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Social identitet och stresshantering hos första generationens 
invandrare 

 
Viktor Doder 

 
 
Invandrare går igenom stora anpassningsutmaningar för att integrera till ett 
nytt land. Forskning har visat att upprepad upplevd stress finns bland 
invandrare genom kulturella skillnader, fördomar och diskriminering. 
Studien har undersökt invandrares sociala identitet och hur utmaningar 
stresshanteras. Totalt åtta första generations invandrare i varierande ålder 
mellan 23 – 57 som bott i Sverige i flera års tid deltog i studien. Deltagarna 
hade integrerat och skapat sig ett liv i Sverige. Datainsamlingen skedde via 
intervjuer. Resultatet visade nio gemensamma komponenter för social 
identitet hos invandrare. Stressoren upplevd diskriminering hanterades 
genom att bl. a göra en samhällelig nytta. Resultatet visade även 
stresshanteringar beståendes av att skapa en sammanhängande kulturell 
identitet i Sverige. Hanteringen skedde genom en bikulturell process och 
handlade om att utforska sina kulturer som icke svensk och svensk. Mycket 
av resultatet låg i linje med tidigare forskning, men med kvalitativ metod 
kunde deltagares upplevelser ge nya nyanser till tidigare forskning. 

 
 Keywords: ackulturation, coping, ethnic identity, immigrants, social identity 
 
 

Inledning 
 
Invandringen har aldrig varit så stor i Sverige som senaste åren och har bara ökat sedan 2004 
fram till 2016 (Scb). Fler och fler i landet kan antas ingå i etniska minoritetsgrupper som är 
utsatta för upprepad upplevd stress på grund av diskriminerande beteende, fördomar och 
kulturella skillnader enligt studier gjorda i Finland, Tyskland, USA och Europa (Contrada et 
al., 2001; Jasinskaja-Lahtl, Liebkind, & Perhoniemi, 2006; Skrobanek, 2009; Zick, Pettigrew, 
& Wagner, 2008). Andra stressorer för invandrare handlar om stora anpassningar från att 
lämna sitt hem, land, sin kultur och familj för att anpassa sig till ett nytt land. Anpassningarna 
och att vara utsatt för sådan upprepad stress kan antas innebära olika krav och utmaningar för 
att utforma en positiv social identitet för invandrare. Att överkomma sådana utmaningar och 
utforma en positiv social identitet handlar om stresshantering och kan avgöra trivseln i 
Sverige.  För invandrare kan den sociala identiteten handla om vilken eller vilka etniciteter, 
nationaliteter och kulturer de identifierar sig med (Markus, 2008). Sådana identifieringar kan 
även handla om fördomar, stereotyper och andra upplevda bilder det finns av invandrare i 
samhället (Tajfel & Turner, 1986). Oavsett hur sådana identifieringar ser ut för invandrare så 
kan den sociala identiteten vara en ”väg” in i samhället men kan även vara vad som avskiljer 
de från samhället. Sociala identiteten kan därför inverka för god eller negativ socialisering. 

Ackulturation (Corsini, 1987, refererat i Smart & Smart, 1995), definieras som processen 
där individer lär sig om reglerna för beteendet av en grupp människor och inkluderar 
nätverket av sociala relationer, förståelse, sätt att vara på samt regler och attityder. 
Ackulturation med denna definition innefattar kultur. Kultur handlar om hur livet levs av en 
grupp människor, ackulturation inkluderar även verktyg eller metoder för att kunna ta till 
livskvalité och levebröd från sin miljö. Kulturen i sin tur fortsätter påverka människor under 
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hela livet.  En studie gjord i Malmö, Sverige av Johnsson, Zolkowska och Mcneil (2015) som 
undersökte första generationsinvandrare. Fann att de mest framträdande faktorerna som kunde 
förklara upplevelser av problem i anpassning till Sverige var ekonomiska svårigheter under 
flytten, samt diskriminering och rasism. Slutsatsen forskarna gjorde var att invandrares mest 
upplevda svårigheter i anpassning inte beror på svårigheter i ursprungslandet eller de attityder 
de haft inför att integrera. Utan beror på omständigheter under flytten och i tillvaron i det nya 
landet. En longitudinell studie i Tyskland som gjordes av Schunck, Reiss och Razum (2015) 
innefattade 2851 individer från olika invandrargrupper för att se om upplevd diskriminering 
inverkade på den psykiska hälsan. Subjektivt upplevd diskriminering jämfördes med 
självrapporterad hälsa, resultatet visade att upplevd diskriminering associeras med ökad 
ohälsa. En slutsats var att upplevd diskriminering inte behöver förekomma ”ofta”, utan 
förekommer det ”ibland” räcker det för att utgöra en hälsorisk. En longitudinell undersökning 
i Canada fann starka indikationer på att invandrare från Nord Amerika och Västra Europa 
upplever mindre stress, samt emotionella problem. Genom att ha mindre sannolikhet att 
uppleva vardagliga situationer som ”väldigt” eller ”extremt” ”stressfulla” än invandrare från 
Asien, Mellanöstern, Afrika och central Amerika (Robert & Canada, 2013, refererat i Ziarko, 
Sek, Sieński & Lewandowska, 2014). Studien visar enligt Ziarko et al. (2014) att kulturella 
skillnader mellan hemland och immigrationsland verkar inverka på stressnivåer och 
emotionella problem. 

Två huvudsakliga anpassningsutmaningar enligt studier som leder till full anpassnings 
effektivitet i ackulturationsprocessen är att klara av sorgen över flertal förloranden som 
kommer från att ha lämnat sitt hemland. Utmaningen handlar ofta om att komma över sorgen 
från att ha skiljts åt från de närmaste, samt att komma över känslan av osäkerhet och 
oberäknelighet över livet. Det andra området handlar om hantering av utmaningar i nya landet 
som så att passa in, språkinlärning och att finna sig i ny arbetsmarknad (Aroian, 1990; Aroian, 
Norris, Tran & Schappler-Morris, 1998). En undersökning av olika invandringssteg; före, 
under och efter, visade att alla steg är krävande. Invandringssteget ”efter” handlar om 
anpassning till den nya miljön och är den stressoren som är mest avgörande för trivseln. 
Speciellt stress som är relaterad med ackulturation (Yakushko, Watson & Thomson, 2008).  

 
 

Etnisk identitetsutveckling genom engagemang och aktivt utforskande 
 
Etnisk identitet erhåller identifiering för människor med gemensamheter så som region för 
ursprung, historia, sätt att vara, religion, språk, nationalitet eller fysiskt utseende (Markus, 
2008). Etnisk identitet är en fundamental aspekt av personens själv och inkluderar 
upplevelsen av att höra hemma och ha engagemang till ens etniska grupp (Phinney, 1990). 
Upplevelsen av att höra hemma och ha engagemang fås genom att erhålla positiva 
evalueringar av gruppen och att besitta kunskap om gruppen, samt involvera sig i dess 
aktiviteter och traditioner (Phinney, 1990). Etnisk identitet är definierat som den utsträckning 
en individ ser på sin etniska grupp positivt och upplever en känsla av engagemang och 
tillhörighet till den (Phinney, 1996a). Det ligger en variation i hur starkt individer identifierar 
sig med sin etniska grupp, samt hur viktig den etniska identiteten är för den personliga 
identiteten (Phinney 1990; Phinney 1996a). Invandrare kommer ofta till att identifiera sig 
både med sin etniska grupp och det mottagande samhället (Berry, Phinney, Sam, & Vedder, 
2006). Resultat av en studie i Tyskland visar att dualistisk identitet i form av att identifiera sig 
med sin etniska grupp och det mottagande samhället leder till högre lycka och en känsla av att 
av att känna sig hemma, jämfört med singulär identitet (Fleichmann och Verkuyten, 2016). 
En metanalys av studier visar att personer som är bikulturella visar starka signifikanta positiva 
korrelationer av både psykisk och sociokulturell anpassning (Nguyen & Benet-Martínez, 
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2013). Psykologisk anpassning handlar om psykiskt och emotionellt välmående och 
sociokulturell anpassning handlar om beteendekompetens (Ward & Kennedy, 1994).   

ERI används som beteckning för ras och etnisk identitet (Umana-Taylor et al., 2014). 
Mestadels av den forskning som gjorts inom utvecklingen av ERI fokuserar på ungdomsåren 
och tidiga vuxenlivet. Forskning om ERI utveckling har baserats på Eriksons (1968) 
utvecklingsteori som identifierat psykosocial utveckling i ungdomsåren som kritisk för 
identitetsutvecklingen (Umana-Taylor et al., 2014). För att förstå utvecklingen av ERI 
(Umana-Taylor et al., 2014), och dess förändring baseras forskning på utvecklingsteorier som 
fokuserar på graden av utforskande som individer gör av deras etniska identitet och i vilken 
grad ett engagemang finns för etnicitet i deras identitet (Erikson 1968; Marcia 1994; Phinney, 
1990). Ungdomen framförallt är en utvecklingsperiod för ERI, där utforskande av mening för 
ens etniska gruppmedlemskap sker, samt tillväxten mot en engagerad etnisk identitet (Pahl & 
Way, 2006). Utvecklingen är framträdande under utvecklingsperioden tidig barndom, där 
etnisk/ras tillskrivelse av sig själv och andra sker, medvetenheten av tillskrivelsen inkluderar 
beteenden av de och skapar också en inre konsistens av ras-etnicitet hos individen (Aboud, 
1988; Clark & Clark, 1950; Knight et al., 1993; Quintana, 1998; Semaj, 1980; Spencer, 1984, 
refererat i Umana-Taylor et al., 2014).  

Erickson (1986) föreslog att stabil identitet skapas genom utforskandet av alternativ, följt 
av engagemang för olika alternativ och sedan ett val av dessa möjligheter och tro-system. 
Erickson menar även på att identiteter kommer ifrån och utvecklas utifrån dynamiska 
interaktioners konsekvenser mellan individen och den sociala kontexten. Marcia (1994) tog 
vidare Ericksons teori genom empirisk forskning och fann fyra statusar, uppfyllelse, 
moratorium, avskärmning och diffusion. Uppfyllelse relaterar till engagemang som följer av 
en period av utforskande. Moratorium betecknar en status då en individ aktivt utforskar men 
inte har mycket engagemang. Avskärmning representerar engagemang utan vidare 
utforskande och diffusion presenterar frånvaro av engagemang och utforskande. Konceptet 
om etnisk identitetsutforskande är centralt i teorin om etnisk identitet av Phinney (1990), där 
det gjordes utveckling till området utifrån Ericksons och Marcias verk. Enligt Phinney så är 
utvecklingen av etnisk identitet återkommande över tid då individer utforskar och gör beslut 
angående meningsfullheten över etnicitetet i deras liv. Han menar att individer åstadkommer 
en form av upplevelse av etnisk identitet endast efter utforskande av vad etnicitetet betyder 
för de och efter att betydelsen accepterats och internaliserats. 

Personlig identitetsteori beskriver personliga identitetens utveckling som mer fokuserad 
men mer flexibel under vuxenlivet (Stephen, Fraser, & Marcia, 1992). De fåtal studier som 
finns om vuxnas utveckling av ERI visar att vuxna ofta gör etnisk identitetsutforskande och 
kan ha engagemang. Chackawa, Butler och Shapiro (2015) undersökte afro-amerikaner och 
europeiska-amerikaner i USA. Båda grupperna visade engagemang och utforskande av den 
etniska identiteten men afro-amerikaner signifikant mer. Det kan bekräfta resultat av 
longitudinella data som funnit att etniska- och rasminoritetsgrupper vilka varit med om rasism 
och diskriminering utvecklar sin etniska identitet under längre tid och i äldre ålder (Quintana, 
2007). Sådana samband mellan upplevd etnisk diskriminering och starkare etnisk identitet har 
bekräftats av andra studier (Pahl & Way, 2006; Phinney, 1990; Sellers & Shelton, 2003). 
Skalor som användes vid dessa studier för mätning av ERI handlar endast om bekräftelse och 
grad av upplevelse av att tillhöra till de etniska grupper man anser sig ingå i. 
 
 
Social Identitet  
 
Delar av den socialpsykologiska teorin om social identitet av Tajfel och Turner (1986), 
kommer att redogöras. Teorin handlar om socialpsykologiska fenomen utifrån människans 
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naturliga tendens att identifiera sig med andra grupper och socialt kategorisera sig själva och 
andra till grupper. Tajfel och Turner argumentar för att människor har ett behov att tillhöra en 
grupp för att försäkra en känsla av välmående. De argumenterar även för tendensen 
människor har att jämföra sin grupp med andra och att gärna favorisera sin grupp genom att 
höja positiva kvaliteter hos gruppen de tillhör vilket stärker människans självbild. Individen 
utifrån ses som flexibel sett till samhället den ingår i att byta socialgrupp eller socialkategori 
den själv ser sig ingå i om personen inte är nöjd med de villkoren som medlemskapet medför. 
Detta kallar författarna för social mobilitet och individens egen tro på ”social förändring”. 
Dessa socialpsykologiska fenomen kan försvåras då intergruppsinteraktionen inte sker som 
mellan ”lika” individer. Intergruppsinteraktionen försvåras inte på grund av individuella 
faktorer utan på grund av gruppernas olika kännetecknade relation utgjort av stratifikation. 
Vilket kan ske tillexempel när grupper som är högklassade och lågklassade möts där 
grupperna kännetecknar varandra utifrån sociala kategorier.  

En central del av teorin handlar om förändlighet eller enlighet gällande individens egna 
inom grupps beteende och attityder gentemot andra relevanta yttre-grupper. Detta grundar sig 
i delade tro-system som finns inom den sociala gruppen gällande sociala verkligheten, vilket 
reflekteras i gruppens beteende. Sett till ett kontinuum, så kan medlemmar av en socialgrupp 
vara i ena änden; social förändring. Som kännetecknas av upplösning av extrem enlighet till 
sin sociala grupp och dess tro-system gällandes andra grupper. En individ kommer då att 
bemöta andra socialgruppers medlemmar individuellt sett till dess personliga egenskaper. I 
den andra änden; extrem enlighet med den inregruppen. Har gruppens medlemmar svårt att 
integrera med andra grupper sett till medlemmarnas personliga egenskaper och kommer 
istället att bemöta sådana medlemmar som den egna socialgruppens tro-system beskriver dess 
grupp. Vad som kan utgöra vart på kontinuumet en socialgrupp befinner sig är just hur 
stratifierat ett samhälle är och handlar om fördelningen av resurser, skillnader i ekonomiska 
förhållanden, status och makt. Teorin menar även på att individer är etnocentriska, vilket 
handlar om att en individ tenderar att föredra sin inre grupp före yttre grupper. I studier om 
social identitet finns det resultat som indikerar att vissa minoritetsgrupper får mindre social 
mobilitet (Armenta et al, 2013; Chernyn & Monin, 2005). Vilket gör att etniska- och 
rasminoritetsgrupper gör vissa sociala identiteter mer relevanta då de hamnar i en mer 
sedimenterad utgrupp för andra individer och då ett ”ständigt utlänningssyndrom”. Vilket gör 
att sådana personer utsätts för diskriminering och fientlighet (Umana-Taylor et al., 2014).  
En positiv social identitet har likheter med kollektiv självkänsla (Luhtanen & Crocker, 1992), 
vilket kan erhållas genom sociala jämförelser eller från uppskattning av andra.  

Berry (1997) har funnit att individer som bemöter en ackulturations situation ofta tänker 
”vem är jag?” och ”vilken grupp tillhör jag?”. Vilket överensstämmer med teoribasen från 
teorin om social identitet enligt Sam och Berry (2010), och argumenten om att människor 
behöver en grupp att identifiera sig med för att försäkra sitt välmående. Inom kontexten av 
ackulturation enligt Sam och Berry (2010) så utgör social identitets teori ett intresse om hur 
grupper och individer definierar sin identitet med det större samhället som de ackulturerar till 
i relation till den egna etniska gruppen. Det är tankesätt som är i linje med bikulturell 
identitets integration (BII) (Sam & Berry, 2010), vilket handlar om subjektiva upplevelser om 
hur mycket den dualistiska kulturella identiteten överlappar. Utifrån sådan teori har Benet-
Martinez och Haritatos (2005) funnit att individer som har hög BII tenderar att se sig själva 
som en del av en kombinerad kultur eller en ”tredje” framåtstridande kultur som finner det lätt 
att integrera båda kulturerna i sitt liv.  
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Stress och Stresshantering  
  
Stress betyder många olika saker för flera olika människor och kan betyda som press, 
spändhet, obekväma yttre krafter eller en emotionell reaktion (Ogden, 2012).  Enligt Ryden 
och Stenström (2015) så var boken av Lazarus (1966), ”Psychological stress and the coping-
process” nytänkande och förändrade stressforskningen. Lazarus poängterade upplevelsers och 
tankars betydelse för uppkomsten av stress vilket också påverkar hur hanteringen och 
bemästringen av stressfyllda situationer sedan sker. Två centrala kognitiva processer i 
stressteorin som utgör stressreaktionen balans eller obalans, är den primära tolkningen 
utgörandes av hur en situation tolkas och värderas. Den sekundära tolkningen beståendes av 
hur personen skattar de tillgängliga resurserna för att klara av den stressfyllda situationen. 
Stresshantering är de krafter eller ansträngningar så som kognitiva och emotionella strategier, 
vilka används för att klara av eller minska yttre och inre krav, så väl konflikter mellan dessa 
(Lazarus & Launier, 1978, refererat i Ryden & Stenström, 2015). Det handlar om en 
transaktion mellan människan och miljön och har beskrivits som passformen mellan personen 
och miljön (Lazarus & Launier, 1978, refererat i Ogden, 2012). Reaktionen av mängden stress 
avgörs av tolkningen (”är detta stressfullt?”) vid en potentiell stressor, dels av den sekundära 
tolkningen som handlar om de personliga resurserna (”kan jag hantera det?”). 
Stressreaktionen där en person har bra passform för sin miljö kommer ge väldigt lite stress 
eller ingen stress, medan en person med dålig passform för miljön får hög stress (Ogden, 
2012) 

Copingstrategier är indelade i två huvudkategorier, probleminriktade och 
emotionelltinriktade (Lazarus & Folkman, 1984, refererat i Ryden & Stenström, 2015). För 
att illustrera dessa gör Ryden och Stenström (2015) ett exempel med ett prov inför examen 
där det finns oroande indikationer på misslyckande. Den person som aktivt pratar med 
studenter som redan klarat kursen, hämtar information från läraren, hittar gamla tentor och 
även gör upp en plan för hur den ska klara kursen. Är ett exempel på en person som har ett 
probleminriktat förhållningssätt. Denna strategi inriktas på att personen i fråga ändrar sin 
uppfattning om situationen och inte ändrar sina ambitioner eller målsättningar. En person som 
försöker minska oron över examen utifrån att helt bortse från misslyckande risken genom att 
intala sig om hur oviktig examen är. Och även låter sig distraheras av andra aktiviteter för att 
koppla bort oron och skyddar sig själv från besvikelse efter misslyckande genom att säga att 
kursen inte spelade någon roll. Visar på ett förhållningssätt som är känsloinriktat och syftar 
till att sänka anspänningen och återställa den emotionella balansen. Den mest troliga 
stresshanteringen vid hög stress är ett emotionellt förhållningssätt då det kan upplevas som att 
personens alternativ att handla är låga. Vid hjälplöshet så blir individen mest beroende av 
emotionellt inriktade förhållningssätt för att kunna hantera det svåra. Probleminriktade 
förhållningssätt är mer troliga vid moderata stressnivåer och då situationen upplevs som mer 
hanterbar (Cohen & Lazarus, 1973; Lazarus & Folkman, 1987, refererat i Ryden & stenström, 
2015). Förhållningssätten kan användas i kombination (Tennen, Affleck & Armeli, 2000). 
 Probleminriktad stresshantering kan handla om att logiskt analysera och uppmärksamma 
en sak i taget. Detta gör att överväldigande hotfulla helheter blir mindre hanterbara delar, som 
därmed placerar in svåra upplevelser i större sammanhang och i ett längre tidsperspektiv. Att 
ha stöd av familj, anhöriga och vänner ger tillgång till fler anpassningsalternativ och bidrar till 
god stresshantering (Billings & Moos, 1981, refererat i Ryden & Stenström, 2015). 
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Syfte och frågeställningar 
 
Ovanstående litteratur påvisar en samlad definition av social identitet och påvisar olika sorters 
funktioner och strukturer som identiteten kan ha. Det har påvisats brist i forskning på området 
och aktualiteten stärks i ett globaliserat samhälle av ständig förändring. Forskning om etnisk 
identitet bland vuxna brister (Umana-Taylor et al., 2014). Mest forskning på etnisk/social 
identitet har gjorts kvantitativt, genom kvalitativt angreppssätt så kan andra sorters resultat 
erhållas som kan ge ett djupare förståelsesätt för invandrares upplevelser. Mänsklig kontakt 
genom intervju kommer göra att deltagare kan bli etiskt bemötta i det potentiellt känsliga 
ämnet. Genom ett brett och öppet angreppssätt i undersökningen ska de mest framträdande 
upplevelserna lyftas fram i resultatet. Studien antar att olika sociala stressorer och hinder 
kommer i och med anpassningen till ett nytt land, samt från att vara en minoritetsgrupp vilket 
kan försvåra utvecklandet av en positiv social identitet. Dessa utmaningar och anpassningar 
ställs i relation till vilka stresshanteringar som är framgångsrika för invandrare. 
Frågeställningarna för studien är: (1) Vad kan en social identitet innebära för invandrare? (2) 
Vad påverkar den sociala identiteten för invandrare? (3) Vilka stresshanteringar används för 
att hantera sociala stressorer och underlättar att man trivs i Sverige?  
 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Åtta deltagare ingick i studien, fyra män och fyra kvinnor. Sex av dessa var kurder, vilka 
mestadels var från Irak, de två andra deltagarna bestod av en lett och en chilenare. Fyra av 
deltagarna invandrade i åldern 23-29, de fyra andra invandrade i åldern 10-16 år. Samtliga 
kunde tala god svenska. Deltagarna varierade i hur länge de bott i Sverige sedan 
invandringen; fem av deltagarna i över tjugo år, två av deltagarna över tio år och en av 
deltagarna i tre år. Den yngsta deltagaren var 22 år och den äldsta 55 år, deltagarnas 
genomsnittliga ålder var 40,25 år. Samtliga deltagare var högskoleutbildade eller i pågående 
fas av utbildning och alla hade en heltids sysselsättning via studier eller arbete. Deltagarna 
hade ingen direkt anknytning sen tidigare till forskaren. Ett handplockat urval gjordes, med 
kriterium att vara första generationsinvandrare, integrerad och engagerade för studien. 
Personerna som ingick i studien bedömdes kunna ge en motiverad bild av sin situation och sig 
själva, de sågs även som lämpliga i och med att alla byggt sig ett stabilt liv i Sverige. 
Deltagarna fick stor frihet att välja plats, datum och tid för intervjun. Ingen ersättning utgick. 
 
 
Material 
 
Semistrukturerade intervjuer skedde och materialet som användes var egenutformade 
intervjufrågor av studiens författare. I intervjuguiden ingick tjugoåtta frågor, där 3 teman 
kunde urskiljas. Ett tema rörde tuffare och bättre perioder i Sverige. Ett tema om identitet och 
kultur, samt temat stress och stresshantering. Följdfrågor ställdes till deltagarna för att 
bekräfta att författaren förstått rätt, följdfrågors funktion var även för att få intervjupersonen 
att fortsätta olika intressanta svar som denne inte specificerats helt. Frågorna som ställdes var 
utformade för att fånga subjektiva upplevelser på ett öppet och icke värderande sätt, då ämnet 
antogs kunna upplevas socialt önskevärt utifrån deltagarna. Intervjuguiden inspirerades av ett 
brett angrepp, för att sedan smala av i mer specifika frågor, med ambition att uppnå ett så 
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öppet samtal som möjligt där deltagarnas egna upplevelser kunde framträda. Frågorna utifrån 
studiens syfte var bland annat: ”Hur skulle du beskriva att din tid i Sverige varit?”, ”Har du 
sedan ankomsten till Sverige upplevt social stress för att du är invandrare?”, ” Hur identifierar 
du dig som svensk?” och ”Vad har du för kultur?”. Vid beskrivningar av specifika stressfyllda 
upplevelser ställdes frågan: ”Hur har du hanterat det?”. Vid angivelse av sin etniska 
identifiering ställdes frågan: ”Hur mycket identifierar du dig som svensk i förhållande till dig 
som icke svensk?”. Vid slutet av intervjun fick deltagarna chans att tillägga något om de ville. 
Intervjuerna ljudinspelades med mobiltelefon. 
 
 
Procedur 
 
Deltagarna kontaktades genom att författaren tog kontakt med vänner och familjemedlemmar, 
vilka tipsade om potentiella deltagare som de kände eller hade kännedom om. Potentiella 
deltagare tillgavs ett missivbrev där studiens syfte framgick. När kontakten togs med 
deltagarna så blev det tre bortfall, då dessa inte uppfyllde alla kriterier. De deltagare som 
bedömdes passa studien vid första kontakt, fick en mer specificerad presentation av studiens 
syfte och de fyra etiska forskningsprinciperna informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 
och nyttjadekravet, förklarades noggrant (Vetenskapsrådet, 2016). Det strävades efter ett 
tryggt samtalsklimat vid den första kontakten och vid intervjutillfället då det ansågs väsentligt 
i och med det potentiellt känsliga intervjuämnet. De etiska aspekterna togs till hänsyn ständigt 
under studiens gång. Det klargjordes vid den första kontakten och vid intervjutillfället att 
deltagaren när som helst kunde avsluta sin medverkan. En förfrågan om godkännande av 
ljudinspelning gjordes innan varje intervju. Intervjuerna pågick i varierande tid mellan 40 - 60 
minuter. Vid slutet av varje intervju gjordes en försäkran om att deltagarna mådde bra och att 
de var nöjda med intervjun, deltagarna ansåg sig nöjda vid avslutad intervju. 

 
Databearbetning  
 
Datainsamlingen gjordes via intervjuer. Transkribering av intervjuerna skedde ordagrant vid 
avlysning av ljudinspelning, och resulterade i 6-10 sidor per deltagare, där ersattes ord som 
städer och annan information som kan kopplas tillbaka till personen för att säkra 
konfidentialiteten. Vid meningskoncentreringen (Kvale & Brinkmann, 2015), av 
transkriberingarna togs endast information berörandes studiens syfte och frågeställningar 
fram. Detta gjordes genom att ta bort icke relevant information för studien, samt genom att 
liknande uttryck och begrepp slogs ihop. Uttryck som ”jag känner mig som kurd” och ”jag är 
kurd” slogs samman till identifierar sig som kurd. Sedan kodades meningskoncentreringarna 
utifrån grundad teori (Strauss & Corbin, 1990, refererat i Kvale & Brinkmann, 2015), genom 
en öppen process där data undersöktes, jämfördes, begreppslig gjordes och kategoriserades. 
Kodningen ämnades för att vara omedelbara och kort, för att definiera handlingar eller 
erfarenheter som beskrivits av deltagarna (Charmaz, 2005). Därefter skapades kategorier som 
inkluderar de studerade erfarenheterna och handlingarna till fullo. Data jämfördes ständigt för 
att finna likheter och olikheter, vilket kontinuerligt ledde till ny data och nedskrivningar av 
funna teoretiska antaganden (Kvale & Brinkmann, 2015).  Utifrån sådan process nåddes mer 
och mer fokuserad kodning och analysen frångick en deskriptiv till mer teoretisk nivå och 
ledde till en mättnad av materialet. Vid detta skede hade ett flertal intressanta kategorier 
utgörandes komponenter abstraherats från kodningen och samlats i en lista. 

Utifrån listan togs komponenter som var gemensamma för flertalet deltagare fram i en 
lista. Även intressanta fenomen och svar som inte var gemensamma för flertalet deltagare 
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framtogs, för att möjligen kunna ge förklaringar för avvikelser från resterande deltagares svar. 
Ur den gemensamma listan för flertalet deltagare så kunde totalt nio komponenter framträda 
som hade en inverkan på social identiteten eller handlade om den. Gällandes stresshantering 
som kunde leda till att trivas bättre i Sverige, så kunde fem stresshanteringssätt framträda som 
var gemensamma för flera deltagare. Stresshanteringarna framtogs då de ansågs ha tydlig 
relation till tre olika stressorer från att vara invandrare. Stressorena var gemensamma bland 
alla deltagare och ansågs viktiga att framta i resultatdelen för att kunna definiera 
stresshanteringen. Vissa komponenter som var svåra att fastställa bekräftades genom att fem 
deltagare kontaktades för deltagarvalidering där komponenterna presenterades och hur de 
hade framtagits från intervjuerna. Deltagarna som kontaktaktes tyckte att komponenterna 
stämde bra överens med informationen som de angivit. 
 
 

Resultat 
 

Resultatet framträdde genom jämförelse av intervjuberättelsernas likheter. Resultatet för 
social identitet utformar tre figurer, komponenterna framkom bland minst tre fjärdedelar av 
deltagarna. En figur för alla komponenter (Figur 1), en figur för de komponenter som 
beskrevs som positiva för den sociala identiteten (Figur 2) och en figur med komponenter 
som beskrevs som negativa för den sociala identiteten (Figur 3).  

Gemensamt för stresshantering utgjordes från i olika grad upplevda stressorer som 
uppkom bland alla deltagare: Upplevd Etnisk Diskriminering, Ackulturation och Kulturkrock. 
Där varje stresshantering fanns bland minst tre fjärdedelar av deltagarna: Socialt 
Identifierings Engagemang, Samhällelig Nytta, Utforskande, Förstå koder och Anpassning. 
 

 
Gemensamt för Social identitet 
 
De gemensamma komponenterna som handlade om social identitet och hade en inverkan på 
den var: (1) Bikulturell, (2) Positiv identitet genom samhällelig nytta, (3) Kulturkrock, (4) 
Starkt ursprungs identifierings engagemang, (5) Anpassning till Svensk (6) Upplevd etnisk 
diskriminering, (7) Beroende av kontext och omständigheter, (8) Utforskande och (9) 
Identifiering med andra invandrare. 

 
Figur 1. Gemensamt för Sociala identiteten 
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 Bikulturell. Komponenten framkom från att alla deltagare ansåg sig ha två kulturer genom 
att både ha svensk kultur och kulturen från sitt hemland och att de tagit det bästa från båda 
kulturerna till sig. Deltagaren som varit i Sverige i kortast tid var den enda som upplevde det 
som negativt då det upplevdes förvirrande. Resterande deltagare upplevde det som positivt då 
det gör en rikare i kultur och lättare att anpassa sig till så som arbetet och andra situationer. 
IP7 beskriver det som ”Blir rikare i kultur liksom, har ju två kulturer att blanda och bekräfta”. 
IP5 beskriver det som: ”Jag har tagit det bästa från svenska kulturen och bästa från mitt 
ursprung och undviker de dåliga sakerna i kulturerna”. 
 

Positiv identitet genom samhällelig nytta. Komponenten bildades från att tre fjärdedelar av 
deltagarna beskrev sig ha positiv social identitet genom att göra en samhällelig nytta. Vilket 
åstadkoms utifrån att på flera sätt vara en god medborgare, genom så som arbete, studier, 
föreningsliv. Eller att sköta sig som medborgare genom att inte störa andra, inte vara 
kriminell och på andra sätt sköta sig. För vissa innebar även denna samhälleliga nytta att 
kunna känna sig som svensk. IP1 beskrev det: ”Identifierar mig trettio procent som svensk, 
jag gör exakt samma saker som svenskar, jobbar och stör inte folk som gör att jag känner mig 
30% svensk, detta är en ganska stark del”. IP2 beskrev det som: ”Varit svårt att passa in men 
inte längre, kan försvara mig med utbildning och jobbet som betyder mycket för Sverige”.  

 
Kulturkrock. Komponenten framkom från att alla deltagarna beskrev sig på olika sätt 

uppleva att ens egen kultur från sitt ursprungsland inte går ihop med den svenska kulturen 
eller tvärtom, sin egen svensk kultur inte går ihop med sin kultur från sitt hemland. Detta 
upplevdes som ett problem i olika stor utsträckning hos deltagarna. Det handlade för vissa om 
att sakna social kultur hemifrån som inte är likadan i Sverige eller när besök till hemlandet 
sker så har man svensk kultur som gör att det ”krockar”. IP 1 beskriver det som: ”Det har gått 
många år från mitt land, känner mig främmande där men även främmande i Sverige då det 
ligger vissa saker i blodet, te.x hundar är inte mitt intresse som folk pratar om på jobbet, inte 
heller festa är något för mig”. IP4 beskriver det som: ”Mina vuxna kusiner från Sverige bor 
hos sin pappa, sitter och spelar bara, de har en pappa som uppfostrat de men de bryr sig inte 
om han alls och hjälper han inget. Det känns jobbigt för relationer här är inte lika intima, i 
mitt hemland är vi jätte nära. Det stressar och stör mig”.  

 
 Starkt ursprungs identifierings engagemang. Komponenten framkom från att tre 
fjärdedelar av deltagarna i stark grad identifierade sig med sin ursprungsetnicitet i jämförelse 
med identifieringen som svensk. Komponenten refererar även till en inre identitetskänsla och 
av engagemang för etnicitet i sin identitet. Hos de två deltagare där komponenten inte 
framkom fanns ingen upplevelse alls av etnicitetet, som varken svensk eller icke Svensk då de 
mena att etnicitet inte var viktigt för deras identitet. IP5 beskriver det som: ”Blir aldrig 
Svensk, identifierar mig kanske självständigt som svensk, men som icke svensk är jag mig 
själv, är mer kurd”. IP7 ”Identifierar mig inte som svensk, jag känner mig som kurd”.  
 
 Anpassning till Svensk. Anpassning till svensk framkom från att tre fjärdedelar av 
deltagarna berättade att de anpassar sig till att vara svensk ibland, vilket för olika deltagare 
kunde vara något jobbigt eller positivt. Komponenten handlar om att i vissa situationer så 
anpassar personerna sig till att vara svensk, vissa kallade det ”skådespel” som kan vara 
jobbigt. Andra menade att det är bra att använda svensk kultur och förstå den för att kunna 
använda det på så som arbetet. IP1 beskriver det som: ”Det känns bra med två kulturer, det 
gör det lätt att vara svensk i vissa situationer som jobbet”. IP3 beskriver det som: ”Jag 
identifierar mig inte riktigt som svensk, men om det behövs i vissa sammanhang så kan jag 
vara med i det hela och tycka det är okej”.  
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Upplevd etnisk diskriminering är en komponent som fungerar negativt för den sociala 
identiteten och framkom från alla deltagarnas berättelser där det framgår en medvetenhet om 
att vara en minoritetsgrupp. Komponenten innebär för vissa en känsla av utanförskap, andra 
en stereotyp eller fördom att frångå som finns i samhället. Några deltagare beskriver sig till 
och med något fast i en form av känsla av utanförskap. Komponentens tyngd på upplevelse 
stärks av att endast en av deltagarna mena på att den varit med om direkt rasism eller etnisk 
diskriminering. En deltagare upplevde inte etnisk diskriminering överhuvudtaget.  IP1 
beskriver det som ”Vid sådana situationer känner jag mig ensam och utanför, en gång 
invandrare alltid invandrare, mina känslor är så och känner mig så alltid”. IP5 beskriver det 
som: ”När jag inte hittar någon anledning så går jag tillbaka till mig själv och tänker det kan 
vara för jag är invandrare, känslan finns där”. 
  

Beroende av kontext och omständigheter. Komponenten framkom från tre fjärdedelar av 
deltagarna och handlar om att den sociala identiteten i vissa situationer är beroende av 
situationen och andra omständigheter som kan vara både något positivt och negativt.  
Komponenten handlar om att den sociala identiteten beskrivs som beroende av situation och 
omständigheter och kan påverkas av så som terrordåd gjorda av invandrare som gör att 
fördomar sprids om invandrare. Det kan handla om att känna sig som svensk på arbetet, i 
möte med vissa människor eller på besök i hemlandet och som icke i svensk vid 
omständigheter så som terrordåd eller när personal på affärer ignorerar en och behandlar en 
illa. IP5 beskriver det som: ”Upplever stress när det händer dumma saker i Sverige och 
invandrare ligger bakom, man tittar inte bara på personen utan man tar alla invandrare”. IP1 
beskriver det som: ”Jag är mest icke-svensk, mer nu och kan bero på terrorismen överallt och 
att många invandrare kommer till Europa nu. Känner mig inte utanför på jobbet, känner mig 
mer svensk och inte lika mycket icke svensk, är stolt för min roll där”.  

 
Utforskande. Komponenten framkom från att alla deltagare utforskat den svenska kulturen 

betyder för de och att det varit positivt. Två av deltagarna menade att utforskande skett 
omedvetet, utan att det skett automatiskt. Komponenten kan även ses handla om att alla 
deltagarna haft integreringsengagemang. Utforskande handlar om att ha utforskat den svenska 
kulturen och vad den betyder för en, vilket deltagarna förklarade hjälpt de att förstå kulturen 
mer samt att ta till sig den. Det kan handla om att ha prövat och firat svenska traditioner, äta 
svensk mat eller att ha undersökt andra sorters kulturella inslag men också för att ta till sig 
kultur som visats ge deltagarna värde. IP3 beskriver det som: ”Det fick mig att känna mig en 
del av det här, då visste jag vad folk snacka om med Kalle Anka på jul, just de här typiska 
sakerna”. IP8 beskriver det som: ”Har varit nyfiken, så har googlat på högtider och så där”.  
IP7 beskriver det som: ”jag har utforskat, till och med gått till kyrkan och läst bibel, ville veta 
mer. Jag har firat jul fast jag inte vetat mycket om det, för att respektera landet och mina barn 
som är födda här ska få fira jul som de andra i skolan”. 

 
Identifiering med andra invandrare. Komponenten framkom från att tre fjärdedelar av 

deltagarna beskrev att de i störst utsträckning identifierade sig med andra invandrare. Det 
upplevdes positivt då det fanns en känsla av tillhörighet med andra invandrare. Komponenten 
framkom inte hos två deltagare som var de enda som umgicks med svenskar på fritiden. 
Komponenten handlar om att känna sig mest bekväm i sällskap med andra invandrare eller att 
dela samma sorts känsla och identifiera sig med andra invandrare. I flera fall jämförde de sig 
ha färre sådana känslor med svenskar. En deltagare beskrev det som: ”Umgås bara med 
invandrare, litar inte på svenskar haha”.  En annan som: ”Det går inte att umgås med svenskar 
på samma sätt, de som flytt från mitt land vi delar samma känsla och har mycket gemensamt”.  
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Figur 2. Positivt för Sociala Identiteten 
 
Komponenterna för figur 2 framkom då dessa upplevdes positivt för sociala identiteten eller 
har en god inverkan på den. Anpassning till Svensk upplevdes positivt för att kunna använda 
svensk kultur eller kunna förstå svensk kultur på arbetet och andra sociala situationer. 
Utforskande upplevdes som positivt för att kunna förstå svensk kultur, ta till sig svensk kultur 
och kunna ta del av traditioner. Det fanns även ett genuint intresse hos vissa av deltagarna för 
utforskande. Starkt ursprungs identifierings engagemang upplevdes positivt, genom positiva 
beskrivningar av sin etniska tillhörighet till ens ursprungs etnicitet och en sorts ”inre 
identitetskänsla”. Identitetskänslan refererades till en form av ”inre känsla”. 
 Beroende av kontext och omständigheter kan verka positivt via arbetet tillexempel som 
fick deltagare att känna sig som svenska vilket var positivt. Identifiering med andra 
invandrare refererade till en känsla för andra invandrare. Att kunna identifiera sig med andra 
invandrare gav trivselkänsla och en känsla av att tillhöra. Positiv social identitet genom 
samhällelig nytta var en tydlig positiv funktion för deltagarnas identitet. Samhällelig nytta 
utifrån arbetet eller att ”sköta sig” och respektera Sverige gav deltagarna bland annat känslan 
av att känna sig som svensk och att tillhöra Sverige. Bikulturell ansågs som kulturellt 
berikande, men även att kunna ”ta det bästa” från båda sina kulturer som svensk och 
invandrare. 
 
 

        
 
Figur 3. Negativt för Sociala Identiteten 
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Komponenterna för figur 3 framkom då dessa upplevdes negativt för sociala identitet eller 
hade en negativ inverkan på den. Kulturkrock hade negativ inverkan på sociala identiteten i 
och med upplevelsen av att ha kultur som inte går ihop med svensk kultur, eller sin ursprungs 
kultur. Det kan även handla om att sakna sin kultur från hemlandet. Upplevd etnisk 
diskriminering refererar till en medvetenhet hos deltagarna om att vara medlem i en grupp 
som det finns fördomar om. Beroende av kontext och omständigheter har en negativ inverkan 
på sociala identiteten vid tillexempel så som som terrordåd, eller på affärer där personal inte 
hjälper en. Vid sådana tillfällen så upplevs sociala identiteten negativ och att man är 
invandrare upplevs ha en negativ social bild. Anpassning till svensk beskrev vissa deltagare 
som energikrävande ibland. Vid sociala situationer då anpassning till svensk sker så kunde det 
upplevas som skådespel eller att ”man inte är sig själv”. 
 
 
Gemensamt för stresshantering 

Resultatet av stresshantering för att kunna må bra i Sverige påvisade stressorer som uppkom 
bland alla deltagare. Stresshanteringarna uppkom bland minst tre fjärdedelar av deltagarna. 
Upplevd etnisk diskriminering stresshanterades genom socialt identifierings engagemang och 
samhällelig nytta. Ackulturation stresshanterades genom utforskande och kulturkrock 
stresshanterades genom att förstå koder och anpassning till svensk 

 
Stresshantering av upplevd etnisk diskriminering 
  

Upplevd etnisk diskriminering är en stressor och handlar om samma fenomen som tidigare 
komponent med samma namn. Stressoren uppkom bland alla deltagare och handlar om en 
medvetenhet hos alla deltagarna av att vara en minoritetsgrupp. För flera ger komponenten en 
känsla av utanförskap, andra ger det en stereotyp att aktivt frångå eller en vilja att passa in 
med andra svenskar. Men vad som är gemensamt för alla och utgör den gemensamma 
stressoren är medvetenheten av att vara en minoritetsgrupp som det finns fördomar om och 
blir en slags motsättning som finns ”där ute”. Bland flera av deltagarna kan upplevd etnisk 
diskriminering nästan talas om som ett slags stigma, som de inte kommer ifrån. Citat finns 
även under komponenten för social identitet. IP3 beskriver det som ” Fördomar är inte bra och 
det är något jag försökt hålla mig borta från, jag har upplevt att stereotyper och fördomar 
finns även fast folk kommer från olika delar av världen så drar alla samma kort, invandrare är 
det kortet”. IP7 beskriver det som: ”Jag tror alla personer upplever diskriminering förr eller 
senare, även fast det inte sker så upplever man det och tar åt sig. Jag tyckte i början faktiskt 
att de som var snälla mot mig var snälla för att jag inte var svensk, de tyckte väl synd om mig. 
Om nån var dum då var de det för att jag inte är svensk”. 
 

Socialt identifierings engagemang är en stresshantering tre fjärdedelar av deltagarna 
använder sig av för att hantera upplevd etnisk diskriminering. Med medvetenheten av 
motsättningen att ingå i gruppen invandrare så motverkar deltagarna motsättningen genom att 
frångå en sådan grupp som det finns fördomar om och en ”dålig bild” av i samhället. Sättet de 
använder för att frångå en sådan grupp handlar om att omdefiniera en sådan bild av sig själv 
genom ett engagemang av att identifiera sig och presentera sig socialt på ett stolt och positivt 
sätt eller att ”stå för den man är” när man upplever sig diskriminerad. Det kan handla om att 
identifiera sig som en duktig invandrare som tog vara på sina möjligheter, eller i situationer 
den blivit dåligt bemött på grund av etnicitet står fast vid sin identitet som etnisk, där vissa 
konfronterar personen som bemött en dåligt. IP1 beskriver det som: ”Grannarna ser att vi är 
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invandrare, de borde respektera det, utan ser det som att vi är i Sverige och ska vara svenska. 
Det känns enklare att bete sig som vanligt, det är största vapnet i min hand, att fortsätta som 
vanligt och behålla min stolthet.” IP2 beskriver det som: ”Invandrare gör mycket nytta i 
Sverige, de ska ju tänka på det de har tillgång till, kunskaper via invandrare”. IP5 beskriver 
det som: ”Finns ju fördomar, varit svårt, det gäller att vara stark och stå på sig själv för att 
verkligen tvinga folk att acceptera dig som person och tar kraft och energi”.  

 
 Positiv social identitet genom samhällelig nytta är en stresshantering som står nära socialt 
identifierings engagemang, genom ett engagemang att identifiera sig socialt för att öka sin 
självbild. Komponenten framkom hos alla deltagare och är detsamma som tidigare 
komponent under social identitet. Samhällelig nytta är en stresshantering deltagarna använder 
för att hantera upplevd etnisk diskriminering och sker genom att göra en och presentera sig 
göra en samhällelig nytta för att känna sig som en god medborgare och som svensk. 
Stresshanteringen sker genom att deltagarna på ett medvetet sätt presenterar sig och 
identifierar sig med denna nytta och stressmotverkan sker då det ger en identifieringskänsla 
med Sverige, samt känslan av att känna sig mer hemma och ”välkommen” i Sverige. Detta 
motverkar upplevd etnisk diskriminering. Det handlar om att tillföra en arbetskraft för 
samhället genom arbetet, eller tillföra andra kompetenser genom sin flerspråklighet, 
utbildning och sina kulturella kunskaper. Det handlar även om att sköta sig och inte vara 
någon börda för samhället. Dessa faktorer är nytta för samhället menar deltagarna. Citat finns 
även under komponenten svensk genom samhällelig nytta under social identitet.  

IP3 beskriver det som: ”brukar säga att jag har utländskbakgrund, inga detaljer men 
nämner alltid det. Även jobbmässigt och så, det gynnar då man har olika perspektiv och 
åsikter om saker förutom det så har jag två språk som jag kan bra”. IP5 beskriver det som: 
”identifierar mig som både och, men just den frågan mer som svensk. För jag har haft jobb 
sen skolan, kom in i arbetsmarknaden direkt, då känns jag mest svensk då jag lyckats, 
eftersom invandrare inte kommer in så direkt kanske”.  
 
 
Stresshantering av ackulturation och kulturkrock 
 
 Ackulturation och kulturkrock är stressorer för samtliga deltagare, där kulturkrock är 
detsamma som tidigare komponent under social identitetet. Ackulturation är en stressor som 
hör ihop med kulturkrock men handlar om anpassningskrav i Sverige, då tydliga krav finns 
för deltagarna i relation till omgivningen och krav inifrån sig själv som handlar om att 
anpassa sig mellan två kulturer för att kunna må bra, den svenska kulturen och sin 
ursprungskultur. Anpassningen kan vara svår till Sverige vilket sker genom att de yngre 
deltagarna har en tydlig kultur de identifierar sig med hemifrån och för de äldre deltagarna så 
handlar det om en kultur som man vuxit upp med i sitt hemland. Detta gör att den egna icke 
svenska kulturen har ett stort värde för deltagarna. Ackulturation handlar om att både i nuet 
och från deltagarnas tillbakablick på kanske de mest krävande situationerna i Sverige så 
handlar det om att anpassa sig till Sverige. Komponenten handlar även om att deltagare tycks 
ha svårt att anpassa sig till Sverige då de saknar kultur från hemlandet och familjen där. 
Denna redovisade process handlar om ackulturation och handlar om anpassningskrav från 
båda sina två kulturer som svensk och icke svensk för att skapa en social identitet som 
fungerar i Sverige. Något som hör till ackulturation, är när individen inte har anpassat sig till 
kultur som den möter på, då den inte kunnat eller velat, vilket handlar för samtliga deltagare 
om en form av kulturkrock. I olika stor utsträckning så upplever deltagarna svårighet i form 
av kulturkrock utifrån berättelser som handlar om att ha ursprungs kultur som inte går ihop 
med svensk kultur vilket gör det svårt att samspela med den kultur man möter. Det kan även 
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handla om att ha svensk kultur som inte går ihop med sin icke svenska kultur. Citat finns även 
under komponenten kulturkrock för social identitet.  

IP1 beskriver det som: ”..känner mig varken hemma här eller där, vandrande liv mellan 
mitt land och Sverige, kulturen från Sverige och kultur från hemland, kan säga att jag tagit 
mycket från Sverige, det är mycket fin kultur här och har båda, men är varken svensk eller 
kurd, känner ofta så i situationer. Vägen hit var jätte svår, men motiven var att jag måste vara 
det jag vill och inte vad andra vill. Jag kom som vuxen, barnen ville iväg till vänner och äta 
där men jag kom för sent och ville behålla saker och när jag kände att jag borde öppna mig för 
samhället är det lite för sent.” IP7 beskriver det som: ”Det har varit mycket bra i Sverige, det 
var inte billigt och kosta mig jätte mycket, jätte svårt att komma in i samhället, språk, 
ensamhet, lämna sitt land, lämna kultur även fast all kultur inte var bra, men jag hade växt 
upp med den och accepterat. Det var fullt ut stress för att passa in, ibland blev jag så 
deprimerad. Ville aldrig ge upp, så jag tog mig ut mig från de perioderna. Det är klart man 
känner sig så då och då, men blir inte påverkad som då”.  

IP2 beskriver det som: ”Vissa är mer fasta i sina kulturer, det är jag. Jag tänker mycket, om 
jag gör så här vad kommer min mamma eller pappa säga? Kommer de acceptera det. Till och 
med min son så tänker jag så efter vår religion. Men ändå i Sverige så var det tufft för jag 
behövde ändå anpassa mig och har tagit vissa saker från svensk kultur, de bästa delarna. 
Barnen får sova bort ibland men lagom mycket, min dotter får klä upp sig men inte för 
mycket. Självklart det saknas mycket från Irak, det sociala livet.”.  

 
Utforskande är en stresshantering som är detsamma som tidigare komponent under samma 

beteckning under social identitet. Alla deltagare använde sig av utforskande för att hantera 
stressoren ackulturation. Stresshantering av ackulturation sker genom utforskandet av 
alternativa sätt att vara på utifrån sina kulturella val för att kunna anpassa sig mellan sina två 
kulturer i Sverige. Vilket sker genom att utforska sig själv och omgivningen för att göra val 
mellan sin ursprungs kultur och svenska kulturen, ett arbete för att avgöra vad man ska ta till 
sig, behålla och förändra hos sig själv och sin kultur som följs av ett engagemang för de val 
som görs. Vilket blir en bikulturellprocess som handlar om att skapa sig en stabil identitet i 
Sverige. Det är en process som deltagarna har kommit långt i som gör att de kan må bättre. 
För några handlar detta utforskande om att kunna sluta leva för andra och börja leva för sin 
egen skull, för andra handlar det om att anpassa sig för att kunna vara en del av samhället. 

IP7 det som: ”Vissa saker har förändrats hos mig, de ser mig inte som hel kurd, samma sak 
här alla ser mig inte riktigt som svensk. Men jag accepterar mig själv. Ibland måste man 
tvinga sig själv till vissa saker, då trodde jag inte det var något bra, men jag utforskade, sen 
gjorde jag beslutet själv. Jag tror det var lärosätt, jag vann mycket på det faktiskt. IP3 
beskriver det som: ” Den svenska kulturen betyder mycket för mig och har betytt att jag 
accepterar och tycker det är kul och normalt, man bör acceptera det. Som 17-20 åring fick jag 
lära mig mycket om hur det funkar, det var nytt och kul och jag kunde vara både och. Innan så 
hare varit stark vi och de känsla i skolan och så.”  
 

Förstå koder är en stresshantering som tre fjärdedelar av deltagarna använder för att 
hantera kulturkrock och står nära utforskande men handlar om ett utforskande som sker när 
val gjorts om kultur och ett engagemang skapats för valen. Hanteringen sker då genom ett 
annat sorts utforskande som handlar om att kunna förstå koder och innebär inte då att helt ta 
till sig kulturella anslag till sin identitet. Det handlar om att lära sig förstå kulturen som 
kulturkrocken sker med eller varför krocken sker för att få en förståelse och medvetenhet om 
det. Att förstå koder i sin tur gör att kulturkrocken avtar. 

IP1 beskriver det som: ”Med tiden lär man sig och kulturkrocken blir inte lika hård, istället 
för köra 100 mot varandra har jag lärt mig att köra 30”. IP5 beskriver det som: ”Jag har 
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försökt förstå deras koder och ändå försökt anpassa mig efter det på så sätt göra det bästa av 
situationen. Sätta in mig i situationen och se det ur nya perspektiv, det har varit tufft men 
funkat”. IP3 beskriver det som: ”Har kämpat mycket med att förstå många saker i svenska 
kulturen. Har varit intressant att utforska min egen identitet som icke svensk, hur svensk kan 
jag bli, hur mycket kan jag förstå och acceptera. Det är bra att utforska kulturer. Förstår och 
har lättare att acceptera folk oavsett hur någon är eller vad de är”. IP8 beskriver det som: ”Jag 
har till och med gått till kyrkan, läst bibel, visste inte mycket så ville veta och förstå. Vissa 
människor respekterar inte och accepterar inte vissa saker, men jag ville. Som religion är inte 
viktigt för mig, men ville ändå veta eftersom många är religiösa”. 
 

Anpassning till Svensk är en stresshantering som tre fjärdedelar av deltagarna använder och 
är detsamma som tidigare komponent under social identitet. Deltagare använder anpassning 
för att hantera kulturkrock och hör ihop med att förstå koder då man inte tagit till sig och 
internaliserat kulturen i full utsträckning som man anpassar sig till i. Det handlar om hur 
deltagare anpassar sig beteendemässigt vid upplevd kulturkrock eller potentiell kulturkrock 
för att kunna samspela med den andra kulturen. Deltagare beskriver anpassning som olika 
krävande. Vissa beskriver det som något obekvämt och energikrävande, andra instämmer men 
beskriver att det gett ett utforskande som gör att man anpassat sig bättre idag. Andra beskriver 
det som något icke energikrävande som man kan använda sig av på arbetet vilket är positivt. 
Citat finns även under komponenten anpassning till svensk för social identitet.  

IP7 beskriver det som: ”..tror man måste spela ibland, skådespeleri för att passa in att vara 
svensk även fast man inte passat in än, ja det var stress. Som på arbetsplatsen bara för att bli 
en av de. Det tog mycket energi. Jag tror jag inte hade något annat val, vad skulle jag gjort. 
Var säkert ett steg på vägen, ledde mig hit. Jag utforskade”.  
 
 

Diskussion 
 
 

Resultat diskussion 
 
Studiens syfte var att undersöka hur den sociala identiteten ser ut och vad som påverkar den 
för invandrare, samt undersöka god stresshantering av utmaningar från att vara invandrare. 
Studiens resultat angående social identitet visade att gemensamma komponenter fanns, 
negativa så som positiva, men även neutrala. Resultatet visade även på stressorer, samt 
stresshanteringar vilka kan ses leda till att deltagarna trivs bättre i Sverige. Flera av resultatets 
komponenter har fått namn utifrån redovisad forsknings begrepp, då fenomen liknat i 
avseenden. Att de endast liknar sänker begreppsvaliditeten något, men ansågs ändå angeläget 
för helhetsförståelsen och för att kunna finna relationer till tidigare forskning.  

Att vara bikulturell upplevdes som något positivt utifrån flera aspekter. Starka aspekter var 
att det bidrar till anpassning på så som arbetet och att det ”berikar” en kulturellt. Båda dessa 
aspekter bekräftar studiers resultat om att vara bikulturell för invandrare bidrar till både 
psykologisk och sociokulturell anpassning (Nguyen & Benet-Martínez, 2013). Deltagaren 
som varit betydligt kortare tid än de andra deltagarna i Sverige upplevde att vara bikulturell 
som förvirrande och gav känslan av att inte veta om hen var svensk eller sin ursprungs 
etnicitet. Detta tyder på att den dualistiska kulturella identiteten inte överlappar särskilt (Sam 
& Berry, 2010), samt att för att kulturerna ska upplevas som en helhet kan det ta tid.  

Kulturkrock upplevdes som negativt för deltagarna. Urvalets majoritet utgjordes av kurder 
från Irak, som har relativt stor kulturell skillnad jämfört med Sverige. Större kulturskillnader 
mellan hemland och integrationsland kan ha bidragit till komponentens framkomst och då 
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bekräfta resonemang som Ziarko et al. (2014) gör utifrån Robert och Canada (2013). Hur 
olika etniska grupper upplever anpassningssvårigheter i Sverige kan vara ett område att 
undersöka för att öka förståelsen för inverkan som kulturskillnader kan ha. Resultatet från 
studien visar att kulturkrock fungerar som en relativ stressor för deltagarna, i det avseendet att 
kulturkrock upplevs olika mycket av deltagarna. Effektivitet i komponenten ackulturation kan 
tänkas minska kulturkrocken. Då ackulturation handlar om att klara av anpassningar till 
kultur. Anpassningar som kommer från inre och yttre krav upplevda av deltagarna för att 
åstadkomma en positiv social identitet i Sverige. Vad som underlättar kulturkrocken verkar 
vara att kunna förstå eller identifiera sig med delar av svenska kulturen.  

Potentiella hinder för utforskande som i sin tur hindrar förståelse av koder eller 
identifiering med svensk kultur är svåra att se utifrån resultatetet. Två förklaringsfaktorer som 
det går att peka mot utifrån tidigare forskning är att några deltagare uttrycker saknad för den 
egna kulturen från sitt hemland och sin familj som är kvar. Att överkomma sådana saknader 
är en anpassningsutmaning enligt studier (Aroian, 1990; Aroian et al., 1998), som leder till 
effektivitet i ackulturationsprocessen. Den andra potentiella förklaringsfaktoren handlar om 
identitetsutveckling, att utforska för att förstå eller identifiera sig med svensk kultur kan vara 
krävande. Krävande genom att deltagare redan kan ha utvecklat mening för dess etniska 
grupp, samt tillväxt mot engagerad etnisk identitet vilket görs av människor i ungdomen 
enligt Pahl och Way (2006).  Det kan då kännas krävande och utmanande att identifiera sig 
eller förstå svensk kultur genom att engagemang redan utvecklats för sin etniska grupp. Ännu 
ett perspektiv att iaktta är att etnisk/ras tillskrivelse av sig själv sker under barnperioden enligt 
studier (Aboud, 1988; Clark & Clark, 1950; Knight et al., 1993; Quintana, 1998; Semaj, 
1980; Spencer, 1984, refererat i Umana-Taylor et al., 2014), vilket inkluderar beteenden 
enligt tillskrivelsen. Ifall sådana beteenden finns hos deltagare så kan det innebära krävande 
beteendeförändringar genom utforskande för att minska kulturkrocken. 

Studiens resultat om stresshantering av ackulturation och kulturkrock genom utforskande 
och att förstå koder kan ses gå i linje med till viss del med Ericksons (1986) identitetsteori. 
Då hans identitetsteori föreslår att stabil identitet skapas genom utforskandet av alternativ, 
följt av engagemang för valen. Det handlar för deltagarna om en bikulturell process för att 
skapa en stabil identitet i Sverige.  Alla deltagare hade tagit till sig svensk kultur vilket kan 
tyda på att trivsel i Sverige för deltagarna förutsätter att vara bikulturell. Detta bekräftar 
ytterligare Ericksons teori med tyngden på utforskande av alternativ samt att identiteter 
utvecklas i dynamiska interaktioners konsekvenser mellan individen och dennes sociala 
kontext. Ankomsten till ett nytt land innebär att nya alternativ oundvikligen framstår som 
behöver utforskas, samt en ny social kontext som individen integrerar med. Vad som kan vara 
en orsak till att utforskandet av svensk kultur sker av alla deltagare kan vara på grund av den 
sociala identitetens natur enligt Tajfel och Turner (1986), som menar att vi människor 
behöver en grupp att identifiera oss med för att må bra. Vi människor har oftast flera 
grupptillhörigheter, för deltagarna kan en sådan viktig grupptillhörighet vara genom att ta till 
sig delar av svenska kulturen. En annan dimension av grupptillhörighet som är viktig för 
deltagarna är identitetskänslan från komponenten starks ursprungs identifierings engagemang. 
Att ha denna ”inre” grupptillhörighets känsla av etnicitet märktes då deltagarna upplevde sig 
tillexempel ”känna sig som kurd” genom att känna efter. Denna identitetskänsla verkar vara 
en naturlig psykologisk funktion i och med den klara inre känslan av identifikation och 
grupptillhörelse. Eftersom denna känsla är starkast för deltagarnas ursprungs etnicitet och inte 
som svensk verkar denna identitets dimension mer ha att göra med om att ungdomen är en 
kritisk punkt för denna utveckling utifrån Pahl och Way (2006).  De två deltagare som inte 
alls hade någon ”inre” känsla av etnicitet i sin identitet och menade att etnicitet inte varit 
viktigt för de, kan handla om att dessa deltagare utifrån Phinney (1990) bestämt att etnicitet är 
oviktigt för deras identitet vid sitt utforskande. 
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Att studiens resultat angående stresshantering verkligen handlar om stresshantering 
motiveras genom att stressorena handlar om transaktionen mellan miljö och deltagaren 
(Lazarus & Launier, 1978, refererat i Ogden, 2012). Stressorena är situationer där deltagare 
befunnit eller befinner sig i dålig passform för sin miljö vilket kan ge hög stress (Ogden, 
2012). Sådan tolkning av författaren i denna studie möjliggörs av deltagarnas berättelser, vad 
som inte möjliggörs i hel utsträckning är vilken tolkning deltagarna gör av de olika 
stressorena. Det gör det svårt att diskutera och uttala sig till fullo om stressreaktioner och 
stresshantering. Flera deltagare kan ses ha beskrivit ackulturation som en krävande stressor 
och vissa deltagare har beskrivit upplevd diskriminering som större stressor. Kulturkrock 
beskrivs inte som lika krävande stressor, vilket ger indikationer på att tolkningen av 
kulturkrock inte är lika stressfull. Utforskande, förstå koder och anpassning är tydliga 
stresshanteringar då stresshantering handlar om alla de krafter där handlingar så som 
kognitiva och emotionella strategier individer använder för att klara och minska yttre och inre 
krav (Lazarus & Launier, 1978, refererat i Ryden & Stenström, 2015). Socialt identifierings 
engagemang framförallt men även samhällelig nytta var inte lika tydliga stresshanteringar då 
de dessa uppkom mer utifrån forskarens tolkning och inte lika mycket av deltagares egna 
beskrivningar. Forskaren tolkade komponenternas framkomst mycket utifrån social identitets 
teori (Tajfel & Turner, 1986), och hur deltagarna definierar sig själva i relation till andra 
grupper och samhället för att höja sin självbild.  

Både probleminriktade och emotionellt inriktade stresshanteringar användes av deltagarna 
(Lazarus & Folkman, 1984, refererat i Ryden & Stenström, 2015). Emotionellt inriktade 
indikerar på krävande stressreaktioner och de tydliggörs genom att deltagarna för att anpassa 
sig till sin miljö går igenom större svårigheter genom beskrivningar som ”väldigt tufft” samt 
en deltagare med depressioner. Det indikerar på att det varit en tuff emotionell process av 
identitetsförändring för att anpassa sig till Sverige. Att det även handlat om probleminriktad 
stresshantering syns i berättelser som handlar om lärande och kognitiva ansträngningar som 
”med tiden lär man sig”, ”sätt in mig i situationen och sett det ur nya perspektiv” och ”jag tror 
det var lärosätt”. 

Utforskande är kanske resultatets viktigaste komponent för hantering av stress som 
invandrare möter och handlar även om lyckad integration. Hur utforskande sker beskrivs inte i 
vidare detalj, vilket ger indikationer på att det handlar om en svårdefinierat psykologisk 
process.  Utforskande, oavsett om det leder till ett engagemang för kulturen eller inte, 
fungerar som god stresshantering. Utforskande kan leda till komponenterna förstå koder och 
anpassning som lindrar kulturkrock, men även då utforskande hanterar stressoren 
ackulturation. Utforskande komponenten utgör starka indikationer om att handla om ”efter” 
invandring, vilket tolkas som anpassning till den nya miljön. Efter invandring är stressoren 
som är mest avgörande för trivseln, speciellt stress som är relaterad med ackulturation enligt 
forskning (Yakushko, Watson & Thomson, 2008). Studiens resultat angående utforskande 
brister i att identifiera vad som stimulerar utforskande i Sverige för deltagarna. Att 
utforskande handlar om nyfikenhet, en vilja att passa in och att respektera Sverige klargörs. 
Potentiell stimulation av utforskande i form av etniskt utforskande för deltagare kan förklaras 
av forskning som har visat att upplevd diskriminering kan trigga utforskande och utveckling 
av starkare etnisk identitet (Quintana, 2007; Pahl & Way, 2006; Sellers & Shelton, 2003; 
Phinney, 1990). Då alla deltagare, vissa mer, upplever en form av etnisk diskriminering och 
de flesta deltagare har stark etnisk identitet utifrån starkt ursprungs identifierings engagemang 
kan det bekräfta studiernas resultat. Är verkligen ett utforskande för att helt motverka 
stressorerna kulturkrock och ackulturation möjligt för invandrare? Utifrån detta urval som 
ändå varit i Sverige ganska lång tid indikerar det på att det kan vara svårt för många 
invandrare och att utforskandet inte sker i ett enda effektivt stadium. Det verkar mer gå upp 
och ner under tiden i Sverige. Det indikerar på att invandrare går igenom ackulturation genom 
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utforskande av sin identitet i stadier så som moratorium, avskärmning, diffusion och 
uppfyllelse (Marcia, 1994). Det tyder även på att ackulturation och kultur påverkar människor 
livet ut (Corsini, 1987, refererat i Smart & Smart, 1995). Vad som hindrar utforskande kan 
studien endast göra lösa indikationer och spekulationer utifrån resultatet och tidigare 
forskning. Vilket kan handla om större kulturskillnader, saknader för hemland och redan 
engagerad etnisk identitet till sitt ursprung utifrån identitetsutvecklingsteori.  

Upplevd etnisk diskriminering var en gemensam stressor. För flera deltagare innebar 
komponenten inte bara medvetenheten om att vara en minoritetsgrupp. Utan innebar större 
hinder och beskrevs som en ofrånkomlig känsla vid tillfällen. Hur ofta upplevd etnisk 
diskriminering sker, samt hur ”jobbigt” det upplevs var inte studiens syfte och det framgick 
inte heller av deltagarna. Men studiens resultat ger indikationer på att invandrare upplever 
etnisk diskriminering och att vissa gör det oftare och i tuffare grad. Att endast upplevd 
diskriminering sker ibland utifrån resultat från en studie i Tyskland (Schunck, Reiss & 
Razum, 2015), har visats kunna räcka för att leda till ohälsa. Urvalet i denna studie är 
personer som är högskoleutbildade, arbetandes, samt på andra sätt stabila och kan ses lyckats 
bra i Sverige. Andra invandrare i Sverige som inte lyckats lika bra kan tänkas uppleva mer 
etnisk diskriminering som kan utgöra större hälsorisk. Sådana invandrare kanske inte heller 
kan använda sig av stresshanteringarna socialt identifierings engagemang och samhällelig 
nytta i samma utsträckning. Ett viktigt hänsyntagande till upplevd etnisk diskriminering blir 
perspektiv utifrån social identitets teori (Tajfel & Turner, 1986). Sverige är ett land som anses 
vara öppet och accepterandes för mångfald, ändå verkar det som att det finns negativa sociala 
kategorier för invandrare att identifiera sig med. Kategorier som de har viss social mobilitet 
att gå bort ifrån genom socialt identifierings engagemang och samhällelig nytta som 
stresshanteringar.  Kanske har Sverige påverkats senaste åren och blivit ett mer stratifierat 
samhälle utifrån faktorer som ökad terrorism och förändrat politiskt läge i Europa. Växer oron 
bland invandrare på grund av terrorismen som vissa deltagare menar? Om det finns faktorer i 
samhället som oroar invandrare blir viktigt undersökningsområde för framtida forskning. 

Stresshanteringarna samhällelig nytta och socialt identifierings engagemang kan handla om 
att på olika sätt stärka självbilden och sitt själförtroende genom grupptillskrivelse utifrån 
social identitets teori (Tajfel & Turner, 1986). Då flera använde stresshanteringarna genom att 
tillskriva sig till sin yrkesgrupp, eller till invandrare som tagit vara på sina möjligheter. Det 
visar på att deltagarna har social mobilitet men också att invandrargruppen innefattar sociala 
kategorier som deltagarna inte är helt nöjda med. Samhällelig nytta är en stresshantering som 
kan ses höja den kollektiva självkänslan (Luhtanen & Crocker, 1992). Dessa är två 
stresshanteringar som säkerligen inte är unika endast för bara gruppen invandrare utan även 
för svenskar. Med stor sannolikhet utifrån resultatet görs de mer aktuella för invandrare och 
har en viktigare funktion, genom studiens resultat om att sådan samhällelig nytta är vad som 
får flera deltagare att kunna känna sig som svenska. 

Komponenten identifierar sig med andra invandrare upplevde de flesta deltagarna och då 
som positivt. Det fanns en upplevelse av att känna sig mer bekväm och att tillhöra bland 
invandrare. Komponenten uppkom även från gruppjämförelser mellan svenskar och 
invandrare, där positivare upplevelser fanns med invandrare. I någon utsträckning utifrån 
resultatet handlar det om kulturkrock för deltagarna med svenskar, men det räcker inte för att 
helt förklara varför deltagare identifierar sig mer med invandrare. Det kan förklaras utifrån att 
etnisk identitet erhåller identifiering för människor med gemensamheter som historia, 
nationalitet och sätt att vara (Markus, 2008). Att ha gemensamheter så som att vara invandrare 
och ha en annan historia, kultur och nationalitet än vad svenskar har kan vara vad som gör att 
deltagarna identifierar sig mest med invandrare. Om så är fallet så visar det styrkan av vad 
etnisk identitet utifrån Markus (2008) har för människor. Andra potentiella förklaringar kan 
komma utifrån vad Tajfel och Turner (1986) menar med delade tro-system inom sociala 
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grupper. Det kan finnas delade tro-system som hindrar identifiering med svenskar mellan 
invandrare om hur svenskar är. Detsamma kan gälla svenskars tro-system angående 
invandrare. Det kan hindra grupperna att mötas sett till varandras personliga egenskaper. Hur 
sådana tro-system ser ut kan även ha påverkats av dagens samhälleliga läge av ökad terrorism, 
invandring och förändrat politiskt läge. Ännu en förklaring är etnocentrism, att deltagare 
tenderar att föredra sin inregrupp före yttre grupper. 
 

 
Metod diskussion 
 
Både styrkor och svagheter finns med denna undersökning. Validitet innebär hur pass bra 
studien lyckas mäta eller undersöka vad den är avsedd till att undersöka (Kvale & Brinkmann, 
2015). Studien använde sig av semistrukturerade intervjuer och strävade efter, samt erhöll ett 
öppet samtalsklimat, ämnat för att fånga deltagarnas livsvärld. En styrka är semistrukturerade 
intervjuers flexibilitet, där ordningsföljd av frågor kan omstruktureras beroendes av 
deltagarens svar. Det finns även möjlighet för forskaren att ställa följdfrågor för att utveckla 
svar från deltagaren. Under intervjun kunde därmed nya följdfrågor dyka upp (Bryman, 2011; 
Langemar, 2008). Studien har tagit fördel i sådan struktur för att kunna skapa en naturlig och 
anpassad intervjusituation för att öppna upp för deltagarnas upplevelser. Struktureringsgraden 
hjälpte att reda ut oklarheter som framstod.  

Det finns validitetshot som handlar om att forskaren påverkar deltagarna och resultatet 
genom sin förförståelse (Allwood & Eriksson, 1999). Förförståelse motverkades i 
intervjusituationen med ett fokus på kunskap om deltagarnas upplevelsevärld genom 
antagandet om att det inte finns någon logik och ”sanning” i den information som framstod 
(Kvale & Brinkmann, 2015). Att deltagarvalidering gjordes och forskarens tolkningar stämde 
överens med deltagarnas validering, stärker även övriga tolkningar som gjordes för att bilda 
resultatet. Forskaren som själv är andragenerationsinvandrare och har föräldrar som invandrat 
arbetade under studiens gång hela tiden med sin förförståelse för att vara så objektiv som 
möjligt. Arbete med förförståelsen gjordes även för att vara opartisk och inte vara styrande, 
för att på så sätt inte föra deltagarna på något spår. Förförståelsen och erfarenheterna hos 
författaren kan därför ses som förkunskaper som ledat till en bättre förståelse för deltagarnas 
berättelser vilket kan höja studiens validitetet. 
 Hot mot validiteten som kommer utifrån undersökningens få deltagare som kan begränsa 
generaliserbarheten motverkades genom ett noggrant handplockat urval (Kvale & Brinkmann, 
2015). Urvalets noggrannhet gav homogenitet genom att deltagarna var förstagenerations 
invandrare, samt integrerade, haft närstående här och bott i Sverige under en tid. Styrka ligger 
även i spridningen i deltagarnas ålder, hur lång tid deltagarna bott i Sverige, samt ålder då 
invandring skedde. Spridningen och homogeniteten stärker resultatet och att komponenterna 
kan vara fenomen som finns hos första generationsinvandrare i Sverige. Spridning i etnicitet i 
urvalet brister dock genom svårigheten att få tag på deltagare. Urvalet var mest kurder från 
Irak, vilket sänker generaliserbarheten. Bortfall av deltagare som skedde indikerar på att 
deltagare valdes genomtänkt och bedömdes kunna besitta engagemang och information för 
studien. Resultatet hade kunna blivit annorlunda ifall ett annat urval av första generations 
invandrare erhållits, beståendes av deltagare som inte skapat sig sådant stabilt liv i Sverige 
genom utbildning, arbete och tala god svenska, samt ha närstående i Sverige vid invandring. 
Då flera av komponenterna gällde endast för sex eller sju deltagare, samt att urvalet gjordes 
av endast åtta deltagare så kan inte resultatet anses generaliserbart till alla invandrare. 
Resultatet kan anses mer generaliserbart till invandrare från Irak som skapat sig ett liv i 
Sverige och är sysselsatta. Syftet var inte heller att generalisera utifrån kvalitativ ansats, utan 
var mer av utforskande i ett relativt outforskat område. 
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Social önskvärdhet kan utgöra validitetshot, framför allt mot resultat av komponenterna 
”samhällelig nytta” och ”socialt identifierings engagemang”. Som mycket kommer ifrån hur 
deltagarna definierar sig själva och identifierar sig i relation till samhälleliga grupper. Även 
fast ett öppet och tryggt samtalsklimat kunde uppnås så kan dessa komponenters uppkomst 
kommit utifrån social önskvärdhet. Men att de uppkom utifrån det behöver inte ses som 
problematiskt, att uppleva och göra sig ”social önskvärd” kan vara en stresshantering i sig 
vilket gör komponenterna intressanta för studiens syfte. 
 Denna studies intresse har varit av människors subjektiva upplevelser kring sin social 
identitet och stresshantering, för detta valdes kvalitativ metod för att möjliggöra mer 
information av deltagarna. Kvalitativt angrepp valdes även för att kunna ställa följdfrågor, 
styra in intervjupersonen på ”rätt spår” ifall den missuppfattat frågan. Intervju som metod är 
även smidig för att kunna spegla deltagares berättelser och för att forskaren ska kunna 
bekräfta ifall den förstått rätt. Metoden kan därför anses höja validiteten för studiens syfte. 
 
 
Slutsats 
 
Studiens resultat visar att förstagenerationsinvandrares sociala identitet kan påverkas både 
negativt och positivt av att vara invandrare. Utifrån resultatet går det att uttala sig om att det 
finns indikationer som visar att invandrare som har haft integrerings engagemang gör ett 
ganska omvälvande utforskande av sin identitet i Sverige och visar tendenser att dessa ofta 
blir bikulturella i och med integrationen. Det kan då påstås att det många gånger handlar om 
en bikulturell process för att skapa en stabil social identitet i Sverige för invandrare. Det är 
med stor sannolikhet en stor del av Sveriges invandrare som är bikulturella vilket kan bidra 
till god psykologisk och sociokulturell anpassning. Invandrare kan många gånger uppleva sig 
ha kultur som inte går ihop med svensk kultur, men även med hemlandets och dess familjs 
kultur. Det indikerar på att kulturkrock är ett fenomen som kan finnas mer eller mindre bland 
invandrare och att den bikulturella processen av att skapa en stabil social identitet blir en 
utmaning. Studien kan även antyda på att invandrare vid utforskande inte alltid internaliserar 
svensk kultur helt i sin identitet. Invandrare kan använda utforskandet för att förstå kultur och 
anpassa sig mellan kulturer, att anpassa sig kan upplevas både som positivt och negativt, men 
kan vara en god stresshantering långsiktigt som bidrar till integrationen. 
 Studien kan även säkerhetsställa att det finns invandrare som upplever etnisk 
diskriminering i olika utsträckning och att det då finns olika negativa sociala kategorier av 
invandrare i samhället som de identifierar sig med. Detta kan stresshanteras av invandrare 
genom att uppleva, eller beskriva sig göra en samhällelig nytta eller på olika sätt ha ett 
engagemang av att socialt identifiera sig på positiva vis. Det går att säkerhetsställa att mellan 
invandrare så ser den etniska identiteten annorlunda ut, genom att invandrare identifierar sig 
olika mycket med sitt ursprung i relation till hur de identifierar sig som svensk. Vissa 
invandrare har inte någon upplevelse alls av etnicitet i sin identitet.  Studiens resultat 
indikerar även på att vissa invandrares sociala identitet kan påverkas negativt av 
omständigheter så som terrordåd och påverkas positivt vid situationer så som arbetet. Arbetet 
verkar kunna bidra till en identifikation för invandrare som kan få de att känna sig svenska. 
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