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Sammanfattning 
När kulturer möts och förenas i det mångkulturella samhället kan konflikter uppstå. Dessa kan 

ibland få olyckliga slut, som i fallet med Fadime Sahindal. Det är därför viktigt att förstå hur 

tjejer med fler än en bakgrund skapar sin identitet för att samhället sak kunna avvärja dessa 

konflikter. Syftet med denna studie var dels att undersöka vilken roll faktorer som etnicitet, 

kultur och sociala relationer har i formandet av identiteten hos unga, kvinnor uppvuxna i 

Sverige, men vars föräldrar är uppvuxna i Bangladesh. Dessutom syftade uppsatsen till att 

undersöka vilka för- och nackdelar de unga kvinnorna anser kommer med att ha både svensk 

och bengalisk bakgrund. Tidiga studier har pekat ut flera faktorer som är viktiga för 

identitetsskapande så som kultur, etnicitet, religion, språk, symbolisk interaktionism och 

sociala roller. Denna uppsats utformades som en intervjustudie där åtta tjejer med 

svenskbengalisk bakgrund, bosatta i Stockholmsområdet, i åldrarna 18-25 valdes ut till 

studien. Intervjuerna kodades i ett fenomenologisk forskningsdesign där de kodade teman 

utgjordes av de faktorer som bidrog till identitetsskapandet samt konsekvenserna av att ha ett 

mångkulturellt bakgrund. I kodningsarbetet framgick att faktorer som etnicitet, kultur och 

sociala relationer har varit viktiga för deltagarnas identitetsskapande. Dessa faktorer 

tillsammans med symbolisk interaktion med andra individer, grupper och samhällen, 

socialisationsprocesser samt skapandet av sociala roller i olika sociala kontexter är viktiga 

komponenter för de svenskbengaliska tjejernas identitetsskapande. De upplevde dessutom att 

det fanns fördelar med deras bakgrund, så som ökade möjligheter till att kunna fungera med 

olika grupper och ökat antal valmöjligheter. Men det fanns även nackdelar som t.ex ett visst 

mått av konstant utanförskapskänsla i svenska och bengaliska grupper. Deltagarna har istället 

införlivat en egen etnicitet: den svenskbengaliska. Genom ökad förståelse för hur individer 

med mångkulturell bakgrund bildar sin identitet samhället och dess individer kan förstå 

grunderna till problematiken med flera bakgrunder, och hindra den från att bli allvarlig. 

 

Nyckelord: identitet, identitetsskapande, symbolisk interaktionism, socialisationsprocess, 

sociala roller, etnicitet, kultur, mångkulturell bakgrund, svenskbengaliska ungdomstjejer 



 

 

Innehållsförteckning 
 

Sammanfattning 

1. Inledning ............................................................................................... 1 

2. Syfte ..................................................................................................... 2 

 2.1 Avgränsning ......................................................................................... 2 

3. Tidigare forskning ................................................................................... 3 

4. Teoretiska begrepp ................................................................................. 5 

4.1 Identitet ............................................................................................... 5 

4.2 Etnicitet ................................................................................................ 6 

4.3 Kultur ................................................................................................... 7 

5. Teori ..................................................................................................... 8 

5.1 Symbolisk interaktionism ..................................................................... 8 

5.2 Socialisationsprocessen ........................................................................ 8 

5.3 Sociala roller ......................................................................................... 9 

6. Metod ................................................................................................. 11 

6.1 Datainsamling ..................................................................................... 11 

6.2 Urval ................................................................................................... 12 

6.3 Tillvägagångssätt ............................................................................... 13 

6.4 Databearbetning ................................................................................. 13 

7. Analys ................................................................................................. 14 

7.1 Etnicitet .............................................................................................. 14 

7.2 Kultur ................................................................................................. 17 

7.3 Sociala relationer ................................................................................ 20 

8. Diskussion ........................................................................................... 26 

8.1 Avslutning .......................................................................................... 30 

Referenser ............................................................................................... 32 

Bilaga 1: Frågeguide 



1 

 

1. Inledning 

Mordet på Fadime Sahindal år 2002 blev uppmärksammat i svensk media, där fenomenet 

hederskultur och hedersvåld grep strålkastarljuset (Eriksen, 2004). Fadime var en kvinna med 

två kulturella rötter; den svenska och kurdiska, som levde i två olika kontexter. I den ena 

kontexten tog hon till vara på den svenska synen på jämställdhet, självständighet och 

individualismen. I den andra kontexten upplevdes det som att hon drog en skam över 

familjens heder genom sin anpassning till det svenska samhället som av familjen upplevdes 

vara oförenligt med den kurdiska kulturen. Efter mordet på Fadime trädde fler tjejer fram med 

sina berättelser om att vara ungdomstjej med mångkulturell bakgrund i det moderna svenska 

samhället, som t.ex. Sonya (Morelli, 2008). I ett reportage berättade Sonya tillsammans med 

andra tjejer hur hon levde i dubbla kulturella världar och om konsekvenserna av detta. I den 

ena stunden var hon som vilka andra barn som helst till att i nästa stund få en sträng disciplin 

och bli bevakad av familjen så fort hon nådde puberteten. I Sonyas fall fick detta möte mellan 

kulturerna ett negativt utfall då hon till slut rymde hemifrån och inte kände sig hemma eller 

accepterad någonstans. Kulturmöten i är komplicerade för unga tjejer och för samhället, men 

när media uppmärksammar ett sådant möte är det främst i negativa kontexter, som 

hedersrelaterat våld, Fadime-mordet (Eriksen, 2004), Pela-mordet (Kierkegaard, 2003:1) m.fl.  

När hedersrelaterat våld rapporteras i media ligger fokus oftast på själva våldet, familjen, 

kulturen eller samhällets reaktioner. Dervish och Güngör (2009) skildrade männens roll i 

hedersvåldsdebatten när de bland annat lyfte fram gärningsmännens perspektiv i flera 

hedersrelaterade mord däribland mordet på Fadime.  Det som inte bör glömmas i denna debatt 

är dock de unga tjejerna som blir utsatta för detta våld. För att kunna förstå hur 

mångkulturella tjejers situation ser ut i samhället är det viktigt att ha en grundläggande 

förståelse av hur tjejernas identitet skapas i den mångkulturella värld som de lever i samt hur 

deras världsbild ser ut (Eriksen, 2004). Genom att reda ut hur unga tjejer upplever sig själva i 

relation till samhället och dess olika institutioner, skapas det fler möjligheter för myndigheter, 

organisationer och själva samhället att förstå och hjälpa unga tjejer med mångkulturella 

bakgrunder innan det går så långt som till hedersrelaterat våld.  

Ett initiativ som vidtogs för att studera liknande fenomen var Matti Similäs (1987) delrapport 

om den kulturella identiteten hos unga invandrare i Sverige. I denna rapport studerades unga 

invandrade turkars och jugoslavers etniska och kulturella identifikationsmönster där det i 
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resultatet upptäcktes att flera aspekter skapade samtliga deltagares identitet. Samhällets stora 

institutioner som skolan, familj, yrke och demografiska bosättningen var de faktorer som 

skapade identiteterna hos de unga turkarna och jugoslaverna. Likaså upptäcktes kulturella 

aspekter som språken, fritidssysslor, föräldrarnas bakgrund i hemlandet, umgängeskretsen 

samt attityder till det svenska respektive ursprungsländernas samhällsstruktur, institutioner 

och sociala relationsmönster som bidragande element till identitetsskapande. Similäs (1987) 

rapport gav oss författare till denna uppsats inspiration till att göra en liknande studie inom 

ramen för en kandidatuppsats. 

 

2. Syfte 
Eftersom Similäs (1987) rapport fokuserade på unga turkar och jugoslaver, valde vi att  ha en 

annan folkgrupp i fokus; unga tjejer med en bengalisk ursprung. Det skulle vara intressant att 

se om Similäs (1987) resultat även passade in på ungdomar med andra härkomst än de 

turkiska respektive jugoslaviska. Syftet med denna uppsats är då att få en förståelse av 

svenskbengaliska ungdomstjejers upplevelser av de sociala faktorer som bidrar till deras 

identitetsskapande samt se vilka konsekvenser som den svenska respektive bengaliska sfären 

medför. Frågeställningarna som strävas att besvaras är: 

 Vilken roll spelar sociala faktorer som etnicitet, kultur och sociala relationer in i 

formandet av identiteten hos unga, kvinnliga svenskbengaler? 

 Vilka positiva respektive negativa konsekvenser upplever tjejerna att det finns med att 

ha svensk respektive bengalisk bakgrund?  

2.1 Avgränsning 

Undersökningen av fenomenet identitetsskapande är i denna uppsats avgränsad till 

individnivå, så faktorer på makronivå (t.ex socioekonomiska faktorer) kommer inte att 

behandlas. Det fanns inga särskilda anledningar till valet av just svenskbengaliska 

ungdomstjejer, då vi ansåg att det framförallt var intressant att se om Similäs (1987) funna 

resultat går att appliceras till en urvalsgrupp med en annan härkomst. Eftersom en av oss 

författare själv är en svenskbengalisk kvinna var det på spå vis lättare att hitta andra unga 

svenskbengaliska tjejer för en studiegrupp.  Med svenskbengaliska ungdomstjejer avses i 
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denna studie ungdomstjejer som är födda och/eller uppvuxna i Sverige sedan tidiga 

barndomen men vars föräldrar är födda och uppvuxna i Bangladesh. Invandringen till Sverige 

från Bangladesh var som störst i samband med mordet på Majibur Rahman, ledaren för det 

politiska Awarmipartiet runt 1975 (Svanberg & Runblom, 1990). Med tiden har bengaler i 

Sverige lyckats etablera sig genom att bland annat bilda Bangladesh Förenade Riksförening 

som ett initiativ till att främja den bengaliska nationens identitet i det svenska samhället samt 

för att kunna ha kontakt med den bengaliska kulturen, genom olika sociala och kulturella 

tillställningar (www.bangladeshfr.org). 

 

3. Tidigare forskning 
Det finns mycket internationell forskning kring fenomenet identitetskonstruktion. Då detta 

fenomen kan ses ur olika perspektiv finns det otaliga studier inom andra ämnen utöver 

sociologin som socialpsykologin, socialantropologi, genusvetenskap m.fl. Inom många 

tidigare studier belyses fenomenet och problematiken kring identitetsskapande ur flera 

perspektiv, som bl.a etnisk och social identitet. Ibland har fokus lagts på att göra enbart 

teoretiska studier och ibland! på att utföra konkreta, induktiva eller deduktiva studier. 

Sociologen Judith A. Howard (2000) studerade identitetskonstruktion ur ett 

socialpsykologiskt, symbolisk interaktionistiskt samt ur ett intersektionalistiskt perspektiv där 

hon studerade aspekter som kön, sexualitet, klass, etnicitet, ålder m.fl. I denna breda, 

teoretiska studie kopplade Howard flera faktorer till identitetsskapandet utöver de yttre sociala 

faktorer, som social kognition.  

Detta som Howard (2002) studerade är delvis överensstämmande med det Stets och Burke 

(2000) kom fram till i sin forskning om identitetsteori. Stets och Burke, som argumenterade 

hur skillnaderna och likheterna ser ut i identitetsteori och social identitetsteori, kom fram till 

att individers interaktion och rollantagande i olika sociala kontexter är en av 

grundkomponenterna i identitetsskapandet. Detta backar upp den aspekt i Howards (2000) 

forskning som också menar att den symboliska interaktionismen samt andra individers och 

omgivningens roll är viktiga faktorer i identitetskonstruktionen . Det som Stets och Burke 

(2000) lyckas argumentera för är vikten av att kombinera ett inre identitetsteori (med social 

kognition och motivationella aspekter) med en social identitetsteori för att utveckla en 

http://www.bangladeshfr.org/
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starkare teori om identitetsskapande som täcker flera fält.  Sociologen Karen A. Cerulo (1997) 

valde att studera några sociologiska teorier om identitetskonstruktion.  

Till skillnad från Howard (2000) samt Stets och Burke (2000), som i sina studier delvis tittade 

på identitetskonstruktion ur en socialpsykologisk vinkel, fokuserade Cerulo (1997) på att titta 

närmare på sociologiska teorier av bl.a. Mead, Cooley, Durkheim m.fl. där hon utgick från att 

se samhällets påverkan som en huvudkomponent i formandet av individens identitet. Cerulo 

(1997) poängterade att samspelet mellan framtidens samhälle och identitet kan förklaras med 

en kombination av de äldre teorierna samt de nyare sociologiska identitetsdiskurser, som att 

t.ex. se identitet och samhället som något som ömsesidigt påverkar varandra. 

Det finns flera studier som studerar identitet utifrån flera aspekter, som Chongs (1998) studie. 

Chong fokuserade på att studera andra generationens koreaner i USA och hur dessa skapar 

sina etniska identiteter med religion som en viktig faktor. Bucholtz och Hall (2005) menade å 

andra sidan att identitet inte bara skapas inom individen eller genom sociala kategoriseringar, 

utan menade att lingvistik och sociokulturella aspekter är viktiga för identitet och dess 

konstruktion. Medan Chong (1998) i sin studie hävdade att identitetsskapande influeras av 

religion med dess värderingar, seder samt kultur, poängterade Bucholtz och Hall (2005) 

istället språket och sociokulturella interaktioner som viktiga faktorer. Bucholtz och Hall 

menade att språket gör det möjligt för människan att tolka och bl.a. sätta labels på sig själva 

och omgivningen som ett steg i identitetsskapandet (Bucholtz & Hall, 2005:594). 

Forskningen om identitetskonstruktion med fokus på etnicitet är stor på det internationella 

planet. Chong (1998) fokuserade på bl.a. konstruktionen av den koreanska identiteten genom 

religionens påverkan, medan Niemann, Romero, Arredondo och Rodriguez (1999) studerade 

uppbyggnaden av den mexikanska identiteten hos mexikanamerikaner. Greg Noble, Scott 

Poynting och Paul Tabar (1999) granskade identitetsskapandet hos arabisktalande ungdomar i 

sydvästra Sydney, medan John Eade (1994) studerade unga, muslimska bengaler i London. 

Trots att samtliga av dessa studier gjordes i olika delar av världen innehåller dessa några 

gemensamma resultat: vikten av att ha relationer inom gruppen med gemensam etnisk 

tillhörighet samt relationerna till de övriga i samhället. Det kulturella bagage som nära 

anhöriga till respondenterna för över genom bl.a. värderingar, seder och normer har påvisats 

att vara faktorer som är gemensamt för samtliga av dessa studier. Det finns dock även 

skillnader i studierna. Eade (1994)  har, i likhet med Chong (1998), studerat hur religionen har 
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påverkat identiteten hos unga bengaler i London, men en annan aspekt som särskiljer Eades 

resultat från Chongs är vikten av nationalism- och utanförskapsupplevelsen hos 

respondenterna, där Eade menade att rasismen och den bengaliska nationalismen har en viktig 

roll i identitetsskapandet.  

Niemann et. al (1999) kom också fram till resultat som skiljer sig från Chongs (1998), Eades 

(1994) och Noble et. al. (1999)  där de rapporterade nya faktorer i identitetskonstruktionen 

hos mexikanamerikaner. Det fanns ett utanförskap i samhället som gav upphov till konflikter 

mellan den mexikanska gruppen och andra folkgrupper som afroamerikaner. Noble et. al. 

(1999) studie på arabisktalande ungdomar skiljde sig från de andra studierna genom att Noble 

et. al. inte bara beskrev de viktiga aspekterna i formandet av identiteten, utan även studerade 

vilka strategier respondenterna hade för att skapa sin identitet. De kom fram till att de 

arabisktalande ungdomarna använde sig av ”strategic essentialism” och ”strategic hybridity” 

(Noble et.al, 1999: 35 och 39, respektive) och att ungdomarna använde en hybrid, eller 

kombination, av det kulturella bagage som de anhöriga kommer med och de erfarenheter de 

får genom att leva i det australienska samhället. Det finns alltså otaliga studier inom 

fenomenet identitetsskapandet med fokus på olika faktorer som påverkar, så som religion, 

kultur, etnicitet, lingvistik och olika teoretiska utgångspunkter. I denna uppsats kommer det 

utgås från teoretiska förankringar och operationaliserade begrepp.  De begrepp som 

genomgående behandlas är; identitet, etnicitet och kultur. I de följande avsnitten redogör vi 

hur vi har tolkat och använt oss av dessa begrepp.  

 

4. Teoretiska begrepp 

4.1 Identitet 

Begreppet identitet operationaliseras i denna uppsats som social identitet enligt den 

symboliska interaktionismen. Enligt Gregory P. Stone (1972) framgår det: ”[…] att en 

identitet har man då man av andra är placerad som ett socialt objekt på samma sätt som man 

tillskriver och tillkännager sig själv.” (Stone, 1972:93). I denna innebörd finns det två 

omedvetna aspekter som är viktiga för att skapa en identitet; att individen själv är medveten 

om att andra tilldelar denne sociala faktorer som skapar ens identitet och individens egen 

subjektiva bild av vilka sociala faktorer som står för skapandet av identiteten. En individ kan 
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ur detta perspektiv inte skapa en identitet utan att ha andra i omgivningen som påverkar 

individens uppfattning om sig själv. I definitionen av identitetsbegreppet finns det fyra 

grupper som utgör olika sorters identitetskomponenter: (1) universella ord som ger 

information om individen så som kön och ålder, (2) namn som individen har, (3) titlar och 

etiketter som är specifika för individen så som utbildning, yrke, civilstånd och (4) 

relationskategorier som indikerar individens roll i relation till olika situationer, så som kund, 

biobesökare och liknande (Stone, 1972:94). Identitet är alltså något föränderligt som både är 

beroende av den aktuella situationen och relationerna till andra individer som befinner sig i 

den specifika situationen. En individ kan ha flera identiteter samtidigt utifrån detta 

interaktionistiska perspektiv som t.ex. kvinna, mamma, dotter, domare etc. Vilken av dessa 

identiteter som är dominant är beroende av i vilket sammanhang de framhävs. Vissa 

identiteter som kön och ålder är de ständigt närvarande, medan andra identitetsaspekter som 

religiösa tillhörigheter främst framhävs i de situationer som detta är nödvändigt (som vid 

religiösa högtider etc.) (Trost & Levin, 1996). Trost och Levin (1996) talar om identiteten i 

termer av sincerity och authenticity. Sincerity innebär i denna mening att en individs 

uppvisade beteende uppfattas likadant av andra som av individen själv. Sincerity är t.ex. om 

andra i omgivningen och individen i fråga är eniga om att denne uppfattas som en hederlig 

person. Authenticity innebär i denna betydelse den grad som individen uppfyller de 

uppfattningar som finns om den själv (Trost & Levin, 1996:144). 

4.2 Etnicitet 

Etnicitet tolkas i denna studie enligt Thomas Hylland Eriksens (1993) definition: ”Etnicitet är 

en aspekt av sociala relationer mellan aktörer som uppfattar sig själva som kulturellt avskilda 

från medlemmar av andra grupper med vilka de har ett minimum av regelbunden interaktion.” 

(Eriksen, 1993:22). Något som definierar en etnisk grupp är att det finns föreställningar av 

olika kulturella fenomen som är gemensamt upprätthållna inom den etniska gruppen, som 

språk, seder och gränser mot andra etniska grupper . Denna etnicitet etableras genom sociala 

relationer mellan individerna i en grupp som upplevs vara kännetecknande för den egna 

gruppen och särskiljande från andra grupper. Denna kontrast gentemot andra grupper skapar 

det Eriksen benämnde ”etnisk klassifikation” eller "vi och dem"-relationen (Eriksen, 

1993:37), vilket innebär att en etnisk grupp skapar sina kulturella ramar genom att se det som 

kännetecknar dem, men även genom att identifiera kulturella egenskaper hos andra grupper 

som skiljer sig från den egna. Etnicitet är inte alltid något som en individ själv väljer att 
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tillhöra; andra (dominanta) etniska grupper framhäver sina egna etniska identiteter genom att 

"påtvinga" andra individer en etnisk identitet som individerna inte aktivt relaterar sig till 

(Eriksen, 1993:46). Ingvar Svanberg (1990) menade att det går att tillhöra etniska grupper 

genom s.k. symbolisk etnicitet. Detta innebär att den etniska tillhörigheten begränsas till 

rollsituationer och kommer fram på fritiden, arbetsplatsen, högtider men även under tillfälliga 

besök i hemlandet. I dessa sammanhang får den symboliska etniciteten en chans att blomma 

ut; det finns möjlighet att välja när och om en individ vill tillhöra en etnisk grupp (Svanberg 

& Runblom, 1990:75). 

4.3 Kultur 

I denna studie har begreppet kultur operationaliserats som specifika faktorer i en grupp som 

gör att människor känner en delaktighet i en större och meningsfull helhet (Svanberg & 

Runblom, 1990: 236-237). I denna uppsats syftar det till den bengaliska respektive den 

svenska folkgruppens livsstil samt sociala och kulturella institutioner. Kulturdefinitionen 

kommer att utgå från liknelsen att se kultur som ett tool-kit (Swidler, 1987: 273). Detta tool-

kit innefattar i uppsatsens syfte det som de svenskbengaliska ungdomstjejerna lever med i 

vardagen gällande mat, musik, film, kläder, beteende, värderingar, normer och seder. Med 

begreppet värderingar avses i denna studie de tankesätt och synsätt som individer har om vad 

som är bra eller dåligt. Normer tolkas här som de regler individer har för sina handlingar och 

tankesätt. Seder, i sin tur, tolkas som de traditionella handlingar som finns inom olika grupper 

och religioner. Utifrån de faktorer som finns i ett kulturellt tool kit bildas strategier för hur 

individen ska framställa sig själv och sina handlingar i olika sammanhang. När människan 

upplever att det är fördelaktigt att ha specifika kulturella faktorer i ett sammanhang eller för 

att uppnå ett mål, tar de fram de passande faktorer som finns i sitt egna tool kit (Swidler, 

1987: 277). Det finns två typer av kulturellt inflytande, som Swidler kallar unsettled och 

settled lives (Swidler, 1987:278). Unsettled lives innebär att det kulturella inflytandet sker 

genom abstrakta faktorer som ideologier, religion, politiska värderingar etc. som påverkar 

skapandet av nya strategier för hur en individ ska vara och handla. Settled lives innebär att 

individer/grupper har kunskap om kulturspecifika faktorer som normer, seder och beteende i 

sina tool kit, men dessa faktorer har inte alltid något inflytande i de handlingsstrategier som 

individerna skapar (Swidler, 1987: 280). Alla individer som har anammat sig en kultur har 

mer eller mindre liknande syn på livsstil samt sociala aspekter, och detta skapar en gemenskap 

mellan individerna inom en folkgrupp (Svanberg & Runblom, 1990).  
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5. Teori 

 5.1 Symbolisk interaktionism  

Ett perspektiv för att analysera och förstå den upplevda sociala verkligheten är Herbert 

Blumers begrepp symbolisk interaktionism (Trost & Levin, 1996). Symbolisk 

interaktionismen baseras på symboler, situationer och sociala interaktioner med andra 

människor som är grundläggande för individen för att kunna förstå verkligheten i samhället. 

Om individen uppfattar sin verklighet på ett specifikt sätt i olika situationer påverkar detta 

även individens beteende mot sig själv och gentemot andra. Detta innebär att den sociala 

verkligheten för en individ inte är absolut utan konstant föränderlig där verkligheten byggs 

upp av otaliga interaktioner med den sociala omgivningen och dess individer. I denna 

interaktion menade George Herbert Mead (1972) att samhället och människan agerar i en 

växelverkan, där samhället bidrar till att skapa människans självbild, ”jaget”, och människor 

tillsammans skapar och upprätthåller en bild av samhället (s. 135-139). Mead menar att 

människan inte föds med ett ”jag” utan att detta är produkten av sociala interaktioner som sker 

med tiden. ”Jaget” delas upp i två former: ”me” och ”I”. ”Me” är de erfarenheter som en 

individ samlar på sig, som språk och normer, medan ”I” kännetecknar representationen utåt av 

individen som står för det aktuella handlandet och tänkandet (Mead, 1972: 173-178). För att 

skapa dessa former av ”jag” uppmärksammar Mead vikten av kommunikation och symboler i 

form av det verbala och skrivna språket, gester och beteende mellan individerna. Denna 

kommunikation med andra individer och samhället skapar det som kallas för sociala 

strukturer hos den enskilda människan, där upplevelserna och erfarenheterna som erhålls 

bygger upp och behåller normer, värderingar, synsätt, beteenden etc (Mead, 1972: 135-144). 

5.2 Socialisationsprocessen  

Peter L. Berger och Thomas Luckmann (2007) menade att det inom kunskapssociologin finns 

en dialektisk relation mellan individ och samhället som formar människans identitet (s. 201). 

Denna relation för identitetsskapande förklarar Berger och Luckmann i termer av sociala 

processer, där de belyser samhällets roll och påverkan på individen samt individens relationer 

till andra i omgivningen för att upprätta och bibehålla normer samt sociala strukturer i 

samhället. Som i den symboliska interaktionismen (Mead, 1972; Trost & Levin, 1996) är 

kommunikation mellan individer och samhälle en viktig del av det som Berger och Luckmann 
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benämner socialisationsprocessen. Socialisationsprocessen innebär att samhället, med alla 

dess normer och strukturer, samt individerna i samhället formar den enskilda individens 

subjektiva verklighet, som tankar och handlingar i vardagen. Denna socialisationsprocess är 

grunden till människans identitetsskapande, och Berger och Luckmann (2007) lägger vikt vid 

primär och sekundär socialisation med internalisering (s. 150). Eftersom den enskilde 

människan inte föds som en samhällsmedlem måste denne i den primära socialisationen 

internalisera samhällets objektiva händelser till en subjektiv innebörd för att kunna skapa en 

identitet samt för att bli en del av samhället (Berger & Luckmann, 2007: 153). 

Identitetsskapandet genom internaliseringen i den primära socialisationen är grundläggande 

för individen som gör det möjligt för denne att sätta sig in i andra individers subjektiva 

verklighet. Därmed kan individen gå vidare till den sekundära socialisationen där den 

socialiserade individen hamnar i samhällets olika institutioner, t.ex. skola, arbete, 

fritidsföreningar etc. (Berger & Luckmann, 2007: 154). Här jämför sig individen med 

signifikanta andra, som är individer med helt andra subjektiva verkligheter. Dessa olika 

institutioner och signifikanta andra har en väsentlig roll för att vidmakthålla och bekräfta 

individens identitet som formades i den primära socialisationen. Denna identitet är inte 

absolut. Internaliseringen av samhällets objektiva händelser är en konstant process som även 

sker i den sekundära socialisationen, vilket innebär att individen kan behålla och omdefiniera 

sin identitet utifrån samhällets processer (Berger & Luckmann, 2007: 162). 

5.3 Sociala roller 

Ralph Linton (1936) menade att människor behöver en grupptillhörighet som definierar den 

enskilde individen, eftersom människor lever i grupper där var och en har en roll. Inom en 

grupp har en individ det som Linton (1936) kallade för olika ”status” (s. 113), men detta 

begrepp blev ersatt i det som idag kännetecknas av roller (Trost & Levin, 1996: 127). 

Termerna position, förväntningar, beteenden och roller är mycket viktiga inom rollteorin. En 

människa har olika positioner, eller medlemskap, i olika grupper, som i en familj där någon är 

en mamma, pappa och barn. Positioner skapas i kontrast med andra relationer, som t.ex. en 

människa kan bli en styrelsemedlem om det finns andra medlemmar som utgör en styrelse 

(Trost & Levin, 1996: 127). När det talas om förväntningar inom rollteorin menas hur 

individen införlivar normer och regler i olika positioner. Dessa förväntningar är bundna till 

den subjektiva uppfattningen som en individ har om sig själv som formar hur denne tolkar att 
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följa normer och regler i en viss position (Trost & Levin, 1996: 127). Om en individ upplever 

att det finns (officiella eller inofficiella) normer och regler som menar om att denne ska vara 

tyst i ett bibliotek som en besökare är förväntningen så att individen följer detta. Termen 

beteende i rollteoretiska sammanhang innebär hur människan är, tänker och vad denne gör i 

givna positioner och utifrån förväntade normer och regler. Även detta är beroende av den 

egna upplevelsen som individen har utifrån den egna positionen och i relation till andras 

positioner (Trost & Levin, 1996: 128).  En människa har flera positioner som innebär givna 

förväntningar om normer och beteenden, som tillsammans i ett samspel skapar individens 

roller. En pappa möter t.ex. olika förväntningar i sitt beteende gentemot sin fru, barn, 

svärföräldrar etc., vilket gör att han har fått olika roller i sin identitetskonstruktion (Trost & 

Levin, 1996: 130). De olika positionerna fungerar som rolluppsättningar, som tillsammans 

bildar individens totalroll (Merton, 1957: 369). Människan har dock flera totalroller som 

tillsammans definieras som multipla roller. Detta innebär att en person i en given position har 

flera andra roller närvarande, som t.ex en person är inte bara student utan även en man eller en 

kvinna (Trost & Levin, 1996: 139). 

Rollteorin har en viktig plats i Erving Goffmans (2009) dramaturgiska perspektiv där han 

förklarar människans sociala liv genom att likna dessa vid ett teaterspel. Goffman (2009) 

använder termen främre region för det som symboliserar scenen i teatersammanhang, där han 

menar att människan agerar en roll som denne skulle göra i olika sociala situationer (s. 97). 

Här framställer människan sig själv på ett sätt som är anpassat till publiken och 

sammanhanget, där agerandet sker med olika uttryck, språk och gester. Det finns även den 

bakre regionen, som liknas det som är bakom teaterscenen (Goffman, 2009: 101). Här 

förbereder sig människan för sitt framträdande i olika sociala sammanhang och har möjlighet 

att vara sig själv på ett sätt som denne inte skulle framhäva i andra sammanhang. Det samspel 

som råder mellan den främre och bakre regionen med alla dess individer samt kulturella och 

sociala sammanhang är en viktig del i formandet av det Goffman (2009) kallar aktörens Jag, 

dvs. identiteten. Framställningen av sig själv för andra individer är ett sätt att forma andras 

uppfattningar om det egna jaget och därmed bygga upp samt bevara sin identitet hos sig själv 

och hos andra individer (Goffman, 2009: 218).  
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6. Metod 

6.1 Datainsamling 

Insamlandet av empirin och analysprocessen i denna uppsats gjordes utifrån en kvalitativ, 

fenomenologisk design. Då syftet med denna studie är att beskriva det upplevda fenomenet 

”identitet” hos svenskbengaliska ungdomstjejer samt att se konsekvenserna av deras 

mångkulturella bakgrunder, låg fokus i denna fenomenologiska design på att låta individerna 

själva beskriva vad och hur de upplever fenomenet och konsekvenserna. Till denna uppsats 

utgås det från det Richard E. Boyatzis (1998) kallar för prior research-modellen (s. 30). Detta 

innebär att olika aspekter av identitetskonstruktion som finns i tidigare studier (se Similä, 

1987; Howard, 2000) kommer att fungera som vägledare i denna uppsats. Med hjälp av 

tidigare studier är det möjligt att hitta betydelsefulla fenomen för identitetsskapande och 

därmed utveckla och/eller modifiera resonemang som gjorts tidigare (Boyatzis, 1998: 37). 

Prior research-modellen har visat att det är fördelsaktigt att arbeta både deduktivt, dvs. utgå 

från teorier om identitetsskapande (som i denna uppsats utgörs av: Berger & Luckmann 2007, 

Eriksen 1993, Goffmann 2009, Mead 1972, Trost & Levin 1996), under datainsamlingen men 

även induktivt genom att vara öppen för nya fenomen som inte framkommit tidigare.  

Intervjuer ansåg vi vara det bästa alternativet för vårt syfte då vi var ute efter att få djupare 

förståelse för respondenternas upplevelser kring identitetsskapande och denna kvalitativa 

metod ger utrymme för respondenterna att själva återge sina upplevelser utan några 

begränsningar. Detta hade varit svårt att få genom kvantitativa metoder som enkäter eftersom 

det är svårt att komma in på djupet av innebörden och konstruktionen av ett fenomen med 

kvantitativa metoder. Enkäter skulle kunna vara ett kompletterande verktyg till intervjuerna 

eftersom respondenterna kanske skulle ha fått fler möjligheter till att förmedla information 

som kan anses vara känsligt eller obekväma att berätta om i personliga intervjuer. Dock 

inkluderades enkäter ej i denna uppsats då dess tidsram endast tillåter en metodform. Andra 

former av kvalitativa forskningsdesign som narrativa studier eller fallstudier (se Creswell, 

2007) hade varit alternativa ansatser som skulle ha fungerat i denna uppsats, då även dessa 

presenterar djupare förklaringar och beskrivningar av identitetsskapande  hos 

svenskbengaliska ungdomstjejer. Nackdelen är dock att sådan forskningsdesign blir lite för 

fokuserad på enstaka individer samt kräver mycket tid som inte fanns till förfogande inom 

ramen för denna uppsats.  
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6.2 Urval 

Urvalet i denna uppsats bestod av åtta tjejer i Stockholmsområdet mellan 18-26 år, som är 

födda eller uppvuxna i Sverige men har föräldrar med ursprung i Bangladesh.  Anledningen 

till att det valdes tjejer i denna studie är för att denna uppsats inte avser att studera 

identitetskonstruktion i allmänhet utan är avgränsad till att studera unga, mångkulturella 

tjejers identitetsskapande. Detta är för att vi (författare) anser att det framförallt är 

problematiken kring att vara ung, mångkulturell tjej som har blivit belyst i media och allmän 

debatt. Tjejerna valdes ut genom ett kriterie- och ”snowball”-urval (Creswell, 2007: 127). 

Samtliga personer i urvalsgruppen uppfyllde vissa kriterier som ställdes av oss författarna, 

vilket var; att vara mellan 18-25 år, vara född/uppvuxen i Sverige, ha föräldrar från 

Bangladesh, vara tjej/kvinna. Skälet till att urvalsgruppen skulle vara mellan 18-25 år är för 

att identitetsskapande dels sker i samband med interaktion med samhället (Trost & Levin, 

1996: 12) och vi anser att det är i denna ålder som individerna börjar komma ut i samhället i 

och med högre studier eller arbetsliv. En viktig orsak till att tjejerna skulle vara födda eller 

uppvuxna i Sverige är för att se till att samtliga har liknande förutsättningar och referensramar 

för att tydligare kunna urskilja eventuella mönster i fenomenet identitetsskapande. 

”Snowball”-urvalet innebär att individerna i urvalsgruppen valdes ut genom att en eller flera 

bekanta rekommenderade andra individer i sina respektive bekantskapskrets som matchade 

våra kriterier. Att ha unga tjejer utifrån de ställda kriterierna i urvalsgruppen bidrar till att få 

så mycket, viktig information om deras identitetsskapande som möjligt. Hade dessa 

urvalskriterier ändrats hade vi riskerat att inte uppnå målet med denna studie. Tjejerna i denna 

studie utlovades anonymitet och kommer därför att nämnas med påhittade namn. Då det är 

intervjuer av personlig karaktär i denna uppsats och nätverket av unga, svenskbengaliska 

tjejer i Stockholm är relativt liten så ville vi försäkra oss om att det inte ska vara möjligt att 

spåra tillbaka till dem. Detta ansåg vi skulle skapa en med förtroendefylld relation mellan oss 

och tjejerna. 

Det finns för- och nackdelar med att vi som författare till denna uppsats hade liknande 

bakgrunder som våra respondenter. Vi var två författare som var närvarande på samtliga 

intervjuer, där en av oss själv är en svenskbengalisk kvinna och den andra har en 

mångkulturell bakgrund med bl.a. ett indiskt ursprung. Fördelarna med att ha liknande 

bakgrund som de svenskbengaliska tjejerna var att det underlättade att etablera en tillitsfull 

relation under intervjun. Tjejerna kunde berätta fritt om sina upplevelser utan att känna sig 
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dömda då de visste om våra liknande bakgrunder. Detta hade dock även sina nackdelar då det 

fanns tillfällen där det var lite komplicerat att utföra intervjuerna eftersom respondenterna 

verkade utelämna information och kommunicerade med oss som tydde på att de tog för givet 

att vi automatiskt förstod vad de menade – utan att de hade förklarat exakt vad de menade. 

Det kan bli svårt för respondenterna att förmedla sådant som kan uppfattas som något 

självklart om intervjuaren har en liknande bakgrund. I sådana situationer bad vi 

respondenterna att förklara eller beskriva mer utförligt och tydligare så att vi kunde vara säkra 

att vi verkligen hade förstått vad de menade.  

6.3 Tillvägagångssätt  

Datainsamlingen till studien utfördes genom åtta semistrukturerade intervjuer på ca 45 

minuter var. Intervjuerna var utformade genom slutna och många öppna frågor och följdfrågor 

för att ge respondenterna möjlighet att uttrycka sig fritt men samtidigt hålla sig kvar vid ämnet 

(Trost, 2005; 23, bilaga 1, frågeguide). Följdfrågorna fungerade som stöd för att låta 

respondenterna utveckla sina svar och gå in djupare. I början av intervjun var frågorna främst 

avsedda för att få veta mer om respondenternas bakgrund (”Hur länge har du bott i Sverige?”, 

”Har du syskon?”, ”Berätta lite om dig!”), samt för att skapa en bekväm intervjurelation 

(Trost, 2005: 64). Det fanns frågor som hade som funktion att ge direkta svar (t.ex. ”Vad är 

din kultur/etnicitet?”, ”Vad är fördelen/nackdelen med att ha svensk/bengalisk bakgrund?”, ”I 

vilka situationer upplever du dig vara svensk/bengalisk?”) som följdes upp av följdfrågor 

anpassade utifrån svaren. Andra former av frågor som fanns var öppna frågor där 

respondenten fritt fick berätta om sina upplevelser och föreställningar (t.ex. ”Vad upplever du 

har bidragit till att forma dig till den person du är?”, ”Upplever du att den svenska/bengaliska 

bakgrunden har påverkat dig?”). De viktigaste frågorna för att få respondenterna att förklara 

sina upplevelser och föreställningar var att uppmuntra/be dem att utveckla (t.ex. ”Hur då?”, 

”Kan du utveckla?”, ”Berätta mer!) (Trost, 2005: 83-84). Intervjupersonerna hade möjlighet 

att fråga om de inte förstod frågan och vi som intervjuare har varit noggranna med att få 

klarhet om det har funnits missuppfattningar genom att låta dem bekräfta huruvida vi hade 

uppfattat dem rätt eller inte.  

6.4 Databearbetning 

Samtliga respondenter gav sin tillåtelse att låta spela in intervjuerna. Dessa inspelningar 

transkriberades för att behandlas på ett fenomenologisk plan där datamaterialet bearbetades 
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upprepade gånger enligt Boyatzis (1998) kodningsprinciper för att strukturellt hitta 

meningsfulla påståenden eller beskrivningar som utgör teman som beskriver fenomenet 

identitetsformning och konsekvenserna av denna identitet (s. 38-41). Ur det transkriberade 

materialet kartlades viktiga termer (som t.ex identitet, etnicitet, relationer, erfarenheter, kultur, 

familj, omgivning m.fl.) och meningar där respondenternas upplevelser om identitetsskapande 

framgår. Dessa utgjorde det Boyatzis (1998) kallar för teman eller koder (s. 29) i denna 

kodning av materialet. Kodningen av teman baserades i grunden på ett 

intersektionalitetsperspektiv (De los Reyes et al., 2005: 12-14). Här utgicks det från att det 

fanns flera aspekter (kön, sexualitet, religion, etnicitet etc.) som interagerar för bl.a skapandet 

av en identitet och detta utgör grunden i kodningen av temana. Temana och koderna ställdes 

upp i en struktur för att få en generell bild av fenomenet identitetsskapande genom 

respondenternas upplevelser (Boyatzis, 1998; Creswell, 2007). Det bör tas i beaktande att vi 

inte har försökt att få fram latenta, dvs. underliggande, innebörder i kodningsarbetet då vi har 

strävat efter att ha så en objektiv tolkning som möjligt (Boyatzis, 1998: 28). Efter kodningen 

sammanställdes alla teman med förankringar i teoretiska utgångspunkter i en analys. 

 

7. Analys 
För att besvara frågeställningarna om vilka sociala faktorer som skapar svenskbengaliska 

ungdomstjejers identitet samt vad konsekvenserna av denna identitet är i denna uppsats 

hittades i intervjuerna olika teman som analyseras här nedan. Dessa teman är etnicitet, kultur 

och sociala relationer. 

7.1 Etnicitet 

Tjejerna upplevde att föräldrarnas bengaliska etnicitet likväl som den svenska tillhörigheten 

de har fått genom sin uppväxt i Sverige har spelat en viktig roll i formandet av identiteten. 

Samtliga tjejer menade att de inte är som de bengaler som lever i Bangladesh eller som de 

etniska svenskar som bor i Sverige och att de inte kände någon fullständig gemenskap till 

någon av dessa två etniciteter. Kajol säger till exempel att:  

”Det är viktigt man får ju inte glömma vem man egentligen är för man kommer ju 

aldrig bli accepterad som en riktig svensk här och man kanske inte blir accepterad 

som en bengal där. Så lite av vardera etniciteten man har måste man ta fram för att 
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få en identitet och föra sina rötter vidare. En identitet får man just av att ta till sig 

både den svenska delen och den bengaliska delen.”                      - Kajol 
1
 

Här kan det dras paralleller till Eriksens (1993: 37) etniska klassifikationsbegrepp där tjejerna 

känner av en ”vi och dem”-känsla, där samhället i Bangladesh respektive Sverige blir ett 

”dem”. ”Vi”-upplevelsen tjejerna känner har då gjort att en ny etnicitet har uppkommit bland 

tjejerna med gemensamma kulturella och etniska ramar som de själva benämner som den 

svenskbengaliska etniciteten, där några individer anser sig ha mer av den svenska 

tillhörigheten medan andra strävar mer efter att befästa sig vid den bengaliska. Det fanns ett 

samförstånd mellan tjejerna att den svenska respektive bengaliska tillhörigheten har gett dem 

fler möjligheter som att de t.ex. kan känna samhörighet till olika grupper av människor då de 

kan relatera till antingen de bengaliska eller svenska aspekterna hos olika grupper. Ett annat 

synsätt är även att de har andra förutsättningar än de individer som bara har en etnicitet. Preity 

säger till exempel: 

”Jag ser mig inte som en helsvensk och inte helbengal. Jag ser mig som något mitt i 

mellan. Jag vet vad de båda världarna kommer med! Jag ser mig som 

mångfasetterad, eller jaa, mångsidig och jag kan anpassa mig till olika situationer, 

olika personer, ja det mesta! Jag är inte det ena eller det andra, men jag är färgrik 

med olika nyanser! Jag kan anpassa mig till mina vänner med plugg och skolan där 

jag känner mig som en svensk som alla andra! Men jag kan också bli bengalisk för 

att jag har de bengaliska attributen, med ett extra språk, religion, kultur och 

kunskap! Jag är berikad med att ha extra bagage utöver det svenska som kan vara en 

fördel senare i framtiden i till exempel arbetet där det en fördel om jag har flera 

sidor av mig som jag kan anpassa till olika människor eller situationer. Jag kan ju 

bli del av flera grupper eftersom jag har fått egenskaper från den bengaliska och 

svenska världen.”      - Preity 

 

Tjejernas olika etniska tillhörigheter gör att flera aspekter i deras identitet framhävs mer i 

flera samt olika sammanhang och grupper där detta är nödvändigt (se Trost & Levin, 1996). 

Detta är också en form av den etniska klassifikationen som Eriksen (1993) talade om där 

                                                           
1 Citaten i denna uppsats är transkriberade ordagrant så som respondenterna sade. 
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tjejerna skapar flera ”Vi”-grupper gentemot andra grupper, där gemenskapen antingen baseras 

på den svenska, den bengaliska och/eller den svenskbengaliska etniska tillhörigheten.  

Den svenskbengaliska etniciteten upplevs vara mycket påverkad av det svenska och 

bengaliska språket. Som tidigare studerat av Bucholtz och Hall (2005) anses språket, enligt 

tjejerna (som alla talar flytande bengaliska), vara ett viktigt verktyg för att kunna upprätthålla 

identiteten, uppvisa sina tankar, åsikter och synsätt som en del av jaget samt visa var man hör 

hemma, något som Preity förklarar: 

”Språk är viktigt för att skapa en identitet. Jag kommer vilja att mina framtida barn 

pratar svenska i samhället och bengaliska i hemmet, så att de kan utvecklas för att vi 

bor trots allt i Sverige, men har ett band till Bangladesh. […]Ett till språk hjälper så 

mycket. Jag kan svenska, jag vet hur det svenska samhället är, hur folket är och jag 

kan anpassa mig efter det. På samma sätt är det med den bengaliska. När jag ska ut i 

världen är det en stor fördel att kunna det svenska och bengaliska språket för att få 

andra att se vem jag är.            -Preity 

Som Bucholtz och Hall (2005), menar även tjejerna att det bengaliska respektive svenska 

språket de behärskar ger dem en ytterligare fördel för att kunna uttrycka vilka de är då det 

bengaliska språket inte är något som alla i det svenska samhället behärskar och vice versa i 

det bengaliska samhället. Detta som tjejerna beskriver är det som det symboliska 

interaktionismen utgår ifrån: betydelsen av kommunikation för identitetsskapandet (Trost & 

Levin, 1996: 12).  Språken upplevdes av tjejerna vara en del av deras identitet eftersom de 

anser att ett visst språk kan särskilja men även skapa gemenskap med andra människor. Hos 

tjejerna har detta varit tydligt med bl.a. det svenska språket som gör att de kan göra sig 

förstådda och känna sig som en del av det svenska samhället de lever i, medan det även bidrar 

till att de skapar sig en egen identitet i Bangladesh, där de kan stå ut från mängden. Denna 

kommunikation med omgivningen har gjort det möjligt för de unga tjejerna att skapa ett ”me” 

där bl.a. det svenska och bengaliska språket utgör en viktig faktor (Mead, 1972: 135-139). 

Detta ”me” hos de svenskbengaliska tjejerna bildar deras ”I” som är det som de visar utåt. 

Detta hänger även ihop med tjejernas socialisationsprocess där de lär in språken som anses 

vara en del av deras identitet redan i unga år. Det svenska och bengaliska språket erhålls redan 

i den primära socialisationen och är ett viktigt verktyg i den sekundära socialisationen där 
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tjejerna befinner sig i olika sociala institutioner och miljöer, som t.ex. när de är på besök i 

Bangladesh (Berger & Luckmann, 2007). Rimi uttryckte detta:     

Jag har lärt mig att tala svenska och bengaliska redan från barndomen. Idag har det 

blivit så att jag blandar de två språken, det är något som kommer automatiskt. Vissa 

ord kan jag inte på bengaliska och vissa ord kan jag inte på svenska. Så det bara 

kommer. Och med mina syskon snackar jag oftast svenska. Oavsett hur jag gör är 

poängen att jag kan göra mig förstådd här och i Bangladesh, så jag kan bli en del av 

den miljö jag befinner mig i. Bara det här att jag kan blanda två språk för att få folk 

att förstå mig bättre vid behov, det reflekterar på hur jag är som person, jag är 

mångsidig!         - Rimi 

 

Eriksen(1993) hävdar att religion är en del av etniciteten, och de svenskbengaliska tjejerna 

upplevde detta då de menade att de värderingar, seder och normer som den bengaliska 

etniciteten har medfört delvis har varit muslimskt. Islam har för många av tjejerna varit en 

vägledning i vardagslivet när det bl.a. gällde att urskilja rätt eller fel som t.ex. värderingar 

angående rökning, alkohol, och äta fläsk som något fel, vilket Kajol säger:   

”Den bengaliska och muslimska kulturen överlappar varandra. Islam är en del av 

det utöver andra musik, mat och sådant. Tjejer och killar ska bete sig olika och 

sådant. Tjejer ska vara tysta medan killar ska vara, jaa… utåtgående osv. […] 

Högtiderna vi har i kulturen är ju islamiska. Mycket har ju med religion att göra…”

        - Kajol 

Som Kajol säger: det är svårt att särskilja vad som är kultur och vad som är religion inom den 

bengaliska etniciteten. Chong (1998) och Eade (1994) menade i sina studier att religionen 

medför normer, värderingar och seder som påverkar individer i formandet av identiteten. 

Detta kan appliceras på tjejernas upplevelser när de menar att det finns muslimska normer och 

värderingar de har växt upp med som mer eller mindre har format deras synsätt idag.  

7.2 Kultur  

Den svenska respektive den bengaliska kulturen har haft stor påverkan på skapandet av 

tjejernas identitet. Då de har vuxit upp i båda kulturerna har de kunnat kombinera olika 

aspekter från dessa kulturer och på så sätt format en ny kultur. Raima säger: 



18 

 

”Min kultur är den bengaliska kulturen men inte den typiska bengaliska med alla 

gamla värderingar och liknande. Det är mer den nya generationens 

svenskbengaliska kultur som inkluderar t.ex. internet och bloggvärlden, men även det 

klassiska bengaliska kulturen finns med.”                         -Raima 

De kulturella aspekterna som mat, kläder, synsätt, värderingar och normer, tar ungdomarna 

fram beroende på i vilken situation de befinner sig och vilka människor de möter. De nämner 

bl.a. att de har vuxit upp med den bengaliska klädseln och kosten hemma, men menar att de 

samtidigt har blivit starkt påverkade av det svenska kulturella inflytandet från samhället, som 

klädsel, värderingar och normer. Tjejerna var eniga om vad bengalisk kultur var, t.ex. den 

kryddrika maten, de traditionella kläderna som salwar kameez samt normer och värderingar 

som de ansåg vara lite föråldrade, vilket Bipasha förklarade:  

”Den bengaliska kulturen för mig är mat, kläder och sådant och även mycket jag gör 

för mina föräldrars skull. Jag älskar kulturen men ibland är det förvirrande för det 

känns som man har två liv. Jag gillar kulturen, spänningen och det finns liv i den. 

Det skulle jag sakna om jag var svensk. Det här familjelivet skulle jag sakna. 

Värderingar kan jag förstå och respektera men för mig kan jag inte ta till mig för att 

det är så gammalt. Jag har tagit till mig om uppfostran, disciplin och respekten för 

föräldrarna från den bengaliska kulturen. Men det är mycket jag inte håller med om.  

                    - Bipasha 

Tjejerna upplever den bengaliska och den svenska kulturen som en kontrast till varandra. De 

talade i konkreta termer om vad som menas med den bengaliska kulturen, men de har inte 

reflekterat så mycket i vardagen kring vad den svenska kulturen är, som Sushmita sa: 

”Den bengaliska kulturen har fört med sig kläderna, maten och liknande. I framtiden 

kommer jag säkert fortsätta gå på bengaliska evenemang och så. Den svenska har 

väl inte påverkat mig så mycket. Eller jag är väl inte insatt i kulturen.”      - Sushmita 

I vardagen väljer tjejerna att införliva de bengaliska och de svenska kulturerna tillsammans 

där de tar till sig det som tilltalar dem. Utifrån många av deras upplevelser anser tjejerna att 

den svenska kulturen främst är normer och värderingar vad gäller synen på självständighet, 

frihet och jämställdhet för dem, som Rani uttrycker det:  

”Jag känner mig mer självständig från den svenska kulturen. Jag kan bestämma för 

mig själv nu och välja vad jag vill. Skulle jag t.ex. ha varit i Bangladesh skulle mina 
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föräldrar ha valt vilken utbildning jag skulle ha gått på, vad jag ska göra osv. De 

skulle stå för beslutstagandet, men här i Sverige har jag haft möjlighet att bestämma 

för mig själv. Jag kan välja och känna mig mer självständig. Och detta kommer från 

den svenska kulturen.”                              - Rani 

Från den bengaliska kulturen tog tjejerna framförallt till sig de värderingar som syftar till att 

visa respekt för medmänniskor samt leva efter familjens regler, som Rimi säger:  

”De bengaliska normerna och sederna har påverkat mig. Hos oss är respekten 

jätteviktigt, gentemot de man känner och inte känner. Vi tilltalar aldrig en vuxen vid 

dennes namn eller säger ”du”, vi kallar dem för uncle, aunty, bror eller syster 

beroende på relationen man har till dem. Mina föräldrar har varit noga med att se till 

jag får detta i min uppfostran.”        - Rimi 

Tjejerna väljer specifika aspekter från den svenska respektive bengaliska kulturen som de 

införlivar i sin vardagliga identitet och detta baseras på det tool kit som finns till förfogande 

för dem (Swidler, 1987). I tjejernas tool kit finns en stor uppsättning av kulturella aspekter 

från både den bengaliska och svenska kulturen, där de väljer de faktorer som passar in i deras 

identitet. Detta kan man relatera till Swidlers begrepp unsettled lives där alltså abstrakta 

faktorer som värderingar och normer från specifika kulturer har påverkat dem. Men tjejerna 

illustrerar främst Swidlers settled lives, där de besitter kunskap om vad normerna och 

värderingarna i de två olika kulturerna är, men införlivar inte helt aktivt allt i deras liv utan 

tjejerna tar det som anses vara passande för dem själva. Detta kan ses när t.ex Bipasha säger 

att hon känner till och respekterar de gamla bengaliska värderingarna men inte kan ta till sig 

alla av dem. Eller när Rimi säger att hon införlivar de bengaliska värderingarna om respekt 

gentemot andra människor. Detta är även del av den primära och sekundära socialisationen 

där tjejerna internaliserar den bengaliska och svenska kulturen i ett tidigt skede (Berger & 

Luckmann, 2007). Tjejerna skapar på så vis sina egna subjektiva verkligheter när de 

internaliserar t.ex. den bengaliska respektive den svenska kulturen tillsammans i den primära 

socialisationen och upprätthåller eller formar om dem i den sekundära socialisationen.     

Det visades sig även att tjejerna upplever att mötet mellan den bengaliska och svenska 

kulturen ibland ger upphov till förvirring. De tycker t.ex. att det kan vara bra med de 

begränsningar som de upplever de har fått med sig från den bengaliska kulturen när det gäller 

vissa beteenden, handlingar, synsätt etc. som Sushmita förklarade:  
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”Min bengaliska kultur har säkert påverkat mig. Jag tror jag tänker på ett helt annat 

sätt om inte jag hade haft mina rötter. Jag skulle göra vissa grejer jag inte gör nu 

pga mina rötter då. Jag skulle säkert ha festat mer, men nu vet jag vad som är rätt 

och fel enligt just mina rötter så jag gör ju inte det.”                   - Sushmita 

Dessa aspekter från den bengaliska kulturen anses dock som något främmande i det svenska 

samhället och som andra individer i det samhället inte är förtroliga med. Då det finns aspekter 

från den bengaliska kulturen som upplevs vara en del av tjejernas identitet skapar detta en 

gemenskap med andra individer som har bengaliska anknytningar, vilket skapar en ”vi”-grupp 

(Eriksen, 1993). Det är sådant som tjejerna anser skapar missförstånd och utanförskap mellan 

dem och de andra i det svenska samhället. Men denna ”vi”-grupp blir ibland ”påtvingad” på 

tjejerna utifrån den bengaliska delen i den svenskbengaliska kulturen (se Eriksen, 1993). 

Dominanta grupper identifierar tjejernas tillhörighet som en ”dem”-grupp då de själva inte är 

bekanta med några av de bengaliska kulturella aspekterna. Detta ger upphov till ett 

utanförskap för tjejerna när de upplever att det finns en förvirring som är baserad på den 

bengaliska kulturen.      

7.3 Sociala relationer 

Relationer av olika slag anser de unga respondenterna vara viktiga för utvecklingen av deras 

identitet. Deras identitet har upplevts ha utvecklats i samband med andra individer eller 

grupper, i form av familjen, vänner, kollegor, lärare och även främlingar samt omgivningarna 

de vistas i. Raima förklarar: 

”Jag är en kameleont. Mina bengaliska vänner som är födda eller uppvuxna här har 

en blandkultur. Med dem pratar man både bengaliska och svenska och som handlar 

mer om det svenska vardagslivet. Men så finns det riktiga bengaliska vänner som 

kom hit nyligen för att studera. Med dem blir det mer det här typiska bengaliska, med 

musiken, politiken, filmer och enbart om Bangladesh och det som händer där. Det är 

inte samma grej som med de svenska bengalerna. Men med svenskar är man mer 

svensk på sättet man pratar, man är inte lika högljudd. Man anpassar sig helt enkelt, 

till konversationen. Man försöker förstå vad de säger, men om det vore en bengalisk 

omgivning så skulle det vara lite anti. Man anpassar sig hela tiden. Alla de här 

sidorna i mig är en hel stor identitet av mig. Man tar fram sidorna bit för bit, så om 
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man lägger ihop det som ett pussel så skulle det vara en stor grej. Men jag tar fram 

en pusselbit i taget beroende på omgivningen.”                        - Raima 

Dessa sociala relationer kan skapa gemenskap samt utanförskap, där de känner gemenskapen 

med andra som har mångkulturella bakgrunder och delvis utanförskap när de möter grupper 

som enbart relaterar till en av de etniska/kulturella aspekterna. Som  

Raima förklarade, finns det upplevelser om att olika delar av det svenska, det bengaliska eller 

det svenskbengaliska identiteten tas fram beroende på olika individer och grupper de möter. 

Purnima tycker: 

”Med min familj och vänner är jag bengalisksvensk. Med bengaliska människor är 

jag mest den typiska bengaliska tjejen som respekterar och är artig.[…] Med andra, 

typ svenskar, då vill man visa att man kan vara en av dem så man förfinar sig på ett 

sätt, t.ex med svenskan, man talar korrekt svenska istället för slang. Mina synsätt tar 

jag fram oavsett vilka det är. Jag har ju den här blandade formen av både det 

bengaliska och svenska, och det kan bli kul för svenskar uppskattar ett sådant 

synsätt. Det här bytet mellan identiteterna är både ett medvetet och omedvetet val. 

Med bengaliska ungdomar är man sig själv, men bara till en viss gräns, man är det 

med sina landsmän. Det finns mycket skitsnack oss emellan, så man håller en viss 

fasad. Man är försiktig. Att ha en pojkvän eller haft sex, det är inte sådant man säger 

till andra.”                                    - Purnima 

I möte med etnisk bengaliska grupper som t.ex. äldre bengaliska människor, stärks de 

bengaliska aspekterna tjejerna har i sig. Dessa framträder och visas utåt, som vid ett tillfälle 

Rimi berättade om: 

”Häromdagen träffade jag den bengaliska ambassadören och då var jag mån om att 

prata bengaliska för att jag ville att han skulle få en bild om att det finns unga 

bengaler här i Sverige som kan prata bengaliska. Jag gjorde ett medvetet val när jag 

framhävde min bengaliska sida.[…]. När jag träffar på äldre, bengaliska människor 

måste jag visa att jag vet hur jag ska bemöta och respektera andra, inte käftar emot 

viktiga personer som lärare, inte skriker och springer runt. Man beter sig på ett visst 

sätt enligt de bengaliska normerna för att de [bengaliska människorna] inte ska 

döma ut en som oförskämd.”           - Rimi 
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 Som Rimi berättade, finns det en generell upplevelse bland tjejerna att de behöver visa upp 

en bengalisk front gentemot etnisk bengaliska människor. Följden av att inte göra detta är att 

tjejerna kan uppfattas vara respektlösa och inte tillhöra den bengaliska sfären. Det är vid 

sådana tillfällen där tjejerna upplever att de svenska sidorna i dem kommer fram allt tydligare 

som en kontrast. Detta påtalar även Kajol:  

”Ja, möter jag på en bengalisk aunty så bemöter jag henne respektfullt, typ As-Salam 

Alaikum och så. Man blir mer den blyga bengaliska tjejen. Träffar jag en svensk då 

kommer den svenska sidan fram i mig och man kan prata med dem på ett annat sätt, 

mer fritt. Och det här är medvetet, för om jag träffar på en äldre bengalisk dam då 

vet jag att jag måste prata på ett annat sätt på bengaliska, så där lugnt. Man får ju 

den här känslan att de dömer en och tänker: ”Vadå, tror du att du är svensk eller?”. 

Man känner sig tvingad på något sätt, av deras förväntningar, så jag blir lite blyg. 

Så det här med att ha olika identiteter kommer lite medvetet också beroende på vilka 

jag möter.”    -Kajol                                                         

Men tjejerna upplever även att de i mötet med folk från det svenska samhället framhäver de 

svenska aspekterna i deras identitet. Arbetskollegor, vänner, klasskompisar, lärare från skolan 

och andra individer samt auktoriteter anser de har lärt dem hur man ska bete sig ute i det 

svenska samhället. Bipasha berättar:  

”På jobbet tror många att jag är adopterad eller som en utlänning som har anpassat 

sig till svenska kulturen. De har hört att man inte bryter och så de antar att man 

antingen är anpassad eller adopterad. Hos mina riktiga vänner är jag en person, 

oavsett bengal eller ej. På jobbet är jag den försvenskade versionen och tar inte fram 

den blattiga delen.”                          -Bipasha  

Dessa sociala relationer liknar det dramaturgiska perspektivet där publiken är bengaliska, 

svenska eller svenskbengaliska individer (Goffman, 2009). Tjejerna är då skådespelarna i 

detta perspektiv där de anpassar sitt agerande efter den publik de står inför. Som Purnima och 

Rimi berättade, tar de fram en bengalisk front när de möter bengaliska grupper i sociala 

sammanhang för att visa att de passar in i den sfären. På liknande sätt är det också när de 

ställs inför en svensk publik, som Bipasha säger. Då agerar de ut deras svenska sida så 

övertygande att den svenska publiken nästan får uppfattningen att tjejerna är anpassade till det 

svenska samhället eller rent av är adopterade. När tjejerna menar att de är sig själva bland 
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t.ex. sina kompisar, symboliserar detta Goffmans (2009) bakre region, där de kan ventilera 

sina egna värderingar utan att tänka på att förmedla något till en specifik publik. De roller som 

tjejerna har är baserade på de positioner och förväntningar som finns i olika situationer (Trost 

& Levin, 1996). Tjejerna får kännedom om dessa positioner och förväntningar genom 

kommunikation med andra individer, då det är i denna symboliska interaktion som tjejerna 

blir varse om de normer och värderingar som gäller i det samhälle de lever i (Trost & Levin, 

1996). Denna interaktion med andra individer i olika sammanhang är en viktig komponent i 

socialisationsprocessen där tjejerna skapar en subjektiv verklighet(Berger & Luckmann, 

2007).  

Raima liknade identitet vid ett stort pussel, som består flera små pusselbitar som hon tar fram 

när de passar i möten med olika människor. Dessa pusselbitar motsvarar en aktörs olika roller 

i Goffmans (2009) dramaturgiska perspektiv. För att tjejerna ska skapa sina olika roller som 

de visar upp i den främre regionen i olika sociala sammanhang, tar de till sig information om 

normer, värderingar, beteenden etc. genom sina kommunikationer med andra individer i 

samhället (Mead, 1972). Denna kommunikation påbörjades redan i den första socialisationen 

(Berger & Luckmann, 2007) där tjejerna utvecklade sina ”me” genom interaktion med andra 

individer och därmed även anpassar sina ”I” som representerar dem utåt i olika sammanhang.  

Utöver kommunikationen till andra individer har även omgivningen tjejerna vistas i en 

betydande roll när det kommer till formandet av deras identitet. Som Bipasha berättade blir 

tjejerna ofta placerade som t.ex. adopterad eller invandrad. Denna placering av andra i 

omgivningen sker bl.a. när de befinner sig i Sverige och var de placeras i en sådan skala anser 

tjejerna är beroende av hur mycket av deras anpassning de visar utåt till sin svenska 

omgivning. 

 När tjejerna vistas i Bangladesh upplever de att andra i den bengaliska omgivningen 

särskiljer dem från etniska bengaler trots att de t.ex. bär salwar kameez, äter med händerna 

och talar det bengaliska språket. Tjejerna anser att de själva följer de normer och seder som 

finns i Bangladesh och därmed passar in i den bengaliska miljön. När individerna i den 

bengaliska omgivningen pekar ut dem som icke-etniska bengaler upplever tjejerna att deras 

svenska identitet framhävs automatiskt. De delar som kommer ur den svenska 

identitetsaspekten som deras sätt att tänka, bete sig och värderingar som de har anser tjejerna 

vara anledningen till att de inte räknas som typiska flickor från Bangladesh. 
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”I Bangladesh blir man alltid påmind om att man är svensk, att man inte tillhör dem, 

hur mycket man än försöker att smälta in med kläder, seder och så. Hur mycket man 

än försöker blir man påmind om att man t.ex. kan mycket bra bengaliska för att vara 

svensk, eller att man bara besöker Bangladesh för en stund så det måste vara kul att 

vara där och så. Det blir en ”vi-och ni”-känsla, att man inte tillhör deras grupp på 

något sätt. Jag själv glömmer bort Sverige när jag är där för att jag känner mig som 

en bengal där borta.”                                       - Raima 

Den svenska och bengaliska omgivningen spelar en stor roll för socialisationsprocessen där de 

upplevda kulturella och etniska aspekter som tjejerna har tagit till sig i den primära 

socialisationen fungerar som referensramar som indikerar hur de ska bete och handla i den 

sekundära socialisationen (Berger & Luckmann, 2007). Bipasha och Raima berättade om en 

påtvingad etnisk klassifikation när de var i Sverige såväl som i Bangladesh (Eriksen, 1993). 

Trots att de anpassade sig efter sina tidigare erhållna kunskaper i en specifik miljö upplevdes 

en ”vi-och dem”-gruppering, men en påtvingad sådan av den andra dominanta gruppen 

beroende på var tjejerna befann sig. Även om tjejerna själva upplever att de följer 

omgivningens normer och seder, ser inte individerna i omgivningen detta på samma sätt. 

Tjejerna upplever sig ha en hög authenticity när de själva följer de normer och seder som 

förväntas i det svenska respektive bengaliska samhället, t.ex när de har västerländska 

klänningar eller bengaliska salwar kameez. Men deras sincerity uppfattas olika av andra 

människor beroende på vilken omgivning tjejerna befinner sig i (Trost & Levin, 1996). 

Sincerity innebär hur en individs uppvisade beteende överensstämmer med andra individers 

uppfattning om samma beteende. Bipasha berättade tidigare om att hon inte tar fram den 

”blattiga delen” när hon är på jobbet och att hon ibland antas vara adopterad eller helt 

integrerad i det svenska samhället. Detta bidrar till att människorna på Bipashas jobb har en 

liknande bild av henne som hon har, samt att hon uppfyller de uppfattningar som finns om 

henne i omgivningen. I detta fall finns det en hög sincerity och authenticity, men det blir 

problematiskt när tjejerna är i miljöer där de uppfyller hög authenticity (t.ex. när de är i 

Bangladesh, talar bengaliska, bär salwar kameez etc.) men sincerity är inte så hög då de 

etniska bengalerna sätter dem i en ”dem”-grupp när de särskiljer dem som utlänningar eller 

svenskar (Trost &Levin, 1996; Eriksen, 1993).   

Även omgivningar i olika institutioner som t.ex. skola och arbetsplatser anser tjejerna präglar 

dem i form av kunskap och erfarenheter där lärare och kollegor har viktiga roller för 
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identitetsformandet. Tjejerna anser att t.ex. skolan har format dem till de personer de är idag 

då de inte bara får kunskap utan även får lära sig vad som är rätt eller fel samt vilka normer 

som råder i det svenska samhället.  

Andra aktörer som tjejerna anser har varit betydelsefulla i formandet av identiteten är  

föräldrarna och de närmaste vännerna. Samtliga menade att föräldrarna har uppfostrat dem 

enligt de bengaliska värderingarna, som att visa respekt gentemot äldre och andra 

medmänniskor. Sådana normer och värderingar präglade tjejernas uppväxt och har etsat sig 

fast i hur de ser på sig själva än i dag och hur de visar sin identitet utåt. Då de är uppvuxna i 

Sverige har det även funnits sådant som de anser vara svensk uppfostran, som självständighet. 

Tjejerna ansåg att det har funnits ett samspel av föräldrarnas bengaliska ursprung och de 

svenska värderingar och normer som har påverkat dem i deras vanor, beteende och tankesätt. 

Tjejerna berättar om att de tar fram olika sidor av sina identiteter som de anser är anpassad till 

de människor de träffar på i sina omgivningar, något som de har lärt sig av sina föräldrar och 

den uppfostran de förde med. Purnima berättar om detta: 

Mina föräldrar har inte varit så jättebengaliska i sin. Jag har haft bengalisk 

uppfostran med viss inslag av det svenska och mer av det muslimska. I skolan gick vi 

i skolan och på helgerna fick vi plugga bengaliska och om islam. Det var riktigt 

strängt! Vi kan prata svenska hemma, men vi har ändå valt att prata bengaliska med 

mina föräldrar. Självklart umgås vi med andra bengaliska familjer och så, men 

hemma har vi haft våra bengaliska regler, vi kan t.ex inte gå ut hursomhelst. Vi fick 

inte bara göra som vi ville, vi kan inte bara flytta hemifrån nu, det finns inget som 

heter flytta hemifrån i vår uppfostran. Det är då om man gifter sig och så, det är då 

man kan tänka sig att flytta! T.ex man vill resa någonstans det går inte heller. Den 

bengaliska uppfostran har kommit med stränga gränser! Men jag gillar mer det här 

med att föräldrar har en kontroll över  barnen för jag känner nu att vi behöver det. 

Jag är tacksam över att min mamma har haft den kontrollen, för man har inte gjort 

vissa stegfel i livet. Det har inte alltid vart kul att följa föräldrars regler men i 

slutändan så inser man att de har handla i ens eget bästa intresse. Jag har t.ex. 

kollat på min mamma, lärt mig av henne och hennes uppfostran. Hon har tagit med 

oss till Bangladesh sen vi var små och hon har lärt oss hur vi kan anpassa oss 

därborta. Jag försöker smälta in och även om det inte alltid lyckas så vet jag i alla 
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fall vad det innebär att vara bengal! Jag har lärt känna min kultur mer nu.” 

                        - Purnima 

De sociala relationer och omgivningar som tjejerna möter i vardagen medför olika sorters 

svenska och bengaliska kulturella aspekter. Dessa kulturella aspekter berikar tjejerna genom 

att utöka det tool kit som finns till deras förfogande där de kan ta fram och använda dessa vid 

behov (Swidler, 1987). Tjejerna har uttryckt att de vet hur de ska bemöta andra i sin 

omgivning just på grund av att de vet vad som förväntas av dem i givna situationer som när de 

är i Sverige eller Bangladesh. Denna kunskap kommer från att det finns en kommunikation i 

tjejernas liv där de kontinuerligt får intryck av omgivningen med dess individer som formar 

deras beteenden och handlingar (Trost & Levin, 1996). Detta kan liknas vid den växelverkan 

som Mead talade om där individen och samhället påverkar varandra, där tjejerna handlar 

enligt de förväntade normerna i samhället samtidigt som samhället i sig påverkas av tjejernas 

handlingar.       

 

8. Diskussion 
I diskussionen om identitetsskapande är det svårt att skilja begreppen ”Symbolisk 

interaktionism”, ”socialisationsprocess” och ”Sociala roller” åt eftersom de överlappar 

varandra; ingen kan fungera ensam. För att skapa roller krävs det att man lär sig vilka roller 

som passar till vilken social kontext. Inlärningen av rollerna sker genom 

socialisationsprocessen (Berger & Luckmann, 2007). För att möjliggöra 

socialisationsprocessen måste det finnas kommunikation och interaktion mellan individ och 

samhälle, vilket är symbolisk interaktion (Mead, 1972;Trost & Levin, 1996). Symbolisk 

interaktion är alltså grundläggande för både socialisationsprocessen och rollteorin (för att 

skapa sociala roller). Ingenting sker för sig självt eller i en viss ordning. Etniciteten påverkar 

det kulturella bagaget, och det kulturella bagaget påverkar etniciteten. Alla sociala faktorer 

samverkar för att forma identiteten, och växelverkar även med varandra. Allt detta sker via 

kommunikation som är grundverktyget. Kommunikationen är en grundkomponent inom 

symbolisk interaktion, där interaktion med andra människor sker via t.ex. tal, skrift, 

kroppsspråk etc. Genom att interagera och kommunicera med andra människor får man nya 

byggstenar till sin identitet. I möten med andra människor erhåller alla parter intryck som 
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bidrar till deras identitetsutveckling. Alla möten påverkar, somliga mer än andra, och gör att 

man skapar, upprätthåller eller formar om sin identitet.  

Detta syns tydligt hos de svenskbengaliska tjejerna. Ingen anger en specifik social faktor som 

avgörande för hur de har utvecklat sin identitet, utan alla pekar just på hur deras identitet är en 

produkt av att alla faktorerna har funnits närvarande och tillsammans utövat sitt inflytande. 

De har pekat på etniciteten som något viktigt, men under intervjuerna framgår det tydligt att 

tjejerna även räknar in kulturen (så som den är definierad i denna uppsats) i etniciteten. 

Sociala relationer är grundläggande för både etnicitet och kultur. För att få en bild av etnicitet 

och en bild av kultur krävs det att en individ via någon sorts symbolisk interaktion lär sig om 

vad etnicitet och kultur är för denne. En sådan interaktion sker i sociala relationer till andra 

och till samhället. Tjejerna har via sina sociala relationer (familj, skola, vänner, arbete etc.) 

fått intryck av vad den svenska respektive den bengaliska kulturen medför. De införlivar  

intrycken de har fått via den symboliska interaktionen till sin egna subjektiva verklighet och 

skapar på så sätt sin egen identitet. Det är den primära socialisationen. Här formar de sin 

identitet och det som kännetecknar deras ”me” och ”I” (Mead, 1972).  

Från den primära socialisationen kommer tjejerna, via symbolisk interaktion med andra 

individer och med samhället, ha fått med sig två sfärer med olika innehåll, både vad gäller 

kultur och etnicitet: den svenska och den bengaliska. Detta har gett dem en stor referensram, 

eller ett tool kit (Swidler, 1987) där det finns alla bengaliska respektive svenska kulturella och 

etniska aspekter som normer, värderingar, seder, språk, religion etc. Allt detta har alltså 

tjejerna tidigt fått kunskap om. Deras kunskapsbagage har hjälpt dem att forma sina 

identiteter, då de har tagit aspekter ur denna breda referensram. Med hjälp av sina tool kits har 

tjejerna handplockat olika kulturella faktorer för att skapa roller som speglar deras identitet, 

men som är anpassade till olika grupper och situationer.  Men det som skapar de 

svenskbengaliska tjejernas identitet är aspekter från båda sfärerna som de upplever 

kompletterar varandra. Detta sker genom samtidiga sociala relationer med båda sfärerna.  De 

tar t.ex till sig de bengaliska och svenska värderingar som tilltalar dem och som de tycker 

kompletterar varandra. Som exempel uppskattar samtliga tjejer bengaliska värderingar om 

respekt mot andra människor och har anammat dessa. Samtidigt anser de att det finns 

uråldriga bengaliska värderingar om kvinnans roll i samhället som de inte håller med om och 

inte tar till sig. Istället har de tagit till sig svenska värderingar om kvinnors självständighet 

och jämlikhet med män.  När de tar kompletterande faktorer från det svenska och det 
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bengaliska för att forma en egen identitet bildar de således en svenskbengalisk identitet. 

Samtliga tjejer betonar väldigt starkt att de har skapat denna blandade identitet där graden av 

svenska och bengaliska influenser varierar dem emellan. När tjejerna befinner sig i kretsar 

med andra svenskbengaliska ungdomar som sina syskon och vänner tar de fram den blandade 

identiteten de har med bengaliska och svenska influenser. Tjejerna tar fram de aspekter i sig 

som de anser anknyter dem både till det bengaliska respektive det svenska ursprunget, som 

språket, beteende, tankesätt etc. eftersom de upplever att det finns en gemenskap som 

omedvetet baseras på de svenskbengaliska aspekterna i deras identitet. Även de aspekter från 

de svenska och bengaliska sfärerna som tjejerna inte aktivt förknippar med deras identitet, 

som att t.ex en bengalisk flicka ska vara tyst och lugn, så finns ändå kunskapen om dessa 

normer och värderingar. Detta gör att de ändå är en del av deras identitet, men på ett 

omedvetet eller indirekt plan. Just detta är vad Swidler (1987) kallar för unsettled lives, vilket 

betyder att abstrakta idéer som normer och värderingar inom en kultur finns hos individen, 

men införlivas inte i dess identitet.  

Denna identitet som tjejerna har skapat sig upplever de kommer med för- och nackdelar då 

den bygger på både de svenska och de bengaliska attributen. Att ha mångkulturellt ursprung 

har gjort det möjligt för tjejerna att mer eller mindre kunna anpassa sig i både det bengaliska 

och det svenska samhället. De är medvetna om vad som krävs när det gäller beteende och 

normer i de två olika samhällen, och har på så sätt möjligheten att kunna anpassa sig till dem. 

Denna anpassning anser de skapar en gemenskap till respektive krets. Tjejerna har kunskap 

om vilka kulturella och etniska referensramar som finns inom det svenska och det bengaliska 

samhället. Denna kunskap har de fått genom en interaktion med övriga individer i respektive 

samhälle och därmed internaliserat denna kunskap för att skapa sociala roller. De kan ta fram 

en roll som är anpassad till den specifika kretsen de vistas i för stunden och skapar därmed en 

gemenskap med den kretsen. I umgänge med etniska bengaler väljer de ett framträdande som 

de vet att etniska bengaler kan identifiera sig med och accepterar. På samma sätt väljer de ett 

framträdande bland svenskar som de vet att svenskar kan identifiera sig med och accepterar. 

Dessa framträdanden passar in i det som Goffman (2009) kallar det ”dramaturgiska 

perspektivet”. De framställer sig i den främre regionen (Goffman 2009:97) på de sätt som 

accepteras av ”publiken”, vilket skapar gemenskap med publiken. På så sätt kan de smälta in i 

både svenska och bengaliska kretsar.     
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Denna gemenskap, upplever dock tjejerna, kommer med ett utanförskap. Trots att de känner 

att de kan anpassa sig upplever de även att det inte går att bli helt integrerad i respektive krets. 

De tycker att de bengaliska rötterna alltid kommer vara en faktor som kommer hämma 

möjligheten att helt smälta in i det svenska samhället och att de svenska rötterna kommer 

utgöra ett hinder att helt integrera i ett etniskt bengaliskt samhälle. De båda grupperna lägger 

fokus på skillnaderna mellan dem och tjejerna, så även om tjejerna på ett övertygande sätt 

framställer sina roller som är anpassade till respektive grupp så kommer ändå skillnaderna 

skina igenom tillräckligt ofta för att försvåra en full sammansmältning med grupperna. De 

känner inte att de fullständigt kan relatera till eller identifiera sig själva i vare sig det svenska 

eller det bengaliska samhället. En av tjejerna gav ett exempel på detta då hon berättade om 

bemötandet i Bangladesh, där hon upplevde sig utesluten av etniska bengaler som 

identifierade henne som en utländsk bengal som inte är som de. Ytterligare en nackdel som 

uppkommer är förvirringen över vad som egentligen utgör deras egna identiteter. Att ha både 

svensk och bengalisk bakgrund gör det möjligt att skapa många olika roller och det kan råda 

förvirring över vilka av dessa roller som är den ”riktiga”, dvs. den mest representativa för 

tjejerna.  

Allt detta lyfter fram frågan huruvida det går att kalla den gemenskap tjejerna upplever sig 

kunna skapa med olika grupper av människor för en äkta gemenskap. Tjejerna berättade att de 

kan anpassa sig till olika grupper, men kan de helt integreras i en grupp?  De har sagt att den 

grupp de känner sig mest bekväm och hemma i är med andra svenskbengaliska människor. 

Därmed har de integrerats fullt ut i en grupp: den svenskbengaliska.   

Men med det stora antalet roller följer även ökade valmöjligheterna, menade tjejerna. Att leva 

i den bengaliska och svenska världen anser de har bidragit till att de har fått ett större bagage 

av varierande kultur, språk, kunskap och upplevelser som kan vara en fördel till att anpassa 

sig till olika situationer och kretsar. De har större möjlighet att anpassa sig till fler grupper i 

samhället utöver de svenska och bengaliska. Det är då möjligt för dem att lättare knyta an till 

fler grupper som har gemensamma beröringspunkter med de bengaliska och svenska. T.ex 

kan tjejerna lättare förstå och identifiera sig med muslimer av annan etnisk härkomst.  

I intervjuerna framgick det att tjejerna hade svårt att definiera vad som är svensk kultur. De 

hade däremot tydliga föreställningar om vad som utgör den bengaliska kulturen. Orsaken till 

detta kan vara att det svenska är den ständigt närvarande faktorn i deras liv, då de lever i ett 
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svenskt samhälle där svensk kultur finns överallt. Då blir det bengaliska tydligare eftersom 

det står i kontrast mot det svenska. Detta kan liknas vid Eriksens (1993) ”vi och de-

grupperingar” där ”de-gruppen” i det svenska samhället utgörs av det bengaliska. Därav står 

den gruppen ut som en kontrast och reflekteras kring tydligare. Det svenska ses då som något 

självklart som inte reflekteras kring lika aktivt.  

8.1 Avslutning 

Utifrån våra egna erfarenheter som tjejer med mångkulturella bakgrund formade vi antagandet 

att de svenskbengaliska tjejerna tar ”det bästa från två världar” i skapandet av identiteten, dvs. 

de skapar en identitet genom kompromiss med den bengaliska världen som t.ex familjen 

kommer med i hemmet och den svenska världen ute i samhället. Denna tanke har i denna 

uppsats bekräftats genom att det visade sig att aspekter som etnicitet, kultur och sociala 

relationer med dess symboliska interaktion är viktiga faktorer för identitetsskapande, vilket 

även tidigare studier (Bucholtz & Hall, 2005; Chong, 1998; Eade, 1994;  Niemann et al.; 

1999; Noble et al., 1999; Similä, 1987) har påtalat. De faktorer som togs upp i Similäs (1987) 

rapport om turkars och jugoslavers identitetsskapande som etnicitet, kultur, familj och 

omgivning är faktorer som även påverkade de svenskbengaliska tjejernas identitetsskapande. 

Tjejerna skapade sina identiteter genom att ta sociokulturella faktorer från den bengaliska och 

den svenska sfären för att forma en identitet som är anpassningsbar till flera sfärer, men deras 

dubbla bakgrund har medfört både för- och nackdelar vad gäller t.ex gemenskap och 

utanförskap. Det vore intressant att få kvantitativ uppbackning till denna uppsats, genom t.ex 

enkäter, i framtida studier för att få en bredare bild av attityderna kring de sociala rollerna. 

Eftersom enstaka sociala faktorer kan ge stora skillnader i identitetsskapandet vore det 

motiverat att studera identitetsskapande hos unga svenskbengaliska killar för att jämföra om 

könsskillnader påverkar. En studie som fördjupar sig i enskilda sociala faktorer skulle kunna 

leda till att nya mönster  som kan förklara identitetsskapandet mer ingående upptäcks.  

Vi som författare till denna uppsats inser i efterhand att det hade varit fördelaktigt att ha hittat 

en undersökningsmetod som kompletterar intervjuerna men även passar ramen för en 

kandidatuppsats, som t.ex en enkät. I efterhand upplever vi att det hade varit intressant att 

välja en grupp som vi inte har någon anknytning till eller är bekanta med. Detta hade ökat vår 

objektivitet och kunnat leda till djupare svar från intervjudeltagarna de känner att de måste 

förklara mer ingående för en utomstående. 
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Genom att mångkulturella tjejer skapar identiteter som möjliggör anpassning till olika grupper 

och samhällen samt genom att samhället och övriga människor kan ta del av detta ökar 

förståelsen individer emellan. Att förstå hur mångkulturella individer skapar sin identitet gör 

det möjligt att förstå grunderna till problematiken som kan komma med en mångkulturell 

bakgrund. Ökad förståelse gör det möjligt för samhället att förhindra att problemen blir så 

allvarliga att de t.ex övergår i hedersrelaterat våld, som i Fadimes fall. 
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Bilaga 1 (Frågeguide) 
Exempel på de frågor som ställdes under intervjuerna med de svenskbengaliska tjejerna. 

 Hur länge har du bott i Sverige?  

 Har du syskon? 

 Vad upplever du har bidragit till att forma dig till den person du är?  

 Hur tycker du att du har blivit uppfostrad?  

 I vilka situationer upplever du dig vara svensk/bengalisk? 

 Upplever du att den svenska/bengaliska bakgrunden har påverkat dig? (Hur då?) 

 Vad upplever du är fördelen med att ha svenska och bengaliska rötter? Varför? 

 Vad upplever du är nackdelen med att ha svenska och bengaliska rötter? Varför? 

 Vad är din kultur? Vad är din etnicitet? 

 Rent generellt hur skulle du beskriva din identitet? 

 Vad anser du själv skapar din identitet?  

 Hur upplever du att omgivningen i Sverige ser på dig?   

 När du åker till Bangladesh, hur ser du på dig själv då? Kan du utveckla det mer? 

 Vad har språken för innebörd för dig? 

 Vilken/vilka sidor hos dig skulle du säga är typiskt svenskt/bengaliskt?  

 Har den svenska och/eller bengaliska kulturen påverkat den du är? Hur då? Vilken av 

dessa kulturer lever du efter och i? Förklara varför? 

Följdfrågor: 

 Hur då? Kan du utveckla?   

 Hur har det sett ut? Berätta mer! Motivera! 


