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Abstrakt 

Denna studie utforskade ackulturation, etnisk diskriminering och psykisk ohälsa hos 

kvinnor med invandrarbakgrund. De tre huvudvariablerna mättes med hjälp av 

Acculturation Index, PED-Q och GHQ-12. Andra variabler som upplevdes vara av 

intresse kontrollerades för och var ålder, utbildningsnivå, sysselsättning och 

födelseland. Resultaten analyserades genom en multivariat linjär regression och som 

tidigare studier har visat, fanns även här en högre indikation på psykisk ohälsa hos de 

kvinnor som upplevde mer etnisk diskriminering än de som inte gjorde det. 

Ackulturationsstrategi hade dock ingen betydande roll för psykiskt välmående och inte 

heller sysselsättning. En jämförelse med deltagarna som fötts i Sverige och de som fötts 

utomlands visade en högre ackulturationsnivå, mer upplevd etnisk diskriminering samt 

mer psykisk ohälsa hos de som fötts i Sverige 

 

Nyckelord 
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Health, Acculturation and Discrimination -a quantitative study on women with 
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Introduktion 

Dagens svenska samhälle har på senaste åren blivit alltmer mångkulturellt, med 

varierande flyktingvågor från olika världsändar varje år. Antalet invandrare som kommit 

in och fått ett uppehållstillstånd i Sverige har ökat stadigt under de senaste tio åren. Den 

högsta siffran hittills nåddes år 2016 med runt 150 tusen invandrare, hemvändande 

svenskar borträknade (SCB, 2017). Med en stor och växande invandring ställs samhället 

i Sverige inför stora utmaningar när det gäller integration. Svenska resurser ställs till 

förfogande till allt som kan bidra till en framgångsrik integrationsprocess för denna nya 

samhällsgrupp. En viktig aspekt som ingår i en integration i vilket samhälle som helst är 

ackulturation. När den gamla kulturen ställs mot den nya brukar människor reagera på 

olika sätt. Vissa försöker hålla fast vid sina hemländers kulturella traditioner medan andra 

plockar upp svensk tradition och livsstil fort och anpassar sig därefter. Med tiden blir 

dock ackulturationen ett faktum som man inte kan förneka. Detta gäller särskilt för de 

som har invandrat som barn eller som har fötts i Sverige till föräldrar med 

invandrarbakgrund.  

Ackulturation 

Ackulturation är den process som sker när en individ anpassar sig efter en ny 

kultur som är annorlunda än den egna, när kultur står mot kultur. Det är något som alla 

som har flyttat till ett nytt land måste gå igenom. Ackulturation kan ske på fyra olika sätt 

eller i fyra olika grader(Fassaert, 2011).  Den kan te sig som assimilation, där den gamla 

kulturen förkastas och den nya antas. Eller som separation/traditionism, där man behåller 

den gamla kulturen och förkastar den nya. Den kan också te sig som marginalisering, där 

man förkastar båda kulturerna eller som integrering, där man både behåller den gamla 

kulturen och samtidigt antar delar av den nya. Av dessa fyra grader är integrering den 

grad som är minst sammanlänkad med ackulturativ stress medan marginalisering är mest 

sammanlänkad med ackulturativ stress(Fassaert, 2011).  

Man förväntar sig att det är svårare för äldre invandrare att ackulturera sig än för 

yngre invandrare eller andra generationens invandrare, som alltså fötts i Sverige. Det är 

logiskt eftersom dessa kommer i mindre kontakt med samhällets alla delar där den största 

och mest inflytelserika delen är skolan(Snellman, 2007). Men, det som sker här är att de 
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som fötts och levt hela sitt liv i Sverige utsätts för etnisk diskriminering som skapar 

psykisk ohälsa och påverkar deras välbefinnande, självkänsla och egenvärde(Todorova, 

2010). 

Etnisk diskriminering 

En stor studie visade att ungefär 30% av människor från etniska minoriteter 

utsattes för etnisk diskriminering över hela Europa(Ikram, 2016), mest i allmänna platser 

och i arbetsmarknaden. Trots alla ansträngningar till att integrera etniska minoriteter kan 

man, även i Sverige, som i de flesta länder och samhällen, stöta på fenomenet etnisk 

diskriminering(Behtoui, 2006). Detta är ett av huvudproblemen som kan stå i vägen för 

en framgångsrik integrering i samhället och även ha en negativ påverkan på individernas 

välbefinnande. 

Enligt Snellman(2007) har vi alla fördomar mot alla sorters människor vi stöter 

på. Detta är för att våra hjärnor fungerar på ett sätt som alltid söker kategorisera sociala 

möten för att kunna hämta och använda nödvändig information om dem när det behövs. 

Fördomar kan vara positiva eller negativa och de kan spegla den egna gruppens åsikter 

men även ens egna, personliga fördomar som uppstår av egen erfarenhet eller 

uppfattning(Snellman, 2007).  

Diskriminering är det som sker när man agerar utifrån sina fördomar, främst de 

negativa, och kan te sig på olika sätt. Denna studie tar upp etnisk diskriminering. I Sverige 

sker den här typen av diskriminering mot människor av en annan etnisk bakgrund än den 

svenska(skandinaviska), som har fysiskt annorlunda attribut, annorlunda namn eller talar 

språket med en brytning(Snellman, 2007). Etnisk diskriminering kan uttrycka sig både 

explicit, i form av till exempel verbal misshandel eller rasistiska uttalanden, eller implicit, 

i form av till exempel nekad anställning eller uthyrning av bostad och diverse nedsättande 

bemötanden(Contrada et al., 2001).  

Om man hypotiserar att nya invandrare har vissa uppenbara brister, som till 

exempel en mindre än perfekt svenska, lite kännedom om svenska kulturer och traditioner 

och utomlandsutbildning som kanske skiljer sig från den svenska, så är dessa brister inte 

något som andra generationens invandrare har. Svenskfödda, svenskutbildade individer 

borde ha samma chanser som etniskt svenska individer. Istället får de dras med sina 
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föräldrars etniska bakgrund och medföljande diskriminering(Behtoui, 2006). Som till 

exempel i en studie som utfördes i Norge där jobbansökningar med identiska 

kvalifikationer skickades ut, skillnaden var att den ena hade ett norskt namn och den andra 

ett pakistaniskt namn(Midtboen, 2013). Det visade sig att ansökningarna med 

pakistaniska namn hade 25% mindre chans till att bli kallade till intervju. Liknande 

studier har till min kännedom inte gjorts här i Sverige, men Norge är likt Sverige i många 

aspekter.  

Psykisk ohälsa 

Många studier har funnit ett positivt samband mellan upplevd etnisk 

diskriminering och psykisk ohälsa med påföljande allvarliga resultat som depression, 

neuroticism och ångest(Aichberger et al, 2015; Mewes, 2010; Cuevas, 2012; Todorova, 

2010; Fassaert, 2011). Aichberger et al.(2015) har i deras studie kontrollerat för många 

variabler som kan ha påverkat sambandet mellan etnisk diskriminering och psykisk 

ohälsa, som till exempel civilstatus, arbetslöshet, uppehållstillstånd och olika 

ackulturationsstrategier, och kom fram till en markant signifikansnivå på sambandet.  Att 

utsättas för diskriminering är en allvarlig stressor som även kan, om det sker en 

internalisering av den hos den utsatta personen, leda till problem med självkänsla och 

identitet(Todorova, 2010).  

Å andra sidan finns ”The Immigrant Paradox” som är något intressant att 

notera(Cuevas, 2012). Några studier har visat att invandrare som behållit en stor del av 

sin gamla kultur faktiskt mådde bättre psykiskt(Mewes, 2015), medan de som hade 

ackulturerat sig till en stor del visade mer psykiska problem(Cuevas, 2012). Dessa studier 

menade att de individer som höll fast vid sin gamla kultur kunde på detta sätt hantera den 

upplevda diskrimineringen och därmed den psykiska ohälsan. En stark känsla av 

tillhörighet medlade eller “buffrade” sambandet mellan upplevd diskriminering och 

psykisk ohälsa och vände den negativa normen(Cuevas, 2012).  

Syfte och hypoteser 

Syftet med denna studie var att replikera föregående studiers resultat i svensk 

miljö. Upplevd diskriminering har ett positivt samband med psykisk ohälsa. 

Ackulturationsstrategi har ett samband med psykisk ohälsa. Skillnad finns mellan de som 
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fötts utomland och de som fötts i Sverige när det gäller upplevd diskriminering, 

ackulturation och psykisk ohälsa. 
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Metod 

Deltagare 

Deltagarna bestod av 78 kvinnor med invandrarbakgrund. Studien riktades mot 

kvinnor dels som en avgränsning för att få mindre komplexa resultat som hade behövt ta 

itu med olikheter mellan könen, och dels för att min bekantskapskrets består främst av 

kvinnor. Kvinnornas åldrar varierade mellan 16 och 60 år, M=31.5(SD=11.7). 

Födelseland, ubildning och sysselsättning varierade också, se tabell 1. 

Tabell 1. Deskriptiv statisktik över deltagarna. 

 Antal av n=78 %  

Utbildningsnivå    

Grundskola 6 7.7  

Gymnasieskola 24 30.8  

Universitet 48 61.5  

    

Sysselsättning    

Arbetar 29 37.2  

Studerar 24 30.7  

Föräldraledig 10 12.8  

Arbetssökande 11 14.1  

Långtidssjukskriven 4 5.1  

    

Födelseland    

Sverige 30 38.5  

Utomlands 48 61.5  
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Instrument 

Frågor om födelseland, utbildningsnivå sysselsättning ställdes och kunde svaras 

på genom att välja passande alternativ. Även ålder kontrollerades för i en ruta där 

respondenten kunde skriva in sin ålder. Förutom föregående frågor användes tre olika 

mätinstrument i studien och jag valde att göra tabeller som för alla tre instrumenten 

delades i tre frekvenser, för en lättare översikt över resultaten: 

The General Health Questionnaire-12 eller GHQ-12, är den korta version av de 

olika variationerna av detta mätinstrument som har använts flitigt sedan dess introduktion 

år 1978(Goldberg et al, 1978) och som mäter psykiskt välbefinnande. Hälften av 

påståendena i GHQ-12 är positivt konstruerade och mäts med likertskalan 0-1-2-3 där 0 

är “stämmer helt” och 3 är “stämmer inte alls”. Den andra hälften av påståendena är 

negativt konstruerade och mäts med likertskalan 3-2-1-0 där 3 är “stämmer helt” och 0 är 

“stämmer inte alls”. Svaren räknas ihop och ett resultat mellan 0 och 36 registreras(tabell 

2). Ju högre siffran är, desto mer psykisk ohälsa upplevs av respondenten(Sconfienza, 

1998). 

Tabell 2. GHQ-skalor  

 Värde 

Psykisk ohälsa 36-24 

Balanserad psykisk hälsa 23-12 

Stark psykisk hälsa 12-0 

 

Det andra mätinstrumentet som har använts är Perceived Ethnic Discrimination, 

PED-Q(Contrada et al., 2001), och består av 22 items som besvaras av en 7-gradig likert-

skala om hur ofta respondenten har utsatts för olika typer av diskriminering där 1 är 

“aldrig” och 7 är “mycket ofta”. Påståendena är konstruerade för att täcka olika typer av 

etnisk diskriminering som verbal diskriminering, uteslutning, våld eller hot om våld på 

grund av etnicitet och nedvärderande bemötning. Resultaten kunde variera från 22 till 154 

och ju högre siffra desto mer upplevd diskriminering(tabell 3). 
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Tabell 3. PED-skalor  

 Värde 

Hög PED 154-111 

Medel PED 110-67 

Låg 66-22 

 

Det tredje instrumentet, The Acculturation Index(Ward, Rana-Deuba, 1999), 

mäter ackulturation och består av 21 påståenden om hur lik man upplever sig själv att 

vara och leva i jämförelse med etniskt svenska invånare. Påståenden om bland annat 

kläder, boende, värderingar och kommuniceringssätt mäts i en fyra gradig likert-skala, 

där 1 indikerar assimilering, total likhet med etniskt svenska invånare och 4 indikerar 

traditionalism, total olikhet med etniskt svenska invånare. Ju högre siffra, desto mindre 

upplevde deltagarna sig att vara lika etniskt svenska invånare(tabell 4). Resultaten kunde 

variera mellan 21 och 84.  

Tabell 4. ACK-skalor 

 Värde 

Assimilation 21-41 

Integration 42-62 

Traditionalism 63-84 

 

Procedur 

Efter en kort beskrivning(Bilaga 1)skrev alla tre mätinstrument in i ett Google-

formulär och därutöver lades till frågor om ålder, utbildningsnivå, sysselsättning och om 

man var född i Sverige eller i utlandet. Alla frågor var obligatoriska och det gick inte att 

skicka in enkäten om något svar fattades. Formuläret distribuerades sedan främst genom 

Facebook-inlägg i olika grupper inom min bekantskapskrets som hade en mångkulturell 

närvaro och vissa som även hade arabisk text i sin benämning. I inläggen ombads 

kvinnliga läsare att fylla i enkäten för att hjälpa till att kartlägga målgruppens känslor och 
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upplevelser av vardagen i Sverige. De ombads även att sprida vidare formuläret så att så 

många som möjligt kunde delta.  

Efter 23 dagar av insamling av material hade totalt 78 svar kommit in. De tre olika 

mätinstrumenten skiljdes åt och uträkning av resultat skedde. Resultaten skrevs sedan in 

i SPSS med övrig deltagarinformation för analys. 

Etik 

Hänsyn togs till vetenskapsrådets fyra huvudkrav för deltagaretik (Langemar, 

2008). Deltagarna informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt. De informerades 

även om publiceringen av studiens resultat som C-uppsats och garanterades 

konfidentialitet och anonymitet av all information. Inga deltagare behövde ange någon 

personlig information som skulle kunna spåras tillbaka till dem. Ingen information som 

framkom kommer att utnyttjas i andra sammanhang. 
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Resultat 

Syftet med studien var att replikera föregående studiers resultat om ett positivt 

samband mellan psykisk ohälsa och upplevd diskriminering samt undersöka vilket 

samband ackulturationsstrategi och upplevd diskriminering har. Skillnader mellan 

individer som är födda i Sverige och de som är födda utomlands skulle också 

undersökas vad avser psykisk ohälsa, upplevd diskriminering och ackulturationsstrategi.  

Deltagarurvalets resultat i mental hälsa(GHQ) kalkylerades, n=78, M=14.00, 

SD=9.54. Det lägsta registrerade resultatet var 0 och det högsta var 32 av maximum 36. 

Medelvärdet låg alltså i nivån balanserad psykisk hälsa. 

Deltagarurvalets resultat i ackulturationsindex(ACK) var n=78, M=51.74, 

SD=11.69, med 24 som lägst och 73 som högst. Medelvärdet låg i integrationsnivån. 

Resultaten av upplevd etnisk diskriminering(PED) n=78, M=58.92, SD=28.15 

med 22 som lägst och 105 som högst. Medelvärdet hamnade i frekvensen för låg 

upplevelse av etnisk diskriminering.  

 

Korrelationer 

Pearsons r användes för att testa alla variabler för eventuella korrelationer som 

kan vara av intresse, särskilt de mellan mental hälsa(GHQ), ackulturationsindex(ACK) 

och upplevd etnisk diskriminering(PED) och de andra variablerna.  

GHQ hade signifikanta samband med alla variabler förutom sysselsättning och 

födelseland(tabell 5). Signifikanta samband kunde även konstateras i alla variablers 

interaktion med ACK. PED hade signifikanta samband endast med sysselsättning, 

födelseland, ACK och GHQ. Den existerande multikollinariteten mellan variablerna är 

dock inte tillräckligt hög(r<.8) för att kunna försvaga sambandet mellan dem och den 

beroende variabeln GHQ.  
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Tabell 5.  Korrelationer mätta med Pearsons r och deras signifikansvärde. 

 GHQ ACK PED 

Variabler r p r p r p 

Ålder -.419** .001 -.309** .006 .076 .506 

Utbildning -.431** .001 -.244* .031 -.141 .217 

Sysselsättning -.102 .374 .325** .004 .282* .012 

Födelseland -.164 .151 .260* .021 .471** .001 

GHQ - -     

ACK .464** .001 - -   

PED .335** .003 .442** .001 - - 

       ** Signifikans till .01 nivå   * Signifikans till .05 nivå 

 

Regressionsanalys 

En multivariat linjär regression användes för att beräkna relationen mellan GHQ och de 

övriga variablerna. Resultaten visade en signifikant regression på (F(6, 71) = 11.523, p 

< .000) med R² = .493. Samtliga variabler hade signifikanta samband med General 

Health förutom ackulturation och sysselsättning(tabell 6). 

 

Tabell 6.  Resultaten av en multivariat linjär regression med GHQ som beroende variabel. 

 B SE B β t p 

ACK .07 8.14 .08 .69 .492 

PED .15 .10 .45 3.41 .001 

Ålder -.40 .09 -.50 -4.59 .001 

Utbildning -4.42 1.31 -.30 -3.36 .001 

Sysselsättning -.39 .51 -.77 -.765 .447 

Födelseland 5.37 2.22 .276 2.42 .018 
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ANOVA 

För att utforska eventuella skillnader mellan svenskfödda och utomlandsfödda deltagare 

gjordes en deskriptiv utforskningsanalys för GHQ, ACK och PED(tabell 7). Därefter 

användes en envägsANOVA för att mäta styrkan och signifikansen av skillnaderna. De 

deltagare som var födda i Sverige visade aningen högre resultat på ackulturationsindexet 

men låg fortfarande på integrationsnivån och F(1, 76)=5.53, p=.021. De svenskfödda 

deltagarna upplevde mer, dock inte signifikant mer, psykisk ohälsa, F(1,76)=2.10, 

p=.151, och högre nivåer av etnisk diskriminering som låg på medel på tolkningsskalan 

än de som var födda utomlands som hade ett lågt resultat på samma skala, F(1, 76)=21.72, 

p=.001.  

 

Tabell 7. Mellangruppsskillnader i födelselandsvariabeln. 

 GHQ ACK PED 

 M SE M SE M SE 

Född i Sverige 16.0 1.5 55.6 1.7 75.6 5.3 

Född utomlands 12.8 1.5 49.4 1.8 48.5 3.2 

 

 

Övriga resultat 

Andra fynd som inte ingick i hypoteserna för denna studie var bland annat skillnaderna 

mellan deltagargrupperna i variabeln sysselsättning när det gällde upplevd 

diskriminering. En deskriptiv  analys av den variabeln visade att de som studerade hade 

högst upplevelse av diskriminering, M=74.9, SD=5.7, följda av den arbetssökande 

gruppen, M=67.2, SD=5.1 och den arbetande gruppen, M=56.2, SD=5.0. Föräldralediga 

och långtidssjukskrivna hade lägst resultat.  
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Diskussion 

Som i många föregående studier av diskriminering och dess negativa effekt över mental 

hälsa har även denna studie konfirmerat sambandet(Aichberger et al, 2015; Mewes, 2010; 

Cuevas, 2012; Todorova, 2010; Fassaert, 2011). Att uppleva etnisk diskriminering har en 

negativ effekt på det psykiska välbefinnandet och ju mer dessa kvinnor utsätts för det 

desto mer psykisk ohälsa upplever de.  

När det gäller skillnaden mellan gruppen som är födda utomlands och de som är 

födda i Sverige fanns vissa limitationer till studien. Det gick inte att veta hur länge de 

som är födda utomlands hade bott i Sverige vilket kan ha försvagat resultaten i 

jämförelsen mellan dessa två grupper. Den som har fötts utomlands men kommit hit som 

barn kan räknas som en svenskfödd när det gäller språk, utbildning och ackulturation. 

Med detta sagt har resultaten visat att de som är födda i Sverige upplevde etnisk 

diskriminering mer än de som var födda utomlands. Samtidigt hade de inte en signifikant 

högre nivå av psykisk ohälsa, vilket motsäger sig resultatet av studien som konfirmerar 

att etnisk diskriminering leder till psykisk ohälsa. Detta kan innebära att den gruppen som 

är födda i Sverige har utvecklat effektiva copingstrategier för att hantera den upplevda 

diskriminering utan att låta den påverka deras psykiska hälsa.  

Vidare studier inom detta område har mycket att utforska. Copingstrategier är en 

mycket intressant variabel att ha i en liknande studie som denna. I en större studie hade 

båda könen kunnat inkluderas och mer specifika variabler kunnat kontrolleras för som 

hur många år man bott i Sverige och hur många svenska personer man kommer i kontakt 

med dagligen. Ackulturation hade kunnat studeras mer ingående och copingstrategier för 

ackulturationsrelaterad stress studeras.  

När det gäller mellangruppskillnaderna i sysselsättningsvariabeln var det mer 

förväntat att kvinnorna som studerade inte skulle stöta på mycket etnisk diskriminering 

medan kvinnorna som arbetade skulle uppleva mer etnisk diskriminering, men så var inte 

fallet. Det visade sig att kvinnorna som arbetade stötte inte på någon signifikant etnisk 

diskriminering vilket nu i efterhand låter troligt eftersom de inte hade fått positionen om 

etnisk diskriminering var något som överskuggade arbetsplatsen. Men däremot visade det 

sig att de kvinnor som studerade hade högst resultat upplevd diskriminering, fastän 

utbildningssäten ingår oftast i den offentliga sektorn, som har visat sig ha mindre fall av 

etnisk diskriminering(Midtboen, 2013), och svensk lag dikterar att etnisk diskriminering 

är olagligt. Det är inte tydligt från vilket håll detta sker, medstudenter eller lärare, men 
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det hade varit ytterst intressant att undersöka detta vidare. Oavsett vilket håll den etniska 

diskriminering kommer från, är det mycket viktigt att åtgärda det problemet så att inte 

kvinnor med invandrarbakgrund avskräcks från att utbilda sig.  

Den arbetssökande gruppen hade också en relativt hög upplevelse av 

diskriminering, det kan bero på att de upplever att just det är skälet till att de inte har 

någon anställning, eller att de verkligen nekas anställning på grund av sin etniska 

tillhörighet.  

Minst upplevelse av etnisk diskriminering hade grupperna som var föräldralediga 

och långtidssjukskrivna, som kan förklaras av att de har mindre interaktioner med 

främmande människor. 

Kvinnor i allmänhet i dagens samhälle utsätts för olika sorters könsdiskriminering 

i alla stadier i livet från hemmiljö till skolor till arbetsplatser. Att därutöver vara en kvinna 

med invandrarbakgrund gör en extra utsatt. Vare sig det är namn, utseende, brytning eller 

till och med klädstil som skiljer dem från etniskt svenska kvinnor, så står kvinnor med 

invandrarbakgrund ut i den svenska samhällsbilden. 

Inom denna grupp finns även skillnader som är intressanta att beakta. Är man född 

i Sverige eller har kommit till Sverige som barn skiljer man sig ganska mycket från till 

exempel en nyinvandrad kvinna som har bott i Sverige i tre år, en nyinvandrad kvinna 

med en universitetssutbildning skiljer sig från en som bara har gått på grundskola, 

skillnaderna är många i en så mångfacetterad grupp. Det finns dock ett behov av att börja 

kartlägga dessa kvinnors upplevelser eftersom de är kraftigt underrepresenterade i både 

socialvetenskapliga och psykologiska studier.  
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Bilaga 1 

Denna enkät kommer att ligga som underlag till en C-uppsats i psykologi vid 

Linnéuniversitetet. All information som anges nedan kommer endast att användas i detta 

syfte och anonymitet gäller för alla deltagare. 

Vänligen fyll i det svar som mest stämmer in på hur du har känt dig de senaste 

veckorna. 


