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Abstrakt
Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns en skillnad mellan första och andra
generationens invandrare och hur de upplevde olika ackulturationsstrategier. Studiens struktur
är uppbyggd med en kvantitativ ansats. De nyckelbegrepp som har används genom studien och
som utgör grunden är integration, assimilation, separation och marginalisering. Tidigare
forskning har visat på att andra generationens invandrare föredrar ackulturationsstrategin
integration mer än första generationens invandrare. Det ingick 117 respondenter där första
generationen bestod av 57 respondenter och andra generationen bestod av 60 respondenter.
Respondenterna kom från länder spridda över hela världen och var även bosatta i flertalet städer
runt om i Sverige. Resultatet stämmer i stort sätt överens med vad den tidigare forskningen
sagt. Andra generationens invandrare föredrar ackulturationsstrategin integration mer än första
generationen invandrare. Dock så visade denna studies resultat att denna skillnad inte var så
stor. Det visades även att marginalisering är den ackulturationsstrategi som respondenterna
föredrog minst, oavsett vilken generation de tillhör.

Nyckelord: Ackulturation, Migration, Integration och Separation.

Abstract
The aim of this study was to investigate whether there was a difference between first and
second-generation immigrants and how they experienced different acculturation strategies. The
structure of the study is structured with a quantitative approach. The key concepts used, which
are the foundation of the study, are integration, assimilation, separation and marginalization.
Previous research has shown that second-generation immigrants prefer the acculturation
strategy integration more than first-generation immigrants. There was a total of 117
respondents where the first generation consisted of 57 respondents and the second generation
consisted of 60 respondents. Respondents came from countries spread all over the world and
were also resident in cities from all over Sweden. The result is broadly in line with what the
previous research said. Second generation immigrants prefer the acculturation strategy
integration more than the first generation of immigrants. However, this study showed that this
difference was not so great. It was also shown that marginalization is the acculturation strategy
that respondents preferred least, no matter what generation they belong to.

Keywords: Acculturation, Migration, Integration and Separation.
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1. Introduktion
1.1 Inledning (Problemformulering)
Sverige har alltid i viss utsträckning haft invandring och utvandring. Detta har gjort sig extra
påtagligt under det senaste århundradet då historiska event har kommit att bidra till att individer
valt att migrera i stundtals stora vågor i olika syften. Migration är ett begrepp som sammanväver
flera olika typer av invandring. Exempelvis kan det handla om att människor tvingas fly, valt
att söka arbete eller studera i ett annat land (Migrationsverket, 2014). Enligt Kerstin Almqvist
(2006) så kommer en sådan migration till ett annat land oundvikligen innebära att den etniska
identiteten, det vill säga medlemskapet av en etnisk grupp, förändras oberoende av orsaken till
att migrationen tog plats. Till följd av detta kommer en individ som migrerat till Sverige att
behöva hantera den etniska identiteten. Detta då personen i fråga har sitt ursprung i en annan
etnisk fraktion än den som kan anses vara den dominerande för den plats där individen har
bosatt sig.

Identitet är ett begrepp som kan ses som en viktig beståndsdel när det ur ett socialpsykologiskt
perspektiv analyseras över den förändring som sker när en individ migrerar från ett land till ett
annat. Johansson och Lalander (2014, s.108) menar att identitet är flertalet berättelser som
beskriver vem individen anser sig vara. Identiteten skapas utifrån sociala sammanhang
tillsammans med de signifikanta andra, det vill säga till exempel släkt, vänner och familj
(Johansson & Lalander, 2014, s.29). Identiteten kan aldrig ses som något slutgiltig utan det
måste beaktas som något ständigt förändringsbart (Johansson & Lalander, 2014, s.108). Ett
element inom identitet är etnisk identitet. Denna typ av identitet att vara en del av en etnisk
grupp där individen uppvisar vissa specifika sätt att tänka, bete sig samt uppleva olika
händelser. Den etniska identiteten är något som inte direkt kan påverkas på samma sätt som
många andra element inom identiteten, då den delvis är grundad i biologiska faktorer. Alltså är
den etniska identiteten kopplad till vilken familj och etnisk grupp en individ föds in i. Som
vilken annan identitet som helst skapas den inte endast genom individens egna upplevelser om
sig själv och den etniska gruppen utan även beroende på hur omgivningen betraktar den etniska
gruppen (Almqvist, 2006).

Den interaktion som sker mellan båda parter, det vill säga migranterna och majoritetsgruppen,
vid en migration kan komma att se olika ut. Den kan även vid flertalet olika situationer tolkas
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ur sitt sammanhang och det är oundvikligt att en part skulle kunna gå oförändrad ur ett sådant
samspel (Sam & Berry, 2010). Även vid ackulturation, det vill säga hur väl individen förstår
resultatet av de fenomen som uppstår när olika kulturer kommer i kontakt med varandra, är
detta påtagligt (Redfield, Linton & Herskovits, 1936). Se punkt 2.1 för vidare beskrivning. I
Sverige har det under det senaste decenniet setts en ökad migrationsvåg till landet. Mellan år
2014 och 2015 steg siffran från 81 301 till strax över det dubbla med hela 162 877 personer
som ansökte om asyl i landet (Migrationsverket, u.å.). Tidigare har det även kunnat ses en ökad
våg av invandring under 1970-talet, då 77 326 individer invandrade till Sverige (SCB, u.å.).
För att skapa en förståelse för det resultat som uppkommit vid denna invandring och hur de
olika kulturerna hanterat kulturbytet, både på kort- och lång sikt, finns det rimliga skäl att
undersöka olika generationer för att se om det finns olika hanteringssätt av detta byte.

Två generationer som anses vara mer påtagliga för att uppleva en så kallad kulturskillnad eller
kulturkrock är första och andra generationen. En individ från exempelvis tredje eller senare
generationer har en så pass gynnsam koppling till mottagarlandet att dessa skillnader inte är
lika märkbara eller påtagliga. Begreppet första och andra generationens invandrare kan anses
vara svårtolkat. En definition av första generationens invandrare kan ses som utrikesfödda
individer (King & Christou, 2008, s. 2). En definition av det senare kan ses som barn födda av
utlandsfödda föräldrar (King, 2012). Därmed kan dessa inte tolkas som migranter utan snarare
födda in i mottagarlandet av migrerade föräldrar (King & Christou, 2008, s. 2). Ett exempel på
första och andra generationens svårtolkning kan ses i faktumet att barn under åldern av tio år
som immigrerat ofta får en annan möjlighet att integreras i samhället än vad barn över denna
ålder får. Inom flertalet studier och sammanhang kan det därmed ses att barn under åldern av
tio år ofta kategoriseras som om de tillhörde den andra generationen (Rumbaut, 2004). Detta
även om de alltså inte är födda i mottagarlandet. Socialisationen sker när barnet är så pass ungt
och påverkbart att individer i denna åldersgrupp har betydligt lättare att integreras i det nya
samhället och därmed har andra möjligheter än vad en individ som migrerade vid en högre
ålder skulle ha haft. Denna socialisation påbörjas redan då barnet föds och det är i mötet med
signifikanta andra som barnet får uppleva och förstå sig själv och andra (Johansson & Lalander,
2013).
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1.2 Syfte och Hypoteser
Syftet med denna kvantitativa undersökning är att se om det finns en skillnad mellan första och
andra generationens invandrare och vilken av ackulturationsstrategierna de föredrar.

De fyra ackulturationsstrategierna består av integration, assimilation, separation och
marginalisering. Integration förutsätter att individen tar sig an båda kulturer och assimilation
menar att individen istället föredrar kulturen i mottagarlandet. Separation kan sedermera ses
som att individen föredrar den tidigare kulturen och marginalisering går att tolkas som att
individen istället förkastar båda kulterna. Se punk 2.2.

Följande hypoteser lyder:
H1 Andra generationens invandrare föredrar att använda ackulturationsstrategin integration mer
än första generationen
H2 Andra generationens invandrare föredrar att använda ackulturationsstrategin assimilering än
första generationen
H3 Första generationens invandrare föredrar att använda ackulturationsstrategin separation mer
än andra generationen
H4 Första generationens invandrare föredrar
marginalisering mer än andra generationen

att

använda

ackulturationsstrategin

En mer detaljerad beskrivning om hur hypoteserna utformats beskrivs under punkt 3.4.

1.3 Disposition
Uppsatsen börjar med kapitlet “Teoretisk utgångspunkt” med en genomgång i
ackulturationsbegreppet samt de fyra ackulturationsstrategierna. Därefter följer kapitlet
“Tidigare forskning” där det beskrivs studier med utgångspunkt i ackulturationsstrategier,
studier med utgångspunkt i generationsskillnader inom familjer och avslutas sedan med en
beskrivning kring hypotesernas kopplingar till den tidigare forskningen. Under kapitlet
“Avgränsning” beskrivs de olika delar som denna studie inte inkluderar. Därefter följer kapitlet
“Metod” som består av studiens metodval, det instrument som ingått och även urvalet. Under
detta kapitel beskrivs också studiens tillvägagångssätt, val av analysmetod, studiens validitet
och reliabilitet samt de olika etiska övervägandena. Under kapitlet “Resultat och analys”
beskrivs de resultat som framkommit under studiens gång, med utgångspunkt i de fyra olika
ackulturationsstrategierna. Avslutningsvis presenteras kapitlet “Diskussion och slutsatser” där
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det finns en resultatdiskussion, metoddiskussion, vilka som var studiens styrkor och svagheter,
vad eventuell framtida forskning kan fokusera på samt studiens slutsatser.

2. Teoretisk utgångspunkt
De teoretiska utgångspunkterna nedan beskriver begreppet ackulturation på ett övergripligt sätt
och lägger sedan ett huvudsakligt fokus på Berrys (1997) fyrfaldiga modell angående de olika
ackulturationsstrategierna som är ankrade i två olika dimensioner, se figur 1. Genom att ta upp
dessa fyra strategier skapas en djupare förståelse för begreppet som helhet.

2.1 Ackulturation
2.1.1 Definition
Ackulturation är ett begrepp som inom den klassiska benämningen definierar hur vi förstår
resultatet av de fenomen som sker när grupper av individer med olika kulturer kommer i kontakt
med varandra. Dessa fenomen kan komma att skapa efterföljande ändringar i den ursprungliga
kulturens mönster av antingen endera eller båda grupper (Redfield, Linton & Herskovits, 1936).
Almqvist (2006) har en liknande syn på ackulturation då de menar att begreppet främst används
som ett ändamål för att redogöra den förändring som tycks ske när en individ invandrar till ett
nytt land. Detta tar främst upp upplevelsen av den etniska tillhörigheten både på individnivå
men även över generationer. Begreppet har därmed kommit att nyttjas då vi analyserar och
diskuterar vilken typ av attityd de olika minoritetsgrupperna använder sig av i kontakt med det
nya landets kultur (Almqvist, 2006).

Almqvist (2006) grundar många av sina teoretiska utgångspunkter i Berrys analytiska teorier
angående begreppet ackulturation. Berry’s ackulturationsmodell berör och diskuterar faktumet
att de kulturer som är involverade i det möte som sker hos migranter bör förstås utifrån ett
gemensamt perspektiv för att kunna ge en rättvis bild av processen (Berry, 2005). Ingen av
dessa grupper kommer att kunna gå oförändrad ur detta samspel då detta kan ses som en form
av två-vägs interaktion (Sam & Berry, 2010). Båda parter kommer därmed alltid att påverkas,
om än på olika sätt eller olika mycket, men en form av effekt kommer oundvikligen alltid att
ske. Den process som sker vid ackulturation kan ses som långtgående och därmed någonting
som sker över en längre period av tid. Därmed är även mönstret som uppvisas vid invandring
föränderlig. Individerna som exempelvis invandrar till ett nytt land måste bland annat lära sig
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ett nytt språk, beteendemönster och andra saker som är typiska för den nya kulturen (Berry,
2005).

2.2 Ackulturationsstrategier
Sam och Berry (2010) menar att det finns två typer av problematik som kan uppstå då en individ
invandrar till ett nytt land. Den första av dessa består av graden av vilja som individen besitter
att vidhålla den ursprungliga kulturen och dess identitet. Den andra typen av problematik är
hur väl individen önskar sig ha kontakt med de individer som inte anses tillhöra samma grupp,
men även hur villig sagd individ är att delta i den andra gruppens sociala aktiviteter. Det är
utifrån denna grundproblematik som Berry grundat fyra ackulturationsstrategier, nämligen
assimilation, integration, separation och marginalisering. Dessa strategier skall komma att
fungera som en form av indikator för hur väl individen balanserar denna existerande
grundproblematik, och huruvida individen tar sig an den nya kulturen eller inte (Sam & Berry,
2010). Bourhis, Moise, Perreault och Senecal (1997) menar att de första modellerna som
försökt att förklara begreppet ackulturation, enbart har påvisat en viss del av den process som
sker när migranter upplever ett kulturutbyte. De menar alltså att dessa modeller har varit
endimensionella och att den tvådimensionella modellen som Berry tagit fram är den som flest
socialpsykologer använder sig av i modern tid då den kan tolkas som mer utförlig (Bourhis et.
al, 1997). Sam och Berry (2010) menar att ackulturationsprocessen inte bör ses som något
slutgiltigt då förändringar kan komma att ske över tid. På individnivå är det mer påtagligt att
de situationer som uppstår kan tänkas påverka individens val av strategi (Sam & Berry, 2010).

Figur 1 illustrerar de fyra olika stadier som Berry beskriver i ackulturationen. Figuren menar
att identifikationen som individen upplever, minoritetsgruppen (den egna gruppen) eller
majoritetsgruppen (mottagarlandets grupp), påverkar vilken typ av strategi som individen kan
komma att föredra. Det anses finnas två olika dilemman, eller även kallat dimensioner, som
påverkar vilken ackulturationsstrategierna som individen föredrar.
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2.2.1 Integration
Sam & Berry (2010) menar att ackulturationsstrategin integration används då individen
upplever en känsla av att vilja behålla den egna kulturen likväl som de samtidigt vill ha dagliga
interaktioner med andra grupper i den nya kulturen. Därmed behåller individen några delar av
den kulturella bakgrunden samtidigt som denne även söker en gemenskap och ett
deltagandeskap som en väsentlig del av ett större nätverk (Sam & Berry, 2010).

Begreppet integration avses i vardagliga sammanhang ofta vara en individs sätt att anpassa sig
till en ny kultur och samhälle. Denna tolkning kan dock anses vara missvisande då det snarare
kan ses som ett ömsesidigt utbyte mellan samhälle och individ. Vid studier kring internationell
migration och etniska relationer används främst detta begrepp för att beskriva de sociala
processer som personer, grupper eller minoriteter genomgår när de flyttar till ett nytt samhälle
(Integration, u.å.). Almqvist (2006) beskriver begreppet integration som karaktäriserande för
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att individen vill arbeta för att bevara den tillhörighet och gemenskap som denne ansåg sig ha
i den tidigare etniska kulturen. Detta bör ske samtidigt som individen även vill bibehålla ett
aktivt deltagandeskap i det nya samfundet. Integration anses även vara den mest önskvärda av
de fyra ackulturationsstrategierna (Almqvist, 2006).

2.2.2 Assimilation
Assimilation är den strategi som individer använder när de inte vill vidhålla sin egna kulturella
identitet utan istället snarare söker interaktioner med andra kulturer. I vissa fall av
assimilationen kan även individen helt anta sig den nya kulturens värderingar, normer och
traditioner (Sam & Berry, 2010). Berry (1997) menar att individer vars utseenden urskiljer dem
från resterande befolkning kan komma att uppleva diskrimination som en följd av detta. Detta
kan i sin tur leda till att individerna motsträvigt söker sig till ackulturationsstrategin
assimilation. Vidare beskriver Berry (1997) att många nationer har politik och program som
även kan analyseras genom de fyra olika ackulturationsstrategierna. Det Berry (1997) beskriver
med analysen är att det finns olika förväntningar på hur individer borde anpassa sig till det nya
samhället i olika stater. Exempelvis kan samhället lägga en press på migranten att assimileras
in i samhället. Följaktligen skulle detta i praktiken innebära att alla migranter bör bli som
befolkningen av den av majoritet i landet (Berry, 1997).

2.2.3 Separation
Berry (2005) anser att separation går att tolka som den vikt migranterna lägger på att hålla kvar
de värderingar och traditioner som existerar i den ursprungliga kulturen. Detta ska då enligt
Berry (2005) ske samtidigt som individen tar avstånd till att ta del av den nya kulturen. Dessa
individer värderar alltså att vidhålla den egna kulturen och undviker därmed kontakt med
medlemmar ur det nya samhället (Sam & Berry, 2010). Enligt Berry (2005) finns det en
sammankoppling med de olika ackulturationsstrategierna och diskriminering. Individer som
upplever högre former av diskriminering har större sannolikhet att föredra separation som
strategi. De individer som säger sig uppleva mindre diskrimination föredrar istället snarare
integration eller assimilation som ackulturationsstrategi. Ur detta kan vi dra en slutsats om att
migranter som upplever bortstötning från samhället kommer att bemöta samhället på ett
liknande sätt (Sam & Berry, 2010). Detta är varför det är viktigt att benämna och lägga vikt på
det faktum att ackulturationen är en interaktion mellan två eller fler parter och därmed påverkas
dessa parter av varandra.
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2.2.4 Marginalisering
Marginaliseringsstrategin går att definiera som att individen besitter väldigt lite intresse eller
möjlighet till att vidhålla den egna kulturen. Samtidigt har även individen lite intresse i att skapa
nya relationer med andra. Detta sker ofta till följd av exkludering från samhället eller
diskrimination (Sam & Berry, 2010). Marginalisering kan vara en strategi som kan komma att
skapa förvirring och ångest hos individen. Enligt Berry, Kim, Power, Young och Bujaki (1989)
kan detta komma att visa sig i att individen upplever alienation samt en känsla av förlorad
identitet. Berry (1997) menar att människor sällan själva väljer marginalisering som
ackulturationsstrategi. Istället menar han att människor ofta blir marginaliserade då
majoritetsgruppen påtvingar assimilering hos migranten, se 2.2.2, i kombination med påtvingad
segregation, det vill säga åtskiljandet av befolkningsgruppen (Berry, 1997).

3. Tidigare forskning
Rubrikerna som följer presenterar den tidigare forskning som författarna funnit angående ämnet
ackulturation. Författarna börjar med att presentera forskning som gjorts kring
ackulturationsstrategier där alla fyra underbegrepp bestående av integration, marginalisering,
assimilation och separation använts. Sedan presenteras studier specifikt utförda inom Europas
gränser som även dessa skildrar studier med bakgrund i ackulturationsstrategierna. Vidare
presenterar författarna tidigare forskning som gjorts med fokus på den ackulturationsstrategi
som anses vara mest eftertraktad, nämligen integration. Slutligen redogörs det tillvägagångssätt
som använts vid skapande av hypoteserna, som är grundade i den tidigare forskning som
presenterats.

3.1 Studier med utgångspunkt i ackulturationsstrategier
Forskning med utgångspunkt i de olika ackulturationsstrategierna existerar i stor omfattning. I
vissa fall så används begreppet i sin helhet men i flertalet sammanhang presenteras även
begreppet ur andra synvinklar av författare som själva drar slutsatser och fortsättningar på det
begrepp som Berry (1997) myntat. Sodowsky, Wai Ming Lai och Plake (1991) nämner i sin
studie de olika ackulturationsstrategierna som assimilation, integration, avslag samt
avkulturation. Avslag inom denna benämning delar karaktäristiska drag som gör att begreppet
kan kopplas samman med ackulturationsstrategin separation medan avkulturation delar liknar
begreppet marginalisering.
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Sodowsky et al. (1991) illustrerar i sin studie en jämförelse utförd i USA som lägger ett
huvudsakligt fokus på latinamerikanska och asiatamerikanska invandrare. Inom resultatdelen
presenterar författarna en upptäckt av skillnader hos första och andra generationens migranter.
Den första generationen av migranter uppvisade enligt Sodowsky et al. (1991) en lägre
ackulturation jämfört med den andra generationens invandrare. Vidare så kan vi tolka utifrån
resultatdelen att den andra generationens invandrare samt även senare sådana uppvisade en
större orientering gentemot ackulturationsstrategierna assimilation och integration (Sodowsky
et al., 1991). Det vill säga att de senare generationerna var mer involverade i det nya samhället
och har endera behållit en del av den tidigare kulturen eller tagit avstånd från den helt.

3.1.1 Studier utförda inom Europa med utgångspunkt i ackulturationsstrategi
Det kan vara av hög relevans att studera tidigare forskning som gjorts inom ett begränsat
område för att få största möjliga förståelse. Zagefka och Brown (2002) utformade en studie
utförd i Tyskland, vilken bestod av 321 studerande respondenter i åldrarna 12–19 år. Av
deltagarna var 193 etniska tyskar och 128 personer var migranter. Gruppen med migranter
bestod av 44 personer med härkomst i Turkiet, 40 personer med rysk-tysk härkomst, 14
polacker, 10 libaneser, 6 med härkomst i Kosovo samt 14 personer med spridd härkomst.
Studien fokuserade på vilka ackulturationsstrategier som de etniska tyskarna och migranterna
föredrog mest, eller vilken ackulturationsstrategi de olika grupperna tror att respektive grupp
föredrog allra mest.

Resultatet av Zagefka’s och Brown’s (2002) studie visar att både individer födda i Tyskland
och migranterna i landet föredrar, eller anser att den andre föredrar ackulturationsstrategin
integration. Studien visade att 19 procent av tyskarna föredrar marginalisering, vilken är den
strategin som migranterna ansågs tycka minst om, då enbart 2 procent av migranterna uppgavs
föredra detta. Resultatet visar att migranternas uppfattning kring vilka strategier tyskarna
föredrar är ganska precis, till skillnad från tyskarnas uppfattning som inte riktigt stämmer
överens med vilka strategier migranterna föredrar. Skillnaden hamnar i att migranterna faktiskt
föredrar de strategier som innehåller kontakt med värdlandet, det vill säga strategierna
integration eller assimilation. Medan tyskarna tror att migranterna föredrar strategierna som
innebär kopplingar till migranternas tidigare kultur, det vill säga strategierna integration eller
mer separation (Zagefka & Brown, 2002).
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Ytterligare en studie som undersöker de olika ackulturationsstrategierna är den utförd av
Groenewold, de Valk och van Ginneken (2013). Författarna har främst engagerat sig i att
undersöka andra generationens turkiska migranter bosatta i 11 städer belägna inom Europa.
Deras

grundläggande syfte var att undersöka vilken som var den föredragna

ackulturationsstrategin hos nämnd grupp. De städer som använts för denna specifika studie var
Amsterdam, Rotterdam, Paris, Strasbourg, Basel, Zürich, Linz, Wien, Berlin, Frankfurt och
Stockholm. Medelåldern på de deltagande respondenterna var mellan 23–26 år. Resultatet
visade att assimilation hos turkiska andra generationens invandrare var relativt låg i majoriteten
av de städer som undersöktes i detta fall. Dock så visade resultatet att individer från Stockholm
föredrog denna strategi betydligt mer jämfört med de andra städerna med sina 27 procent.
Utöver Stockholm uppvisade även Zürich och Paris, med 21 respektive 19 procent, betydligt
högre indikationer på att de föredrog denna strategi jämfört med exempelvis Amsterdam och
Rotterdam som uppvisade 3 och 5 procent av den totala respondentgruppen i staden.

Vidare visar Groenewold et al. (2013) forskning att integration tydligt är den föredragna
strategin från alla städer förutom i Wien. Detta då Wiens turkiska migranter uppges söka sig
mer mot ackulturationsstrategin marginalisering, med hela 44 procent. Detta är en betydligt
högre siffra än vad de andra städerna uppvisade gällande samma strategi. Den sistnämnda
ackulturationsstrategin separation kan tolkas inom ramen för denna studie som att det finns
indikationer som talar för att städer belägna i Nederländerna i högre grad föredrar denna
strategi. Detta betydligt mer än någon annan av de städer som deltagit i denna studie.
Groenewold et al. (2013) menar att detta resultat indikera att det finns betydliga skillnader vid
jämförelse av andra städer enbart inom Europa.

Vidare har en studie i Italien utförts år 2015 av Inguaglia och Mussoa (2015) med 256
deltagande ungdomar mellan åldrarna 14–18 år. Av dessa var 127 migranter från Tunisien och
resterande kunde ses som etniska italienare. Av det resultat som framgick i studien visades att
ungdomar som migrerat kunde delas upp i två olika ackulturationsprofiler. Dessa bestod av
etnisk och integrerad-nationell. De individer som påvisades tillhöra den senare profilen
uppvisade högre självkänsla, tillfredsställelse och sociokulturell kompetens. Denna studie
använde sig av Mutual intercultural relations in plural societies (MIRIPS) frågeformulär för att
tolka de olika ackulturationsstrategierna. Se 5.1.2 för ytterligare information.
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Av det resultat som Inguaglia och Mussoa (2015) tagit fram, kunde det tolkas som att ungdomar
med bakgrund i Tunisien uppvisde ackulturationsstrategier som stämmer överens med strategin
angående separation. Alltså att de höll sig mer till den tidigare kulturen än vad de gjorde till
den nya. Ytterligare resultat framtaget med hjälp av studien uppvisade att samma grupp av
ungdomar även påvisade ackulturationsstrategin integration. Det vill säga att gruppen behöll
både den egna kulturen samtidigt som den även tog sig an den andra. Att poängtera var att båda
typer av profiler (etnisk, integrerad-nationell) som nämns ovan analyseras i detta resultat.
Vidare studerade även forskarna skillnader mellan första och andra generationens invandrare
av migranter boende i Italien med ursprung i Tunisien. Detta resultat indikerade att första
generationens invandrare uppvisade högre separation än vad andra generationens invandrare
gjorde. Ett mycket lågt antal individer från första generationen uppgavs uppleva assimilation.
Det resultat som kunde ses från den andra generationens invandrare är att det är relativt jämna
indikatorer när det kommer till de två ackulturationstrategierna integration och separation.
Respondenterna från andra generationen uppvisade även betydligt högre känsla av assimilation
än vad första generationens invandrare gjorde under denna studie (Inguglia & Mussoa, 2015).

Vid analys av begrepp som kultur och kulturbyte uppstår ofta även en diskussion kring ett annat
begrepp, nämligen det om anpassningen (adaption) hos de individer som migrerar till ett annat
land. Detta tas bland annat upp i en studie utförd av Virta, Sam och Westin (2004) med ett
fokus på turkiska ungdomar, boende i Norge och Sverige. Virta et al. (2004) studerade
migranternas anpassning till det svenska och norska samhället. I studien deltog 111 ungdomar
med turkisk bakgrund boende i Norge, där hälften var födda i Turkiet. Det deltog också 296
ungdomar med turkisk bakgrund boende i Sverige, där 25 preocent var födda i Turkiet. Virta
et al. (2004) uppger att anledningen till att antalet ungdomar varierade så mycket i de två
grupperna var på grund av att proportionerna för ungdomar födda i de båda länderna skulle
stämma överens. Det deltog även 207 norska ungdomar och 226 svenska ungdomar som
referensgrupper. Totalt deltog det alltså 318 ungdomar från Norge och 522 ungdomar från
Sverige. Resultatet visade att ungdomarna från Norge med turkisk bakgrund indikerade en
sämre anpassning än de ungdomarna från Sverige med turkisk bakgrund. Den sämre
anpassningen går det att koppla till ackulturationsstrategin marginalisering medans den goda
anpassningen går att koppla till ackulturationsstrategin integration. Med detta menas att ju
bättre en individ har anpassats till det svenska eller norska samhället desto påtagligare är de för
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integration. Har en individ anpassats sämre till samhället är det större chans att personen är
marginaliserad (Virta et al., 2004).

3.1.2 Studier om ackulturationsstrategin integration
Inom flertalet studier har många författare valt att lägga ett huvudsakligt fokus på
ackulturationsstrategin integration. Detta kan komma att bero av faktumet att integration är den
fas individer eftersträvar mest efter att uppnå (Sam & Berry, 2010). Några av dessa studier
presenteras nedan.
Levitt (2009) presenterar i sin studie hur andra generationens invandrare ofta växer upp i
hushåll där de influeras av människor med bakgrund i den tidigare kulturen. Detta bidrar till att
individen även socialiseras in i ursprungslandets kulturella normer och värderingar (Levitt,
2009). Resultatet som framkommer i indikerar att människor ofta behåller band till sitt
ursprungsland samtidigt som de upplever en gemenskap med den nya kulturen. Detta kan
beskrivas som ackulturationsstrategin integration (Sam & Berry, 2010). Vilken ålder
individerna, tillhörande de båda generationerna, befann sig i under migrationsprocessen kan
komma att påverka hur väl de tar sig an det nya samhället (Telzer, 2010). Rumbaut (2004) är
en av de som diskuterar de åldersskillnader och dess påverkan inom begreppet ackulturation.
Enligt Rumbaut (2004) delas begreppet först och främst upp i två grupper, P1 (vuxna) och P2
(barn). Därefter delas även dessa in i underkategorier för att närmare kunna särskilja de olika
åldersstadierna.

Barn som tillhör den första generationens invandrare kan ses inom ramen av den andra
generationen om migrationsprocessen skedde under det tidiga stadiet av barnets existens
(Levitt, 2009). Resultatet indikerar att andra generationens invandrare eller barn till första
generationens invandrare, som definieras inom ramen av den andra generationen, inte är lika
benägna att anta sig den tidigare kulturen som deras föräldrar. De har därmed mindre strävan
att engagera sig i denna med samma intensitet eller frekvens som exempelvis deras föräldrar.
De sägs inte heller bli lika påverkade och influerade av ursprungslandets värderingar (Levitt,
2009). Frågeställningarna inför denna studie bygger på ett antagande om att barn till första
generationens invandrare inte kommer att delta inom den tidigare kulturens traditioner på
samma sätt som dess föräldrar. Alltså att de kan komma att uppvisa ackulturationsstrategi
assimilation som presenteras av Sam och Berry (2010).
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Den forskning som Levitt (2009) tagit fram skiljer sig åt från den gjord av Dennis, Basañez och
Farahmand (2010). I denna studie kan det uppmärksammas resultat som visar på att de barn
som är födda av migrerande föräldrar ofta tar del av de normer och sedvänjor från det land där
de är uppväxta. Författarna menar att dessa barn och ungdomar upplever integration då de hittar
en balans och avstår sig att välja mellan det nya landet- och ursprungslandets kultur. Istället
tar sig dessa individer an de möjligheter och utmaningar som kan komma att visa sig i den nya
kulturen såväl som den gamla. Författaren har slutfattningsvis kommit fram till att barn födda
av migrerande föräldrar inte känner någon press över att de måste bli en del av den nya kulturen
samtidigt som de bibehåller den tidigare kulturen (Dennis et al., 2010).

3.2 Studier med utgångspunkt i generationsskillnader inom familjen
Flera studier har lagt ett fokus på de skillnader som finns bland ackulturationsstrategierna
mellan föräldrar och barn. Vilket går att tolkas som skillnader över generationer, exempelvis
första och andra generationens invandare.

I en studie utförd av Lim, Yeh, Liang, Lau och McCabe (2008) undersöks relationen och
ackulturationen mellan barn och deras mödrar hos en del av den asiatiska befolkningen som är
bosatta i USA. Post-Hoc analysen i studien indikerade att konflikter beroende av övergående
generationsskillnader kunde uppvisas. Utifrån dessa resultat har författarna sett att ett
tillvägagångssätt för att hantera och reducera sådana konflikter kan komma att vara nödvändigt.
Detta menar de kan komma som ett resultat från att ett närmare band mellan föräldern och
barnet bildas. Detta kan exempelvis ske genom att föräldern uppvisar en ökad värme gentemot
barnet och ett minskat överbeskyddande (Lim et al., 2008). Resultatet indikerar att de flesta
ungdomar (50.6 procent) uppvisar att de upplever en tillhörighet till båda grupperna, vilket kan
liknas med de olika ackulturationsstrategierna med huvudsakligt fokus på integrationsstrategin.
Mödrarna uppvisar istället en högre samhörighet med den asiatiska identiteten vilket kan tolkas
som separationsstrategin (49.4 procent) (Lim et. al, 2008).

Resultatet framställt av Lim et al. (2008) överensstämmer med det resultat som tagits fram av
Lau, Yeh, Wood, McCabe, Garland och Hough (2005). Denna studie är utförd på mexikansk
amerikanska familjer och undersöker om det finns skillnader mellan generationerna och vilken
ackulturationsmodell de föredrar. De deltagande ungdomarna i studien är mellan åldrarna 12–
17 år. Lau et al. (2005) menar att valet av åldrarna skedde till grund för att det är mellan dessa
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åldrar som konflikter kan ses som eventuellt kulturella, samt att skillnaden mellan
generationerna är mer tydlig mellan dessa åldrar. Detta menar Lau et. al (2005) beror på att
under denna perioden genomgår ungdomarna en identitetsutveckling och söker efter att bli mer
självständiga. Resultatet från studien visar att de flesta ungdomarna, 38.1 procent föredrar
integration och att 29.6 procent av ungdomarna föredrar separation. För föräldrarna tycks de
flesta, 42.3 procent föredra separation. Även 29,2 procent fördrar integration inom denna
generation. De båda grupperna förhåller sig i studien minst till ackulturationsstrategin
marginalisering där 5,8 procent av ungdomarna och 3,1procent av föräldrarna uppgav resultat
som indikerade att de föredrog marginalisering (Lau et. al, 2005).

Birman och Tricket (2001) har konstruerat en studie om den process som sker vid ackulturation
på judiska ungdomar och deras föräldrar som migrerat som flyktingar från tidigare
Sovjetunionen. De är numera bosatta i USA där studien är utförd. Fokus ligger i studien på de
ungdomar som blivit födda i ett annat land än USA och sedan migrerat med deras föräldrar när
de var fortfarande var barn. Författarna av studien beskriver detta som 1.5 generationen. Den
typ av ackulturation som Birman och Tricket (2001) lägger fokus på i denna studie är
beteendemässig ackulturation, språkkunskaper och kulturell identitet. Författarna undersöker
närmare vilken av dimensionerna i ackulturationen som vardera grupper associerar sig med. Se
figur 1. Resultatet från studien visar att ungdomarna förstår och kan prata bättre engelska än
vad deras föräldrar kan. Däremot förstår och talar de ryska betydligt sämre än deras föräldrar.
Studien visar också att ungdomarna är mer adapterade till de amerikanska beteendena. När det
kommer till att respektera den ryska beteendemässiga kulturen och den amerikanska identiteten
kan ingen skillnad mellan ungdomarna och föräldrarna urskiljas. Det resultat som dock anses
mest ovanligt från studien är ungdomarna identifierar sig mer med den ryska kulturen än vad
deras föräldrar gör (Birman & Tricket, 2001).

3.4 Skapande av hypoteser
Valet av hypoteserna föll sig som sådant att författarna till denna studie funnit relevant fakta
inom tidigare forskning som pekade på ett mönster inom ämnet. Författarna kunde exempelvis
se att det fanns resultat som antydde att andra generationens invandrare föredrog att använda
sig av ackulturationsstrategin integration, vilket legat till grund för författarnas första hypotes.
Detta kunde författarna tolka utifrån tidigare framtagna artiklar och forskning (Birman &
Tricker, 2001; Dennis et al., 2010; Lau et al., 2005; Lim et al., 2008; Sodowsky et al., 1991).
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Ytterligare så har även författarna ur tidigare forskning kunnat tolka resultat som påvisade att
andra generationens invandrare föredrog ackulturationsstrategin assimilation mer än den första
generationen (Levitt, 2009; Sodowsky et al., 1991).

Sedermera kunde författarna se att det inom tidigare utförd forskning fanns tendenser som
hävdade att den första generationens invandrare oftare föredrog ackulturationsstrategin
separation. Flertalet studier utförda i länder lokaliserade över hela världen har påvisat detta
(Inguaglia & Mussoa, 2015; Lau, et al., 2005; Lim et al., 2008). Utöver dessa kunde även
författarna se att det fanns tidigare forskning som hänvisade till ackulturationsstrategin
marginalisering. Resultatet indikerade att den första generationens invandrare föredrog
marginalisering oftare än andra generationens invandrare avsågs göra (Lau, et al., 2005).
Utifrån tidigare forskning gick det även att se att marginalisering är den ackulturationsstrategin
som båda generationerna föredrog minst (Lau, et al., 2005; Zagefka & Brown, 2002). Detta
trots att det visats inom Groenewold’s et al. (2013) studie att migranter i Wien upplevde till
stor del marginalisering. Detta resultat kunde dock anses vara ytterst ovanligt. Detta eftersom
marginaliseringen var låg i alla andra städer som undersöktes i samma studie (Groenewold et
al., 2013).

4. Avgränsning
Under detta kapitel kommer det att beskrivas vilka delar som kunnat ses som relativt intressanta
men som av olika anledningar valts att inte ha med inom ramen för denna studie. Det kommer
även förklaras varför dessa val har gjorts.

Ackulturationsbegreppet är ett brett sådant och därmed kan det finnas rum för en varians kring
hur olika studier och inriktningar kan ta form. Trots att denna studie är baserat på
ackulturationsbegreppet som så många andra studier också är, har alla studier olika inriktningar
inom samma begrepp. Studien har alltså kommit att avgränsas ur flera olika aspekter. En annan
avgränsning som gjorts och som även går att koppla till ackulturationsbegreppet skapat av
Berry (1997) är adaptation. Anledningen till att denna avgränsning skett är att det hade blivit
ett alldeles för brett område att undersöka med både de olika ackulturationsstrategierna och
adaption.
En annan avgränsning som författarna av denna studie valt att inte inkludera är den nationella
gruppen som finns i landet. Det vill säga svenskfödda individer som tillhör exempelvis den
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tredje generationen och uppåt. Berry har själv utformat ett sådant instrument, som motsvarighet
till det instrument som använts i denna studie, MIRIPS. Författarna gjorde därmed ett aktivt
val att inför denna studie inte ha med ytterligare en undersökningsgrupp då det ansågs bli för
brett samt på grund av etiska frågor gentemot den svårighet som existerar med att definiera
sagd målgrupp.

5. Metod
Här nedan följer de val som ligger till grund för skapandet av denna undersökning. Det som
presenteras

här

nedan

är

metodvalet,

det

empiriska

instrumentet,

urvalet,

och

tillvägagångssättet. Ytterligare presenteras även valet av analysmetod, validitet och reliabilitet
samt de etiska övervägandena.

5.1 Metodval
En kvantitativ ansats användes för denna studie, där en enkätundersökning ligger till grund för
arbetet. Studiens syfte är att undersöka på den eventuella skillnaden som kan komma att
existera mellan första och andra generationens invandrare och hur föredrar de olika
ackulturationsstrategier. Därmed ligger studiens fokus på skillnader i medelvärden (Djurfeldt,
Larsson & Stjärnhagen, 2010). En pappersenkät har lämnats ut till en SFI-skola (svenska för
invandrare) samt vänner i författarnas närhet för att nå ut till första generationens invandrare.
En webbenkät har skickats ut på Facebook med ett fokus på att nå ut till andra generationens
invandrare, men har även lett till svaranden från första generationen. Metodvalet är uppdelat
för respektive grupper där första generationen finns under punkt 5.1.1 och andra generationen
finns under punkt 5.1.2.

De två olika enkätmetoderna har formulerats på både svenska och engelska. Den nätbaserade
enkäten utformades på engelska, vilket är det språk som kan klassas som det ursprungliga för
det instrumentet författarna valt att använda sig av. Fördelen med att behålla en enkät på dess
originalspråk är att det i viss omfattning inte finns rum för egen interpretation. En nackdel med
att inte översätta en enkät från dess originalspråk kan däremot vara att de respondenter som
deltar i studien inte besitter tillräckligt hög kunskap i det språk som används. Detta har
författarna försökt att minska risken för genom att tydligt markera att den utförda enkäten är på
det använda språket. Den pappersenkät som delats ut har med samråd av flera SFI-skolor
översatts till svenska för att säkerhetsställa att så många individer som möjligt skulle förstå
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frågornas innebörd. Trots de risker som kan anses påtagligt vid översättning av ett redan
etablerat instrument ansåg författarna därmed att det fanns ansenliga skäl att ändå översätta den
fysiska enkäten.

5.1.1 Metodval första generationen
Definitionen av första generationens invandrare kan ses som utlandsfödda individer som har
migrerat från sitt hemland till ett annat mottagarland (King & Christou, 2008, s. 2) Efter
noggrann utvärdering över olika möjliga platser att nå ut till denna målgrupp valde författarna
av denna studie att ta kontakt med närliggande SFI-skolor. Detta beslut föll sig då författarna
främst argumenterade för att SFI-skolor lägger ett huvudsakligt fokus på att utbilda vuxna
individer som invandrat till Sverige. Dessa individer besitter inte de grundkunskaper
kunskaperna i språket, eller vill förbättra sin redan existerande språkkunskap i svenska och
allmänna kunskap om det svenska samhället (Skövde Kommun, 2017). Ytterligare ett argument
utfört av författarna är att en SFI-skola kan anses vara neutralt i den bemärkelse att det inte går
att förutsäga vilken av de fyra ackulturationsstrategierna de deltagande respondenterna är
anknutna till.

Som tidigare nämnt delades en pappersenkät ut för att nå ut till första generationens invandrare.
Fördelarna med en sådan enkät är att det inte blir ett lika stort bortfall samt att respondenterna
ges en ökad möjlighet att få eventuella funderingar besvarade på plats. En nackdel med en
fysisk enkät är dock att det finns en ökad materiell kostnad samt kostnad för resan till och från
den plats där respondenterna befinner sig (Bryman, 2011; Frankfort-Nachmias & Nachmias,
1996).

5.1.2 Metodval andra generationen
Andra generationens invandrare går att definiera som barn till individer med ursprung i ett annat
land (King & Christou, 2008, s. 2). Ytterligare definieras även barn under tio år som migrerat
till ett nytt mottagarland som andra generationens invandrare. Detta då de under migrationen
kunde anses vara så pass unga och påtagliga för det nya landets kultur och seder (Rumbaut,
2004). Författarna valde efter reflektion att använda sig av en nätbaserad tjänst för att nå ut till
de respondenter som kan anses tillhöra denna grupp. Vidare skickades därmed en webbenkät
ut på det sociala mediet Facebook. Valet av just denna typ av webbplats föll sig då författarna
ansåg att det fanns en begränsning i potentiella tillvägagångssätt för att nå ut till önskad
målgrupp. Facebook kan anses som en plats där många individer “vistas” dagligen och därmed

18

ansåg författarna att detta var en bra lokalisation för att nå ut till så många individer som
möjligt. Det som författarna huvudsakligen reflekterade över i detta beslut är huruvida det
finns en specifik plats eller organisation där denna målgrupp befinner sig. Efter övervägande
ansåg författarna att denna plats var svårlokaliserad och därmed föll sig valet att istället använda
sig av sagd plattform.

För att få en sådan bred spridning som möjligt på den enkät som lagts upp på plattformen
Facebook har den delats i flertalet grupper. Utöver detta så delades den även på författarnas
egna privata Facebookprofiler, där även författarnas vänner och bekanta hjälpt till med
spridningen av enkäten. Fördelen med en webbenkät är att det ger en snabbare respons från en
stor grupp människor, den geografiska täckningen ökar därmed avsevärt som en fördel med en
online-enkät. En annan fördel med en enkät utformad genom internetbaserade tjänster är att det
uppger en högre anonymitet för de deltagande respondenterna. En nackdel med denna typ av
enkät kan dock vara att det är ett högre bortfall och att det är mer problematiskt att kunna avgöra
hur stort bortfall som förekommit. Ytterligare en nackdel med en online-enkät är att
motivationen hos respondenten måste i mycket större utsträckning vara starkare för att
respondenten ska känna sig benägen att delta (Bryman, 2011; Frankfort-Nachmias &
Nachmias, 1996).

5.2 Empiriska instrument
Författarna har utformat två olika enkäter, med grund i samma empiriska instrument, för att
kunna tillgodose båda målgrupperna som undersökningen vill nå ut till. Enkäterna har
konstruerats på verktyget Google Formulär. Den skiljaktighet som finns mellan de två
enkäterna är främst uppbyggnaden av bakgrundsfrågorna. De bakgrundsfrågor författarna valt
att ha med är ålder, kön, vilken generation individen tillhör och vilket land de eller deras
föräldrar kommer från. Ytterligare bakgrundsfrågor som författarna valt att ha med i
undersökningen är om respondenterna bor i Skaraborg, vilken stad de bor i, hur länge de bott i
Sverige samt vilket/vilka språk de talar.

Webbenkäten konstruerades med en fråga dedikerad att agera som en spärr, det vill säga en
fråga som var obligatorisk att svara på och om svaret inte passade in i urvalet, se punkt 5.3,
hade respondenten ingen möjlighet att fortsätta besvara enkäten. Den fråga som agerade spärr
var den som dikterade vilken generation individen tillhör. Denna studie fokuserar främst på
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potentiella skillnader mellan första och andra generationens invandrare, vilket gjorde det
oväsentligt att individer som tillhörande senare generationer skulle delta. Därför fattade
författarna ett beslut att skapa en fråga som avgränsade bort de senare generationerna. För att
se webbenkäten i sin helhet se bilaga 1. Den pappersenkät som delats ut är uppbyggd med ett
likartat utförande som webbenkäten. Den huvudsakliga skillnaden som särskiljer dem åt består
främst i att pappersenkäten inte innefattar den avgränsade fråga som tidigare benämns. Enkäten
särskiljer sig även på sådant vis att bakgrundsfrågorna därmed även ligger i en annan ordning.
För att se pappersenkäten i sin helhet se bilaga 2.
Ett redan färdigt konstruerat instrument fanns att tillgå, vilket beskrivs närmare i rubrik “5.2.1
Ackulturation Attityder Skalan”.

5.2.1 Ackulturation Attityder Skalan
Arends-Tóth och van de Vijver (2006) menar att det inte finns något standardiserat eller brett
nog instrument som mäter ackulturation. Detta har medfört att många författare av
forskningsstudier inom ämnet valt att designa sina egna instrument för att mäta begreppet.
Därför menar Arends-Tóth och van de Vijver (2006) att det gäller att vara noga med vilket
instrument som väljs eller hur ett nytt konstrueras. Det finns två olika sätt att mäta en
tvådimensionell modell av ackulturation. Ett av dessa är den tvådelade metoden som är
uppdelad i två olika skalor. Den första skalan mäter ackulturation med ett fokus på de personer
som migrerat (arvskulturen). Den andra skalan mäter ackulturationen med ett fokus på det land
som tar emot migranterna (traditionella kulturen i nya landet), alltså hur personerna som
migrerat ser på ackulturationen, och hur personerna som tar emot migranterna ser på
ackulturationen (Arends-Tóth & van de Vijver, 2006). Eftersom denna studie vill undersöka
skillnaden mellan första och andra generationens invandrare används endast den skala som
fokuserar på vad de migrerade individerna föredrar för ackulturationsstrategi.

Det instrument och den skala som används i denna studie är en del av MIRIPS Questionnaire.
MIRIPS är ett internationellt samarbete som undersöker bland annat känslor av kulturell
säkerhet och etnocentrism. Det internationella samarbetet är ledsagat av Berry. Grunden till
samarbetet handlar om att de länder som deltagit använder sig av samma forskningsram och ett
gemensamt forskningsinstrument. I och med att enkäten och instrumentet används inom flera
nationaliteter är instrumentet konstruerade på ett sätt som kan variera. Detta beror på att varje
nationalitet ser olika ut med till exempel olika namn på begrepp samt varierande historia kring
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den kulturella mångfalden. Instrumentet är därmed konstruerat så att det kan anses vara
anpassningsbart för alla typer av samhällen och för samtliga etniska grupper. I enkäten visas
detta med hjälp av hakparenteser där forskaren som använder enkäten kan sätta in rätt
gruppnamn (Victoria University Of Wellington, u.å.). I detta fall har de hakparenteser som
syftar på värdsamhället ändrats och anpassat det till det svenska samhället (Bilaga 3 & 4).

Den skala som fokuserar på de migrerade personernas syn på ackulturation, som ingår i denna
studie, mäter vilken av de olika underkategorier inom ackulturationsbegreppet som stämmer
bäst överens med respondenten. Det vill säga att det mäter om respondenter hör till gruppen
assimilation, separation, integration eller marginalisering. Instrumentet är uppbyggt på 16
påståenden varav de olika ackulturationsstrategierna berörs av fyra påståenden var. Varje
påstående har ett svarsformat, där de fem olika svarsalternativen är håller inte med alls (1),
håller delvis inte med (2), inte säker/neutral (3), håller delvis med (4) och håller fullständigt
med (5) (MIRIPS Quationary Scoring, 2011). Författarna har valt att i denna studie behålla alla
16 påståenden skapade för detta instrument.
Exempel på ett påstående som mätte integration är “it is important to me to be fluent in both
swedish and in [ethnic language]” eller på svenska “det är viktigt för mig att kunna både
svenska och [etniskt språk] flytande”. Ett annat exempel kopplat till ackulturationsstrategin
assimilering är “I prefer social activities which involve swedes only” eller den svenska
översättningen “jag föredrar sociala aktiviteter med bara svenskar”. Ytterligare ett exempel
som behandlar separationsstrategin är “I feel that [ethnic group] should maintain our own
cultural traditions and not adapt to those of Sweden” eller på svenska “jag tycker att [etnisk
grupp] borde behålla våra egna (kulturella) traditioner och inte anpassa oss till de svenska
traditionerna”. Exempel på ett påstående som mätte strategin marginalisering är “It is not
important to me to be fluent either in [ethnic language] or swedish” eller “Det är INTE viktigt
för mig att vara flytande i det [etniska] språket eller i svenska”. Detta tydliggörs vidare i bilaga
3 och 4.

5.3 Urval
Urvalet i denna undersökning bestod av första och andra generationens invandrare. Den
webbenkät som konstruerats lades upp i flertalet Facebook grupper samt delades ut som
pappersenkät på en SFI-skola i författarnas närhet och bland författarnas bekanta. De
Facebookgrupper som använts för att söka respondenter till denna undersökning har bestått av
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grupper som har ansetts varit tillgängliga för författarna. Därmed har författarna för denna
studie använt sig av ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval beskrivs som ett urval där
respondenterna kan anses för forskaren tillgänglig vid den tidpunkten som studien utfördes
(Bryman, 2011, s.194).

Till grund för den invandring som skett till Sverige under en lång period (Migrationsverket,
2014) har författarna valt att undersöka ackulturationsbegreppet. Totalt svarade 151 personer
på de två enkäterna varav 34 blev bortfall, där 28 var externt bortfall och 6 var internt bortfall.
Det var 28 personer som inte tillhörde någon av generationerna och blev på så sätt uteslutna.
Det var även fyra personer från andra generationen och två personer ur första generationen som
inte besvarat alla frågor, vilket ledde till att dessa svar också blev uteslutna. Alltså blev den
totala summan för respondenter i denna studie 117 individer. Vid frågan om ålder var bortfallet
4 respondenter av de totalt 117 respondenter som ingått i studien. Det totala åldersspannet för
båda grupperna var därmed mellan 15 år och 54 år (M=28.11, s=9.13). I Tabell 1 redovisas det
totala antal deltagare och dess procentenhet, exklusive bortfall, hos de män och kvinnor som
deltagit i studien. I Tabell 2 presenteras det totala antalet samt procentenheten för vilket
respondenterna angett som ursprungsland. I Tabell 3 redovisas det totala antalet samt
procentenheten för vilket respondenterna angett som bostadsort.

Tabell 1
Det totala antalet och procentenhet för män och kvinnor som deltagit i studien.
N

%

Män

43

36.75

Kvinnor

74

63.25

Totalt

117

100

Tabell 2
Antal och procentenhet över de länder som angetts som ursprungsland.

Irak

N

%

10

8.55
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Iran

7

5.98

Somalia

6

5.13

Syrien

14

11.97

Turkiet

8

6.84

Övrigt*

72

61.54

Total

117

100

*Not. Representerar övriga 40 länder som uppgetts som ursprungsland.

Tabell 3
Antal och procentenhet över de städer som angetts som bostadsort.
N

%

Göteborg

10

8.55

Malmö

9

7.69

Skara

9

7.69

Skövde

22

18.80

Stockholm

12

10.26

Övrigt*

55

47.01

Total

117

100

*Not. Representerar övriga 31 städer som angetts som bostadsort.

5.3.1 Skillnaderna mellan urvalsgrupperna
Totalt uppgick svenska befolkningen i årsskiftet 2017 till 10 120 242 individer (SCBa, 2018).
Av dessa bestod 1 877 050 (18.55 procent) av författarnas första urval, det vill säga första
generationens invandrare. Vidare kunde författarna urskilja att dessa utrikes födda individer
bestod av 940 646 (50.11 procent) män och 936 404 (49.89 procent) kvinnor (SCBb, 2018).
Det var även 1 319 039 (13.00 procent) individer som hade en eller två utrikesfödda föräldrar,
det vill säga andra generationens invandrare. Totalt var det 673 086 (54.14 procent) män och
642 953 (48.86 procent) kvinnor (SCBa, 2018).
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Av de 117 deltagande respondenterna var det 57 respondenter som ingick i första generationens
invandrare. När det kommer till ålder var det 55 av de 57 respondenter som ingick i första
generationen som hade svarat på hur gamla de var. Därför blev det ett internt bortfall på två
svar. Genom att sammanställa de 55 svar som kommit in är åldersspannet från 15 år till 54 år.
Första generationen invandrare har bott i Sverige från mindre än 1 år till 25 år.
Det var 60 respondenter som ingick i gruppen andra generationens invandrare. Vid frågan av
ålder var det ett internt bortfall på 2 personer vilket lämnar 58 svaranden på hur gamla de var.
I denna grupp var åldersspannet mellan 16 år och 48 år. Antalet av deltagande respondenter
som invandrat till Sverige under en ålder av 10 år uppgick till 23 (38.33 procent) personer där
resterande 37 (61.67 procent) av deltagarna uppgav att de var födda i Sverige och därmed bott
här hela sitt liv. I Tabell 4 presenteras medelvärdet samt standardavvikelsen för deltagarnas
ålder och inkluderar även ålder och procentenheten för män och kvinnor baserat de två olika
generationerna som undersökts.
Tabell 4
Medelvärde och standardavvikelse för ålder samt antalet och procentenheten för män och
kvinnor i både första och andra generationen.
Ålder

Män

Kvinnor

M

s

N

%

N

%

Första generationen

31.36

10.05

29

50.88

28

49.12

Andra generationen

25.02

6.93

14

23.33

46

76.67

5.4 Tillvägagångssätt
Inför studien lades en enkät ut på plattformen Facebook, den 24 mars 2018, i fem grupper som
ansågs vara lättillgängliga för författarna och som ansågs ha tillgång till den respondentgrupp
som författarna ville nå ut till. Publicerandet av denna enkät ansågs av författarna fungera som
en form av pilotstudie för att se om det fanns upphov att dela enkäten i fler grupper för en vidare
spridning. Det resultat som framgick av denna tidiga enkät resulterade i att en nyare version av
enkäten togs fram och en del förändringar gjordes av urval och uppbyggnad. Dessa förändringar
kring urvalet bestod av att begränsningarna förändrades. Istället för att endast fokusera på
respondenter boende i Skaraborg hamnade fokus istället på hela Sverige, samt att istället för att
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fokusera på att individerna enbart skulle komma från mellanöstern utgjorde individerna istället
en målgrupp från hela världen. De frågor som därmed inte ansågs vara behövliga längre bestod
av “Bor du i Skaraborg”, “Kommer du eller din familj från mellanöstern” samt att “Vilken
generation tillhör du eller dina föräldrar” och togs därmed bort som spärrfrågor. Detta medförde
därmed att istället för att ha tre spärrfrågor som första utkastet av enkäten hade, blev bara en
kvar och det var vilken generation respondenterna tillhörde. Anledningen till att dessa
förändringar skedde var att det var väldigt få respondenter som faktiskt tog sig genom alla tre
spärrfrågorna. Dock fick frågan om de var bosatta i Skaraborg fortfarande fungera som en
bakgrundsfråga för att undersöka om det skulle funka att använda det som en avgränsning.

Med dessa ändringar gjorda kontaktades flertalet SFI-skolor där det i samråd med dessa
beslutades att översätta enkäten från originalspråket engelska till svenska. Detta beslut fattades
då det ansågs vara en bidragande faktor till att så många respondenter som möjligt skulle kunna
deltaga i en eventuell undersökning. Denna översatta enkät lämnades sedan in till en SFI-skola
för granskning. SFI-skolan meddelade författarna att efter de talat med övrig fakultet skulle de
återkomma. Därefter kunde författarna samla in data som utförts under eget bevåg av denna
SFI-skola.

Under denna period konstruerades även en ny version av webbenkäten. Denna blev konstruerad
med endast en spärrfråga som tidigare nämnts och lades sedan ut i form av statusuppdatering
med en länkning till enkäten i flertalet grupper på Facebook den 4 april 2018. Där fick alla
individer, som var medlemmar i de grupper där enkäten lades ut, tillgång till enkäten och kunde
frivilligt välja att delta och bestämma vilken tid på dygnet de ville svara på enkäten oavsett
vilken plats de befann sig på. Ett flertal påminnelser och så kallade uppningar, alltså att
författarna kommenterar inlägget för att det ska komma högre upp och därmed bli mer synligt
för medlemmarna i de grupper som författarna valt att dela enkäten i, gjordes. Detta
tillvägagångssätt användes vid flertalet tillfällen. Utöver detta så gjordes även nya regelbundna
statusuppdateringar med en veckas mellanrum, med en länk till enkäten fram till den 23 april
2018, vilket var avslutningsdagen för insamlandet av svar.

De båda enkäterna tog cirka tio minuter att svara på och ingen av de som deltog fick någon
ersättning för att delta i studien. De instruktioner som respondenterna fick var att de när som
helst kunde avbryta deltagandet, att de var anonyma och om de hade några frågor kunde de
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kontakta författarna via mejl. Vid varje nytt stycke beskrevs vad frågorna nedanför skulle
komma att handla om och vad de skulle tänka på när de svarade på frågorna (bilaga 1 & 2).

5.5 Val av analysmetod
De tester som genomfördes grundades i ackulturationsstrategin för att kunna mäta vilken av
ackulturationsstrategierna som de två urvalsgrupperna föredrog mest. Det elektroniska program
som användes för att undersöka detta resultat var IBM SPSS. De tester som har genomförts har
varit grundade i en gruppvariabel för första och andra generationens invandrare samt fyra index
på intervallnivå för varje ackulturationsstrategi. De fyra frågor som rör strategin integration har
därmed blivit sammanslaget till ett index. Detta har skett likväl för de andra
ackulturationsstrategierna separation, assimilation och marginalisering. Därefter utfördes ett
“Cronbach alpha α” för att mäta den ”internal consistency”, vilket författarna valt att översätta till
intern konsistens, på de fyra index som skapats. Detta innebär alltså att ett Cronbach alpha test
mäter att de frågor som ingår i ett index mäter samma underliggande faktor (Pallant, 2013, s.101).
Gränsen för en bra intern konsistens är minst .70, vilket visar på att dessa index som ingår i denna
studie inte har en så bra intern konsistens (Pallant, 2013). Berthoud (2000) menar dock att den
interna konsistensen med ett värde på .60 är “tillfredsställande”. Pallant (2013) menar att en låg
Cronbach alpha kan komma från att skalan kan vara uppbyggt av för få frågor eller påståenden. I
Tabell 5 illustreras de olika alpha värderna för vardera generations grupp samt dess gemensamma
sådana värden.
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Tabell 5
Cronbach alpha värden för båda generationerna samt var grupp för sig.
α

Variabler

Första generationen

Andra generationen

Båda generationerna

Integration

.64

Assimilation

.60

Separation

.76

Marginalisering

.53

Integration

.56

Assimilation

.67

Separation

.59

Marginalisering

.55

Integration

.62

Assimilation

.62

Separation

.73

Marginalisering

.55

De resterande tester som har utförts gjordes till grund för att se om det finns en skillnad mellan
första och andra generationens invandrare och vilken av ackulturationsstrategierna de föredrar.
De tester som genomförts är bland annat deskriptiv statistik kring hur grupperna första och
andra generationen såg ut som presenteras under punkt 5.3.1 och punkt 5.3.2. Efter att detta var
gjort utfördes tre oberoende t-test, med avseende att mäta skillnaderna vid integration,
assimilationsstrategin, separation samt marginalisering. Ett oberoende t-test går ut på att
jämföra medelvärden mellan två olika grupper (Pallant, 2013). Med detta menas att kunna
urskilja skillnaden på medelvärdet på en intervallskala (de olika indexen) samt mellan
gruppvariabeln (första och andra generationen).
Därefter har även effektstorleken räknats ut genom eta2 och Cohen’s d. Statistik kring
effektstorlek handlar om att beskriva omfattningen av de skillnader som finns mellan de två
grupper (första och andra generationens invandrare). Det handlar alltså om att undersöka ifall
denna skillnad inte uppstod av slumpen. Effektstorleken går att räkna ut på två olika sätt, där
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eta2 undersöker på variansen om exempelvis integrationsskalan går att förklaras av vilken
grupp respondenterna tillhör. Cohen’s d visar däremot skillnaden mellan grupperna kring
standardavvikelsen (Pallant, 2013, ss.250–251).

Även två multipla regressionsanalyser har utförts för att kontrollera andra faktorers potentiella
påverkan på resultatet. Multipel regression kan användas för att förutse hur väl variabler kan
anta en potentiell utkomst (Pallant, 2013, s. 154). Detta har skett till grund för att se om det
finns andra faktorer som kan komma att påverka utkomsten av det framtagna resultatet. De
faktorer som har undersökt är skillnader i generationer, kön samt ålder.

5.6 Validitet och reliabilitet
Reliabilitet handlar om hur pålitligt instrumentet är, det vill säga att författarna kan lita på att
instrumentet ger samma svar om samma undersökning skulle replikeras vid två separata
tillfällen. Detta har författarna stärkt genom att använda ett redan existerande och prövat
instrument som mäter ackulturationsstrategierna (Bryman, 2011; Djurfeldt et al., 2010). Det
finns även olika typer av reliabilitet, bland annat den interna reliabiliteten. Med detta menas att
när ett index skapas av flera frågor eller påståenden finns det en risk att dessa inte är
sammankopplade med varandra, det vill säga att den inre överensstämmelsen inte existerar.
Om detta skulle ske kan det leda till att frågorna inte mäter korrekt utan får en annan innebörd.
För att försöka säkerställa att denna risk inte förekommer går det att utföra ett Cronbach alpha
(Bryman, 2011). Författarna till denna studie har utfört ett sådant test, resultatet visade α=.62,
.73 .55 .62 för respektive ackulturationsmodell, se punkt 5.5. Dessa resultat har varit svåra att
tolka då gränsen för en bra intern konsistens beskrivs olika. Bryman (2011) menar att gränsen
är minst .70, vilket gör att dessa resultat inte visar på en hög och bra intern konsistens. Dock
menar Berthoud (2000, s.169) att ett värde på .60 är tillfredsställande, vilket gör att dessa
resultat får en helt annan betydelse. Därför är det svårt för författarna av denna studie att avgöra
om den interna reliabiliteten är säkerställd eller inte.

Validiteten handlar översiktligt om frågeställningen huruvida mätinstrumentet mäter det som
den avsiktligen ska göra (Djurfeldt et al., 2010; Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996). Det
finns flera olika typer av validitet, en av dessa är innehållsvaliditeten, som definieras som
huruvida innehållet i det använda instrumentet mäter det faktiska som författarna vill undersöka
(Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996, ss.165–166). Författarna ansåg att det använda
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mätinstrumentet kunde ses som ett bra sådant med en potentiell hög innehållsvaliditet, då det
är välanpassat på flera olika samhällen och testade ett flertal gånger i olika sammanhang.
Mätinstrumentet har på sådant sätt blivit testat vid åtskilliga tillfällen. Vidare är även grundaren
till det instrument som använts inom denna studie densamme som skapat den
ackulturationsmodell som författarna vill se närmare på. Detta skulle därmed kunna bistå till
en ökning i validiteten. Det som författarna dock kunde anmärka på i den egna studien är den
översättning som skedde till grund för att försöka nå ut till en bredare målgrupp, kan ha
kompromissat med innehållsvaliditeten. Dock ansåg författarna att det fanns ansenliga skäl att
göra denna översättning.

Den externa validiteten (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996, s.113-114) handlar bland
annat om att en studies urval är representativt på hela populationen. För denna studie är det
svårt att säkerställa den externa validiteten då antalet respondenter från båda urvalsgrupper
anses vara för små för att kunna generaliseras på en större population. Alltså att de respondenter
som deltagit i denna studie inte kan anses representera hela Sveriges befolkning (FrankfortNachmias & Nachmias, 1996). För att säkerhetsställa den externa validiteten skulle det istället
krävas ett större antal respondenter som skulle kunna vara representativa för hela den
befolkningsgrupp som författarna valt att se närmare på i denna studie, det vill säga första och
andra generationens invandrare i det svenska samhället.

Sedermera går det även att se att eventuella yttre faktorer kan komma att påverka
respondenterna och därmed den externa validiteten Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996,
s.114). Exempelvis kan den omgivande miljön påverka hur respondenterna svarar. Ett exempel
på en sådan yttre faktor kan bestå av att individen exempelvis inte känner sig hemma i miljön
eller påverkas av andra individers svar om de blir delgivna dessa (Frankfort-Nachmias &
Nachmias, 1996). Författarna uppfattade denna externa validitet som hög då studien utförts dels
på nätet och även i en skolmiljö där respondenterna känner sig trygga.

5.7 Etiska överväganden
Forskning sker till grund för att gynna både samhällets utveckling men kan också anses vara en
nödvändighet för individernas sådana. Individen och forskaren har därmed en skyldighet
gentemot samhället att bedriva forskning samt möjliggöra att denna håller en hög kvalitet. Detta
krav kan definieras som forskningskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.5). När en sådan forskning
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kondukseras har även forskaren en skyldighet gentemot samhällets medlemmar att
säkerhetsställa att deras krav på skydd mot olägligt intrång i dennes personliga sfär. Utöver
detta får inte medlemmarna utsättas för psykisk eller fysisk skada. Detta krav definieras som
individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.5).

Individskyddskravet kan delas in i fyra grundkrav för att en forskning ska bli etisk korrekt
(Vetenskapsrådet, 2002, s.6). Det första kravet är informationskravet, som handlar om att
forskaren ska informera de som blir berörda av forskningen vad syftet är (Vetenskapsrådet,
2002, s.7). Informationskravet har uppfyllts då författarna av denna studie har informerat
respondenterna om enkäten och undersökningens syfte. I detta fallet handlar det om en
undersökning som är till för att få en djupare förståelse för första och andra generationens
invandrares ackulturationsstrategier. Det andra kravet är samtyckeskravet som handlar om att
alla individer som deltar i en studie har en rätt att kunna bestämma över sin egna medverkan
(Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Genom att respondenterna för denna studie blivit informerade om
deras rätt till deltagandet av studien, det vill säga att de kan avgöra om de vill medverka samt
att de kan sluta när de vill, uppfylls även samtyckeskravet. Det tredje kravet är
konfidentialitetskravet vilket handlar om att de deltagandes uppgifter kommer att hanteras med
största sekretess och att studiens resultat inte ska kunna härleda tillbaka till deltagarna
(Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Konfidentialitetskravet uppfylls eftersom respondenterna
kommer vara anonyma då detta säkras genom att denna studie använder internetbaserade
tjänster för att nå ut till en del av de deltagande respondenterna. Konfidalitetkravet uppfylls
även då respondenterna som erhålls på SFI-skola även är helt anonyma. Det sista och fjärde
kravet är nyttjandekravet som handlar om att de uppgifter som blivit insamlade från de
deltagande personerna endast ska användas till forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002,
s.14). Detta uppfylls då enbart författarna av denna studie, handledare och examinator kommer
att ta del enkätsfrågornas svar. De enkäter som blivit insamlade kommer även endast användas
till denna studie vilket gör att även nyttjandekravet är uppfyllt. För att se vidare på hur denna
information dels getts till respondenterna (bilaga 1 & 2).

6. Resultat och Analys
Under denna rubrik presenteras undersökningens resultat. Inledningsvis presenteras
beskrivande statistik och därefter presenteras resultaten för de t-test som har utförts.
Avslutningsvis visas resultaten för de multipla regressionerna.
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6.1 Beskrivande statistik
Ett högt värde, det vill säga siffran 5 på integrationsindexet visade på att respondenten föredrog
integrationsstrategin och på så sätt tog sig an den nya kulturen samtidigt som de värdesatte den
kultur som tillhör deras etniska grupp. Samma sak gäller för det index som representerade
assimilationsstrategin där ett högt värde för assimilationsindexet innebar att respondenten
istället föredrog den svenska kulturen framför den etniska kulturen. Även ett högt värde på
indexet kopplat till separation innebar att respondenterna föredrog att värdesätta den etniska
kulturen framför den svenska kulturen. Sedermera kan tolkas att ett högt värde på
marginaliseringsindexet

innebar

att

respondenterna

föredrog

ackulturationsstrategin

marginalisering. Det vill säga att hade respondenterna siffran 5 på alla frågor inom indexet tog
de sig varken an den etniska kulturen eller den svenska kulturen. Ett lågt värde, det vill säga
siffran 1, på dessa skalor innebar dock att detta var en ackulturationsstrategi som
respondenterna inte föredrog alls. Författarna kunde genom medelvärden på urvalsgruppen
urskilja att majoriteten av respondenterna visades föredra ackulturationsstrategin integration,
detta oberoende av vilken generationsgrupp de tillhörde. Författarna kunde även tolka att
standardavvikelsen var låg (Tabell 6).
Tabell 6
Medelvärde och standardavvikelse över alla variabler i undersökningen.
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Integration (Index)
Integration 1
Integration 2
Integration 3
Integration 4

M
4.21
4.20
3.97
4.46
4.21

s
.73
1.13
1.21
.85
1.03

Assimilation (Index)
Assimilation 1
Assimilation 2
Assimilation 3
Assimilation 4

2.17
2.04
2.11
1.71
2.81

.85
1.05
1.36
1.09
1.40

Separation (Index)
Separation 1
Separation 2
Separation 3
Separation 4

2.38
2.70
2.15
2.43
2.25

1.02
1.37
1.28
1.39
1.44

Marginalisering (Index)
Marginalisering 1
Marginalisering 2
Marginalisering 3
Marginalisering 4

1.99
1.99
2.00
2.41
1.57

.84
1.47
1.37
1.21
1.05

6.2 T-test
Fyra olika t-tester utfördes för att undersöka om det fanns en skillnad mellan första och andra
generationens invandrare och vilken ackulturationsstrategi de föredrog. I Tabell 7 presenteras
de fyra olika t-test som utförts i syfte att undersöka skillnaderna mellan de olika generationerna
och ackulturationsstretegierna. Resultatet visade att det fanns signifikanta skillnader mellan de
olika

generationerna

marginalisering.

och

Hypotes

ackulturationsstrategierna
1

kunde

bekräftas

då

integration,
andra

separation

generationen

och

föredrog

ackulturationsstrategin integration mer än första generationen. Dock uppvisades ett inte
signifikant resultat angående huruvida andra generationens invandrare föredrog att använda sig
av ackulturationsstrategin assimilering. Därmed förkastades hypotes 2. Första generationen
föredrog ackulturationsstrategin separation mer än andra generationen, vilket bekräftade
hypotes 3. Första generationen föredrog ackulturationsstrategin marginalisering mer än andra
generationen, vilket bekräftade hypotes 4.
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Tabell 7
Fyra t-test över de två generationerna och ackulturationsstrategierna.
N

M

s

t

df

p

Första generationen

57

4.03

.76

-2.73

115

.01**

Andra generationen

60

4.38

.65

-2.73

115

.01**

Första generationen

57

2.21

.87

.57

115

.57

Andra generationen

60

2.13

.83

.57

115

.57

Första generationen

57

2.75

1.10

4.07

102.06 .000***

Andra generationen

60

2.03

.80

4.07

102.06 .000***

Marginalisering Första generationen

57

2.16

.88

2.16

114

.03*

Andra generationen

60

1.83

.77

2.16

114

.03*

Integration

Assimilation

Separation

Not. Uppvisad signifikansnivå. * p < .05, ** p < .01, *** p< .001.

Två olika effektstyrkor, eta2 och Cohen’s d, räknades ut på de resultat som blev signifikanta.
Detta för att undersöka hur stark denna skillnad var mellan första och andra generationens
t2

invandrare. Eta2 räknades ut med formeln t2 +(N1+N2−2). Siffran .01 indikerade en liten effekt,
.06 indikerade en måttlig effekt och .14 indikerade en stor effekt (Pallant, 2013, s.251). Cohen’s
d räknades ut med formeln d =

μ1 −μ0
σ

. Siffran .20 indikerade en liten effekt, 0.50 indikerade

en måttlig effekt och 0.80 indikerade en stor effekt (Borg & Westerlund, 2012. S.225).
Effekstyrkan enligt eta2 och den skillnad som fanns mellan generationerna inom begreppet
integration indikerade en måttlig effektstyrka (eta2 = .07). Enligt Cohen´s d visade sig
effektstyrkan vara måttlig (Cohen’s d = .49). Då det inte fanns en signifikant skillnad för
hypotes 2 räknades inte effektstyrkan ut för ackulturationsstrategin assimilation. Separation
uppvisade en måttlig (eta2 = .13) effektstorlek utifrån eta2 och den skillnad som fanns mellan
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generationerna. Effektstyrkan räknades även ut med hjälp av ett Cohen’s d test som visade att
styrkan hade medeleffekt (Cohen’s d = .75). Slutligen uppvisade utförd eta2 en liten effekt (eta2
= .04) för ackulturationsbegreppet marginalisering och även en låg effektstyrka (Cohen’s d =
.40) för test utfört med hjälp av Cohend´s d.

6.3 Multipel regression
Två multipla regressionsnanalyser har utförts för att undersöka om vilken generation en individ
tillhör, kön eller ålder påverkade vilken av ackulturationsstrategierna assimilation och
marginalisering som respondenterna föredrog (Tabell 8, Tabell 9) Justerad R2=.00 för den
beroende variabeln assimilation visade 0 procent förklaringsgrad och justerad R2= .05 i
variansen för den beroende variabeln visade 5 procent. Resultatet av de båda utförda testerna
visade ingen signifikans. Detta resultat indikerade av denna obefintliga signifikans att vilken
generation, kön eller ålder hos de svarande respondenterna inte hade en påverkan på hur de
föredrog assimilation och marginalisering.

Tabell 8
Multipel regressionsanalys över generation, kön och ålder på ackulturationsstrategin assimilation.
B

SE B

ß

Assimilation

2.13

.28

Generationer

.10

.18

.06

Kön

.01

.18

.00

Ålder

.00

.01

-.00

r2

.00

Not. *p <.05. R2: Justerad förklaringsgrad. B: B-koefficient. SE B: Standardfel. ß: Betavärde.

Tabell 9
Multipel regressionsanalys över generation, kön och ålder på ackulturationsstrategin marginalisering.
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B

SE B

ß

Marginalisering

2.32

.27

Generationer

.33

.17

.20

Kön

-.26

.17

-.15

Ålder

-.01

.01

-.12

r2

.05

Not. *p < .05. R2: Justerad förklaringsgrad. B: B-koefficient. SE B: Standardfel. ß: Betavärde.

7. Diskussion och slutsatser
Under denna rubrik presenteras dels den diskussion som rör resultatet för studien. Det
framkommer även en diskussion som berör metod delen av denna studie. Sedermera
presenteras även de slutsatser som författarna kunnat dra utifrån dessa resultat, och hur
potentiell framtida forskning kan komma att se ut.

7.1 Resultatdiskussion
Av de fyra hypoteser som författarna lagt fram under denna studie kunde tre av dessa bekräftas.
En av dessa är hypotes 1, ”andra generationens invandrare föredrar att använda
ackulturationsstrategin integration mer än första generationen”. Detta går att bekräftas genom
vad den tidigare forskningen kring ämnet sagt (Birman & Tricket, 2001; Dennis et al., 2010;
Lau et al., 2005; Lim et al., 2008; Sodowsky et al., 1991) och även den hypotes som
presenterats. Exempelvis visade resultat från Lau et.al (2005) att 38.1 procent av de deltagande
ungdomarna uppgavs föredra ackulturationsstrategin integration i jämförelse med dess
föräldrar där siffran var 29.2 procent. Ytterligare exempel som kan delges från tidigare
forskning går att finna i Lim et al. (2008) studie där 50.6 procent av de deltagande ungdomarna
uppgavs föredra integration. Då många studier från den tidigare forskningen inte undersöker
skillnader i medelvärden mellan de olika generationsgrupperna är det svårt att jämföra det
resultat som framkommit vid utformandet av denna studie. De skillnader som framkommit
under denna studie visade att den skillnad som kunde urskiljas mellan de två generationerna
var ytterst små. Det uppgav alltså ett signifikant värde, fast med en ytterst liten marginal i det
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uppvisade medelvärdet. De skillnader som författarna uppfattar som små skulle utifrån den
tidigare forskningen kunna ses som vanliga i jämförelse då även dessa inte uppvisade stora
procentenhetsskillnader. Den svårighet som finns med en sådan jämförelse är dock att denna
studie inte presenterar dessa procentenheter utan istället ser till medelvärdet.
Hypotes 2 ”andra generationens invandrare föredrar att använda ackulturationsstrategin
assimilation mer än första generationen” var den som inte gick att bekräfta eftersom resultatet
av t-testet inte blev signifikant. Detta motsäger tidigare forskning som visat att andra
generationen var mer assimilerade än första generationen, och har fått fram detta genom
signifikanta resultat (Levitt, 2009; Sodowsky et al., 1991). Ett exempel på detta kan ses i
Levitt’s (2009) studie att andra generationen kommer att vara mer integrerade eller assimilerade
till skillnad från deras föräldrar, det vill säga första generationens invandrare. Då detta blev ett
motsägande resultat utfördes även en multipel regressionsanalys för att undersöka om det fanns
några andra faktorer som kunde påverka hur individerna föredrar ackulturationsstrategin
assimilation. De faktorer som kontrollerade var bland annat generationerna, kön samt ålder.
Detta resultat var inte signifikant vilket menar på att det inte signifikanta resultatet i t-testet inte
kunde bero på dessa andra påverkande faktorer.
Hypotes 3, ”första generationen föredrar att använda ackulturationsstrategin separation mer än
andra generationen” bekräftades då det visades ha ett signifikant resultat. Detta
överensstämmer med vad den tidigare forskning sagt. Bland annat visas det i en studie utförd
av Lau et al. (2015) att 42.3 procent av föräldrarna, det vill säga första generationens
invandrare, är mer separerade än andra generationen. Detta då det var 29.6 procent av
ungdomarna, det vill säga andra generationen, som var separerade.
Hypotes

4

lyder

som

”första

generationens

invandrare

föredrar

att

använda

ackulturationsstrategin marginalisering mer än andra generationen”. Denna hypotes gick även
att bekräfta då den visade ett signifikant värde. Detta resultat stämmer överens med det resultat
som Zagefka och Brown (2002) bevisat i sin studie. Denna överensstämmelse handlar om att
marginaliseringen är den ackulturationsstrategi som är minst föredragen, oavsett vilken
generation. Till grund för ett lågt cronbach alpha värde utfördes även en multipel
regressionsanalys för att undersöka om det fanns några andra faktorer som kunde påverka hur
individerna föredrar ackulturationsstrategin marginalisering. De faktorer som kontrollerade var
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generationerna, kön samt ålder. Detta resultat var inte signifikant vilket menar på att det inte
signifikanta resultatet i t-testet inte kunde bero på dessa andra påverkande faktorer.

Författarna kan därmed dra slutsatsen att få individer, oavsett generation, känner sig exempelvis
separerade och den ackulturationsstrategi som båda generationerna i allmänhet verkar föredra
är integration. Detta går att förklara genom att ett lågt värde exempelvis, det vill säga 1–3,
betyder att respondenterna inte tycks föredra separation. Utan det som går att se från resultaten
är att det finns en skillnad mellan första och andra generationen och att första generationen är
de som har det högsta värdet vid separation. Jämförs detta med hur medelvärdet ser ut på
integrationsstrategin går det att se att första generationen har ett lägre medelvärde än andra
generationen. Det går på så sätt säga att andra generationen är mer integrerade då ett högt värde,
4–5, på skalan visar att de känner sig integrerade.

7.2 Metoddiskussion
Denna studies syfte var att undersöka om det finns en skillnad mellan första och andra
generationens invandrare och vilken av ackulturationsstrategierna de uppvisade att föredra.
Syftet uppfylldes delvis, detta då assimilationen inte uppvisade ett signifikant resultat. De andra
tre ackulturationsstrategierna uppvisade en viss skillnad, även om den inte var stor, mellan de
olika grupperna. Den urvalsgrupp som författarna använde sig av är relativt liten för landet.
Totalt uppgår båda generationerna till 31.55 procent av Sveriges befolkning. För att
säkerhetsställa att dessa grupper kan ses som representativa hade författarna behövt ett
betydligt större antal deltagare i studien. Detta hade även bidragit till att höja den externa
validiteten för denna studie. Det urval som författarna hade bestod av 117 svaranden totalt för
båda grupperna, detta medför att resultatet blir svårt att generalisera på en större population.

Något som författarna ansåg vara viktigt att diskutera är resultatet som återkom vid Cronbach
alpha testet. Detta test uppvisade indikatorer på att reliabiliteten för studien var låg. Se tabell
5. Detta var något som författarna fann anmärkningsvärt då det instrument som används redan
var etablerat på flera olika samhällen. Pallant (2013) menar att en låg Cronbach alpha kan
komma från att skalan kan vara uppbyggd av för få frågor eller påståenden (Pallant, 2013).
Vilket kan ha varit en av de orsaker som kan ha påverkat resultatet av Cronbach alpha. Det
cronbach alpha som utfördes för att undersöka skillnader mellan de två generationerna
uppvisade att det finns en viss skillnad mellan dessa. Vilket bestod i att första generationen, det
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vill säga den generation vars enkät var utformad på svenska, hade ett högre cronbach alpha
värde än andra generationen vars enkät var utformad på engelska. Därmed finns det anledning
att antaga att språket haft en viss påverkan på resultatet.

7.3 Framtida forskning
Det som framtida forskning bör ha i åtanke är att ha en utökad urvalsgrupp. Detta är ett stort
behov för att framtida forskning ska kunna generalisera det resultat som framkommer på hela
urvalsgruppen. Det kan även vara intressant att vidare gå in på djupet för att kunna avgöra om
det finns andra beståndsdelar som har kommit att påverka det resultat som tagits fram idag.
Exempel på detta skulle kunna vara åldersskillnader, socioekonomiska aspekter eller vilket
land de kommer från. Forskningen hade även kunnat få en bättre grund om ytterligare en faktor
togs i benämning. Denna innefattar en ytterligare urvalsgrupp som denna studie valt att
exkludera, nämligen en kontrollgrupp som i detta fall skulle bestå av svenskfödda individer
från exempelvis tredje generationen och uppåt. Detta vore intressant att undersöka då det
instrument som ingick i denna studie har en annan del som fokuserar på just hur det nationella
landet (exempelvis Sverige) och dess population bemöter de olika ackulturationsstrategierna.

Ackulturationsbegreppet är ett brett begrepp vilket gör att det finns flera olika inriktningar som
berör samma begrepp. Två olika exempel på detta kan vara begreppet adaption. Detta skulle
därmed kunna fungera som komplement till liknande studier som denna. Det skulle också
kunna vara intressant att undersöka samband mellan exempelvis ackulturationsstrategier och
adaption för att göra forskning kring detta begrepp så brett som möjligt.

7.4 Styrkor och svagheter
Styrkorna med denna studie är bland annat att författarna använt sig av ett väl etablerat
instrument som är konstruerat av den man som även format ackulturationsmodellen. Detta
instrument har dessutom redan använts på flera olika typer av samhällen. Instrumentet är även
ett brett sådant i den anmärkning att den mäter flera komponenter på få frågar, vilket består av
de fyra ackulturationsbegreppen. Instrumentet mäter ytterligare även respondentens
uppfattning om vikten av språk, traditioner, sociala aktiviteter och vänskap. Detta är därmed en
annan aspekt av instrumentet som kan ses som positivt.
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Det faktum att instrumentet dock inte redan var översatt till svenska kan ses som en svaghet
med studien då det inte går att garantera att ingen misstolkning skett i och med översättningen
utan att först pröva denna inom fler studier. Det som författarna borde haft i åtanke i och med
skapandet av denna studie är att tagit hjälp av en expert för att översätta instrumentet från
originalspråket engelska till svenska, detta för att stärka innehållsvaliditeten. Ytterligare en
svaghet med den gånga studien har vart antal deltagande respondenter. Författarna anser att det
hade kunnat ha en positiv effekt att ha ytterligare respondenter för att säkra den externa
validiteten.

7.5 Slutsats
Den slutsats som går att dra utifrån denna studies resultat och diskussion är att det finns
skillnader mellan hur första och andra generationens invandrare upplever de olika
ackulturationsstrategierna. Andra generationens invandrare föredrar ackulturationsstrategin
integration mer än vad första generationens gör. Första generationen uppvisas även föredra
separerade till skillnad från andra generationen. Detta är även vad den tidigare forskningen har
sagt, vilket gör att mönster faktiskt börjar frambringas. Resultatet visade även att den
ackulturationsstrategi som de två generationerna föredrog minst var marginalisering, vilket
också bekräftar det som tidigare forskning säger. Som beskrivits i punkt 2.2.3 är integrationen
det optimala för migranter som kommer till ett nytt land. Detta är något som denna studie visar
på, att båda generationerna till större delen upplever sig vara integrerade och på så upplevt det
optimala stadiet inom ackulturationsmodellen. Detta stadie underlättar för både värdsamhället
och migranterna att anpassas tillsammans vid migration, då det krävs en samverkan mellan
värdsamhället och migranterna för att ackulturationsstrategin integration ska kunna ske.

39

Referenser
Almqvist, K. (2006) Identitet och etnicitet. I A. Frisén & P. Hwang (red.), Ungdomar och
identitet (ss. 97–108). Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur.

Arends-Tóth, J. & van de Vijver, F.R. (2006). Assessment of psychological acculturation. I D.
L. Sam & J.W, Berry (red.), The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology (1 uppl.,
s.142-160). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Berry, J. W. (1997). Immigration, Acculturation, and adaptation. Applied Psychology: An
international view, 46 (1), 5-68.

Berry, J. W. (1980). Acculturation as varieties of adaptation. I A. M. Padilla (red.),
Acculturation: Theory, models and some new findings (ss. 9-25). Boulder, CO: Westview.

Berry, J.W. (2005). Acculturation: Living successfully in two cultures. International Journal
of Intercultural Relations, 29 (6), 697-712.

Berry, J.W., Kim, U., Power, S., Young, M. & Bujaki, M. (1989). Acculturation Attitudes in
Plural Societies. Applied Psychology, 38 (2), 185-206.

Berthoud, R. (2000). A measure of changing health. I R. Berthoud & J. Gershuny (red.), Seven
years in the lives of British families: Evidence on the dynamics of social change from the British
Household Panel Survey (s.169). Bristol: Policy Press.

Birman, D. & Tricker, E.J. (2001). Cultural Transitions in First-Generation Immigrants:
Acculturation of Soviet Jewish Refugee Adolescents and Parents. Journal of Cross-Cultural
Psychology, 32 (4), 456–477.

Borg, E. & Westerlund, J. (2012). Statistik för beteendevetare: faktabok. (3:e uppl.). Malmö:
Liber AB.

40

Bourhis, R. Y., Moise, L. C., Perreault, S. & Senecal, S. (1997). Towards an Interactive
Accculturation Model: A social Psychological Approach. Internation Journal of Psychology,
32 (6), 369–389.

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2:a uppl.). Stockholm: Liber AB.

Dennis, J., Basañez, T. & Farahmand, A. (2010). Intergenerational Conflicts Among Latinos
in Early Adulthood: Seperating Values Conflicts with Parents from Acculturation Conflicts.
Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 32 (1), 118-135.

Djurfeldt, G., Larsson R. & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda. (2:a uppl.). Lund:
Studentlitteratur AB.

Frankfort-Nachmias, C. & Nachmias, D. (1996). Research methods in the social sciences. (5:e
uppl.). London: Arnold.
Groendewold, G. de Valk, A.G.H. & van Ginneken, J. (2013). Acculturation Preferences of the Turkish
Second Generation in 11 European Cities. Urban Studies, 1–18.

Inguglia, C. & Mussoa, P. (2015). Intercultural Profiles and Adaptation Among Immigrant and
Autochthonous Adolescents. Europe’s Journal of Psychology, 11 (1), 79-99.

Integration (u.å). I Nationalencyklopedin. Hämtad 16 Oktober, 2017, från
http://www.ne.se.libraryproxy.his.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/integration

Johansson, T. & Lalander, P. (2013). Vardagslivets socialpsykologi. (2:a uppl.). Stockholm:
Liber AB.
King, R. (2012, 25 september). “Andra generationen” - ett komplicerat begrepp. Sydsvenskan.
Hämtad från https://www.sydsvenskan.se/2012-09-25/andra-generationen---ett-kompliceratbegrepp
King, R. & Christou, A. (2008). Cultural Geographies of Counter-Diasporic Migration: The Second
Generation Returns ‘Home’. University of Sussex, 45, 1–30.

41

Lau, A.S., Yeh, M., Wood, P.A., McCabe, K.M., Garland, A.F. & Hough R.L. (2005). The
Acculturation Gap-Distress Hypothesis Among High-Risk Mexican American Families.
Journal of Family Psychology, 19 (3), 367-375.

Levitt, P. (2009). Roots and Routes: Understanding the Lives of the Second Generation
Transnationally. Journal of Ethnic and Migration Studies, 35 (7), 1125-1242.

Lim, S., Yeh, M., Liang, J., Lau, A.S. & McCabe, K. (2008). Acculturation Gap,
Intergenerational Conflict, Parenting Style, and Youth Distress in Immigrant Chinese
American Families. Marriage & Family Review, 45 (1), 84-106.

Migrationsverket. (2014, 14 April). Fakta om migration. Hämtad 6 januari, 2018, från
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration.html

Migrationsverket (u.å). Asylsökande till Sverige under 2000–2017. Hämtad 28 April, 2018 från
https://www.migrationsverket.se/download/18.4a5a58d51602d141cf41003/151507632649
0/Asyls%C3%B6kande%20till%20Sverige%202000-2017.pdf

MIRIPS QUESTIONNAIRE: SCORING (2011 April). Hämtad 8 Januari, 2018 från
https://www.victoria.ac.nz/cacr/research/mirips/MIRIPS-QUESTIONNAIRE-scoring-2.pdf

Pallant, J. (2013). SPSS Survival Manual. (5:e uppl.). Berkshire: McGraw-Hill Education.

Redfield, R., Linton, R. & Herskovits, M. (1936). Memorandum on the study of acculturation.
American Anthropologist, 38 (1), 149-152.

Rumbaut, R. G. (2004). Ages, Life Stages, and Generational Cohorts: Decomposing the
Immigrant First and Second Generations in the United States. International Migration Review,
38 (3), 1160-1205.

Sam, D.L. & Berry, J.W. (2010). Acculturation: When Individuals and Groups of Different
Cultural Backgrounds Meet. Perspectives on Psychological Science, 5 (4), 472–481.

42

SCBa (2018). Befolkningsstatistik i sammandrag 1960–2017. Statistiska centralbyrån. Hämtad

1 Maj, 2018 från https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/befolkning/befolkningenssammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-ochdiagram/helarsstatistik--riket/befolkningsstatistik-isammandrag/

SCBb (2018). Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region,
ålder och kön. År 2002 - 2017. Statistiska Centralbyrån. Hämtad 1 Maj, 2018 från
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101Q/
UtlSvBakgFin/?rxid=24b170f2-2620-42bb-b854-be0ba238e438

SCB (u.å). Från massutvandring till rekordinvandring. Statistiska Centralbyrån. Hämtad 11
April, 2018 från https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-isverige/inoch-utvandring/
Skövde Kommun (2017). SFI - Utbildning i svenska för invandrare. Hämtad 28 April, 2018 från
https://www.skovde.se/barn--utbildning/Vuxenutbildning/Svenska-for-invandrare-/

Sodowsky, G.R., Wai Ming Lai, E. & Plake, B. S. (1991). Moderating Effects of Sociocultural
Variables on Acculturation Attitudes of Hispanics and Asian Americans. Journal of Counseling
& Development, 70 (1), 197–204.

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.
Hämtad 2 Maj, 2018 från
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf

Victoria university of wellington (u.å). Mutual Intercultural Relations In Plural Societies
(MIRIPS). The Centre for Cross-Cultural Research. Hämtad 8 Januari, 2018 från
https://www.victoria.ac.nz/cacr/research/mirips

Virta, E., Sam, D. L. & Westin, C. (2004). Adolescents with Turkish background in Norway
and Sweden: A comparative study of their psychological adaptation. Scandinavian Journal of
Psychology, 45, 15–25.

43

Zagefka, H. & Brown, R. (2002). The relationship between acculturation strategies relative fit
and intergroup relations: immigrant-majority relations in Germany. European Journal of Social
Psychology, 32, 171–188.

44

Bilagor
Bilaga 1.

Bilaga 2.

Bilaga 3.

Bilaga 4.

