. En studie pekar på att assyriska/syrianska ungdomar i Sverige tenderar att 
sexdebutera sent samt ha ett lågt antal sexualpartners. Det saknas dock kvalitativa studier 
kring gruppens värderingar och syftet med denna studie är att öka förståelsen för värderingar 
och beteenden kring sexualitet och se om det finns en påverkan från kulturella aspekter. 
Vidare syftar studien också i att undersöka om det finns ett samband hos ungdomarnas 
familjesamhörighet i relation till alkohol och drogvanor. Utifrån en kvalitativ ansats 
undersöks 12 assyriska/syrianska ungdomar genom skriftliga intervjuer som besvaras 
anonymt. Materialet analyseras genom meningskoncentrering där utvalda citat kortas ner och 
kategoriseras utifrån olika teman. För att tolka och analysera respondenternas värderingar och 
beteenden kring sexualitet, alkohol och droger, kulturella aspekter samt deras familjesituation, 
användes valda teorier som verktyg; intimitetens omvandling i förhållande till sexualitet, 
gemeinschaft och gesellschaft i förhållande till kultur samt socialt kapital i förhållande till 
familjesamhörighet. Detta för att nå en djupare förståelse för respondenternas värderingar. 
Slutdiskussionen berör diskussioner kring en varierad förekomst av värderingar och 
beteenden gällande sexualitet där flera uppger att de är emot föräktenskapliga relationer och 
andra som har en mer liberal syn och menar att det är upp till var och en att bestämma. Det 
framgår även att kultur eller religion har en inverkan hos de respondenter som uppger 
värderingar som är emot föräktenskapliga relationer. Även diskussioner kring 
familjesamhörighet samt alkohol och droger förs där det eventuellt finns kopplingar mellan 
svag samhörighet eller svag kommunikation i relation till missbruk.  
 
 
Nyckelord: assyrier/syrianer, värderingar, beteenden, sexualitet, alkohol, droger, 
familjesamhörighet, kvalitativ studie. 

  



 

FÖRORD 
Efter flera månaders arbete fick jag slutligen min studie färdigställd. Vid påbörjandet var jag 
tveksam till att skriva själv men bestämde mig för att göra det eftersom jag ville få ett kvitto 
på att jag självständigt uppnått kursmålen i utbildningen. Innan studien påbörjades hade jag en 
naiv uppfattning gällande intervjuerna och utgick från att det skulle vara lätt att hitta 
respondenter som ville delta i intervjuer vid ett fysiskt möte. Allteftersom tiden gick och föga 
intresse visades minskades hoppet. Det gick upp för mig att jag hade valt känsliga ämnen och 
att det förmodligen var därför som få potentiella respondenter trädde fram. Efter ett tag 
ändrades strategin och istället skulle skriftliga intervjuer användas som kunde skickas in 
anonymt. Deltagandet ökade men det krävdes mycket engagemang att nå deltagare. Det 
privata nätverket var den största tillgången och med hjälp av dem kunde jag via sociala 
medier nå ut till många potentiella respondenter runt om i landet. Intervjuerna ökade och det 
kom in tillräckligt med material. Från början låg fokus på ämnet missbruk och även till viss 
del sexualitet, men i takt med att intervjuresultaten studerades upptäcktes att det fanns ytterst 
lite material kring missbruk. För att det skulle vara möjligt att genomföra en studie behövde 
fokus och syftet ändras. Det blev slutligen fokus på assyriska/syrianska ungdomars 
värderingar och beteenden kring sexualitet, samt en koppling till kultur och 
familjesamhörighet i relation till alkohol och droger.  
     Det har varit en lärorik period med spänning och entusiasm samtidigt som det periodvis 
har varit tufft och ångestfyllt. Jag har växt som person och lärt känna nya sidor hos mig själv, 
styrkor såväl som svagheter. Vid flera tillfällen har jag varit nära att ge upp och vill därför 
tacka mina nära (ni vet vilka ni är) för att ni stött mig och visat förståelse, mina handledare för 
den vägledning ni gett mig samt er tillgänglighet, respondenterna för att ni ställt upp (utan er 
skulle det inte varit möjligt att genomföra studien) och slutligen mina föräldrar som från tidig 
ålder uppfostrat mig väl och stött mig i min utveckling. Utan ditt stöd mamma, skulle jag för 
längesedan hoppat av skolan på grund av koncentrationssvårigheter som resulterade bus och 
stökigheter. Och tänk pappa, att de pennor och skrivhäften du gav mig som liten skulle leda 
mig till en universitetsexamen. Förhoppningsvis får du som läsare ut något positivt av studien. 
Önskar dig en trevlig läsning. 
 
 
Jacob Johanen 
Örebro, februari 2013  
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1. INLEDNING 
Sexualvanorna bland gruppen ungdomar har i generella termer genomgått stor förändring 
(Giddens, 1992; Forsberg, 2006; Durex, 2007). Denna förändring innebär att debutåldern 
sjunker samt att ungdomarna har fler sexuella partners (Forsberg, 2006, s. 29). Den 
genomsnittliga sexuella debutåldern i Sverige ligger på 16 år vilket gör detta till en av de 
lägsta i världen (Durex, 2007, s. 13). Enligt en studie bland ungdomar i Sverige hade en 
fjärdedel sexdebuterat före 15 års ålder (Ungkab, 2009, s. 71). Det finns dock skillnader inom 
gruppen ungdomar där etnicitet och kön är utslagsgivande faktorer för den sexuella 
debutåldern (Forsberg, 2006, s. 7). Kvinnor med utländsk bakgrund debuterar i snitt sju år 
senare än genomsnittet på 16 år. Allt detta tyder på att sexualiteten och relationerna i 
samhället liksom samhället i sig förändras i sin struktur (Forsberg, 2006, s. 29). 
Samhällsförändringar har förändrat sexualiteten vilket i sin tur förändrar beteenden. Vidare 
förändrar beteenden i sin tur strukturer vilket innebär att den ena påverkar och påverkas av 
den andra. Under de senaste hundra åren har det skett stora förändringar med sexualiteten i 
västvärlden som fram till slutet på 1700-talet haft fortplantning som huvudsyfte. Under denna 
tid skedde en förändring då det i samhället fanns en strävan att begränsa familjernas storlek 
som låg till grund för modern födelsekontroll vilket bidragit till utveckling av 
fortplantningsteknologi. Giddens (1992, s. 10) beskriver denna förändring i termer av 
sexualitetens befrielse från fortplantningen, dvs. den plastiska och decentrerade sexualiteten. 
Enligt Giddens (1992, s. 17) är attityden inom sexualitet i dagsläget mer liberal där både 
pojkar och flickor tillåts vara mer sexuellt aktiva vid den ålder de själva bedömer vara 
lämplig. En tidig sexualdebut kan dock vara problematiskt i många avseenden. Forskning 
kring tidig sexdebut fokuserar ofta i att den tidiga debuten utgör en riskfaktor för att drabbas 
av sexuellt smittsamma sjukdomar (Forsberg, 2009, s. 25). På senare tid visar alltmer 
forskning att tidig sexdebut även bör ses som ett tecken på en skadlig livsstil och 
problematisk livssituation (Forsberg, 2009, s. 107; Makenzius och Larsson, 2012). I en studie 
bland ungdomar i Sverige visades att de som har sexuella relationer tidigt, framförallt under 
15 år, tenderar i större utsträckning att använda mer alkohol och droger jämfört med 
ungdomar utan sexuella erfarenheter (Makenzius och Larsson, 2012). Vid en studie 
genomförd i Sverige av Ungkab 2009 (s. 71f) framgick att en fjärdedel av de tillfrågade 
debuterade före 15 års ålder. Denna bild är dock bara sann i vissa avseenden. Denna 
beskrivning stämmer inte in på gruppen assyriska/syrianska ungdomar i Sverige.  
 
1.1. Problembeskrivning 
En studie av Cetrez och DeMarinis (2011) om sexualitet bland unga assyrier/syrianer visade 
att majoriteten av ungdomarna debuterade sexuellt efter 20 års ålder, dvs. fyra år efter 
genomsnittsåldern i Sverige. Vi vet ganska mycket om tidigare genomförda studier om 
svenska ungdomars sexualvanor, däremot vet vi mindre om assyriska/syrianska ungdomars 
sexualvanor och vad som kan förklara dessa skillnader i sexualdebut. Det finns forskning med 
statistik kring unga assyriers/syrianers sexuella värderingar och beteenden. Det saknas dock 
kvalitativa studier i området och därmed en förståelse för olika värderingar och beteenden 
kring sexualitet som finns bland denna målgrupp. Deniz studie (1999) visar att 
assyrier/syrianer traditionellt har en anknytning till kristendom och en kollektivistisk ordning 
i sociala relationer. Denna studie avser att samla empiriskt material från befintlig forskning 
samt genom skriftliga intervjuer för att sedan tillämpa flera teoretiska tolkningar på materialet 
utifrån intimitetsbegreppet i förhållande till sexualitet, begreppsparen gemeinschaft och 
gesellschaft i förhållande till kultur samt begreppet socialt kapital i förhållande till 
familjesamhörighet. Studien avser att lyfta fram vilken inverkan kulturella strukturer samt 
relationer till familj har i förhållande till sexualitet, alkohol och droger.  
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1.2. Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att utifrån en empirisk undersökning förstå och analysera 
assyriska/syrianska ungdomars värderingar och beteenden kring sexualitet, alkohol och droger 
med utgångspunkt från intimitetsbegreppet, begreppsparen gemeinschaft och gesellschaft 
samt begreppet socialt kapital. Följande frågeställningar preciserar ytterligare studiens syfte.  
 
• Hur ser värderingar och beteenden kring sexualitet, alkohol och droger ut hos 
respondenterna? 
 
• Vilken inverkan har grundläggande sociala strukturer i respondenternas värderingar och 
beteenden kring sexualitet? 
 
• Vilken inverkan har relationer till familj hos respondenterna i förhållande till sexualitet, 
alkohol och droger? 
 
1.3. Avgränsning 
Inom sexualitet finns många områden att utforska. Det har skett stora förändringar de senaste 
årtiondena och det är inte längre självklart att samlag endast tillhör äktenskapet (Giddens, 
1992, s. 32). Vidare är det inte självklart att en intim relation består av personer med olika kön 
utan det är mer accepterat med sexuella relationer mellan homosexuella personer (Forsberg, 
2009, s. 9). Det finns många intressanta ämnen som skulle kunna utgöra forskningsområden. I 
studien avgränsas dock intresset till att studera assyriska/syrianska ungdomar och deras 
värderingar och beteenden kring syn på sexualitet, debutålder för samlag samt för antal 
sexualpartners. För att avgränsa undersökningsområdet var det ett medvetet val att bortse från 
frågor kopplat till homosexualitet, syn på abort, uppfattningar gällande skillnad på kön. Vad 
gäller alkohol och droger avgränsades områdena till att undersöka om respondenterna brukade 
alkohol eller droger och i sådana fall i vilken omfattning. Även respondenternas värderingar 
gällande vilken attityd de hade kring alkohol och droger undersöktes. Åldersgruppen bland 
respondenterna avgränsades till 18-25 år i syfte att fånga in ungdomar med myndig ålder samt 
de som inte uppnått en högre ålder. Tanken med studien är ett försök att nå mer förståelse 
kring vad som ligger bakom unga assyriers/syrianers värderingar och beteenden kring 
sexualitet, alkohol och droger och därför har studien avgränsats till just dessa ämnen.  
 
1.4. Bakgrund – Assyrier/Syrianer 
I följande delavsnitt beskrivs en förklaring till skillnaden på benämningarna assyrier och 
syrianer, en kort sammanfattning om assyriers/syrianers historia samt migrationen till Sverige.  
 
Benämningen assyrier/syrianer 
Det är vanligt med en ovisshet kring skillnaden på assyrier och syrianer. Ursprungsmässigt är 
det ingen skillnad grupperna emellan. Skillnaden uppstår i uppfattningen om ursprunget där 
assyrier menar att de är ättlingar till forntidens assyrier medan syrianer hävdar att de 
härstammar från araméerna (Ponzio, 1996, s. 47). Syrianer betecknar en religiös tillhörighet 
som utgör en identitetsmarkör. Assyrier betecknar en etnisk tillhörighet där historien utgör en 
viktig del i identitetsuppfattningen. Det är vanligt att de som kallar sig för assyrier anser att 
religion och politik bör skiljas åt och att det politiska arbetet ska skötas genom organisationer 
som inte har en koppling till kyrkan (Ponzio, 1996, s. 47f). 
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Assyriers/Syrianers historia 
För att förstå kulturella strukturer och strategier hos gruppen assyrier/syrianer i Sverige är det 
viktigt att känna till de omständigheter som påverkat gruppen i ett historiskt perspektiv 
(Deniz, 1999, s. 194). Assyrier/Syrianer har sin egen historia, sin egen kultur och ett eget 
språk med olika dialekter (Atman, 1996, s. 59) Assyrier/Syrianer härstammar från den del i 
Mellanöstern som heter Mesopotamien vilket betyder ”landet mellan floderna” och syftar på 
floderna Eufrat och Tigris. Det finns studier (Deniz, 1999, s. 117) som pekar på att det var i 
dessa trakter som människans övergång från jägare till bonde skedde. Jordbruket låg till grund 
för en stabilare överlevnad och samhällen kunde bildas vilket är en anledning till varför 
Mesopotamien ibland benämns som ”civilisationens vagga” (Barryacoub, 2008, s. 9). Det 
assyriska riket växte till ett imperium som omfattade stora delar av nuvarande mellanöstern. 
Vid 600 år f. Kr. erövrades det assyriska imperiet av sina grannländer (Barryacoub, 2008, s. 
19). Kristendomen nådde Mesopotamien tidigt och man räknar med att de flesta 
assyrier/syrianer hade kristnats på 300-talet e.Kr. Flera kyrkobyggnader existerar än idag runt 
om i Mellanöstern och några av de är byggda på fjärde eller femte århundradet (Barryacoub, 
2008, s. 27). Kristendomen fick ett starkt fäste och folket började identifiera sig som kristna, 
snarare än de etniska benämningarna. Mellan mitten på 1800-talet fram till 1915 har 
assyrierna/syrianerna drabbats av flera mindre och större massakrer. Den senare massakern 
som inträffade 1914, kallas för ”Seyfo” av assyrier/syrianska och betyder svärdets år. 
Hundratusentals assyrier/syrianer mördades på order av den turkiska regimen som 
tillsammans med kurdiska klaner systematiskt genomförde folkmordet i syfte att rensa ut den 
kristna befolkningen (Deniz, 1999, s. 135). Folkmordet erkändes år 2002 (Sveriges riksdag, 
2002) av den svenska riksdagen. Efter USA:s intervention i Irak år 2003 förknippas de kristna 
assyrierna/syrianerna i landet med de kristna amerikanerna och tusentals assyrier/syrianer har 
blivit brutalt mördade av fanatiska muslimska rebeller och grupperingar (Sveriges riksdag, 
2012). Utrensningen av kristna assyrier/syrianer i Irak pågår än idag och totalt har 
hundratusentals assyrier/syrianer, mer än hälften av landets kristna, flytt sina hem och är nu 
utspridda runt om i världen (Sveriges riksdag, 2012). I dagsläget har tusentals 
assyrier/syrianer flytt från Syrien och den rådande situationen har gjort det svårt för de 2,5 
miljoner assyrier/syrianer som bor i landet (Sveriges riksdag, 2012). 
 
Assyrier/Syrianer i Sverige  
I slutet på 1960-talet kom de första assyrierna/syrianerna till Sverige. Idag bor det ungefär 
100 000 assyrier/syrianer i Sverige (Lindgren och Barryacoub, 2010, s. 5). De flesta 
emigrerade under 60-70 talet från Turkiet, Syrien, Libanon och även på senare tid från Irak. 
De lever utspridda i landet varav majoriteten bor nära varandra i olika stadsdelar som bland 
annat finns belägna i Södertälje, Göteborg, Märsta, Skövde, Norrköping, Västerås och 
Örebro. Assyrierna/Syrianerna saknar i dagsläget en nation. Majoriteten hör till den kristna 
tron med en ortodox inriktning (Lindgren och Barryacoub, 2010, s. 5ff). Kyrkan utgör en 
viktig del i assyriernas/syrianernas liv (Ponzio, 1996, s. 50). Kristendomen är inte bara en 
religion utan på många sätt även en identitet för assyrier/syrianer (Barryacoub, 2008, s. 27). 
Begreppet ortodox betyder renlärig och sträng vilket i religiösa sammanhang ofta innebär en 
konservativ syn på kristendomens lära, där föräktenskapliga relationer ses som en synd 
(Freeze, 2004, s. 738). Religion har i flertalet assyriska/syrianska familjer en stark ståndpunkt 
som påverkar värderingar, traditioner, livsstil och kulturen. Missbruk och sexualitet är 
tabubelagda ämnen inom den assyriska/syrianska kulturen och det råder brist på forskning och 
kunskaper kring ämnena (Ponzio, 1996, s. 65ff). 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
I följande avsnitt presenteras olika studier som beaktar sexualitet, alkohol, droger, kulturella 
strukturer samt familjesamhörighet. Avsnittet består av totalt sex underrubriker som på olika 
sätt beskriver sexualitet och kultur bland gruppen assyrier/syrianer samt fångar 
sexualitetsaspekter, alkohol och droger i relation till familjesamhörighet bland ungdomar. I 
slutet på avsnittet finns en sammanfattning av samtliga studier. 
 
2.1. Sexdebut hos unga assyrier/syrianer 
Cetrez och DeMarinis (2011) genomförde en studie bland assyriska/syrianska ungdomar via 
enkäter som bestod av 18 frågor bland annat kring sexualitet. Frågorna var hämtade från den 
stora enkätundersökningen UngKAB09 som även fungerade som referens vid jämförelsen. 
Respondenterna i forskarnas studie utgjordes av ungdomar i åldern 15-30 år, varav hälften var 
mellan 20-25 år. Forskarna kom fram till att 80 % av ungdomarna var ensamstående/singel. 
Totalt uppger 38 % av ungdomarna att de har haft samlag och de flesta är män. Majoriteten av 
dem som haft sex debuterade i 20 års ålder som är högt i relation till riksgenomsnittet i 
Sverige på 16 år. En fjärdedel av de som haft samlag debuterade innan 16 år ålder och en 
femtedel debuterade när de var äldre än 20 år. Snittet för antal partners är 2-3 personer som är 
lågt i relation till riksgenomsnittet på 12-13 partners.  
 
2.2. Assyriska/Syrianska kvinnors värderingar kring sexualitet 
En studie (Ussher, Rhyder-Obid, Perz, Rae, W.K. Wong & Newman, 2012) genomfördes i 
Australien i form av gruppintervjuer bland assyriska/syrianska kvinnor som invandrat från 
Irak 4-11 år tidigare intervjun ägde rum. Kvinnorna delades in i två grupper, 18-23 år gamla 
och 28-78 år gamla. Flera av respondenterna uppgav att det enligt deras kultur inte är 
acceptabelt med samlag före äktenskapet. Några av de gifta kvinnorna uppgav att det 
medförde negativa konsekvenser för ogifta kvinnor eftersom att de går miste om en möjlighet 
att utforska och få lärdomar om sexualitet. Forskarna menar att en negativ konsekvens av 
föräktenskaplig kyskhet är att det blir svårt att tala om sexualitet, vilket resulterar i brist på 
kunskap om sexualitet bland ogifta personer samt en frånvaro av kommunikation kring 
sexualitet i hemmet. Det var dock flera respondenter som uppgav att de hade kunskaper om 
sexualitet från skola och vänner, men att deras avsikt var att behålla sin oskuld till giftermål 
eftersom att det är normalt för dem enligt deras kultur. Nästan alla respondenter uppgav att 
sexualitet var ett förbjudet eller tabubelagt ämne och att det inte förekom samtal med 
föräldrarna om detta. Totalt deltog 16 assyriska/syrianska kvinnor som delades in i två 
grupper, 18-23 år gamla samt 28-78 år gamla. Undersökningen genomfördes i form av 
gruppintervjuer där forskarna ställde öppna frågor i syfte att skapa diskussion.   
 
2.3. Den assyriska/syrianska gruppen i Sverige 
Gruppen assyriers/syrianers sociala relationer har länge byggts på kollektivism efter den 
traditionella ordningen med individens inordnande och underordnande i kollektivet. I 
samband med migrationen till Sverige har det uppstått en konflikt gällande de sociala 
relationerna som i Sverige bygger på den moderna ordningen där individualism råder (Deniz, 
1999, s. 201). Etniska kollektiv formar och ombildar kultur och identitet. Traditioner och 
identitet formas av de sociala och historiska kontexter som kollektivet existerar inom. 
Kollektivet utgår från tidigare rådande former av social solidaritet, gemenskap samt kulturellt 
arv och omvandlar dessa till nya traditioner och identiteter (Deniz, 1999, s. 279). Det svenska 
samhället styrs av generella kriterier och därför får etniska, familjära eller släktmässiga 
principer allt mindre betydelse vilket innebär att det blir svårare att upprätthålla den etniska 
kulturens värden och normer (Deniz, 1999, s. 217). Den etniska gruppens traditionella 
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uppfostringsinstitutioner urholkas i det nya landet på grund av statens och experternas 
utbredda ansvar för många sfärer av samhällslivet, som exempelvis barnuppfostran genom 
skolor på olika nivåer (Deniz, 1999, s. 218). Assyrier/Syrianer är mer indragna i 
majoritetssamhället i det nya landet vilket innebär att gruppen, framförallt barnen, dras in i 
storsamhällets kultur- och värdesystem (Deniz, 1999, s. 219). Den svenska och den 
assyriska/syrianska kulturen skiljer sig åt vad gäller synen på parrelationer. Enligt den 
svenska kulturen råder vanligtvis en fri syn på sexuella förbindelser samt att äktenskap 
grundas på förälskelse och upphör när förälskelsen upphör. Bland den assyriska/syrianska 
gruppen råder en negativ attityd och ibland förbud gentemot fria eller föräktenskapliga 
relationer och äktenskapet ses som en livslång relation (Deniz, 1999, s. 262).  
 
2.4. Tidig sexdebut hos tonårstjejer 
Makenzius och Larsson (2012) studie visar att tidig sexdebut hos unga tonårstjejer kan 
medföra en ökad risk för mer användning av alkohol och olagliga droger i jämförelse med 
jämnåriga tonårstjejer som inte sexdebuterat. Vidare framgick även att de tonårstjejerna med 
sexuella erfarenheter, framförallt de med en sexdebut vid 14 års ålder eller tidigare, visade 
mindre positiva erfarenheter från skola, mer involvering i skador och fysiskt våld samt 
uppfattade en sämre hälsa än tonårstjejerna utan sexuella erfarenheter. Studien bygger på en 
kvantitativ enkätundersökning som bland annat behandlade alkohol, tobak, sexualitet, 
somatiska och psykosomatiska sjukdomar, självförtroende, mobbning samt relationer till 
kamrater och föräldrar. Studien bygger på en enkätundersökning hos niondeklassare som 
genomfördes 2009/10. Av totalt 1538 skolor undersöktes 109 skolor. En klass i årskull nio 
blev systematiskt utvald från varje skola. Deltagande var valfritt och totalt ingick 2170 
svenska elever i 15 års ålder. Enkäten utgjordes av totalt 82 frågor som bland annat 
behandlade alkohol, tobak, sexualitet, somatiska och psykosomatiska sjukdomar, 
självförtroende, mobbning samt relationer till kamrater och föräldrar.  
 
2.5. Förälder-barn relation och sexdebut 
I en studie (Upchurch, Aneshensel, Sucoff och Levy-Storms, 1999) som genomfördes i USA 
visas att ungdomar som upplever att de får föräldrastöd tenderar i mindre utsträckning att ha 
samlag jämfört med de ungdomar som upplever att de inte får stöd från sina föräldrar. Hos 
ungdomar som upplever att föräldrarna är överkontrollerande är det vanligt förekommande 
med en tidig sexdebut och ett högt antal sexualpartners jämfört med de ungdomar som 
upplever att föräldrarna är mindre kontrollerande. En sekundäranalys enligt kvantitativ metod 
(statistisk analys) gjordes utifrån en longitudinell enkätundersökning med ett representativt 
urval som bestod av totalt 877 ungdomar i åldrarna 12-17 år.  
     I en annan studie (Markham, Lormand, Gloppen, Peskin, Flores, Low och House, 2010) 
som genomfördes i USA visas att familjesamhörighet, föräldra-ungdom kommunikation kring 
sexualitet samt föräldraövervakning av vad ungdomarna gör fungerar som skyddsfaktorer och 
minskar risken för en tidig sexdebut hos ungdomar. Mest belägg finns för familjesamhörighet 
och dess skydd för en tidig sexdebut. Relationer till vänner utgör i vissa fall en skyddsfaktor 
och i andra fall en riskfaktor för en tidig sexdebut. Forskarna genomförde en systematisk 
forskningsöversikt. Forskarna genomförde en systematisk forskningsöversikt kring studier 
med icke-ingripande-beteendeforskning som publicerats mellan 1985 – 2007. Totalt 
studerades 268 studier som kategoriserades in i åtta olika områden gällande samhörighet. 
 
2.6. Relation och samhörighet till familj och missbruk 
En studie (Diann, Ackard, Neumark-Stztainer, Stiry & Perry, 2006) genomfördes i USA med 
syfte att studera sambandet mellan familjesamhörighet och alkohol- och drogmissbruk bland 
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ungdomar. Det som studerades var hur pass ungdomarna upplevde att de kunde kommunicera 
med sina föräldrar kring problem samt hur de upplevde att föräldrarna visade omsorg. 
Förekomst av missbruk jämfördes mellan de ungdomar som upplevde att de inte kunde 
kommunicera eller få stöd från föräldrarna i relation till de ungdomar som upplevde att de 
hade det. Forskarna kom fram till att en stor del av ungdomarna upplevde att de hade svårt att 
samtala med sina föräldrar kring problem och att de inte upplevde att föräldrarna brydde sig 
om dem. Bland dessa ungdomar var missbruk mer förekommande jämfört med de andra 
ungdomarna. I studien deltog 4746 ungdomar i åldern 14-18 år där urvalet hade en stor 
variation i etnisk bakgrund och socioekonomiska förutsättningar. Ungdomarna fyllde i 
enkätfrågor och totalt deltog 81,5 % av urvalspersonerna.  
     En annan studie (Ledoux, Miller, Choquet & Plant, 2001) genomfördes i England och 
Frankrike bland ungdomar. Forskarna kom fram till att de ungdomar som upplevde att de 
hade dåliga relationer till sina föräldrar och att föräldrarna inte hade koll på vad ungdomarna 
gjorde i sina liv, löpte en högre risk att hamna i alkohol- och drogmissbruk jämfört med de 
ungdomar som upplevde att de hade en bra relation till sina föräldrar och att föräldrarna var 
insatta i ungdomens liv. Bägge studierna var av kvantitativ art. I studien som bestod av 
enkätfrågor, deltog totalt 5058 ungdomar (2774 i England och 2284 i Frankrike) i åldern 15-
16 år. I båda länderna utgjorde respondenterna ett representativt urval. 
 
2.7. Slutsatser kring tidigare forskning 
Av tidigare forskning är det möjligt att dra vissa slutsatser när det kommer till ungdomars 
värderingar och beteenden kring sexualitet, alkohol och droger. Inledningsvis sexdebuterar 
unga assyrier/syrianer sent i relation till svenska ungdomar och har även färre sexualpartners 
(Cetrez & DeMarinis, 2011). Vad gäller kulturella strukturer visar en studie att det 
förekommer värderingar i assyrisk/syriansk kultur där samlag före äktenskap inte är 
acceptabelt och forskarna bakom studien menar att tabubeläggningen kan medföra att det blir 
svårt att tala om sexualitet i familjen, vilket kan leda till en brist på kunskap om sexualitet 
(Ussher m.fl., 2012). Synen på sexuella förbindelser och föräktenskapliga relationer skiljer sig 
åt mellan den svenska och assyriska/syrianska kulturen. Enligt den svenska kulturen råder 
vanligtvis en fri syn på sexuella förbindelser samt att äktenskap grundas på förälskelse och 
upphör när förälskelsen upphör. Bland den assyriska/syrianska gruppen råder en negativ 
attityd och ibland förbud gentemot fria eller föräktenskapliga relationer samt att äktenskapet 
ses som en livslång relation (Deniz, 1999, s. 262). Detta vill jag veta mer om i denna studie. 
Vidare menar Deniz (1999, s. 279) att gruppens kulturella värderingar reproduceras samtidigt 
som de påverkas och omvandlas den rådande kontexten. Den svenska staten påverkar 
uppfostran av barn och ungdomar genom skolor på alla nivåer. Då assyrier/syrianer i Sverige 
är mer integrerade i majoritetssamhället påverkas de mer av statens inflytande jämfört med de 
länder som de tidigare levt i runt om i mellanöstern (Deniz, 1999, s. 218). En tidig sexdebut 
kan medföra en ökad risk för mer användning av alkohol och olagliga droger (Makenzius & 
Larsson, 2012). Studierna nedan visar att relationen mellan barn och förälder kan inverka stort 
i ungdomars beteenden kring sexualitet, alkohol och droger. Ett starkt föräldrastöd kan 
minska sannolikheten för att ungdomar ska ha samlag tidigt men inte överbeskyddande 
föräldrastöd eftersom att det visat sig vara kontraproduktivt (Upchurch m.fl., 1999). 
Familjesamhörighet, föräldra-ungdom kommunikation kring sexualitet samt 
föräldraövervakning av vad ungdomarna har för sig på dagarna kan fungera som 
skyddsfaktorer och minska risken för en tidig sexdebut hos ungdomar (Markham m.fl., 2010). 
Samma faktorer kan även utgöra som skyddsfaktor för missbruk hos ungdomar. Ungdomar 
som upplever en dålig familjesamhörighet, dålig kommunikation till föräldrar samt att 
föräldrarna visar för lite omsorg eller har för lite koll på vad barnen gör, utgör en grupp som 
löper stor risk att hamna i missbruk (Diann m.fl., 2006; Ledoux m.fl., 2001).  
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3. TEORI 
I följande avsnitt redogörs för uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Studiens teoretiska 
utgångspunkter tillsammans med avsnitten tidigare forskning utgör det glasögon varigenom 
studiens empiriska material, nämligen intervjuerna med assyriska/syrianska ungdomar, deras 
värderingar och beteenden kring sexualitet, alkohol och droger analyseras och tolkas. 
Studiens teoretiska utgångspunkter består av intimitetsbegreppet, begreppsparen gemeinschaft 
och gesellschaft samt begreppet socialt kapital (Giddens; 1992; Coleman, 1988; Tönnies, 
2001). Giddens teori, Intimitetens omvandling, används i syfte att söka förståelse i 
respondenternas värderingar och beteenden kring sexualitet eftersom att synen på sexualitet 
har förändrats i modern tid. Teorin innefattar aspekter på sexualitetens historia från att det 
enbart var i syfte för fortplantning och i hur sexualitet i modern tid frigjorts och fått ett annat 
syfte än bara fortplantning. För att se om det finns kulturella strukturer som inverkar i 
respondenternas värderingar och beteenden kring sexualitet används Tönnies teori, 
gemeinschaft och gesellschaft som beskriver skillnaden mellan en kollektivistisk och en 
individualistisk samhällsform. Socialt kapital lämpar sig bra i att söka förståelse i hur 
relationen mellan föräldrarna och ungdomarna kan tänkas påverka ungdomarnas värderingar 
och beteenden kring sexualitet, alkohol och droger. Teorin om socialt kapital innefattar 
aspekter i hur relationen mellan föräldrar och barn utgör en resurs för att barnen ska få 
tillgång till en resurs som föräldrarna besitter. 
 
3.1. Intimitetens omvandling 
Vid mitten på 1700-talet förändrades sexualiteten i västvärlden som fram till dess haft 
fortplantning som huvudsyfte. Preventivmedel och metoder för fosterutveckling, dvs. modern 
fortplantningsteknologi, utvecklades och gav upphov till den plastiska sexualiteten dvs. 
sexualitet som befriats från fortplantningens behov (Giddens, 1992, s. 10). Den plastiska 
sexualiteten har legat till grund för de senaste decenniernas sexuella revolution. En skillnad 
ses framförallt hos kvinnor som tidigare förknippat sexuell njutning med fruktan för graviditet 
eller döden då det förr i tiden var vanligt att kvinnor dog vid förlossning samt en hög 
dödlighet bland nyfödda spädbarn (Giddens, 1992, s. 32). Traditionella företeelser som länge 
motstått moderniteten har urholkats eller tvingats till förändring (Giddens, 1992, s. 33). Den 
sexuella diskursens område har påverkats av tillkomsten av reflexiv kunskap både på individ- 
och samhällsnivå vilket bidragit till en förändring av den sexuella diskursens område genom 
att skapa debatt, mer forskning och ytterligare debatt. Debatterandet har bidragit till att 
sexualitet offentliggjorts och förändrat allmänhetens syn på sexuella handlingar samt sexuella 
förhållanden vilket neutraliserat det moraliska obehag som tidigare existerat genom 
”anständighetsaspekten” (Giddens, 1992, s. 33f). Samhällsrörelserna under 1960-talet har 
också haft en inverkan på den plastiska sexualiteten då de proklamerade för den sexuella 
libertarianismen som gav upphov till en friare diskussion av sexualitet än tidigare varit 
möjligt (Giddens, 1992, s. 33). Fram till mitten på 1900-talet var idealet för kvinnor att vara 
oskuld innan äktenskap och det sågs som en dygd då flickan ”höll på sig” fram till giftermålet 
(Giddens, 1992, s. 17). Den generationens sexuella beteenden och värderingar skiljer sig 
markant från dagens generation då attityden är mer liberal där både pojkar och flickor tillåts 
vara mer sexuellt aktiva vid den ålder de själva bedömer vara lämplig (Giddens, 1992, s. 17). 
 
3.3. Gemeinschaft och gesellschaft 
Begreppen gemeinschaft och gesellschaft avser två olika samhällstyper. Gemeinschaft innebär 
en samhällsform bestående av personliga och familjära relationer med en känsla av 
samhörighet bland invånarna där individerna handlar efter gruppens bästa (Tönnies, 2001, s. 
22f). Känslan av samhörighet kan även definieras som relationalitet, vilket innebär den 
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emotionella anknytning och engagemang som skapas i sociala relationer (Markham, 
Lormand, Gloppen, Peskin, Flores, Low & House, 2010). Gesellschaft innebär en 
samhällsform där individualism råder och individerna handlar efter sitt eget bästa (Tönnies, 
2001, s. 52). I gemeinschaftsamhällen är det viljan hos majoriteten av invånarna som utgör 
normen och denna kraft medför privilegier såväl som plikter för individerna. Som plikter 
inräknas bland annat att invånarna lever efter en gemensam moralisk kodex (Tönnies, 2001, s. 
32ff). En känsla av samhörighet uppstår då invånarna talar samma språk, följer samma 
religion, gemensamma seder, en djup relation och kunskap om varandra, en genuin önskan 
om den andras överlevnad samt att man delar glädje och sorg med varandra. Det är stor 
sannolikhet att ett sådant tillstånd uppstår ju närmre och mer lika invånarnas bakgrund, 
värderingar och erfarenheter är (Tönnies, 2001, s. 33ff). Om det bland invånarna råder en 
känsla av samhörighet sammanförs invånarna och en känsla uppstår där de upplever sig som 
medlemmar av samma enhet och de tillsammans utgör helheten, vilket med tiden innebär att 
en nation eller folkgrupp uppstår (Tönnies, 2001, s. 33). Den bildade enheten, det vill säga 
folkgruppen, bidrar till att det skapas en kultur och dess karaktär och mentalitet reproduceras i 
flera generationer (Tönnies, 2001, s. 49). Religioner uppstår ofta med en stark koppling till 
betraktandet av döden. Med tiden utvecklas religionerna till att omfatta mer fenomen i livet 
och får ofta en framträdande roll i invånarnas tankar. Mönster bildas gällande moralisk renhet, 
sundhet, godhet och religionens präster lär ut vad som anses var dygder (Tönnies, 2001, s. 
49f). I gesellschaftsamhällen bor invånarna också sida vid sida, skillnaden är dock att de inte 
har en ömsesidig bindande känsla med varandra utan istället lever som fristående individer 
(Tönnies, 2001, s. 52). Det innebär att det inte finns en gemensam enhet som har en direkt 
inverkan i individens tankar och hur denne bör leva. Inget inträffar i gesellschaft som är mer 
viktigt för gruppen än för individen själv. Vanligtvis gör man inget för andra utan att få något 
i gengäld (Tönnies, 2001, s. 52). I gemeinschaft håller invånarna ihop trots allt som skiljer 
dem åt. I gesellschaft förblir de åtskilda trots allt som förenar dem (Tönnies, 2001, s. 52).  
 
3.3. Socialt kapital 
Inom sociologin ses socialt kapital som en resurs för människor och något som ger tillträde 
till andra resurser. Till skillnad från andra former av kapital återfinns socialt kapital i 
strukturen av relationerna mellan individer och inte hos människorna (Coleman, 1988, s. 
S98f). Vad gäller familjerelationer avses styrkan i föräldra-barn relationen ett mått på 
tillgängligheten av socialt kapital för barnet. Föräldrarnas fysiska närvaro i familjen och den 
uppmärksamhet föräldrarna ger barnet har också en inverkan i styrkan av det sociala kapitalet 
(Coleman, 1988, s. S111). Det sociala kapitalet fungerar som familjestöd och har en positiv 
inverkan på barns utveckling men har även en viktig roll i skapandet av humankapital som 
innebär resurser av kompetens och kapacitet av mänskliga egenskaper hos individer 
(Coleman, 1988, s. S100). Becker (1995, s. 21) menar att humankapital hos föräldrar har en 
stor inverkan av inflytandet på värderingar och beteende hos barnen. Styrkan på det sociala 
kapitalet i en föräldra-barn relation avgör hur pass tillgängligt humankapitalet blir för barnen. 
Det innebär att ett starkt humankapital inte är en garanti för barns utveckling då det är 
beroende av ett starkt socialt kapital (Coleman, 1988, s. S111). Vissa föräldrar med starkt 
humankapital har en svag relation till sina barn och på så sätt är humankapitalet inte alltid en 
resurs (Coleman, 1988, s. S110). I familjesammanhang överförs och upprätthålls värderingar 
och normer lättare om det råder en stark samhörighet i familjen (Eriksson, 2003, s. 19ff). 
Vidare utgör en stark familjesamhörighet eller stark kommunikation i en förälder-barn 
relation en skyddsfaktor gällande ungdomens beteenden kring missbruk och sexualitet. Det 
innebär att om ungdomen känner svag familjesamhörighet eller har svag kommunikation till 
föräldrarna finns risk för att ungdomen utvecklar missbruk eller sexuellt riskbeteende, 
exempelvis tidig sexdebut eller att ha många sexualpartners (Markham m.fl., 2010, s. S26ff).  
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3.4. Arbetsmodell 
I studien används teorin intimitetens omvandling i analysen för att undersöka om det finns en 
relation mellan respondenternas värderingar kring sexualitet och teorin. Vidare används 
gemeinschaft och gesellschaft i analysen för att undersöka om respondenternas värderingar 
och beteenden kan härledas till kulturella strukturer. Teorin socialt kapital används i analysen 
i syfte att studera om samhörighet mellan respondenterna och deras föräldrar har en inverkan i 
deras värderingar och beteenden kring sexualitet, alkohol och droger. Studiens struktur åtföljs 
av fem återkommande teman; sexualitet, kultur, familjesamhörighet, alkohol och droger. 
Resultatredovisningen delas in i två kategorier enligt dessa teman, där sexualitet och kultur 
utgör en kategori samt där familjesamhörighet, alkohol och droger utgör den andra kategorin.  

4. METOD OCH MATERIAL 
I följande avsnitt beskrivs uppbyggnaden av studiens olika delar. Delarna kategoriseras in 
under följande rubriker; Vetenskapsteoretisk utgångspunkt, urval, intervjuer och analysmetod, 
tillvägagångssätt, förförståelse, forskningsetiska principer, metodproblem. Metoden syftar i 
att framställa det tillvägagångssätt samt vilket material som använts för att genomföra studien. 
 
4.1. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Det övergripande syftet med studien var att utifrån en empirisk undersökning förstå och 
analysera assyriska/syrianska ungdomars värderingar och beteenden kring sexualitet, alkohol 
och droger med utgångspunkt från intimitetsbegreppet, begreppsparen gemeinschaft och 
gesellschaft samt begreppet socialt kapital. Då studien syftar i att nå en djupare förståelse 
kring respondenternas upplevelser är den metodologiska ansatsen av kvalitativ art (Bryman, 
2008, s. 40). Problemställningen var avgörande för val av ansats varpå valet baserades på den 
metod som var mest relevant för syftet (Malterud, 1996, s. 35). Kjaer (1991, s. 39) menar att 
då en djupgående eller nyanserad beskrivning av ett fenomen eftersökts är den kvalitativa 
metoden mest lämplig. Enligt (Bryman, 2008, s. 40) bör en studien som utgår från kvalitativ 
forskning ha målsättningen att fokusera vid ord och mening samt hur individerna uppfattar 
och tolkar sin sociala verklighet. Missbruk och sexualitet är tabubelagda ämnen inom den 
assyriska/syrianska kulturen och det råder brist på forskning och kunskaper kring ämnena. 
Kvalitativa metoder kan öppna för forskning inom områden där kunskapsbasen är bristfällig 
och där problemställningen som ska utforskas är sammansatt och komplex (Malterud, 1996, s. 
34f). Tabun medförde även svårigheter att nå potentiella respondenter på grund av ämnenas 
känslighet. Intervjumetoden var av skriftlig art och innefattade både slutna och öppna frågor 
som var en god förutsättning för att nå andra aspekter av ett fenomen jämfört med 
förkategoriserade svarsalternativ vanligtvis använda i kvantitativa enkätstudier. Anonymiteten 
som intervjumetoden innefattade gav respondenterna bättre förutsättningar för att besvara 
frågor om sex och samlevnad, alkohol och droger, jämfört med en datainsamling där 
respondenten skulle möta författaren personligen (Malterud, 1996, s. 67).  
 

4.2. Urval 
Då studien utgår från ett tydligt fokus gällande ålder, kön och etnisk bakgrund baseras 
intervjuerna på ett målinriktat urval (Bryman, 2008, s. 434). Informationsblad angående 
eftersökande av intervjupersoner till studien spreds via sociala medier och via det privata 
kontaktnätverk. Förfaringssättet kan liknas vid ett så kallat bekvämlighetsurval som innebär 
att respondenterna består av de personer som fanns tillgängliga för den som utför 
undersökningen (Bryman, 2008, s. 194). Idag finns uppskattningsvis 100 000 assyrier/syrianer 
i Sverige (Deniz, 2008). Utifrån samma procentuella befolkningsfördelning som råder bland 
svenskar utgörs uppskattningsvis den assyriska/syrianska befolkningen av 3400 män samt 



 
10 

3100 kvinnor i åldern 18-25 år (SCB, 2012). Studien syftar att undersöka assyrier/syrianer 
varpå urvalet utgjordes av manliga och kvinnliga assyriska/syrianska ungdomar i åldern 18-25 
år. På intervjun svarade totalt 12 personer, varav sex var kvinnor och sex var män. 
 
4.3. Intervjuer och analysmetod 
Inom kvalitativ forskning är intervju den mest förekommande metoden (Bryman, 2008, 
s.413). Studiens syfte utgår ifrån ett tydligt fokus med en empiri som utgörs av ett flertal 
respondenter. Med ett flertal respondenter i en studie tillkommer vikten av en viss struktur för 
att möjliggöra en jämförelse mellan de olika fallen (Bryman, 2008, s. 416). En intervjuguide 
(se bilaga 1) skapades utifrån de frågeställningar studien avses besvara. Frågorna 
kategoriserades utifrån teman som skapats utifrån tidigare forskning (Bryman, 2008, s. 419). 
Följande teman åtföljs i intervjuguiden; bakgrund, familjerelationer sexualitet, alkohol och 
droger. På grund av känsligheten i de ämnen som studeras anses intervjuer i skriftlig form 
vara mest lämpliga. Med försiktiga intervjuer eftersträvas en eliminering av intervjuarens 
inflytande på intervjupersonen, i syfte att undvika feltolkningar. En styrka med försiktiga 
intervjuer är att intervjupersonen har bra förutsättningar för att få ordning på sina tankar och 
känslor då personen väljer i vilken takt och ordning som frågorna besvaras utan en påverkan 
av en yttre person, dvs. intervjuaren i det här fallet (Kjaer, 1991, s. 65). Vid tillämpning av 
kvalitativa ansatser är målet i regel att utveckla ny kunskap varpå analysen bör leda fram till 
nya beskrivningar, begrepp eller teoretiska modeller (Kjaer, 1991, s. 78). I denna studie ligger 
fokus i utvecklandet av beskrivningar som grupperas i förhållande till existerande begrepp i 
syfte att nå en ökad förståelse av gemensamma karaktärsdrag eller typiska egenskaper hos 
respondenterna (Kjaer, 1991, s. 78). Analysmetoden utgör en god utgångspunkt för utveckling 
av nya beskrivningar. Vid organiseringen av texten åtskiljs relevant från irrelevant gällande 
det som kan tänkas belysa problemställningen (Kjaer, 1991, s. 90). I intervjuguiden som 
användes i den skriftliga intervjun är frågorna indelade i flera temaområden. Dessa teman 
utgör utgångspunkten i hur datainsamlingen sorterades. Utifrån template analysis (teoristyrd 
analys) sorteras texten enligt i förväg bestämda kategorier som hämtas från befintliga teorier 
(Kjaer, 1991, s. 90). Datainsamlingen bearbetades enligt meningskoncentrering som innebär 
att respondenternas redogörelser dras samman till kortare formuleringar så att 
huvudinnebörden av det som sagts formuleras om i några få ord. Meningsenheterna 
fastställdes och tematiserades utifrån dominerande tema i respektive meningsenhet (Kvale och 
Brinkmann, 2010, s. 221) vilket resulterade i följande teman; värderingar och beteenden kring 
sexualitet, kulturella aspekter, familjesamhörighet samt värderingar och beteenden kring 
alkohol och droger.  
 
4.4. Tillvägagångssätt 
Detta delavsnitt beskriver tillvägagångssättet vid intervjuerna och hur materialet bearbetades. 
Intervjuguiden lades upp online via ett Dropbox-konto och blev tillgängligt för de som 
använde sig av länken som framgick i informationsbrevet. Intervjupersonerna laddade ner 
intervjuguiden och besvarade frågorna direkt på dokumentet. Ett e-post konto skapades i syfte 
att användas av respondenterna för att maila in svaren anonymt. Inställningarna för kontot 
ändrades så att ingenting sparades i ”skickat mappen” för säkerställning att ingen information 
skulle bli tillgänglig för andra personer. Kontot kontrollerades dagligen så att ingen 
information hamnade i ”utskick mappen”. Kontouppgifter och riktlinjer för tillvägagångssätt 
för inloggning samt för att maila delgavs i informationsbrevet. Då intervjuerna bestod av 
skriftlig art behövde inte datainsamlingen spelas in eller transkriberas.  
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4.5. Förförståelse 
Förförståelsen är sådant bagage som finns med oss in i studien innan den påbörjas. Innehållet 
i bagaget påverkar insamlingen samt hur vi läser våra data. Detta kan ha både en positiv eller 
en negativ påverkan beroende på hur vi förhåller oss till det. Att inneha ett aktivt och 
medvetet förhållningssätt till sin förförståelse kan förebygga de negativa konsekvenserna, 
som exempelvis att gå in i studien med skygglappar och hålla sig till sådant man bär med sig 
snarare än det man upptäcker på vägen (Malterud, 1996, s. 45). För mig som assyrier är det 
svårt att undgå den påverkan som härstammar från mina erfarenheter och kulturella 
värderingar. I takt med att jag påbörjade arbetet med studien reflekterade jag kring mina 
erfarenheter och värderingar för att minska risken att min förförståelse medför en negativ 
påverkan på studien. Min förförståelse gällande assyrier/syrianer och sexualitet är att ämnet är 
tabubelagt och något som sällan talas öppet om. Vidare utgår jag från att de flesta 
assyrier/syrianer har en hög debutålder vid sex och ett lågt antal sexualpartners. Vid 
framställningen av intervjuguiden fanns en medvetenhet om denna förförståelse och därför 
utformades frågorna noggrant för att bli så neutrala som möjligt. Detta för att undvika att det 
skulle bli ledande frågor som i sin tur skulle bidra till resultat som formats allt för mycket av 
min förförståelse. Med tanke på ämnets känslighet har det varit både fördelar och nackdelar 
att jag som författare tillhör folkgruppen. Bland fördelarna kan räknas in att jag haft mycket 
förkunskap kring kultur och traditioner samt att jag lättare fått förtroende från vissa av 
intervjupersonerna och haft ett befintligt privat nätverk att utgå ifrån för att hitta respondenter. 
Bland nackdelar är att flera potentiella intervjupersoner förmodligen dragit sig undan att delta 
i fruktan av att någon från samma folkgrupp ska delges känslig information om deras liv. Att 
jag tillhör folkgruppen har även medfört att vissa värderingar och traditioner är normaliserade 
för mig, exempelvis när det respondenterna talar kring traditionella värderingar. En person 
från en annan kultur skulle kanske haft en mer nyfiken inställning för vissa fenomen samt haft 
lättare att bemöta ämnena utanför ramen.  
 
4.6. Forskningsetiska principer  
Fyra tumregler som forskare ska förhålla sig till vid genomförande av vetenskapliga 
undersökningar; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990, s. 6). Informationskravet följdes då det i 
informationsbladet samt intervjuguiden framgick i vilket syfte undersökningen genomfördes 
och att respondenterna kunde avbryta sin medverkan. Vidare framgick kontaktuppgifter till 
författaren och tydligt att respondenternas deltagande var anonymt (Vetenskapsrådet, 1990, s. 
7f). Enligt vetenskapsrådet (1990, s. 9) ska inhämtande av samtycke övervägas noga i de fall 
det finns skäl att anta att inhämtande av samtycke kan motverka individskyddskravet. Under 
dessa omständigheter kan man alltså överväga att företa studien utan att inhämta samtycke. 
Då det läggs mycket vikt vid att respondenterna ska ha total anonymitet samt att deltagarna 
själva kan välja att avbryta sin medverkan under ifyllandet av intervjuguiden, ansågs det 
olämpligt att inhämta samtycke för deltagande i studien. Istället anses samtycke delger i det 
att informanterna besvarade frågorna. Konfidentialitetskravet följdes då respondenterna själva 
kunde välja att avbryta sin medverkan i takt med att de fyllde i intervjuguiden. Om en individ 
begär att få strykas ur ett forskningsmaterial bör detta tillgodoses så långt som möjligt 
(Vetenskapsrådet, 1990, s. 10). Nyttjandekravet följdes eftersom att intervjuerna genomfördes 
i skriftliga former utan författarens närvaro. Det innebär att respondenten inte utsattes för 
otillbörlig påtryckning, påverkan eller beroendeförhållanden (Vetenskapsrådet, 1990, s. 10f). 
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4.7. Validitetskriterier 
Nackdelar med skriftliga intervjuer är att frånvaron av ett fysiskt möte skapar en distans utan 
vägledning från kroppar och talspråk vilket kan medföra svårigheter för att få fram rika och 
detaljerade beskrivningar (Kvale och Brinkmann, 2010, s. 165). Validering ska klarlägga 
vilken giltighet vår kunskap har (Malterud, 1996, s. 157). Det handlar om huruvida en studie 
undersöker det den syftar till att undersöka. Validitet innefattar begreppen intern validitet 
samt extern validitet. Intern validering innebär att det finns en bra överenstämmelse mellan 
det författaren observerat och de teoretiska idéer som denne skapar (Malterud, 1996, s. 157). 
Kriterierna som åtföljs i denna studie är att det material som inhämtas från intervjuer, 
litteratur och forskning, har en stark koppling till studiens syfte och frågeställningar. Extern 
validitet innebär huruvida resultaten kan generaliseras till en annan miljö eller situation 
(Bryman, 2011, s. 352). Studien syftar inte till att generalisera de resultat som producerats. 
Vikten låg i att öka förståelsen för respondenternas erfarenheter. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
I följande avsnitt redovisas de resultat som framkommit i intervjuerna. Totalt svarade sex 
kvinnor och sex män på intervjun. Alla personer är i åldern 19-24 år. Två av respondenterna 
har nyligen läst färdigt gymnasiet och en annan har en eftergymnasial utbildning. Resterande 
antingen läser på universitetet eller har en fullgjord universitetsutbildning. Majoriteten av 
respondenterna är födda i Sverige medan två personer är födda i utlandet. En av dessa flyttade 
till Sverige som spädbarn och den andra flyttade vid 10-års ålder. Endast en av deltagarna 
lever i ett äktenskap medan alla andra uppger att de är singlar. Hälften av respondenterna 
lever fortfarande med sina familjer medan två personer delar bostad med en vän och tre andra 
bor ensamma. De som bor ensamma är samtliga män. Personen som lever i ett äktenskap 
delar bostad med sin make. Fler än hälften uppger att de bor i en medelstor stad medan två 
personer bor i storstad samt en person som bor i en mindre stad. Det första avsnittet utgör 
profilbeskrivningar av tre respondenter. De valdes ut eftersom att de representerar personer på 
olika nivåer gällande värderingar och beteenden kring sexualitet, alkohol och droger samt att 
den sista skiljer sig åt gällande familjesamhörighet. Efter profilbeskrivningarna följer en 
redovisning av respondenternas utsagor utifrån kategorier enligt studiens teman; sexualitet, 
kultur, familjesamhörighet, alkohol och droger. Avsnittet innehåller inslag av citat från 
respondenterna som hämtats direkt från intervjumaterialet. Samtliga delavsnitt innehåller en 
sammanställning av respondenternas svar. Originaltexten har bibehållits och korrigering har 
endast skett vid stavfel. Vad gäller namn på personer och andra objekt har dessa givit 
fingerade namn och viss information har avidentifierats för att försvåra identifiering.  
 
Tabell 1: sammanställning av bakgrundsinformation 

 

NAMN KÖN ÅLDER FÖDELSELAND 
ÅR I 
SVERIGE HÖGSTA UTB. 

CIVIL 
STÅND SYSSELSÄTT. BOENDE 

STAD/ 
LANDSBYGD 

David man 24 MELLANÖSTERN 22 högskola singel gymnasium bor ensam medelstor stad 
Mikael man 23 MELLANÖSTERN 12 högskola singel studerande bor med familj storstad 
Linda kvinna 21 SVERIGE född högskola singel studerande/arb. bor med vän medelstor stad 
Nahrin kvinna 23 SVERIGE född högskola gift studerande bor med make medelstor stad 
Tomas man 24 SVERIGE född högskola singel studerande bor ensam medelstor stad 
Gabriella kvinna 23 SVERIGE född högskola singel studerande bor med familj SAKNAS 
Maria kvinna 21 SVERIGE född eftergymnasial singel gymnasium bor med familj medelstor stad 
Elias man 19 SVERIGE född högskola singel gymnasium bor med vän mindre stad 
Mattias man 21 SVERIGE född högskola singel studerande bor med familj medelstor stad 
Elisabet kvinna 19 SVERIGE född gymnasium singel arbetslös bor med familj medelstor stad 
Sara kvinna 19 SVERIGE född gymnasium singel arbetar bor med familj SAKNAS 
Johan man 22 SVERIGE född högskola singel studerande bor ensam medelstor stad 
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5.1. Profilbeskrivning 
”Maria” 21 år 
Maria är en singel kvinna utan barn som är född i Sverige och bosatt i en storstad. Hon bor 
tillsammans med sina föräldrar och en bror. Hon studerar på Komvux och arbetar på en skola 
vid sidan av studierna. Maria anser att sexualitet är något som tillhör äktenskapet och är emot 
samlag utanför äktenskapet. Hon menar att detta delvis beror på hennes religion, men också 
på hennes självbild. Maria anser att ett äktenskap blir mer speciellt om kvinnan är oskuld 
eftersom att kärleken då inte baseras på det sexuella. Maria själv är oskuld.  

Många påpekar att mitt sätt att se på sexualitet innan äktenskap har med min religion att göra, ja till en 
viss del. Men för mig är det inte bara min religion utan jag respekterar mig själv och min egna familj. Jag 
tycker att om man är oskuld tills man gift sig så blir allt så mycket mer speciellt och jag tror inte det blir 
så mycket skilsmässor, då älskar du personen inte sexet. Att gå runt och ha sex blir ju som att dricka 
vatten, vad är då det speciella? 

 
Under sin uppväxt har föräldrarna varit snälla mot henne. De har varit gränssättande och med 
vissa saker har de varit mer stränga, som exempelvis att vara ute och festa sent på nätter. 
Under uppväxten har föräldrarna varit tillgängliga för Maria och ställt upp då hon behövt 
dem. Maria har en god och stark relation till föräldrar och syskon. Vad gäller kommunikation 
kan Maria prata och diskutera med sin mamma om allting och med sin pappa om det mesta i 
livet. Det är öppet att tala om alkohol och droger men sexualitet är inget som Maria pratar om 
med sina föräldrar.  

Sexualitet är inget jag diskuterar med varken mina föräldrar eller någon annan då jag anser det onödigt 
eftersom att jag inte kommer ha sex innan äktenskap, och i så fall vad är det som är viktigt att diskutera 
kring sexualitet?  

 
Vad gäller alkohol och droger tycker Maria att det inte finns några fördelar och att det är ett 
stort problem i samhället.  

Enligt mig finns inga fördelar med alkohol i något sammanhang alls. Alkohol är det största problemet i 
samhället tyvärr, det förstör människan så innerligt. I alla brott som sker i landet är alkohol inblandat. Jag 
menar inte att man aldrig får dricka, men välj något annat. Om du ska ut så innebär det att du ska dricka.  

 
Maria har aldrig druckit alkohol eller använt droger. Hon är nöjd med sin uppväxt och säger 
att hon hade allt hon behövde samt att hennes barndom var den bästa tiden i livet. 
 
”Johan” 22 år 
Johan är en singel man utan barn som är född i Sverige och bosatt i en medelstor stad. Han 
bor ensam i egen lägenhet och studerar på universitetet. Johan anser att det är okej att ha 
samlag utan att det måste ingå i ett äktenskap eller giftermål. Johan menar att det olyckligtvis 
är skillnad på män och kvinnor och säger att folk ser ner på kvinnor som haft sex innan 
giftermål, medan män som inte haft samlag ses som misslyckade.  

Men det är olika för män och kvinnor (olyckligtvis). Om en kvinna har haft tio partners kommer folk att 
se ner på henne. Om en man har varit med noll partners kommer folk att se på honom som ett 
misslyckande, medan kvinnor som är oskulder ses som bra. Man bör som kvinna enbart ha samlag med 
killar man kan tänka sig en framtid ihop med.  

 
Johan sexdebuterade som 16-åring och har fram tills idag haft 10 sexualpartners. Under sin 
uppväxt har föräldrarna varit kärleksfulla och Johan fick det han ville ha. Han hade en stor 
frihet som ung men upplevde att föräldrarna hade koll på vad han gjorde utan att vara 
överkontrollerande. Johan har en god relation till familjen, i synnerhet till sin mamma och 
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bror. Johan uppger att hans föräldrar var tillgängliga för honom i den mån de kunde. Han har 
fått mycket stöd av sin mamma.  

Jag fick stort stöd men mitt största stöd var hos mamma som var väldigt förstående för hur det var att 
växa upp. Dock jobbade mamma mycket vilket pappa inte gjorde, så uppenbarligen hade pappa mer tid 
för mig. Jag kunde inte få ett stöd avseende skolarbete etc. då föräldrarna enbart gått 5 år i skolan, så jag 
fick sköta mig själv till stora drag inom skolväsendet och vissa andra saker.  

 
Vad gäller kommunikation kan Johan prata med sina föräldrar i princip om vad som helst. 
Allt från sex till religion men inte i för grova drag. Johan har kunnat prata om alkohol och 
droger med sina föräldrar sedan 11 års ålder. Det har även varit tillåtet att prata om sexualitet 
men det är ett ämne som man undviker att prata om i största mån. Det är underförstått att alla 
vet vart man står och tycker. Överlag så är det i familjen en positiv stämning där alla stödjer 
varandra.  

Väldigt bra stämning överlag. Bra harmoni och alla ställer upp för varandra. Den enas pengar är den 
andras pengar. Finns ingen skillnad på vem som äger vad inom familjen. 

 
Vad gäller alkohol tycker Johan att det är positivt så länge man har kontroll över sitt 
drickande. Johan dricker alkohol 2-4 gånger i månaden, 5-6 glas per tillfälle. Vad gäller 
droger tycker Johan att det är väldigt negativt och har själv inte använt droger de senaste 12 
månaderna. I övrigt är Johan nöjd med sin uppväxt och saknar ingenting. Han är tacksam för 
att hans föräldrar lyckats i samhället från att ha kommit tomhänta vid ankomsten till Sverige. 
Idag lever de i likhet som en medelklassig svensk familj med jobb, eget hus och bil. 
 
”Tomas” 24 år  
Tomas är en singel man utan barn som är född i Sverige och bosatt i en storstad. Han bor 
ensam i egen lägenhet och studerar på universitetet. Tomas har en liberal syn på sexualitet och 
anser att det är upp till var och en att välja när och med vem de ska ha samlag.  

Jag tycker att det är upp till var och en. Vill man hålla på sig får man göra det, vill man inte så gör inte 
det. Vill man experimentera, varför inte? Så länge det känns bra för en själv och personen kan stå för sina 
handlingar men även ta de konsekvenser som kan medfölja. 

 
Enligt Tomas kan den kulturella kontexten ha en påverkan på ungdomars sexualitet.  

Beroende på hur ens kontext ser ut tror jag att personer i ens omgivning kan betyda väldigt mycket. Det 
jag har med mig från min uppväxt bland vårt folk är att tyvärr så ses vi många gånger inte som egna 
individer utan som någons son/dotter. Då sexuellt aktivt liv tyvärr fortfarande inte är accepterat bland 
större delen av vårt folk kan detta påverka vissa människors val tror jag, för det är inte X det kommer 
pratas om utan Ys son/dotter. 

 
Tomas sexdebuterade som 17-åring och har fram tills idag haft 11 sexualpartners. Tomas har 
inte använt droger de senaste 12 månaderna. Under sin uppväxt har Tomas föräldrar varit 
både snälla och stränga och han säger att de hade mycket koll på honom. Ofta på ett 
överkontrollerat sätt där de envisades med att hämta honom då han var tillsammans med 
vänner och även att de satt uppe på nätterna och väntade tills han kom hem. Tomas uppger att 
han har en bra relation till sin familj i den formen att de hörs ofta och håller kontakten.  

Jag kan inte säga att jag känner mig utanför i min familj, men inte heller att jag känner någon vidare 
större samhörighet med dem. Jag tror detta beror på att när vi umgås så umgås vi inte på riktigt. Vi 
spenderar tid tillsammans utan att riktigt visa känslor för varandra. Det är inte alltid det sker ett större 
utbyte av tankar och åsikter utan mer fakta om vad som händer i vardagen, men inte mycket om hur man 
upplever det.  
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Vad gäller kommunikation med föräldrarna uppger Tomas att den varit svag och att det endast 
varit kring vardagliga saker.  

Kommunikationen har varit nästintill obefintlig. Vissa vardagliga saker ha gått att prata om, typ skol 
situationen, relation och åsikter om släktingar. Andra mer känsliga och ”tabu” ämnen har inte diskuterats 
med dem över huvud taget.  

 
Tomas kunde prata med sina föräldrar om alkohol och fick sedan tonåren dricka med måtta i 
deras sällskap. Det har inte talats om tyngre droger och Tomas menar att detta har berott på att 
han själv aldrig velat utforska sådana saker. Sexualitet har varit ett tabubelagt ämne.  

Den egna sexualiteten har aldrig varit ett samtalsämne. Inte heller sexualitet, lust och drift för den delen 
heller. Det är nog ett ämne som har varit tabubelagt tror jag. Även om det inte har varit det har jag inte 
varit bekväm i att ta upp det och det inte är något jag kan minnas att mina föräldrar har tagit upp heller. 
Det enda jag minns som har kommit upp är den ”kulturella” synen på sex, om man nu ens kan kalla den 
för kulturell och att vi inte riktigt är som svenskarna när det gäller sex och samlevnad.  

 
Tomas säger att hans föräldrar alltid varit tillgängliga för honom och engagerat sig i hans 
skolgång genom att exempelvis hjälpa honom med läxor. Mat, kläder och diverse saker har 
alltid funnits hemma. Stöd har han fått för de mesta av hans beslut som han tagit i livet, men 
mest gällande saker som låg föräldrarna varmare om hjärtat. Vad gäller alkohol tycker Tomas 
att man ska dricka alkohol när man är sugen på det. Att dricka alkohol behöver dock inte 
betyda att man blir ”wild and crazy” menar Tomas, utan att ibland kan räcka med 1-2 glas till 
maten. Det viktiga är att inte tappa självkontroll, behärskning och förmåga att uppfatta saker 
säger Tomas. Han dricker alkohol 2-3 gånger i veckan, 5-6 glas per tillfälle. Vad gäller droger 
tycker Tomas att alla har rätt till sina egna val i livet och att han inte kan döma andra personer 
som har använt droger eller använder droger på regelbunden basis. Gällande uppväxten säger 
Tomas att han hade allt materiellt han ville ha och behövde samt att mamma alltid var 
tillgänglig för honom. Tomas känner att han blev berövad sin pappa för att andra släktingar, 
vänner eller bekanta ständigt bad honom om hjälp och stöd.  
 
5.2. Sexualitet 
I följande delavsnitt presenteras en sammanställning av resultatet gällande sexualitet. Sedan 
följer en resultatredovisning av respondenternas värderingar kring sexualitet och därefter 
beteenden kring sexualitet. Begreppet liberal används i avsnittet och innebär en öppen syn på 
sexualitet och att personer själva kan välja när de vill ha samlag och med vem de ska ha det. 
 
Tabell 2: sammanställning av värderingar och beteenden kring sexualitet 

 
Värderingar kring sexualitet  
Värderingar kring sexualitet varierade bland respondenterna. Att man bör hålla sig till en 
sexpartner i livet nämns av hälften av respondenterna. Flera av dessa menar att samlag tillhör 
äktenskapet och att man därför bör vänta med samlag tills man gift sig. 

NAMN KÖN ÅLDER HAFT SEX ÅLDER SEXDEBUT ANTAL PARTNERS SYN PÅ SEXUALITET 
David man 24 ja 14 SAKNAS skäms/negativ vänpåverkan 
Mikael man 23 nej 

  
tillhör äktenskap 

Linda kvinna 21 ja 18 1 liberal syn 
Nahrin kvinna 23 ja SAKNAS 1 liberal syn/privatsak 
Tomas man 24 ja 17 11 liberal syn 
Gabriella kvinna 23 nej 

  
bör endast vara med en person 

Maria kvinna 21 nej 
  

tillhör äktenskap 
Elias man 19 ja 17 2 bör endast vara med en person 
Mattias man 21 ja SAKNAS SAKNAS bör endast vara med en person 
Elisabet kvinna 19 nej 

  
tillhör äktenskap 

Sara kvinna 19 nej 
  

liberal syn 
Johan man 22 ja 16 10 liberal syn/genusskillnad 
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I min värld lever en man tillsammans med sin fru tills döden skiljer dem åt (om inte något väldigt 
speciellt händer). Om man innan äktenskapet varit frikostig med sin kärlek och delat ut den till höger och 
vänster, så kommer kärleken som är kvar till äktenskapet ha blivit ”utspädd” och ganska svag. Men om 
man däremot sparat allt till en enda kvinna, kommer hon få all kärlek som man själv har, och varje barn 
som blir resultatet av denna kärlek, kommer att öka livslängden på relationen mycket mer än ett barn som 
blir till hos ett par där personerna varit frikostiga med kärleken. (Mikael, 23år) 

Det är enligt min religion inte okej med samlag innan äktenskap. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det 
här mer än att det är fint att vänta tills man är med någon man verkligen älskar och tänkt spendera hela 
sitt liv med. (Elisabet, 19år) 

 
Flera respondenter har en liberal syn kring samlag och anser att det är upp till varje individ att 
välja om de vill ha samlag samt med vem eller vilka de ska ha samlag med. En av dessa 
uppger sig ha samma ståndpunkt som sina föräldrar att man bör hålla sig till en partner. Dock 
säger respondenten att det är upp till var och en att välja. 

Jag anser som mina föräldrar att man bör hålla sig till en. Däremot är jag mer öppen i min syn på sex och 
anser att det är upp till var och en. Min personliga åsikt är att man bör vänta i alla fall tills man blir äldre 
och är i ett seriöst förhållande. Jag skulle inte vilja haft sex med för många heller för trots att jag inte ser 
ner på andra som har det, skulle jag inte vilja ses på det sättet. Självklart påverkar människor runt om hur 
jag ser på sex då det är så jag fått en uppfattning kring min ståndpunkt i frågan. (Linda, 21år) 

 
Beteenden kring sexualitet  
Sju av respondenterna uppger att de haft samlag, varav endast fem av dem uppgett vid vilken 
ålder de sexdebuterat. En har sexdebuterat vid 14 års ålder och de andra uppger att de 
sexdebuterat mellan 16-18 års ålder. Fem av respondenterna uppger antal sexpartners de haft. 
Två av dem har haft en sexpartner och en annan säger sig ha haft två sexpartners. Den fjärde 
uppger 10 sexpartners och den femte uppger 11 sexpartners. Två av respondenterna angav 
inte antal sexpartners. En av dessa beskriver att han skäms över att tala om sexualitet.  

Jag skäms att tala om sex ibland för att jag själv känner mig väldigt lösaktig. Jag har försökt ändra mitt 
beteende eftersom att jag ett tag inte förknippade sex med kärlek alls. Den känslan är litegrann på väg 
tillbaka. (David, 24 år) 

 
5.3. Kultur 
Vad gäller kulturella faktorer är det viktigt att poängtera att följande resultat inte är ämnade 
att generaliseras till den assyriska/syrianska kulturen. Följande uttalanden representerar 
respektive respondents erfarenheter, det kan dock finnas värderingar som är vanligt 
förekommande bland den assyriska/syrianska gruppen. Syftet är att identifiera om det finns 
kulturella strukturer som påverkar respondenternas värderingar eller beteenden. Flera av 
personerna uppger att det finns kulturella eller religiösa faktorer som påverkar deras syn på 
sexualitet. 

Min mamma har försökt att ha en öppen diskussion med oss, mig och min syster. Men eftersom hon 
uppfostrat oss inom den assyriska/syrianska synen på sexualitet och att man ska vara oskuld tills man 
gifter sig, så antar hon att vi är medvetna om synen som mina föräldrar har. (Sara, 19år) 
 
När jag var liten kunde jag även prata med mamma om pojkar i skolan som jag trodde jag var kär i etc. 
och hon förklarade för mig att enligt vår kultur så blir man inte tillsammans med någon förrän man blir 
äldre och vill gifta sig, men man kan ha killkompisar i skolan. (Linda, 21år) 

Jag skulle inte säga att det inte är tillåtet att prata kring sexualitet med mina föräldrar, men det är inte 
heller något vi gör hemma. Det beror nog på vår kultur/religion där sex innan/utanför äktenskap inte är 
tillåtet. Därför blir ämnet inte lika aktuellt samtidigt som det känns tabu. (Elisabet, 19år) 
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Det framgår hos en av respondenterna hur hon påverkats av både den svenska och den 
assyriska/syrianska kulturen. 

Mina föräldrar är måna om vår assyriska/syrianska kultur och traditioner. De har försökt lära oss så 
mycket som möjligt om det som är vårt, men samtidigt låtit oss ta del av den svenska kulturen då vi barn 
är födda och uppväxta här. Detta är ju trots allt vårt land och vi har inga planer på att lämna det. Vi har en 
del assyrisk/syriansk kultur kvar i oss men är även lite försvenskade. Mamma säger ofta att det är 2000-
talet nu, mycket har förändras och levnadsvillkoren skiljer sig från hur vi hade hemma i byn. (Sara, 19år) 

 

5.4. Resultatsammanfattning - Sexualitet och kultur 
Det skiljer sig åt hos flera av respondenterna bland värderingar och beteenden kring 
sexualitet. Det finns även flera likheter i vissa ämnen där hälften eller majoriteten av 
respondenterna uppger liknande svar. Vad gäller de resultat som framkommit är det viktigt att 
poängtera att de inte kan generaliseras till den assyriska/syrianska kulturen, dock kan vissa 
värderingar eller beteenden vara gemensamma för andra assyriska/syrianska ungdomar i 
Sverige. Vad gäller värderingar kring sexualitet framkommer olika ståndpunkter där flera 
uppger att samlag tillhör äktenskapet och att man inte bör ha samlag före giftermål. Det 
framgår hos en av personerna att det enligt religionen inte är acceptabelt att ha samlag före 
äktenskap. Nära hälften av respondenterna säger sig ha en liberal syn och menar att det är upp 
till var och en att välja när och med vem de vill ha sex med. Totalt är det sju av 
respondenterna som uppger att de haft samlag och antal sexualpartners varierar från en till 
elva personer. Även åldern varierar från 14 – 18 år. Samtliga respondenter, förutom en 
person, uppger att de är singlar. Uppgifter saknas och har inte besvarats av några 
respondenter, detta har gällt frågor kring antal sexualpartners samt vid vilken ålder de haft sin 
sexuella debut. Flera av respondenterna uppger att det finns kulturella eller religiösa faktorer 
som påverkar deras syn på sexualitet och menar att det enligt dessa inte är tillåtet att ha 
samlag före äktenskap.   
 
5.5. Analys - Sexualitet och kultur 
Flera respondenter säger att de är emot föräktenskapliga förbindelser och menar att de inte vill 
ha samlag före äktenskapet. Sara, Linda och Elisabet säger att det enligt deras kultur inte är 
acceptabelt att ha samlag före äktenskapet. Tomas lyfter fram att den traditionella ordningen 
med en kollektivistisk struktur påverkar individernas beteenden. Han säger dels att det inte är 
acceptabelt med ett sexuellt aktivt liv, samt att det kommer att pratas mycket bland folket om 
familjen och personen som har samlag före äktenskap. Den ortodoxa kristendomen, som 
kännetecknas av en konservativ syn på den kristna läran, har präglat den assyriska/syrianska 
befolkningen och haft ett starkt inflytande över gruppens identitet (Freeze, 2004, s. 738; 
Barryacoub, 2008, s. 27). Enligt Deniz (1999, s. 201) utgjorde gruppens sociala relationer 
enligt en traditionell ordning som i ett gemeinschaftsamhälle. Tönnies (2001, s. 32ff) menar 
att det inom ett gemeinschaftsamhälle är viljan hos majoriteten av invånarna i en grupp som 
utgör normen och individen lever efter den gemensamma moraliska kodex som förespråkas 
som moralisk renhet. Giddens (1992, s. 17) beskriver att den traditionella synen på sexualitet 
utgjordes av ett ideal som innebar att man väntade med samlag till giftermålet, vilket 
framförallt gällde för kvinnor Vad gäller den moraliska renheten syns det tydligt hos 
uttalandet av respondenten Maria som menar att bevarandet av hennes oskuld, hör samman 
med hennes respekt för sig själv och för sin familj. Elisabet uppger att det enligt hennes 
religion inte är tillåtet med samlag före äktenskap. Mikael säger att han anser att en man och 
kvinna lever tillsammans tills döden skiljer dem åt och säger att kärleken blir utspädd om man 
är frikostig med den innan äktenskapet. Det kan tolkas som att respondenternas värderingar 
påverkats av gruppens moraliska kodex, som i sin tur formats av religionen och den 
ursprungliga strukturen av sociala relationer.  
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Flera respondenter uppger att de anser det vara upp till var och en att välja när och med vem 
man vill ha samlag, utan att behöva ingå i ett äktenskap. Att dessa attityder finns hos 
respondenterna kan ses som att deras värderingar influerats av den moderna ordning som 
Deniz (1999, s. 201) beskriver råder i Sverige. Tönnies (2001, s. 32) menar att individen 
separeras från kollektivet i samhällen där det råder modern ordning. Giddens (1992, s. 10) 
beskriver den plastiska sexualitetens uppkomst och dess befrielse från fortplantningens behov 
och därmed även från äktenskapet. Vidare menar Giddens (1992, s. 17) att sexuella 
värderingar och beteenden bland dagens yngre generationer i västvärlden förändrats och blivit 
mer liberala där individer tillåts vara mer sexuellt aktiva vid den ålder de själva bedömer vara 
lämplig. Det kan tolkas som att respondenterna med liberala attityder kring sexualitet 
influerats av den moderna ordningen. Linda säger att hon anser som sina föräldrar, att man 
bör ha samlag med endast en och samma person, men att det är upp till var och en att 
bestämma med hur många personer man vill ha samlag med. Det kan tolkas som att Linda å 
ena sidan har värderingar som präglas av hennes föräldrars syn, som förmodligen utgår från 
den traditionella ordningen, men att hon å andra sidan även påverkats av det som Giddens 
(1992, s. 17) beskriver som den moderna ordningen med en förändrad attityd och mer öppen 
hållning kring sexualitet. Att både den assyriska/syrianska och den svenska kulturen influerar 
sättet att leva lyfts fram av Sara, som säger att hennes föräldrar uppfostrat henne för att ta del 
av båda kulturerna eftersom att det ser annorlunda ut i Sverige jämfört med den by i 
mellanöstern där föräldrarna bodde förut.  

 
5.6. Familjesamhörighet 
I följande delavsnitt presenteras en sammanställning av resultatet gällande 
familjesamhörighet, vilket i studien innebär relation till familj, tillgänglighet och stöd från 
föräldrar samt kommunikationen till föräldrar. Sedan följer en resultatredovisning av 
respondenternas erfarenheter i respektive kategori.  
 
Tabell 3: sammanställning av relation, samhörighet samt föräldrastöd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relation och samhörighet 
Samtliga respondenter uppger att haft en positiv relation till sina familjemedlemmar. Flera 
personer uppger att de har starka band och positiva relationer till både syskon och föräldrar. 

Min familj har alltid varit de personer som stått mig närmast. Jag och mina syskon umgicks väldigt 
mycket under den största delen av min uppväxt. Än idag har vi bra kontakt och försöker att träffas så ofta 
vi kan, men det är inte lika lätt eftersom alla växt upp och bor i olika städer. (Linda, 21år) 

 
Vad gäller samhörighet beskriver nästan alla att de har en stark samhörighet till sina 
familjemedlemmar. En person uppger att det råder en väldigt stark samhörighet hos familjen. 

Jag känner en stark samhörighet till min familj, eftersom den är livsviktig för mig. (Mikael, 23år) 
 

NAMN KÖN ÅLDER 
FAMILJE 
RELATION 

FAMILJE 
SAMHÖR. FÖRÄLDRASTÖD 

TILLGÄNGLIGA 
FÖRÄLDRAR 

David man 24 positiv stark mycket stöd mycket 
Mikael man 23 positiv stark mycket stöd mycket 
Linda kvinna 21 positiv stark mycket/engagerade mycket 
Nahrin kvinna 23 positiv stark mycket stöd mycket 
Tomas man 24 positiv svag lagom/begränsat lagom 
Gabriella kvinna 23 positiv stark mycket stöd mycket 
Maria kvinna 21 positiv stark mycket stöd mycket 
Elias man 19 positiv stark mycket stöd mycket 
Mattias man 21 positiv stark mycket/engagerade mycket 
Elisabet kvinna 19 positiv stark mycket stöd lagom 
Sara kvinna 19 positiv stark mycket stöd mycket 
Johan man 22 positiv stark mycket stöd lagom 
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Vidare beskrivs att det alltid finns någon som kan hjälpa till vid behov. Flera nämner att de 
har en stark gemenskap bland alla familjemedlemmar. 

Vi stöttar och ställer vi upp för varandra i familjen. Om någon behöver stöd hjälps vi åt så gott vi kan. 
Alla hjälper till på ett eller annat sätt samtidigt som vi umgås och har kul ihop. (Elisabet, 19år) 

 
I vår familj och släkt har vi en otroligt bra sammanhållning. Vi är väldigt måna om varandra och vill alltid 
allas bästa. Vi umgås mycket och har ofta stora familjemiddagar. (Sara, 19år) 
 

Tillgänglighet och stöd 
Vad gäller hur pass tillgängliga föräldrarna varit för respondenterna uppger samtliga förutom 
två personer, att föräldrarna varit mycket tillgängliga och två av personerna uppger att 
mamman varit mer tillgänglig än pappan. En av respondenterna säger att mamman varit 
mycket tillgänglig medan pappan varit mindre tillgänglig.  

Min mamma var alltid tillgänglig för det var alltid hon som var med mig hemma efter jobbet, det var hon 
som körde mig till träningarna och allt annat. Pappa jobbade för det mesta men när han var ledig var han 
för det mesta med mig och min bror. (Elias, 19år) 

 
Att man fått mycket stöd från föräldrar i livet, skolan, fritidsaktiviteter och i andra frågor 
uppges av samtliga. 

Trots att allt inte alltid varit en dans på rosor så har mina föräldrar alltid lyckats finnas där för mig i vått 
och torrt och det har alltid försökt visa det på bästa sätt. (Sara, 19år) 

Under min uppväxt visade mina föräldrar stor omsorg och gav mycket stöd i olika sammanhang. 
(Nahrin, 23år) 

 
Föräldrakommunikation 
Kommunikation till föräldrarna avser hur pass mycket respondenterna kunde tala med sina 
föräldrar gällande vardagsfrågor, när de kände oro eller samtala kring sexualitet, alkohol och 
droger. Nedan följer en sammanställning kring kommunikation.  
 
Tabell 4: sammanställning av kommunikation till föräldrar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utöver en av respondenterna uppger samtliga att de haft en stark kommunikation till sina 
föräldrar. Några av dessa nämner att man vänder sig till olika föräldrar beroende på vilket 
ämne som ska diskuteras. 

Jag kan tala fritt om allt mellan himmel och jord med föräldrarna då de är ganska öppna. Men det finns 
saker som jag oftare talar med mamma om, och andra saker med pappa. (Mikael, 23år) 

 
Jag och mina föräldrar har alltid varit väldigt öppna mot varandra och kunnat prata om det mesta. Så fort 
jag var ledsen eller lite nere kände dem av det och frågade mig vad jag hade för bekymmer. (Linda, 
21år) 
 

NAMN KÖN ÅLDER 
FÖRÄLDRA-BARN 
KOMMUNIKATION 

PRATA OM 
SEXUALITET 

PRATA OM 
ALKOHOL 

PRATA OM 
DROGER 

David man 24 stark/begr. kring tabu ej förekommande tillåtet ej tillåtet 
Mikael man 23 stark/öppen tillåtet tillåtet ej förekommande 
Linda kvinna 21 stark/öppen ej förekommande tillåtet tillåtet 
Nahrin kvinna 23 stark/öppen ej förekommande tillåtet tillåtet 
Tomas man 24 mycket svag  ej tillåtet/ej förekommande tillåtet ej förekommande 
Gabriella kvinna 23 stark/öppen tillåtet tillåtet tillåtet 
Maria kvinna 21 stark/öppen ej förekommande tillåtet tillåtet 
Elias man 19 stark  ej förekommande tillåtet ej förekommande 
Mattias man 21 stark  SAKNAS tillåtet tillåtet 
Elisabet kvinna 19 stark/öppen ej förekommande tillåtet tillåtet 
Sara kvinna 19 stark ej förekommande tillåtet tillåtet 
Johan man 22 stark/öppen ej förekommande tillåtet tillåtet 
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De flesta säger att det varit en öppen kommunikation där de upplevt att de kunde prata om allt 
med sina föräldrar.  

I vardagssammanhang och vid icke besvärliga situationer är kommunikationen väldigt bra. Sen har det 
självklart funnits stunder då man inte vill ta upp saker med dem för att de bara skulle förstora det, och 
därför valt att vara tyst. Men när det inte längre gått att dölja och man står inför dem och ska berätta har 
de alltid tagit till sig det och försökt hjälpa med allt som de kan. Dessa situationer har alltid varit sista 
utvägen. (David, 24år) 

 
Vid frågan om hur pass tillåtet det var att tala med sina föräldrar kring sexualitet uppger två 
personer att det var tillåtet. En av respondenterna säger att hon haft en diskussion kring 
sexualitet med mamman, men inte med pappan.  

Min mamma har försökt att ha en öppen diskussion med oss, mig och min syster. Dock så har jag inte haft 
denna diskussion med pappa, men genom min mamma så har hon sagt att: ni vet väl var er pappa tycker 
om detta och det är oskuld tills giftermål som gäller. (Sara, 19år) 

 
Hälften av respondenterna uppger att det aldrig förekommit, men de säger inte heller att det 
var förbjudet.  

Vi har kunnat prata om vardagliga saker, samhällsproblem, alkohol och droger, men gränsen har gått vid 
mer privata saker som förhållanden och sex. Vi har aldrig pratat om sex hemma. Det har alltid varit 
underförstått att det hör ihop med äktenskap. (Linda, 21år) 

Förr hörde jag knappt något om sex hemma hos oss förrän det blev tjaffs om det. Alltså att man ska ta det 
lugnt och det är farligt. Hörde ibland min mammas kända replik ”jag vill inte ha några bastards, gift dig 
först, sen skaffa barn”. (David, 24år) 

 
Alla respondenter uppger att det är tillåtet att tala kring alkohol med sina föräldrar.  

Det pratas ofta om alkohol i samband med fester och andra aktiviteter som innefattar att man tar ett glas 
eller två. De är väldigt noga med att påminna mig om att inte dricka för mycket och att vara medveten om 
alla risker alkoholen kan medföra. (Elisabet, 19år) 

 
Att det är tillåtet att prata om droger med sina föräldrar uppges av hälften av personerna.  

Det är och har alltid varit tillåtet att prata om droger med mina föräldrar. De har alltid svarat på mina 
frågor och försökt öka min förståelse kring varför det är förbjudet med droger. (Linda, 21år) 

 
Flera säger att samtalsämnet inte sker med föräldrarna, men inte heller att det är förbjudet.  

Kring alkohol är det väldigt öppet att prata om det. Mina föräldrar vet att jag gillar öl och whisky, jag kan 
även sitta med pappa hemma en kväll och ta ett glas. Men droger har man ju lärt sig att det inte är något 
bra så därför tas det aldrig upp. (Elias, 19år) 

 
En av personerna uppger att det inte är tillåtet att tala kring droger med sina föräldrar.  

Vid samtal om droger drogs gränsen redan när man uttalat ordet ”hashish”. Det spelar ingen roll vilken 
typ av ”hashish”, det är ALLA droger i ett ord, trots att ordet egentligen betyder gräs. (David, 24år)  

 

5.7. Alkohol 
I följande delavsnitt presenteras en sammanställning av resultatet gällande alkohol. Detta 
åtföljs av en resultatredovisning av respondenternas värderingar kring alkohol och därefter 
beteenden kring alkohol.  
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Tabell 5: sammanställning av värderingar och beteenden kring alkohol 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Värderingar kring alkohol  
De flesta har en liberal syn kring alkohol och menar att det är acceptabelt att dricka så länge 
personen har kontroll över sig själv och sitt drickande. Flera uppger vikten av 
självbehärskning men framförallt att ansvaret ligger hos varje individ att denne bör dricka 
efter sina gränser för att inte hamna i svårigheter eller sätta andra personer i svårigheter. 
Vidare pekar flera på vikten att den person som dricker också ansvarar för sina handlingar och 
konsekvenser av sådant som sker i samband med alkohol. 

Det här är väldigt individuellt. Gränsen är olika från till person till person och gränsen sätter man nog 
själv. Men jag kan tycka att man inte ska dricka alldeles för ofta och för mycket. Och med för mycket 
menar jag att man inte kan ta hand om sig själv och stå för ens handlingar. (Elisabet, 19år) 

 
Att alkohol är negativt och destruktivt för människan och samhället nämner två respondenter. 
En av dem uppger flera negativa orsaker med alkohol. 

Nackdelarna är man kan skada kroppen vid stora mängder, man kan tappa kontrollen över sin kropp och 
hjärna, och till och med leda till att man skadar andra. Dessutom finns det risk att man blir alkoholist, och 
då blir det svårt att bli av med denna ovana. (Mikael, 23år) 

Gällande alkohol ser jag flest nackdelar. En fördel är att man kanske vågar prata med människor som man 
annars inte brukar prata med. (Gabriella, 23år) 

 
Beteenden kring alkohol  
Majoriteten, åtta personer, har angett att de druckit alkohol de senaste 12 månaderna. Ett glas 
i denna studie motsvarar exempelvis vin, starköl eller sprit. Två personer uppger att de dricker 
en gång i månaden eller mer sällan. Den ena dricker 1-2 glas och den andra 5-6 glas. Fyra 
personer uppger att de dricker alkohol 2-4 gånger i månaden. De flesta av dessa dricker 
mellan 3-6 glas samt en person som dricker 7-9 glas. Tre av respondenterna uppger att de 
aldrig druckit alkohol de senaste 12 månaderna. En person utmärker sig från de övriga och 
uppger att han dricker 5-6 glas alkohol 2-3 gånger i veckan.  
 
5.8. Droger 
I följande delavsnitt presenteras en sammanställning av resultatet gällande droger. Sedan 
följer en resultatredovisning av respondenternas värderingar kring droger och därefter 
beteenden kring droger. Begreppet liberal används i avsnittet och innebär en öppen syn på 
droger och att personer själva kan välja om de vill använda droger. 
 
 
 
 

NAMN KÖN ÅLDER ALKOHOL SENASTE 12MÅN. 
ANTAL GLAS 
PER TILLFÄLLE SYN PÅ ALKOHOL 

David man 24 1gång/mån el. mer sällan 5 -- 6 socialt 
Mikael man 23 aldrig X liten fördel/destruktivt/beroendeframkallande 
Linda kvinna 21 2-4gånger/mån 4--6 acceptabelt vid självkontroll 
Nahrin kvinna 23 aldrig X liberal syn 
Tomas man 24 2-3gånger/veckan 5 -- 6 acceptabelt vid självkontroll 
Gabriella kvinna 23 1gång/mån el. mer sällan 1 -- 2 liten fördel/negativt 
Maria kvinna 21 aldrig X negativt/destruktivt/stort problem 
Elias man 19 2-4gånger/mån 7 -- 9 acceptabelt vid självkontroll 
Mattias man 21 2-4gånger/mån 3 -- 4 SAKNAS 
Elisabet kvinna 19 2-4gånger/mån 3 -- 4 acceptabelt vid självkontroll/upp till var och en 
Sara kvinna 19 1gång/mån el. mer sällan 1 -- 2 acceptabelt vid självkontroll 
Johan man 22 2-4gånger/mån 5 -- 6 acceptabelt vid självkontroll 
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Tabell 6: sammanställning av värderingar och beteenden kring droger 
 
 
 
 
 
 
 
 

Värderingar kring droger  
Majoriteten av respondenterna uppger att de har en negativ syn på droger och flera hävdar att 
det är skadligt och farligt för människan samt att det är beroendeframkallande. Två 
respondenter lyfter fram att även anhöriga drabbas negativt. 

Självklart är det negativt att ta droger. Man förstör inte bara sin egna kropp utan för andra också, 
exempelvis nära kompisar och familj. (Elias, 19år) 

Jag är starkt emot alla slags droger och förstår inte poängen med att ta droger. Jag har haft nära kring mig 
som gått bort i drogmissbruk och har alltid avskytt allt som har med droger att göra. (Linda, 21år) 

 
En av respondenterna uppger sig inte ha en åsikt utan snarare att personer i allmänhet inte bör 
skada sin hälsa. En annan respondent uppger sig ha en liberal syn till droger och att det är upp 
till var och en att välja vad de vill göra i sina liv. Slutligen uppges av en annan att alla droger 
borde vara olagliga, inklusive alkohol som denne anser vara en drog.  

Jag tycker att om någon drog som ska vara laglig, ska det inte vara alkohol. Hellre att människor springer 
runt på stan och röker cannabis och blir lugna och sköna av det och bara skadar sig själva, än människor 
som dricker och begår massa konstiga brott. Jag menar inte att någon drog är bra utan önskar det inte 
fanns några droger alls. Men om något ska vara lagligt ska det vara cannabis, inget annat. (David, 24år) 

 
Beteenden kring droger  
Alla förutom en av respondenterna uppger att de aldrig använt droger de senaste 12 
månaderna, som i frågan definierades som icke-receptbelagda droger. Den respondent som 
använt droger uppger sig använda cannabis en gång i månaden eller mer sällan.  
 
5.9. Resultatsammanfattning – Familj, alkohol och droger  
Det framkommer hos en person att föräldrarna varit överkontrollerande. Samma person 
uppger att han känt en svag samhörighet till sin familj. Alla andra uppger att de känt en stark 
samhörighet till familjen. Vad gäller hur pass tillgängliga föräldrarna varit för respondenterna 
uppger samtliga att föräldrarna varit mycket tillgängliga och två av personerna uppger att 
mamman varit mer tillgänglig än pappan. Samtliga respondenter uppger att de i livet fått 
mycket stöd från sina föräldrar, i skola, fritidsaktiviteter och i andra frågor. Utöver en av 
respondenterna uppger samtliga att de haft en stark kommunikation till sina föräldrar. Några 
av dessa nämner att man vänder sig till olika föräldrar beroende på vilket ämne som ska 
diskuteras. De flesta säger att det varit en öppen kommunikation där de upplevt att de kunde 
prata om allt med sina föräldrar. Vid frågan om hur pass tillåtet det var att tala med sina 
föräldrar kring sexualitet uppger två personer att det var tillåtet. Hälften av respondenterna 
uppger att det aldrig förekommit, men de säger inte heller att det var förbjudet. Samtliga 
respondenter uppger att det är tillåtet att tala kring alkohol med sina föräldrar. Hälften av dem 
uppger att det är tillåtet att prata om droger med sina föräldrar. Flera säger att ämnet inte 

NAMN KÖN ÅLDER 
DROGANVÄNDNING 
SENASTE 12MÅN. SYN PÅ DROGER 

David man 24 1gång/mån el. mer sällan liberal syn (cannabis) 
Mikael man 23 aldrig negativt 
Linda kvinna 21 aldrig negativt/destruktivt 
Nahrin kvinna 23 aldrig negativt 
Tomas man 24 aldrig liberal syn 
Gabriella kvinna 23 aldrig negativt/destruktivt 
Maria kvinna 21 aldrig negativt/destruktivt/stort problem 
Elias man 19 aldrig negativt/destruktivt 
Mattias man 21 aldrig negativt/beroendeframkallande 
Elisabet kvinna 19 aldrig ingen åsikt/inte skada sin hälsa 
Sara kvinna 19 aldrig negativt 
Johan man 22 aldrig Negativt 
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förekommer i samtal med sina föräldrar, men menar heller inte att det är förbjudet. En av 
personerna uppger att det inte är tillåtet att tala kring droger med sina föräldrar.  

Vid frågor om respondenternas syn på alkohol uppger nästan alla att det går bra att dricka 
alkohol, så länge man bibehåller självkontroll. Flera säger att det är viktigt att den som dricker 
även står för sina handlingar och konsekvenser av drickandet. Två personer uppger att det 
mestadels är nackdelar med alkohol och en av dem menar att alla brott som sker har en 
koppling till alkohol. Samma personer som menar att det är negativt med alkohol har aldrig 
druckit alkohol de senaste 12 månaderna. De andra personernas alkoholvanor varierar där 
majoriteten dricker 2-4 gånger i månaden. Den person som utmärker sig och skiljer sig åt från 
de övriga respondenter dricker alkohol 2-3 gånger i veckan. Vad gäller droger anser två 
respondenter att det är upp till var och en att välja om de vill använda droger. En annan 
uppger att om någon drog ska vara laglig, så borde det i första hand vara cannabis. Alla andra 
har en negativ syn på droger och flera uppger att det är destruktivt för människan och även för 
anhöriga. Det är endast en person som uppger att han använt droger de senaste 12 månaderna. 
Han röker cannabis 1 gång i månaden eller mer sällan. 
 
5.10. Analys – Familj, alkohol och droger 
Gemensamt för samtliga respondenter är att de uppger sig ha en positiv relation till föräldrar 
och familj. Vad gäller hur pass tillgängliga föräldrarna varit eller gett stöd uppger samtliga 
förutom en person, att föräldrarna alltid varit tillgängliga. Detsamma gäller för 
respondenternas familjerelation där samtliga respondenter förutom en person, uppger att de 
känner en stark familjesamhörighet. I familjesammanhang återfinns socialt kapital i strukturen 
av föräldra-barn relationen där styrkan i relationen utgörs av föräldrarnas fysiska närvaro i 
familjen, den uppmärksamhet föräldrarna ger barnet samt hur stark föräldra-barn relationen är 
(Coleman, 1988, s. S111). Nästan hälften av respondenterna uppger att de inte sexdebuterat. 
Av dem som sexdebuterat har flertalet gjort det vid 16-18 års ålder. Det låga antalet personer 
som sexdebuterat samt den höga debutåldern kan tolkas som att ungdomarna anammat sådana 
värderingar från föräldrarna som vanligtvis förekommer hos den assyriska/syrianska gruppen. 
Vad gäller alkohol uppges av flera personer värderingar där man påpekar vikten av att dricka 
med självkontroll. Samtliga respondenter förutom en person uppger att de dricker i den mån 
att det inte förekommer tecken på missbruk. Majoriteten av respondenterna uppger att de har 
en negativ syn på droger och några säger att det är upp till var och en. Alla respondenter 
förutom en person uppger att de aldrig använt droger de senaste 12 månaderna. De 
respondenter som avviker från resten av gruppen gällande värderingar och beteende, avviker 
även gällande familjesamhörigheten. Dessa fall analyseras senare i detta delavsnitt. Vad gäller 
resterande respondenter som uppvisar sunda förhållningssätt samt sunda beteenden gällande 
sexualitet, alkohol och droger, har gemensamt att de har ett starkt socialt kapital i familjen 
samt att de känner en stark familjesamhörighet. Socialt kapital (Coleman, 1988, s. S100) har 
en viktig roll i skapandet av humankapital, som också har en stor inverkan på inflytandet av 
värderingar och beteende hos barnen från föräldrarna (Becker, 1995, s. 21). I 
familjesammanhang överförs och upprätthålls värderingar och normer lättare om det råder en 
stark samhörighet i familjen (Eriksson, 2003, s. 19ff). Vidare utgör en stark 
familjesamhörighet eller stark kommunikation i en förälder-barn relation en skyddsfaktor 
gällande ungdomens beteenden kring missbruk och sexualitet (Markham m.fl., 2010, s. 
S26ff).  

Den person som avviker från resterande vad gäller sexualitet- och alkoholvanor är Tomas 
som uppger att han fått ett begränsat stöd då föräldrarna endast stöttat honom i sådant som de 
anser vara viktigt. Vidare uppger Tomas att han känner en svag samhörighet med sin familj 
och säger att umgänget med familjemedlemmarna är på ett ytligt plan. Ungdomar som känner 
en svag familjesamhörighet löper risk för att utveckla ett missbruk eller sexuellt riskbeteende, 
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som exempelvis att ha många sexualpartners (Markham m.fl., 2010, s. S26ff). Styrkan på det 
sociala kapitalet i en föräldra-barn relation avgör hur pass tillgängligt humankapitalet blir för 
barnen. Det innebär att ett starkt humankapital inte är en garanti för barns utveckling då det är 
beroende av ett starkt socialt kapital (Coleman, 1988, s. S111). Vissa föräldrar med starkt 
humankapital har en svag relation till sina barn och på så sätt är humankapitalet inte alltid en 
resurs (Coleman, 1988, s. S110). Vad gäller Tomas alkoholvanor dricker han 2-3 gånger i 
veckan, vilket skiljer sig från övriga respondenter. Markham m.fl. (2010, s. S26ff) menar att 
en svag familjesamhörighet kan utgöra en riskfaktor för att missbruk ska ske bland ungdomar. 
Det kan tolkas som att Tomas svaga familjesamhörighet inverkat på Tomas alkoholvanor. 
Tomas uppger att han haft 11 sexualpartners, vilket är högt i relation till 2-3 som enligt Cetrez 
och DeMarinis (2011)  är genomsnittet bland assyriska/syrianska ungdomar. David är den 
enda som använt droger de senaste 12 månaderna och uppger att han gör det på regelbunden 
basis. Han är den enda av respondenten som uppger att det inte varit tillåtet att tala om droger 
med föräldrarna. Markham m.fl. (2010, s. S26ff) menar att ungdomar som har en svag 
kommunikation till föräldrarna löper risk för att utveckla ett missbruk. I Davids fall är det 
svårt att avgöra om han missbrukar droger, det framgår dock att han använder droger 
regelbundet vilket är olagligt.  

6. DISKUSSION 
Avsnittet innehåller diskussioner kring studien gällande om frågeställningarna besvarats, en 
diskussion om metoden samt förslag till vidare forskning. Det övergripande syftet med 
studien var att utifrån en empirisk undersökning förstå och analysera assyriska/syrianska 
ungdomars värderingar och beteenden kring sexualitet, alkohol och droger med utgångspunkt 
från intimitetsbegreppet, begreppsparen gemeinschaft och gesellschaft samt begreppet socialt 
kapital.  
 
Värderingar och beteenden kring sexualitet, alkohol och droger 
Studiens första frågeställning innefattar hur värderingar och beteenden kring sexualitet, 
alkohol och droger ser ut hos respondenterna. Majoriteten av respondenterna besvarade alla 
frågor gällande sexualitet, alkohol och droger. Det var dock några ledfrågor som inte 
besvarades av några respondenter och det gällde frågor om när de sexdebuterat eller antal 
sexualpartners de haft. Förmodligen har detta att göra med ämnets känslighet och beror på att 
det är ett tabubelagt ämne hos vissa familjer, vilket även nämns av flera respondenter. Nära 
hälften av respondenterna uppgav att de inte hade sexdebuterat än, trots att de nått en ålder på 
minst 19 år. Detta kan jämföras med tidigare forskning där deltagarna i en studie (Cetrez och 
DeMarinis, 2011) om unga assyriers/syrianers sexualvanor, visade att majoriteten 
sexdebuterar i 20 års ålder. Det framgick även att samtliga respondenter utöver en person, var 
singlar. Även detta kan jämföras med samma studie (Cetrez och DeMarinis, 2011) som 
uppvisade att 80 % av respondenterna uppgav sig vara singlar. Vad gäller värderingar 
framkom varierande svar där flera respondenter var emot föräktenskapliga relationer. Dessa 
attityder kan jämföras med tidigare forskning där en studie (Ussher m.fl., 2012) visade att en 
grupp assyriska/syrianska kvinnor ansåg att det inte var tillåtet med föräktenskapliga 
relationer, vilket de menade hade med deras kultur att göra. Flera respondenter uppgav att de 
var liberala i sin syn kring sexualitet och ansåg att det var upp till var och en att ha samlag 
med den eller de personer denne själv önskar. Dessa attityder liknar moderna tankegångar 
som råder i västvärlden bland personer som lever i en modern och individualistisk ordning 
(Giddens, 1992). Vad gäller de respondenter som uppgav att de haft sex uppgav flertalet att de 
varit med få sexualpartners. Två respondenter uppgav att de haft 10-11 sexualpartners, vilket 
ligger inom ramen för riksgenomsnittet i Sverige som är 10-12 sexualpartners. Vad gäller 
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alkohol ansåg majoriteten av personerna att det är acceptabelt att dricka om man tar ansvar 
och har självkontroll. Två personer tyckte att det var negativt med alkohol och destruktivt på 
flera sätt. Mer än hälften av respondenterna uppger att de har en negativ syn på droger. Några 
personer uppgav att det var upp till var och en att göra som de vill med sina liv och därför 
själv välja om man vill ta droger.  
 
Kulturell inverkan på värderingar och beteenden kring sexualitet  
Studiens andra frågeställning innefattar vilken inverkan kulturella strukturer har i 
respondenternas värderingar och beteenden kring sexualitet. Variationen bland 
respondenternas värderingar och beteenden kring sexualitet kan ha en koppling till kulturella 
faktorer vilket redogjordes tidigare där flera respondenter var emot föräktenskapliga 
relationer. Det finns en koppling till en studie (Ussher m.fl., 2012) som visar att en grupp 
assyriska/syrianska kvinnor ansåg att det inte var tillåtet med föräktenskapliga relationer, 
vilket de menade hade med deras kultur att göra. Dessa skillnader kan jämföras med Deniz 
(1999, s. 201) beskrivning om hur gruppen assyrier/syrianer länge haft sociala relationer som 
bygger på kollektivism, och att migrationen till Sverige medfört att det uppstått en konflikt 
gällande de sociala relationerna som i Sverige bygger på den moderna ordningen där 
individualism råder. Deniz (1999, s. 219) förklarar att assyrier/syrianer påverkas mer av det 
svenska storsamhällets kultur- och värdesystem jämfört med de trakter som 
assyrierna/syrianerna härstammar från. Flera respondenter uppger att samtal kring sexualitet 
inte förekommer med föräldrarna. Ussher m.fl. (2012) menar att en negativ konsekvens av 
föräktenskaplig kyskhet är att det blir svårt att tala om sexualitet. Att flera respondenter inte 
talat om sexualitet med föräldrarna kan eventuellt ha påverkats av en tabu kring sexualitet 
som har koppling till kulturen. Vad gäller boendesituation är samtliga personer som uppger att 
de bor ensamma, män. En kvinna bor med sin make och en annan kvinna bor med en vän, 
resterande bor kvar med sina familjer. Att majoriteten av kvinnorna bor kvar med sin familj 
kan ha en koppling till kulturen. Exempelvis att kvinnor är med utsatta. 
 
Familjerelationers inverkan i sexualitet, alkohol och droger 
Studiens tredje frågeställning innefattar vilken inverkan relationer till familj har i förhållande 
till sexualitet, alkohol och droger. Samtliga respondenter, förutom en person, sa att de fick 
stöd från sina föräldrar och att de var tillgängliga för dem. Av dessa personer var det endast 
en som sexdebuterade i tidig ålder, när han var 14 år gammal. Detta kan jämföras med 
tidigare forskning där en studie (Upchurch m.fl., 1999) visar att en stark förälder-barn relation 
utgör en skyddsfaktor för att ungdomar inte ska sexdebutera i tidig ålder. Att respondenterna 
inte sexdebuterat eller haft en sen sexdebut kan även bero på kulturella faktorer, som tidigare 
beskrivits, och därför kan sexualvanorna påverkats av andra faktorer utöver relationen till 
föräldrarna. Den tidigare nämnda studien (Upchurch m.fl., 1999) visar att ungdomar med 
överkontrollerande föräldrar har ett högt antal sexualpartners i relation till ungdomar med 
mindre kontrollerande föräldrar. Tomas var den enda respondenten som upplevde att 
föräldrarna var överkontrollerande och utmärkte sig gällande antal sexualpartners då han hade 
varit med totalt 11 personer. Detta är en hög siffra i relation till genomsnittet bland unga 
assyrier/syrianer, som enligt Cetrez och DeMarinis (2011) är 2-3 personer. Om man däremot 
jämför med riksgenomsnittet bland svenska ungdomar är detta vad som är vanligast 
förekommande. En annan respondent som uppgav att han haft 10 sexualpartners, sa också att 
han hade en bra föräldrarelation. Att Tomas haft 11 sexualpartners kan därför bero på andra 
faktorer utöver en svag föräldrarelation, exempelvis värderingar som präglas av en 
individualistisk uppfattning om sociala relationer. Tomas som även uppgav att han dricker 
alkohol flera gånger i veckan upplever också en svag samhörighet med familjen. Detta kan 
jämföras med tidigare forskning där två studier (Diann m.fl., 2006; Ledoux, 2001) visar att en 
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svag familjesamhörighet utgör en riskfaktor för att hamna i missbruk. Att Tomas har ett 
alkoholmissbruk framgår inte tydligt, men han skiljer sig från resterande respondenter och 
dricker oftare än vad som kan ses som sunda alkoholvanor. David var den enda som uppgav 
att det inte var tillåtet att prata om droger med föräldrarna. Detta kan jämföras med tidigare 
forskning där en studie (Diann m.fl., 2006) visar att missbruk är mer förekommande bland 
personer som har svårt att kommunicera med sina föräldrar, jämfört med ungdomar som har 
stark kommunikation med sina föräldrar.  
 
Metoddiskussion 
Vid utförandet av studien genomförandes intervjuer med 12 assyriska/syrianska ungdomar i 
åldern 19-24 år, vilket resulterat i material som analyserats. Analysen gjordes utifrån 
meningskoncentrering samt tematisering för att vidare kopplas till teoretiska utgångspunkter. 
Studien är av kvalitativ art då det ansågs vara det mest lämpliga tillvägagångssättet för att nå 
en djupare förståelse för att besvara studiens syfte. Detta för att respondenterna tillåts att 
delge sin syn på sin verklighet utifrån öppna frågor. Fördelar med att skriva enligt kvalitativ 
metod är att det passar studien som syftade att nå en förståelse över värderingar och 
beteenden bland en grupp människor. Intervjumetoden utgjordes av en skriftlig intervjuguide 
som besvarades och skickades in anonymt. En styrka med den metoden är att intervjuarens 
inflytande på intervjupersonerna elimineras och minskar risken för feltolkningar (Kjaer, 1991, 
s. 78). En svaghet med denna metod är att intervjuaren går miste om möjligheten att ställa 
ledfrågor eller klargöra eventuella otydligheter i respondentens svar. 
 
Vidare forskning 
Efter genomförandet av studien, som behandlade ett outforskat område, finns det flera 
aspekter att studera vidare. En djupare förståelse av gruppens värderingar kring sexualitet 
vore intressant. För att nå detta skulle det behövas djupintervjuer där intervjuare och 
intervjuperson träffas i ett fysiskt möte. Det skulle vara intressant att studera värderingar och 
beteenden kring sexualitet, alkohol och droger hos personer som haft ett tydligt riskbeteende 
samt problematiska relationer till familjen. Det skulle även vara intressant att studera 
värderingar och beteenden i flera åldersgrupper samt grupper indelade i kön, för att se om det 
finns skillnader som kan relateras till ålder eller kön.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Skriv antingen svaren direkt på dator eller på papper, men glöm då inte att numrera svaren. 
Det är viktigt att du besvarar alla frågor så sanningsenligt du kan. 

1. Kön Kvinna __ Man __ 
2. Vilket år är du född? ____ 
3. I vilket land är du född? ________________________ 
4. Hur länge har du bott i Sverige? Antal år: ______ 
5. Vilken är din högsta utbildning? (Specificera typ av utbildning) 

6. Vilket civilstånd har du idag? (Gift, förlovad, änka/änkling, skild, sambo, särbo, ensamstående/singel) 

7. Sysselsättning:  
Studerande Ja Nej - Program:__________________________________ 
Arbetar  Ja Nej - Yrke:___________________________________ 
Arbetslös  Ja Nej 

 
9. Beskriv din boendesituation. Med vem delar du bostad? (Ingen, föräldrar, syskon, mamma, pappa, 
mamma och pappa, make/maka/sambo/partner, andra vuxna samt om du bor i storstad, förort, mindre stad, landsbygd) 

10. Beskriv din relation till din familj som du växt upp med? (Exempelvis vilken samhörighet du känner 
till din familj. Var gärna så specifik som möjligt och försök få med i vilket sammanhang samt i vilken ålder när du beskriver en/flera 
situationer). 
 
11. Hur är stämningen i familjen? (Exempelvis hur är föräldrar gentemot barn samt syskon gentemot syskon, harmoni, 
konflikter? Om du inte bor kvar med familj kan du beskriva hur det var under tiden du bodde där. Var gärna så specifik som möjligt och 
försök få med i vilket sammanhang samt i vilken ålder när du beskriver en/flera situationer). 
 
12. Kan du berätta lite om i vilken anda du blev uppfostrad? (Exempelvis om föräldrarna var stränga, 
snälla, engagerade i ditt liv, hade koll på vad du gjorde, överkontrollerande osv. Var gärna så specifik som möjligt och försök få med i vilket 
sammanhang samt i vilken ålder när du beskriver en/flera situationer). 
 
13. Beskriv hur tillgängliga din förälder/föräldrar var för dig under din uppväxt? (Känner 
du att din förälder/föräldrar hade tid för dig, i vilken grad visade de omsorg, i vilken grad fick du det stöd du behövde. Var gärna så specifik 
som möjligt och försök få med i vilket sammanhang samt i vilken ålder när du beskriver en/flera situationer). 
 
14. Beskriv hur kommunikationen såg/ser ut mellan dig och din förälder/föräldrar? (Hur 
kommunikationen sett ut när du har problem, i vardagssammanhang, när du känt dig orolig, inte mått bra, vart går gränsen över vad du kan 
tala om. Var gärna så specifik som möjligt och försök få med i vilket sammanhang samt i vilken ålder när du beskriver en/flera situationer). 
 
15. Vem brukar/brukade du prata med då du är bekymrad eller oroar dig över något? 
(Prioritera och rangordna de viktigaste personerna – exempelvis pappa, vän, syster, lärare, vän, kurator eller annan vuxen inom skolan, 
släkting, präst, ingen alls osv. Var gärna så specifik som möjligt och försök få med i vilket sammanhang samt i vilken ålder när du beskriver 
en/flera situationer). 
 
16. Har du haft sex: Ja Nej Ålder vid sexdebut:___ Antal partners du haft samlag med:____ 

17. Hur pass tillåtet var/är det att samtala kring sexualitet med din förälder/föräldrar? 
(Vad är tillåtet och vart går gränsen. Var gärna så specifik som möjligt och försök få med i vilket sammanhang samt i vilken ålder när du 
beskriver en/flera situationer). 
 
18. Hur ser du på sexualitet? (Exempelvis vad sexualitet betyder för dig, hur bör man förhålla sig till samlag, partners, när 
är det okej att ha sex, vilken betydelse har andra personer såsom familj, vänner, släktingar osv.) 

19. Hur ofta har du druckit alkohol under de senaste 12 månaderna? (Med ”alkohol” menas folköl 
mellan-/starköl, alkoholstark cider, vin, starkvin och sprit) 

___ 4 ggr /vecka eller mer   ___ 2-3 ggr/v   ___ 2-4ggr/månad   ___ 1 gång/månad eller mer sällan   ___ Aldrig 
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20. Hur många ”glas” dricker du en typisk dag då du dricker alkohol? 
___ 1-2 ___ 3-4  ___ 5-6  ___ 7-9  ___ 10 eller fler  ___ Vet inte 

21. Beskriv hur du ser på alkohol? (Exempelvis fördelar, nackdelar, i vilket sammanhang dricker man eller bör man inte 
dricka, när blir det för mycket, vilken betydelse har andra personer såsom familj, vänner, släktingar osv.). 

22. Hur ofta använder du andra droger än alkohol (icke receptbelagda droger)?  
___ 1 gång/månaden eller mer sällan  

___ 2-3 gånger/månaden 

___ 2-3 gånger/veckan 

___ 4 gånger/vecka eller mer 

23. Beskriv hur du ser på andra droger än alkohol (icke receptbelagda droger)? (Vad anser 
du om droger? Positivt, negativt, olagligt, lagligt osv. ) 
 
24. Hur pass tillåtet var/är det att samtala kring alkohol och droger med din 
förälder/föräldrar? (Vad är tillåtet och vart går gränsen Var gärna så specifik som möjligt och försök få med i vilket 
sammanhang samt i vilken ålder när du beskriver en/flera situationer). 
 
25. Är det något du saknat under uppväxten som du önskat från din förälder/föräldrar? 
(Exempelvis om du önskar att dina föräldrar var mer snälla, stränga, tillgängliga, generösa osv. Var gärna så specifik som möjligt och försök 
få med i vilket sammanhang samt i vilken ålder när du beskriver en/flera situationer). 
 
26. Är det något som inte tagits upp men som du vill lägga till, så kan du göra det här: 
(Det kan gälla något som du önskar få sagt som inte frågorna har behandlat). 

Tack för din medverkan! Vi uppskattar att du har tagit dig tid och delat med dig av dina tankar och 
erfarenheter. Självfallet behandlas din medverkan anonymt och helt i enlighet med forskningsetiska 
regler. Om det framgår sådan information som kan kopplas till en person avidentifieras detta. Studien 
kommer att publiceras på DIVA-portalen (http://www.diva-portal.org). Ett e-post konto är skapat via 
Hotmail.com där ni har möjlighet att logga in och skicka era svar till mig. Ert mail sparas ej i skickat-
mappen och ingen kan på något sätt komma åt er information. Jag kontrollerar kontot dagligen för att 
se till att allt är i sin ordning. Om du ändrar dig och vill avbryta din medverkan bör du kontakta mig så 
får vi ordna det. 

Uppgifter för kontot: 
Adress: intervjuperson@hotmail.com 
Lösenord: ******** 

Kontaktuppgifter till ansvarig: 
Telefon: 0707-****** 
Epost: jacobjohanen@me.com 
Post:   Jacob Johanen 
           Teologiska institutionen 
           Box 511, 751 20 UPPSALA 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
 
Undersökning om relationer och missbruk bland unga assyrier/syrianer 
Jag är en student inom universitetet som vill göra en undersökning kring relationer till familj 
och vänner samt värderingar och beteenden kring alkohol, droger och sex bland unga 
assyriska/syrianska tjejer och killar i åldrarna 18-25. Avsikten är att med ökad kunskap också 
öka beredskapen kring dessa frågor. 
 
Syftet med undersökningen är att genom skriftliga anonyma intervjuer utforska hur ungdomar 
tänker kring alkohol och droger samt sex, inte bara sin egen men också vilka attityder som 
finns inom den kulturella folkgruppen. Undersökningen syftar även till att undersöka 
relationer till familjen. Detta för att få utökade kunskaper som kan användas i arbetet med 
hälsofrågor, som i sin tur kan leda till förebyggande åtgärder för personer i yngre 
generationer. Frågorna besvaras av dig som sedan mailas eller postas in till mig. Självklart är 
ditt deltagande anonymt och jag kommer inte att använda några uppgifter som kan kopplas till 
dig. Ett e-postkonto finns att tillgå för att maila intervjun så att du inte behöver använda ditt 
personliga konto. Jag kommer att presentera materialet i form av en uppsats och artikel.  
 
Intervjufrågorna finns på: https://www.dropbox.com/s/cx8xjthgaswjaok/Intervjuguide.docx 
(klicka ”download” uppe till höger) och även på http://underbar.webs.com/ (klicka på intervju 
högst upp till höger på sidan för att komma till intervjun, ladda sedan ner genom att klicka på 
”download” uppe till höger) 
 
Vid intresse eller frågor sker kontakt till min privata e-post eller mobiltelefon. 
 
Jacob Johanen 
Socionomstuderande - Örebro Universitet 
jacobjohanen@me.com 
0707-****** 
	  
	  
	  
	  
	  


