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Sammanfattning 

 

När en individ kommer till en ny och obekant plats är det normalt att han/hon inte känner till 

det nya områdets symboler, regler och normer, någonting som han/hon måste lära sig för att 

kunna förstå och kommunicera med sin omgivning. Det här förhållandet kan leda till 

irrationella beteenden som kan hindra ”nykomlingen” att lyckas förändra sin situation till det 

bättre och kunna tillfredsställa sina grundläggande behov. Syftet med examensarbetet är hur 

uppsatsens teoretiska byggstenar kan tillämpas på invandrarnas verklighet i Sverige. Det 

teoretiska ramverket utgörs framför allt av George Kellys teori (1991) och går ut på att när en 

individs konstruktionssystem, det vill säga uppfattning av världen inte kan tillämpas på de 

situationer han/hon befinner sig i upplever han/hon ångest och det föranleder honom/henne att 

genom strategier som definitionsmässigt är försvarsmekanismer försöka komma tillrätta med 

den obegripliga verkligheten. Dessa strategier/försvarsmekanismer har delats upp i de som är 

positiva och bistår i utvecklingen av ett otillräckligt konstruktionssystem och de som är 

negativa och generellt innebär en osund och icke-ändamålsenligt strategi. I värsta fall om 

individen inte lyckas ta sig ur den okontrollerbara och svårbegripliga verkligheten kan 

han/hon efter ihållande misslyckanden falla in i ett hjälplöst tillstånd. Ett frågeformulär som 

mäter sambandet mellan oberoende variablerna språk, kultur och social identitet och de 

beroende variablerna positiva och negativa försvarsmekanismer utvecklades och besvarades 

av 166 individer; 99 svenskar, 62 invandare och 5 adopterade. Deras svar har analyserats med 

hjälp av programmet SPSS. Resultatet visar att de studerade invandrarna i viss utsträckning 

har fallit in i en negativ beteendestrategi, men att det varken har samband med deras brister i 

svenska språket, kunskap om den svenska kulturen eller insikter i svenska beteendenormer.  

 
Nyckelord: invandrare, Sverige, försvarsmekanismer, behov, integration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 

 

When an individual comes to a new and unfamiliar place, it is normal that he/she don´t know 

the new area´s symbols, rules, and standards, something that he/she must learn to be able to 

understand and communicate with his/her environment. This circumstance can lead to 

irrational behaviors that can prevent "newcomers" to succeed in changing his/her situation to 

the better and be able to satisfy his/her basic needs. The aim of thesis is how the theoretical 

blocks can be applied to the immigrant´s reality in Sweden. The theoretical framework 

consists primarily of George Kelly´s theory (1991), which is about when an individual´s 

construction system, which means his/her perception of the world can´t be applied to the 

situations he/she finds herself in, he/she experiences anxiety and it causes him/her to try to 

come to terms with the incomprehensible reality by using strategies, which by definition are 

defense mechanisms. These approaches/defense mechanisms has been divided into those that 

are positive and assist him/her to develope inadequate construction systems and those that are 

negative and generally means an unhealthy and ineffective strategies. At worst, if the 

individual fails to get out of the uncontrollable and incomprehensible reality he/she can after 

persistent failures fall into a helpless state. A questionnaire that measures the relationship 

between independent variables consisting of language, culture, and social identity and 

dependent variables positive and negative defence mechanisms were developed and answered 

by 166 individuals; 99 Swedes , 62 immigrants, and 5 adoptees. The responses were analyzed 

using the program SPSS. The results show that the studied immigrants have to some extent 

fallen into a negative behavior strategy, but that is neither related to their lack of the Swedish 

language, knowledge of the Swedish culture or insights into the Swedish norms of behavior. 
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1. Inledning 
 
När en individ flyttar till ett nytt land är det normalt att han/hon inte kan det nya landets 
språk, kultur och beteendemönster. Detta gör att han/hon bland annat inte kan kommunicera 
med sin omgivning, skaffa sig jobb och lära känna andra. Utsikterna att han/hon ska kunna 
leva ett fullvärdigt liv minskar helt enkelt, vilket är en bild som understryks av Olofsson 
(1993). Enligt honom är just behoven av förståelse, gemenskap och självhävdelse 
grundläggande för människans välbefinnande. 
 
För att kunna förstå krävs det att individen behärskar landets språk och har insikter om den 
gällande kulturen i det nya landet. Förutom förståelse är språket och kulturkunskaper också 
nyckeln till gemenskap, eftersom de är viktiga verktyg i kommunikationen. Av den 
anledningen är de ovärderliga när individen ska lära känna människorna i den nya 
omgivningen och på så sätt skaffa sig nya kontakter. Förutom att språket och insikter i det nya 
landets kultur och beteendesätt är väsentligt för förståelsen och många gånger är nyckeln till 
gemenskap är de också viktiga för individen när han/hon ska ta utrymme och på så sätt kunna 
hävda sig i olika samhällssammanhang. Enligt Boglind (1995) är ett arbete viktigt för 
människans självhävdelse. På så sätt blir språkkunskaper extra viktiga för självhävdelsen, 
eftersom språkbrister är en återkommande orsak till varför en invandrare har nekats 
anställning trots lämpliga kvalifikationer (Wellros, 1998). De kontakter individen har skaffat 
sig med hjälp av språket och kunskaper om det rätta beteendet i det nya landet ökar också 
många gånger hans/hennes chanser att få ett arbete. Vidare främjar kontakter och jobb 
ytterligare inlärning av språket och kulturkunskaperna.  
 
Ovanstående visar hur viktigt och avgörande det är att invandraren så effektivt, snabbt och 
framgångsrikt som möjligt lär sig det nya landets språk, kultur och de rätta beteendenormerna 
och på så sätt ökar sina chanser att kunna tillfredställa sina behov, må bra och trivas i det nya 
landet. Problemet är att denna betydelsefulla inlärning, som mycket annat när det gäller 
människan kan bli föremål för, och hindras av, hans/hennes många gånger irrationella och 
icke ändamålsenliga psykologiska mekanismer. För individens del innebär det naturligtvis 
negativa konsekvenser för integration och välmående i den nya samhälleliga gemenskapen. 
 
1.1. Teoretiskt ramverk 
George Kelly (1991) hävdar att ångest upplevs när konstruktionssystemet, det vill säga 
uppfattning av världen, inte längre är lämpligt för den situation individen befinner sig i. 
Han/hon kan inte konstruera situationen, det vill säga begripa vad den handlar om. Att hamna 
i nya och okända situationer ger därför upphov till ett visst mått av ångest. Om han/hon 
däremot lyckas utveckla ett sunt och hållbart konstruktionssystem kan han/hon skapa mening 
i situationen, fatta bra beslut och välja effektiva reaktionssätt. Om han/hon klarar av detta 
kommer hans/hennes konstruktionssystem att vidgas och kunna tillämpas på fler områden och 
skeenden än tidigare. Om konstruktionssystemet inte längre innehåller några alternativ för hur 
han/hon ska bete sig kan hans/hennes ångest bli extremt stark och dessutom kronisk. Därmed 
kan han/hon börja tillgripa osunda och negativa strategier.  
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1.1.1. Försvarsmekanism  
Begreppet försvarsmekanism är här hämtat ur Sjölunds bok Gruppsykologi (2003). I boken 
finns en lista över ett antal försvarsmekanismer/strategier, som individen tillgriper när 
han/hon hamnar i situationer som Sjölund (2003) kallar för ”psykiskt pressande”. Sjölunds 
(2003) teori liksom Kellys (1991) kan tillämpas på förhållanden som präglar individer som 
kommer till ett nytt land, eftersom han/hon på grund av att han/hon inte förstår det nya landets 
språk, kultur och beteendenormer kan uppfatta de situationer han/hon hamnar i som 
obegripliga och psykiskt pressande och därmed hemfalla åt försvarsmekanismer.  
 
Utifrån Kellys (1991) perspektiv är invandrarens konstruktionssystem mer eller mindre 
irrelevant för de situationer, som uppstår i det land han/hon har flyttat till. Förhållandet med 
det olämpliga konstruktionssystemet leder, enligt Kelly (1991), till upplevelser av ångest i 
situationer som, enligt Sjölund (2003), kan definieras som psykiskt pressande och på så sätt 
öppnas dörren för beteendestrategier som kan vara osunda och negativa.   
 
Kellys (1991) och Sjölunds (2003) teorier behandlar samma företeelse, men de närmar sig den 
från olika utgångspunkter. Den förra förklarar medan den senare ger en beskrivande bild av 
förhållanden, som kan uppstå när en individ flyttar till ett nytt och främmande land. 
 
De försvarsmekanismer som tas upp av Sjölund (2003) är följande: 
 

1. Att fly fältet (F). Att lämna det sociala systemet, organisationen. Att söka sig bort 
snarast.  

2. Reträtt (RET).  Att på förhand vara beredd på det värsta. Att inte vänta sig kunna 
utvecklas, vilket reducerar de negativa känslorna (inga svikna förhoppningar). Låg 
aspirationsnivå. 

3. Underkastelse (UK). Att acceptera systemet, underordna sig den auktoritärt 
uppbyggda hierarkin och försöka ”ta sig upp” antingen de facto eller genom att ”hacka 
på andra”.  

4. Resignation (RES). Att bli likgiltig och apatisk. 
5. Negativism (NEG). Ökar dolt negativt beteende, till exempel klickbildning, förtal och 

skvaller.  
6. Aggression (AG). Att bli aggressiv och gnällig. Skapa motstånd, bli hyperkritisk eller 

försöka blamera andra.  
7. Fixering (FI). Att klänga sig fast vid det säkra och invanda. Inte våga prova något nytt. 

Rädsla för det okända. 
8. Kompensation (KOM). Att söka ersättning på andra områden  
9. Introversion (IN). Att bli inåtvänd, fly in i dagdrömmar.  
10. Regression (REG). Att återgå till primitivt barnsligt beteende. 

 
Som det framgår av Kelly (1991) behöver inte alla försvarsmekanismer, när det gäller 
utvecklingen av konstruktionssystemet, vilket i det här fallet är inlärningen av språket, 
kulturen och de rätta beteendenormerna, vara improduktiva och icke-önskvärda. Strategiernas 
gemensamma nämnare är däremot att de är lättåtkomliga för individer som kommer till ett 
nytt land och på så sätt hamnar i ”okända” och ”psykiskt pressade” situationer, där 
hans/hennes konstruktionssystem inte längre är gångbart. Invandraren använder sig helt enkelt 
av försvarsmekanismer för att mildra den ångest, som framkallas när hans/hennes olämpliga 
konstruktionssystem exponeras i det nya landet. Han/hon har möjligheten, som Kelly (1991) 
menar, att antingen vidga det så att det kan tillämpas på nya områden och situationer eller att 
fastna i ett osunt och negativt beteendemönster.  
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1.1.2. Hjälplöshet 
Hjälplöshet är ett tillstånd som uppkom hos djur som användes i Seligmans vetenskapliga 
studier (1975). Djuren som framför allt bestod av möss och hundar låstes fast med rep eller 
burades in vid specifika positioner och därefter utsattes de på ett slumpmässigt sätt för 
elektriska chocker. Djuren kunde varken fly undan dessa chocker eller påverka sannolikheten 
för dem.  Djuren hamnade så småningom i apatiska tillstånd präglade av passivitet. När djuren 
sedan placerades i miljöer, där de kunde kontrollera de elektriska chockerna förblev de 
passiva och apatiska.   
 
Seligman (1975) menar att hos människor förekommer samma reaktioner. Villkoret för att 
sådana tillstånd ska uppkomma är att individen utsätts för betydelsefulla, men okontrollerbara 
och negativt upplevda situationer. Ju väsentligare de okontrollerbara och negativt upplevda 
situationerna är och ju längre tid de pågår desto större inverkan har de på individen och desto 
större är risken att han/hon faller in i ett hjälplöst tillstånd. Det växer en negativ inställning 
hos honom/henne, som konkret går ut på att han/hon inte känner att hans/hennes 
ansträngningar har någon betydelse och att han/hon inte kan påverka situationen i den riktning 
som han/hon vill och önskar sig. Denna inställning innebär även en förlorad tro på att 
hans/hennes handlingar har någon positiv utgång och att han/hon inte kan förändra de 
negativa och betydelsefulla förhållandena. Därför upphör han/hon helt enkelt att handla.  
 
När hjälplösheten väl en gång har framkallats efter att individen har utsatts för 
okontrollerbara, negativt upplevda och väsentliga situationer under en längre tid kommer 
han/hon att generalisera den bristande kontrollkänslan till andra situationer som han/hon 
senare hamnar i, även om situationerna skulle vara uppenbart kontrollerbara. 
 
Seligmans studie (1975) visar även att den passivitet som är utmärkande för hjälplöshet även 
inkluderar särdrag som frånvaro av aggression, viktminskning på grund av aptitförlust samt 
sociala och sexuella brister.  
 
Bristande kontroll, som är ett viktigt villkor för att tillståndet hjälplöshet ska uppkomma, 
passar in i förhållanden som utmärker tillvaron för individer som har kommit till ett nytt land. 
Anledningen till det är att invandrarens ogiltiga konstruktionssystem samtidigt som det till en 
början inte anvisar honom/henne rätt beteende i betydelsefulla situationer, även innebär att 
han/hon innan han/hon har lärt sig språket, kulturen och de rätta beteendenormerna även 
saknar kontroll över situationer som han/hon hamnar i. Han/hon vet helt enkelt inte hur 
han/hon ska bete sig i olika situationer och vad andras beteende beror på. 
 
1.1.3 Negativa känslor 
Anna Freud (1994) menar att när ett närmande misslyckas upplever individen en negativ 
känsla, ett annat förhållande som passar in i invandrarens tillvaro. På så sätt skapas 
grogrunden för det andra viktiga villkoret för att tillståndet hjälplöshet ska uppkomma hos 
invandrarna, nämligen upplevelsen av negativa känslor. 
 
Det går nämligen att anta att inom många väsentliga, oundvikliga och återkommande 
sammanhang i samhället kan invandraren på grund av problem med språket och okunskap om 
giltigt och effektivt beteendemönster hamna i situationer där hans/hennes närmande 
misslyckas. Ett exempel på sådana väsentliga och potentiellt återkommande situationer är när 
han/hon söker jobb. Ett faktum som bekräftas av återkommande rapporter inom radio och tv, 
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som visar på att personer med invandrarbakgrund misslyckas att få anställning trots 
upprepade ansökningar.  
 
Perssons teori (2000) om ”social rädsla” ger ytterligare anledning till antagandet att 
invandraren befinner sig i ett förhållande där risken för att hans/hennes närmande ska 
misslyckas är stor. Social rädsla går ut på att människor från olika samhällsklasser tar avstånd 
ifrån varandra på grund av att de har olika habitus. Habitus som, i sin tur, är ett begrepp som 
har konstruerats av Bourdieu (1986) kan sammanfattas som vanor, tankar och åsikter, vilka 
skiljer olika samhällsklasser åt.  
 
Det går nämligen att förmoda att en individ som kommer till ett nytt samhälle har tankar, 
åsikter och vanor, som skiljer sig från de tankar, åsikter och vanor som de andra i samhället 
har. På så sätt existerar samma grogrunder, som skapar social rädsla mellan olika sociala 
klasser också mellan invandrare och svenskar.   
 
Palmblad beskriver i sin bok Psykiatrin mot närsamhället (1992) samma företeelse fast med 
andra aktörer. Hennes studie bygger på observation av psykiskt sjuka personer och hur de i 
sin omgivning bemöts av avståndstagande. De intervjuade personer som befann sig i psykiskt 
sjuka personers omgivning förklarade sitt avståndstagande med oförutsägbarheten som 
präglar den psykiskt sjuka personens beteende och den obekväma och otrygga atmosfären 
som den för med sig. Detta gör att de känner sig osäkra och oftare ryggar tillbaka. Det går att 
anta att invandrarens okunnighet om de rätta symbolerna, beteendemönstren och tankesätten, 
som råder i det nya landet leder till samma förhållande. Människor i invandrarens omgivning 
kan inte förutse hans/hennes beteende och har då en benägenhet att ta avstånd från 
honom/henne. Det leder, i sin tur, till att invandraren upplever negativa känslor samtidigt som 
han/hon inte förstår vad andras avståndstagande beror på. 
 
Det här förklarar hur invandrarens bristande konstruktionssystem innebär både brist på 
kontroll och att det kan leda till att negativa känslor uppstår hos honom/henne i och med 
andras anståndstagande. Två kriterier som är väsentliga för att tillståndet hjälplöshet ska 
uppkomma. 
 
Ytterligare kriterium för att en individ ska drabbas av tillståndet hjälplöshet är den tid som 
dessa negativa och okontrollerbara situationer pågår (Seligman, 1975). Ju längre tid individen 
utsätts för situationer, som leder till negativa känslor desto större är risken för att han/hon ska 
drabbas av hjälplöshet. Detta understryker ytterligare vikten av att invandraren så 
framgångsrikt, smidigt och snabbt som möjligt lär sig språket, kulturen och de giltiga 
beteendenormerna i det nya landet för att på så sätt uppnå kontroll och kunna undvika 
uppkomsten av negativa känslor. 
 
1.1.4. Negativa och positiva försvarsmekanismer 
De försvarsmekanismer som är lämpliga strategier för att invandraren ska kunna vidga sitt 
gamla konstruktionssystem så att det kan tillämpas på de nya situationer och skeenden, som 
uppkommer i det nya landet och får honom/henne bort från grogrunden för tillståndet 
hjälplöshet benämnes positiva. De strategier som motverkar den målsättningen eller rent av är 
inställningar och förhållningssätt, som präglar tillståndet hjälplöshet benämnes negativa. 
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I Tabell 1 presenteras kategoriseringen av de positiva och negativa försvarsmekanismerna.  
 
 
 
Tabell 1  
 
Kategorisering av försvarsmekanismer  
 
              Negativa försvarsmekanismer                   Positiva försvarsmekanismer 
1. Flykt                            (F) 1. Underkastelse                   (UK) 
2. Fixering                       (FI) 2. Reträtt                               (RET) 
3. Resignation                 (RES) 3. Kompensation                   (KOM) 
4. Introversion                 (IN) 4. Aggression                        (AG) 
5. Negativism                  (N) 5. Regression                        (REG) 
  
1.1.5. Negativa försvarsmekanismer  
Att fly fältet, lämna det sociala systemet/organisationen, att söka sig bort snarast är, i sig, en 
aktiv handling. När individen inte trivs är ett möjligt alternativ att han/hon drar sig tillbaka 
och lämnar situationen, men i det här fallet handlar inte flykt om den handlingen utan det 
innebär att invandraren låser in sig i sitt hem och flyr undan samhället på det sättet. Därför 
kodas beteendet negativt just på grund av att det innebär att invandraren drar sig undan det 
samhälle han/hon lever i, undviker att möta det och anstränga sig för att skaffa sig kontroll.  
 
Den andra negativa försvarsmekanismen i Tabell 1 är försvarsmekanismen fixering, vilket 
innebär att individen klänger sig fast vid det säkra och invanda, inte vågar pröva nya saker 
och undviker den okända verkligheten. I viss mån kan det tyckas att flykt och fixering går in i 
och kompletterar varandra när det gäller invandraren. Han/hon flyr till det säkra och trygga 
hemmet och fixerar sig vid det.  
 
En annan konkret innebörd av försvarsmekanismen fixering för invandraren kan vara att 
han/hon umgås med sina landsmän istället för att umgås med svenskar och andra mer 
etablerade samhällsmedborgare, eftersom han/hon känner sig mer säker och trygg med sina 
egna landsmän.  
 
Återigen handlar det om att fixera sig vid det säkra och invanda. Detta är en annan anledning 
till att försvarsmekanismen fixering kodas som negativ. Rätta kontakter kan många gånger 
vara nyckeln till individens förståelse av samhället, tillgång till ännu rikare kontaktnät och 
nyckeln till att hitta jobb och integreras i samhället. Det är helt enkelt viktigt för att 
invandraren ska kunna vidga sitt konstruktionssystem och tillfredsställa sina behov av 
förståelse, gemenskap och självhävdelse.  
 
Att resignera, ge upp och bli likgiltig och apatisk är inte heller en strategi som passar om 
individen vill lyckas i det samhälle som han/hon har flyttat till. Dessutom påminner den om 
de symptom som ett djur som har hamnat i tillståndet hjälplöst uppvisar, nämligen apatiskhet 
och likgiltighet och uppgiven inställning som går ut på att ”det inte spelar någon roll hur 
mycket jag än anstränger mig, mina handlingar kommer ändå inte att ha någon betydelse och 
kunna förbättra min situation”.  
 
Att bli introvert och fly in i dagdrömmar är en annan försvarsmekanism som påminner om de 
symtom som präglar tillståndet hjälplöshet, framför allt dess passivitet och brist på 
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handlingskraft. Det går nämligen att anta att en introvert invandrare är psykiskt frånvarande, 
ofta tänker på annat, kanske på sitt gamla hemland istället för att mobilisera sina krafter och 
koncentrera sig på det som pågår här och nu, till exempel att söka jobb, lära sig språket eller 
annat som är viktigt för hans/hennes integration och framgång i det samhälle han/hon har 
flyttat till.  
 
Sista negativa försvarsmekanismen, nämligen negativism, ett ökat negativt beteende, till 
exempel klickbildning, förtal och skvaller, är ett annat förhållningssätt/strategi, där 
invandraren lägger energi på annat än det som får bort honom/henne från den situation som 
präglas av okontrollerbarhet, bristande förståelse och återkommande misslyckanden.  
 
Utifrån det här resonemanget går det att anta att negativa försvarsmekanismer många gånger 
inkluderar varandra eller leder till varandra som en kedjereaktion. Invandraren drar sig undan 
och fixerar sig inom sitt hems trygga väggar, umgås bara med sina landsmän, tänker negativt 
om sin livssituation och det samhälle som han/hon har flyttat till, resignerar och slutar 
anstränga sig för att komma någonstans i samhället. Vidare flyttar han/hon sig psykiskt 
tillbaka till sitt gamla hemland, blir introvert och lägger en stor del av sin tid på att 
dagdrömma om saker som inte har någonting med den nya tillvaron att göra. 
 
De negativa försvarsmekanismerna motverkar alltså en utvidgning av invandrarens gamla 
konstruktionssystem så att det gäller förhållandena i det nya landet och i vissa fall är rent av 
symptom och tecken som karaktäriserar tillståndet hjälplöshet. Det innebär även en dramatisk 
försämring av hans/hennes möjligheter att skaffa sig nya kontakter, att få jobb och kunna 
hävda sig i det nya samhället och därmed kunna tillfredsställa sina, enligt Olofsson (1993), 
grundläggande behov av gemenskap och självhävdelse. 
 
Vidare innebär de negativa förhållningssätten/strategierna en fortsatt förvirring hos 
honom/henne med återkommande misslyckanden, som med tiden sedimenterar hans/hennes 
uppfattning att hans/hennes handlingar inte har någon betydelse och att han/hon inte kan 
förbättra sin situation hur mycket han/hon än anstränger sig. 
 
1.1.6. Positiva försvarsmekanismer  
De positiva försvarsmekanismerna är, som Sjölund (2003) och Kelly (1991) menar, liksom 
negativa försvarsmekanismer strategier som invandraren tar till eftersom han/hon befinner sig 
i okända och psykologiskt pressade situationer, där hans/hennes konstruktionssystem inte 
erbjuder några alternativ till beteende och förståelse av de situationer och förhållanden som 
han/hon möter i det nya landet.  
 
Till skillnad från de negativa försvarsmekanismerna är positiva försvarsmekanismer bra och 
sunda strategier för att invandraren ska kunna utvidga sitt gamla konstruktionssystem, 
integreras i det nya landet och komma ifrån de okontrollerbara förhållanden, som leder till 
negativa känslor och som i längden kommer att framkalla tillståndet hjälplöshet.  
 
Som det framgår under spalten positiva försvarsmekanismer i Tabell 1 presenteras 
försvarsmekanismen underkastelse, det vill säga att acceptera systemet, underordna sig det 
och försöka ”ta sig upp”, antingen de facto eller att ”hacka på andra”, som den första positiva 
försvarsmekanismen. 
 
Det går att tycka att underkasta sig låter farligt nära ett kriterium för tillståndet hjälplöshet, det 
vill säga att individen ger upp och handlingsförlamad överlåter sig själv och sitt öde i 
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omvärldens händer. I det här fallet innebär ett sådant förhållningssätt dock en medveten och 
genomtänkt strategi. Det vill säga invandraren accepterar och underkastar sig det rådande 
systemet för att ”ta sig upp”, antingen på egen hand eller genom att ”hacka på andra”. Det är 
inte svårt att argumentera för dess fördelaktighet för invandrarens utveckling och integration i 
samhället med tanke på den ofördelaktiga situationen, som han/hon ändå befinner sig i.  
 
Att försöka acceptera och underordna sig det nya landets normer och kultur istället för att bli 
negativ, fly undan och isolera sig, är även en bra strategi för att invandraren så småningom 
ska kunna förstå sig på samhället, få nya kontakter, hitta jobb och integreras i det nya landet. 
 
Reträtt, att på förhand vara beredd på det värsta och att sakna förväntningar på utveckling, 
vilket reducerar de negativa känslorna när invandraren väl har misslyckats med något är också 
en realistisk och önskvärd inställning och en bra strategi för en individ som kommer till ett 
nytt land. Därför klassas även den försvarsmekanismen positivt. 
 
Försvarsmekanismen kompensation, dvs. att söka ersättning på andra områden har klassats 
som positiv. Denna försvarsmekanism kan liknas vid den föregående strategin reträtt. När 
invandraren inser att han/hon inte kan nå det han/hon verkligen eftersträvar kan han/hon 
sänka ribban och kompensera sitt misslyckande att nå sitt verkliga mål med att välja det näst 
bästa alternativet istället. Som en nykomling i ett nytt land där han/hon inte har samma 
förutsättningar som alla andra kan hon många gånger misslyckas med att nå det som han/hon 
verkligen vill uppnå och då kan en sådan strategi liksom reträtt vara både realistisk och 
önskvärd. Invandraren väljer helt enkelt kompensation och reträtt istället för att ge upp, 
isolera sig och bli likgiltig och apatisk när han/hon har misslyckats med sina högsta 
ambitioner. 
 
Som framgår av Tabell 1 klassas försvarsmekanismen aggression också positivt. Anledningen 
till att den klassas positivt är att den är motsatsen till ett viktigt symptom som präglar en 
individ som har hamnat i tillståndet hjälplöshet nämligen passivitet, apati och likgiltighet.  
 
Regression, återvändande till primitivt barnsligt beteende, betecknar också en aktiv individ 
och därför hamnar också den i den positiva kolumnen. Även här, i likhet med 
försvarsmekanismen aggression, är det alltså relationen till tillståndet hjälplöshet, som är 
avgörande för hur försvarsmekanismen kategoriseras. 
 
Sammanfattningsvis är de positiva försvarsmekanismerna rätt strategi för invandraren att 
använda i förvärvningen av det konstruktionssystem som gäller i det nya landet.  
 
1.1.7. Identifiering 
Individer som kommer till Sverige skiljer sig väldigt mycket ifrån varandra. De kommer från 
olika länder och kulturer och har olika förutsättningar för både förståelse, gemenskap och 
möjligheter att hävda sig i det nya landet. Det som är viktigt är att invandrarnas 
konstruktionssystem trots dess olikhet är möjligt att mätas på ett så bra sätt som möjligt och 
att det som mäts är relevant i sammanhanget.  
 
För att göra invandrarnas konstruktionssystem gripbart och möjligt att mäta konstrueras för 
föreliggande arbete ett begrepp som får benämningen identifiering. Det består av tre delar, 
språk, kultur och social identitet, vilka ter sig som lämpliga byggstenar i operationaliserandet 
av det konstruktionssystem som Kelly (1991) talar om. 
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I sin bok, Den destruktiva människan (1976) använder Erich Fromm ordet identifiering 
utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Han menar att olika kännetecken som vi människor 
har, som till exempel språk, traditioner och hur vi klär oss uppfattas intellektuellt och det 
bestämmer vem som hör till arten. Varje grupp som är något olika anses inte ha del i samma 
mänskliga gemenskap.  
 
Identifiering som konstrueras i det här arbetet består som det har framgått av språk, kultur och 
social identitet och ligger alltså nära Erich Fromms (1976) definition. Förutom att språk, 
kultur och social identitet är relevanta för invandrarens förståelse av sin omgivning och för 
tillfredställelsen av de behov som framfördes i inledningen har de även fördelen att de är 
gripbara och möjliga att mäta. 
 

1.1.8. Språk. 
Språkets betydelse som medel för kommunikation med omgivningen, för självuttryck och 
även för förståelse och därmed bättre kontroll och undvikande av fallgropar är viktigt. 
 
Det aktuella språket i föreliggande undersökning är svenska. Svenska är ett indoeuropeiskt 
språk och har i många avseenden tydliga likheter med andra indoeuropeiska språk (Widmark, 
2001).  
 
En inte helt irrelevant aspekt i det här sammanhanget är att en invandrare vars modersmål har 
samma rötter som det svenska språket inte har samma utmaning att lära sig språket jämfört 
med en invandrare som kommer från mer avlägsna länder.  
 

1.1.9. Kultur.  
Skrivna och oskrivna beteendenormer, värderingar och förhållningssätt är element, som ingår 
i de åtskilliga definitioner som förekommer i olika litteratur av begreppet kultur.  
 
Wellros (1998) lyfter fram i sin bok Språk, kultur och social identitet att kultur omfattar 
gemensamma kunskaper, värderingar, erfarenheter och sammanhållande tankemönster. 
Medvetandet blir gemensamt genom att människor kommunicerar, pratar samma språk, har 
kunskap och känner till koder och budskap, ser hela sin omvärld som betydelseladdad på ett 
sätt som är någorlunda lika för alla – eller åtminstone för flera. Det räcker inte bara att kunna 
språket. Det är också viktigt att behärska de skrivna och oskrivna reglerna, även när det gäller 
språkhanteringen. Semantiken lärs in först och därefter pragmatiken, alltså regler och 
konventioner som styr hur vi använder språket i olika situationer.  
 
På så sätt understryker Wellros (1998) språkets och kulturens intima relation och hur de 
förutsätter varandra. Kulturen skapas genom språket och av kommunikationen som sker 
mellan människor som bor i ett land/samhälle, medan språket kräver inblick i kulturens regler, 
”språkets pragmatik” som Wellros (1998) kallar den, för att individen ska kunna använda 
språket på ett korrekt sätt. 
 
En annan aspekt av kulturen som har relevans framförs av Ahmadi (2003), som i sin bok 
Ungdom, kulturmöten, identitet delar upp samhällen i två grupper, den individualistiska och 
den kollektivistiska. Enligt Ahmadi (2003) är Sverige ett individualistiskt samhälle och därför 
går det att anta att invandrare som kommer från individualistiska samhällstyper har lättare att 
lära sig och förstå sig på den svenska kulturen än de som kommer från kollektivistiska 
samhällen.  
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Ahmadi (2003) illustrerar vidare skillnaden mellan de här två samhällstyperna. Ett exempel 
som han lyfter fram i sin bok är att svenska personer tycker att det är jobbigt att bli intensivt 
beskådade när de är ute i offentligheten, medan invandrare med ett kollektivistiskt synsätt har 
uppfattningen att alla som rör sig i offentligheten är en del av offentligheten. Detta kan ha till 
följd att invandraren riskerar att bete sig på ett sätt som uppfattas som felaktigt av 
omgivningen, till exempel att ”stirra” på människor som rör sig i offentligheten, vilket kan 
väcka ogillande utan att invandraren för den skull förstår vad omgivningens avståndstagande 
beror på.  
 
Ett annat exempel där invandrarnas olämpliga konstruktionssystem innebär både brist på 
förståelse och risk för att han/hon ska drabbas av avståndstagande framgår i Perssons bok 
Social kompetens (2000). Han menar att invandrare från kollektivistiska samhällen lägger stor 
vikt vid personliga möten. De lägger stor del av sin tid på att konversera och prata om saker 
och ting för att på så sätt framhålla intresse för varandra. För dem anses det vara ett normalt 
och önskvärt förhållningssätt. Bristen på en demonstrering av omtanke gentemot andra i 
mellanmänskliga möten anses vara oartig och obetänksamt.  
 
I Sverige som är ett individualistiskt samhälle förhåller det sig, å andra sidan, på ett annat sätt. 
Det ovan beskrivna förhållningssättet uppfattas som ”hänsynslös uppmärksamhet” i 
individualistiska samhällen och inte som någon demonstration av omtanke. Anledning till det 
är enligt Persson (2000) att folk generellt sett har ett schema att passa och av den anledningen 
fostras med ett förhållningssätt som är i linje med den realiteten, alltså en vid möten så 
tidsbesparande och av den anledningen uppmärksamhetsfattig rutin som möjligt. Det kan 
sägas att individualistiska samhällen är målorienterade, medan kollektivistiska är 
relationsorienterade och därutav följer de olika förhållningssätten. 
 
På så sätt är utsikterna för invandrarnas förståelse av den svenska kulturen liksom det svenska 
språket till viss del beroende av avståndet mellan den kultur som han/hon har med sig och den 
svenska.  
 
Individer med ett kollektivistiskt konstruktionssystem riskerar helt enkelt i högre grad att 
uppleva de ovan nämnda situationerna som avståndstagande och brist på omtanke från en 
omgivning, som i verkligheten är målfokuserad och individualistisk. Sedan går det att anta att 
omtänksamheten från invandrarens sida och hans/hennes vilja till konversation i tid och otid 
kan medföra en ännu större avståndstagande och ignorerande av honom/henne än det som i 
första taget var ändamålsenligt.  
 

1.1.10. Social identitet. 
I sin bok Organisationsidentitet och organisationsbyggande menar Alvesson och Björkman 
(1992) att social identitet avser hur människan delar in sig själv och andra i olika sociala 
kategorier. Kategorierna uppkommer genom att för ändamålet lägga vikt vid vissa 
egenskaper.  
 
Även i Eva Palmblads bok Psykiatrin mot närsamhället (1992), där hon har studerat psykisk 
sjuka personer fås en uppfattning om hur denna klassificering skapas. Två steg som Palmblad 
(1992) menar är den tankeprocess som den psykiskt sjuka personen genomgår när de blir 
medvetna om sig själva och sin klassificering är:  
 

1. Den stämplade införlivar den ”normales” perspektiv och identifierar sig därmed med 
samhällets allmänna värdesystem och uppfattningar om vad det innebär att vara bärare 
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av en speciell stämpel.  
2. I nästa fas lär sig individen att han/hon är stämplad samt mer i detalj vad det innebär 

att bära denna stämpel.  
 
Det kan antas att den tankeprocess som får invandrare att inse sin egen klassificering i det nya 
samhället har samma form, som den som har genererats i nämnda studier av psykiskt sjuka. 
Att invandraren först införlivar den normales perspektiv, vilken är den dominerande gruppen i 
samhället och så småningom lär sig hur hans/hennes kategori ser ut i detalj.  
 
Även här liksom vad gäller språket och kulturen har invandrarnas bakgrundshistoria betydelse 
för arten och formen av den sociala identitet, som den dominerande gruppen i samhället 
tilldelar honom/henne.  
 
Ett exempel på hur denna bakgrund kan ha betydelse för hans/hennes sociala identitet 
framkommer i Langes Diskriminering, integration och etniska relationer (2000), i vilken 
begreppet social distans lyfts fram.  
 
Social distans mäts med en skala kallad social distansskala bestående av sju frågor. Frågorna 
berörde följande:  
 

1.  Vill du ha personen som familjemedlem? 
2.  Vill du ha personen som nära vän? 
3.  Vill du ha personen som granne? 
4.  Vill du ha personen som medlem av den egna yrkeskåren?  
5.  Vill du ha personen som medborgare i landet? 
6.  Vill du ha personen som turist i landet?  
7.  Avvisar du vederbörande helt? 

 
Vilket värde som social distansskalan antar för en viss invandrare har enligt Lange (2000) 
samband med hans/hennes bakgrund och var han/hon kommer ifrån. 
 
En annan aspekt som har betydelse för klassificeringen av invandraren framkommer hos 
Alvesson och Björkman (1992), vilka menar att kategorier uppstår genom att för ändamålet 
fokusera på vissa egenskaper. Vilken egenskap och vilken bakgrundsaspekt som fokuseras på 
beror lite på vad som är aktuellt i samhället för stunden. Till exempel efter 11 september har 
förmodligen religionen fått större betydelse för klassificeringen av invandrarna än innan 
händelsen. Även utseendet är en egenskap, vars betydelse kan variera beroende på situation, 
tid och omständighet. 
 
1.2. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om den situation och verklighet 
som individer som kommer till ett nytt land, i det här fallet Sverige, befinner sig i. Detta 
genom att undersöka hur väl det presenterade teoretiska ramverket kan tillämpas på 
hans/hennes situation i Sverige. Vidare innefattas även en inriktning på begrepps- och 
modellutveckling.  
 
1.3. Frågeställning 
Förklarar det teoretiska ramverket invandrarens användning av försvarsmekanismer, det vill 
säga hänger låg grad på det konstruerade begreppet identifiering ihop med högre användning 
av försvarsmekanismer? Leder det, i sin tur, till att invandrare generellt sett i högre grad 
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använder försvarsmekanismer jämfört med andra i samhället? Vidare leder en högre grad av 
identifiering till att invandraren använder sig mer av positiva försvarsmekanismer än negativa, 
det vill säga använder han/hon sig mer av positiva försvarsmekanismer än negativa ju mer 
han/hon kan språket, kulturen och känner sig hemma i det svenska samhället? 
 
1.4. Hypotes 
Ju mer invandraren kan språket, kulturen och känner sig hemma i det svenska samhället desto 
mindre använder han/hon sig av försvarsmekanismer, vilket, i sin tur, leder till att invandrarna 
generellt sett är mer försvarsmekanismbenägna än andra i samhället. 
 

2. Metod 
2.1. Respondenter 
Av de 166 respondenterna var 99 svenskar, 62 invandrare och 5 adopterade. Vilken av de tre 
kategorierna som respondenterna hamnade i berodde på deras föräldrars bakgrund. De vars 
båda föräldrar var födda i Sverige hamnade i den svenska kategorin, medan det räckte att bara 
en av föräldrarna var född utomlands för att respondenten skulle hamna i invandrarkategorin. 
De som ingick i den adopterade kategorin var helt enkelt adopterade.  
 
2.2. Material 
Materialet utgjordes av ett frågeformulär (Bilaga 1).  
 
I inledningen ges en kort introduktion och kategorisering av respondenterna. I den framgår 
även att de som är svenskar ska hoppa fram till del fem och de som är adopterade ska hoppa 
till del fyra. Invandrarrespondenterna ska däremot fortsätta till del ett, där det sker ett mer 
fastställande av deras bakgrund. Frågor i del två är avsedda att mäta invandrarrespondenternas 
språkkunskaper, del tre deras kulturkunskaper och del fyra är till för att mäta både 
invandrarrespondenterna och de adopterades sociala identitet.  
 
Frågorna i del fem som besvaras av alla tre respondentgrupperna är avsedda att mäta de 
negativa och positiva försvarsmekanismerna härledda ur Sjölunds (2003) lista. 

 
Fråga 5.1 ”Hur brukar du vara?” har härletts ur den negativa försvarsmekanismen flykt 
(F).  
Fråga 5.2 ”Vilka umgås du mest med?” har härletts ur den negativa försvarsmekanismen 
fixering (FI).  
Fråga 5.3 ”Trivs du i umgänge med andra eller kan du lika gärna vara ensam?” har 
härletts ur den negativa försvarsmekanismen resignation (RES). 
Påstående 5.4 ”Är aktiv och med i diskussionen” har härletts ur den positiva 
försvarsmekanismen aggression (AG).  
Påstående 5.5 ”Dagdrömmer” har härletts ur den negativa försvarsmekanismen 
introversion (IN).  
Påstående 5.6 ”Stör diskussionen” har härletts ur den positiva försvarsmekanismen 
regression (REG).  
Fråga 5.7  ”Om du märker att de andra i din omgivning har andra åsikter än dig, hur går 
du tillväga?” har härletts ur den positiva försvarsmekanismen underkastelse (UK). 
Fråga 5.8 ”Om någon i din omgivning beter sig  motsatt dina INNERSTA ståndpunkter, 
hur går du tillväga?” har härletts ur den positiva försvarsmekanismen aggression (AG). 
Fråga 5.9 ”Tycker du att folk i din omgivning ser på dig på ett positivt eller negativt 
sätt?” har härletts ur den negativa försvarsmekanismen negativism (NEG).  
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Fråga 5.10 ”Vad brukar du göra på din fritid?” är en öppen fråga avsedd att mäta alla de 
existerande försvarsmekanismerna.  

 
Frågorna i enkäten utgörs av slutna frågor, öppna frågor och påståenden. De slutna frågorna 
och påståendena besvaras antingen med hjälp av en sju-gradig skala eller ett svarsbatteri 
bestående av antingen två eller tre alternativ (Bilaga 1).  
 
2.3. Procedur 
Insamlingen styrdes av bekvämlighetsurval, vilket gjorde att huvuddelen av respondenterna 
var från Luleå, där studien genomfördes. En stor del av svenska respondenter innefattade 
studenter vid Luleå tekniska universitetet. Huvuddelen av invandrarrespondenterna studerade 
vid Komvux i samma stad, av vilka merparten läste svenska för invandrare (SFI). För att öka 
antalet invandrarrespondenter i undersökningen söktes ett mindre antal personer med 
invandrarbakgrund i Växjö. Deras svar på enkätfrågorna ifylldes per telefon.  
 
Datainsamlingen skedde under en period som sträckte sig från september till oktober 2003 
och respondenterna informerades om sin rätt att vara anonyma. 
 
2.4. Databehandling 
Programmet SPSS användes i bearbetningen av det insamlade materialet, där frågorna med 
slutna svarsalternativ och påståenden behandlades. De oberoende variablerna språk, kultur, 
social identitet och begreppet identifiering konstruerades genom att sammanföra frågor i 
enkäten enligt följande:  
 

Fråga 2.1 och 2.2 sammanfördes för att bilda variabeln språk. 
Fråga 3.1 och 3.2 sammanfördes för att bilda variabeln kultur. 
Fråga 4.2 och 4.3 sammanfördes för att bilda variabeln social identitet (Bilaga 1).  

 
Därefter adderades de tre nykonstruerade variablerna för att tillsammans bilda variabeln 
identifiering. 
 
En korrelationsanalys utfördes mellan de oberoende variablerna identifiering och dess delar 
språk, kultur, social identitet och frågorna/påståendena, som var avsedda att mäta de positiva 
och negativa försvarsmekanismerna.  
 
För att underlätta förståelsen av relationen mellan variablerna omvandlades 
korrelationskoefficienterna till determinationskoefficienter. 
 
Sedan utfördes en jämförelse mellan svenska och invandrargruppernas medel- och 
medianvärden med avseende på svaren på försvarsmekanismerna. Signifikansen hos 
jämförelsen skedde med hjälp av T-test för oberoende variabler. Deras värden presenteras 
även med hjälp av diagram.  
 
Av de 10 försvarsmekanismerna valdes de fem som uppfattades som mest relevanta för 
arbetets syfte och frågeställning. De fem utvalda försvarsmekanismerna är den negativa 
försvarsmekanismen fixering (FI) operationaliserad med fråga 5.2, den positiva 
försvarsmekanismen aggression (AG) operationaliserad med påstående 5.4, den negativa 
försvarsmekanismen introversion (IN) operationaliserad med påstående 5.5, den positiva 
försvarsmekanismen regression (REG) operationaliserad med påstående 5.6 och den positiva 
försvarsmekanismen underkastelse (UK) operationaliserad med fråga 5.7.   
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Den adopterade gruppens resultat redovisas ej på grund av deras låga antal. 
 

3. Resultat 
3.1. Korrelation mellan beroende och oberoende variabler 
Redovisningen av korrelationen mellan identifiering, dess delar och de fem utvalda 
försvarsmekanismerna presenteras med hjälp av determinationskoefficienter. Dessa beskriver 
i procent hur stor del av den totala variationen hos den beroende variabeln som har samband 
med variationen hos den oberoende variabeln. 
 
Negativa tecken hos determinationskoefficienten står för negativt samband, det vill säga när 
försvarsmekanismen minskar ökar den oberoende variabeln, vilket är i linje med ställd 
hypotes. 
 
Där determinationskoefficienten har positivt tecken innebär det, å andra sidan, att sambandet 
mellan försvarsmekanismen och den oberoende variabeln är positiv, vilket inte är i linje med 
ställd hypotes.  
 
Som det framgår av Tabell 2 är sambanden i de flesta fall negativa och alltså i linje med ställd 
hypotes. Till exempel har 6,6 procent av minskningen hos den negativa försvarsmekanismen 
fixering (FI) samband med det högre värdet i invandrarrespondenternas språk, 2,5 procent 
med högre värde i kulturkunskaper, 31,2 procent med högre värdet i social identitet och 30,8 
procent med det högre värdet i identifiering.  
 
Tabell 2  
 
Förhållandet mellan oberoende variabler och de utvalda försvarsmekanismerna 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Samma negativa samband gäller för den positiva försvarsmekanismen regression (RES). I det 
fallet har 7,3 procent av minskningen hos den försvarsmekanismen samband med högre värde 
i språkkunskaper, 6,8 procent med kulturkunskaper, 1,4 procent med högre värde i social 
identitet och 14,4 procent med högre värde i identifiering. 
 
Däremot är värdena för de positiva försvarsmekanismerna underkastelse (UK) och aggression 
(AG) blandade. Ca 15,2 procent av minskningen hos försvarsmekanismen underkastelse har 
samband med högre värde i språkkunskaper, medan 0,4 procent respektive 0,1 procent av 
ökningen hos försvarsmekanismen har samband med mindre värde i kulturkunskaper 
respektive med mindre värde i social identitet. I sin helhet och i den oberoende variabeln 
identifiering finns 3,5 procent samband som är i linje med hypotesen. Alltså två samband, 
däribland den viktigaste nämligen sambandet med begreppet identifiering, är i linje med 
hypotesen medan två samband går emot den. 

Oberoende 
variabler 

 
    -(FI) 
  

 
+(AG) 

 

 
  

-(IN) 
 

 
+(REG)  

 

 
+(UK)  

 
Språk -6,6% -0,1% +0,3% -7,3% -15,2% 
Kultur -2,5% -3,1% +0,1% -6,8% +0,4% 

Social identitet -31,2%     +1,8% +0,1% -1,4% +0,1% 
Identifiering -30,8% -0,2% +0,4% -14,4% -3,5% 
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När det gäller försvarsmekanismen aggression har 0.1 procent respektive 3,1 procent av 
minskningen hos det samband med högre värden i språk respektive kulturkunskaper. Ca 1,8 
procent av ökningen har samband med högre värde i social identitet, medan bara 0,2 procent 
av minskningen har samband med högre värden i identifiering. Alltså tre samband är negativa 
och i linje med hypotesen och ett är positivt och går emot den. 
 
Den negativa försvarsmekanismen introversion (IN) är den enda försvarsmekanism, där 
sambandet med de oberoende variablerna är enbart positiv och alltså går emot hypotesen. 
Kort sagt dagdrömmer respondenterna med invandrarbakgrund mer när värdena för deras 
språk, kultur, social identitet och som helhet deras identifiering innehar högre värden. Till 
exempel har 0,1 procent av ökningen av försvarsmekanismen introversion samband med 
högre värde i språkkunskaper, 0,1 procent med högre värde i kulturkunskaper, 0,1 procent 
med högre värde i social identitet och 0,4 procent med högre värde i identifiering.  
 
Värdena hos många samband är som synes små och det är bara två av de som är signifikanta 
(Tabell 2). Den ena är sambandet mellan försvarsmekanismen fixering vars minskning har 
31,2 procents samband med högre värden i social identitet och den andra är relationen mellan 
samma försvarsmekanism vars minskning har 30,8 procents samband med högre värde i 
identifiering. Båda sambanden är alltså i linje med hypotesen och för båda gäller 
signifikansen för kritiska värdet 0,05.  
 
3.2. Jämförelse mellan svenska och invandrarrespondenter 
Den andra viktiga delen av analysen innefattar om invandrarna är mer försvarsinriktade än 
andra i samhället. Figur 1 åskådliggör den procentuella fördelningen hos de fem utvalda 
försvarsmekanismerna för respektive grupp på en 7-gradig svarsskala. Därefter åskådliggöras 
skillnaderna mellan grupperna med hjälp av medel- och medianvärden. 
 
I Figur 1 redovisas gruppernas svar för försvarsmekanismen fixering. Den lila kurvan 
representerar invandrarrespondenternas svar och den rosa svenska respondenters svar. 
Konkret rör det sig om resultatet på fråga 5.2, det vill säga om respondenterna umgås med 
svenskar eller om de umgås med invandrare. Siffra 1 på skalan innebär att respondentens 
umgänge består enbart av svenskar, siffra 7 att de enbart umgås med invandare och siffra 4 
innebär att de umgås lika mycket med svenskar som med invandrare. 
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Figur 1. Fixering hos svenskar och invandare.   
 
Skillnader mellan de två gruppernas kurvor föreligger. Till exempel har 40 procent av svenska 
respondenter svarat 2 på svarsblanketten, medan 10 procent av invandrarrespondenterna har 
ansett att den siffran bäst stämmer överens med deras umgängeskrets. Kurvan för 
invandrargruppens svar når sin topp vid siffran 4, alltså skalans mittpunkt och 25 procent har 
kryssat för den siffran. Svenska respondenters kurva dalar från sin topp vid siffra 2 och dalar 
helt vid siffrorna 5, 6 och 7. Invandrargruppens svar dalar inte på samma sätt även om den 
också dalar och får lägre värden för siffrorna 6 och 7.  
 
Den här skillnaden bekräftas även i Tabell 3, som presenterar gruppernas medel- och 
medianvärden, där svenska respondenternas värden både när det gäller median- och 
medelvärde är lägre jämfört med invandrarrespondenterna. Detta betyder att 
invandrarrespondenterna som grupp i högre grad än svenska respondentgruppen har ansett att 
de umgås mer med invandrare än svenskar och därmed får högre värde för den negativa 
försvarsmekanismen fixering. 
 
Tabell 3  
 
Gruppernas medel- och medianvärden för försvarsmekanismen fixering 
 
Föräldrar Medelvärde Median 
Svenskar 2,51 2 

Invandrare 3,87 4 
 
Kurvorna i Figur 2 presenterar gruppernas svar angående den positiva försvarsmekanismen 
aggression, påstående 5.4 i frågeformuläret, vilken konkret berör hur respondenterna beter sig 
under lektionstid, om de är aktivt med i diskussionen eller inte. Siffra 1 står för aldrig aktiv, 
siffra 4 för hälften av tiden och siffra 7 för alltid aktiv under lektionstid. 
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Figur 2. Aggression hos svenskar och invandare. 
 
Kurvorna visar även här på vissa skillnader mellan grupperna. Den största delen av den 
svenska respondentgruppen, nämligen 30 procent av dem, ansåg sig vara aktiva hälften av 
tiden och hade därmed kryssat för siffra 4, medan en stor del av invandrarrespondenter hade 
kryssat för siffrorna 1, 2 och 3, vilket innebär att de ansåg att de var mer passiva än aktiva. 
Svenska respondentgruppens svar verkar i sin helhet framställa svenska respondentgruppen 
som mer aktiv och har därmed högre värden på den positiva försvarsmekanismen aggression 
än invandrarrespondenter, vilket bekräftas av deras både högre medel- och medianvärden som 
presenteras i Tabell 4. 

 
Tabell 4 
 
Gruppernas medel och medianvärden för försvarsmekanismen aggression 
 
Föräldrar Medelvärde Median 
Svenskar 3,72 4 

Invandrare 2,94 3 
 
Kurvorna i Figur 3 visar värdena för den negativa försvarsmekanismen introversion, det vill 
säga fråga 5.5 i frågeformuläret, vilken konkret berör huruvida respondenterna dagdrömmer 
under lektionstid. Siffra 1 står för att de aldrig dagdrömmer, siffra 4 för hälften av tiden och 
siffra 7 står för att de alltid dagdrömmer under lektionstid. 
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Figur 3. Introversion hos svenskar och invandrare. 
 
Som kurvorna visar i Figur 3 överensstämmer de två gruppernas svarsfördelning till viss mån 
med varandra, där båda uppvisar ett likartat oregelbundet mönster. Få respondenter har 
kryssat för att de alltid dagdrömmer och detta gäller för båda grupperna. Båda når sin topp vid 
skalans mittpunkt för att sedan dala.  
 
Däremot kan det utläsas vissa skillnader i Tabell 5, där svenska respondenter har ett lägre 
medel- och medianvärde jämfört med invandrargruppen. Det innebär att de som grupp har 
lägre värde på försvarsmekanismen introversion jämfört med invandrarrespondenterna. 
 
Tabell 5  
 
Gruppernas medel- och medianvärden för försvarsmekanismen introversion 
 
Föräldrar Medelvärde Median 
Svenskar 3,45 3 

Invandrare 3,84 4 
 
Resultatet på fråga 5.6 som har härletts ur den positiva försvarsmekanismen regression och 
konkret berör hur respondenterna beter sig under lektionstid presenteras i Figur 4. Siffra 1 
innebär att respondenten aldrig stör lektionen, siffra 4 för hälften av tiden och siffra 7 att 
respondenten alltid stör lektionen.  
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Figur 4. Regression hos svenskar och invandrare. 
 
Även här följer invandrarnas och svenskarnas kurvor varandra och visar stora likheter. De 
flesta i båda grupperna har svarat att de aldrig stör under lektionen och därefter dalar båda 
kurvorna och når sina lägsta värden vid skalans andra ändpunkt, dvs. att individen i fråga 
alltid stör under lektionstid.  
 
I Tabell 6 kan det däremot utläsas vissa skillnader, då den svenska respondentgruppens 
svarsfördelning har lägre medelvärde, vilket betyder att invandrarrespondenterna har högre 
värden för försvarsmekanismen regression. 
 
Tabell 6  
 
Gruppernas medel- och medianvärden för försvarsmekanismen regression 
 
Föräldrar Medelvärde Median 
Svenskar 1,84 2 

Invandrare 2,48 2 
 
Figur 5 redovisar fördelningen av svaren på fråga 5.7, som har härletts ur den positiva 
försvarsmekanismen underkastelse och konkret går ut på hur respondenterna förhåller sig i 
fall deras omgivning har andra åsikter än de själva. Siffra 1 står för att respondenten alltid 
behåller sina egna åsikter, siffra 4 att hon gör det hälften av tiden och siffra 7 att hon alltid tar 
efter andra när de har andra åsikter än hon själv.  
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Figur 5. Underkastelse hos svenskar och invandrare. 
 
Även här sammanfaller de två gruppernas kurvor. En stor andel av de båda 
respondentgrupperna har svarat att de alltid behåller sina egna åsikter, 40 procent av 
invandrarrespondenterna och 30 procent av den svenska respondentgruppen. Därefter dalar 
båda gruppernas kurvor på ett likartat sätt och får sina lägsta värden vid siffra 7, det vill säga 
att de alltid tar efter andras åsikter ifall det motsäger deras egna.  
 
Båda gruppernas svarsfördelning har dessutom samma medianvärde. Det enda skillnaden 
mellan grupperna är medelvärdet, där den svenska respondentgruppens medelvärde är något 
lägre än invandrarrespondenternas. Medelvärdet för svenska respondentgruppens 
svarsfördelning är nämligen 5,49 medan den för invandrargruppen är 5,65. Invandrargruppen 
uppvisar med andra ord att de som grupp i något högre grad tar efter andras åsikter när de 
motsäger deras egna åsikter än svenska respondentgruppen.  
 
Tabell 7 
 
Gruppernas medel- och medianvärden för försvarsmekanismen underkastelse 
 
Föräldrar Medelvärde Median 
Svenskar 2,51 2 

Invandrare 2,35 2 
 
För att se hur signifikanta dessa skillnader är gjordes T-test för oberoende grupper vars 
resultat presenteras i Tabell 8. 
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Tabell 8  
 
T-test för oberoende grupper 
 

  Fixering aggression Introversion Regression Underkastelse 
T-värde -6,026 3,156 -2,561 -0,659 -1,518 

Df 155 159 157 159 158 
 
Med kritiska värdet 0,01 är skillnaderna mellan de två gruppernas svarsfördelning signifikanta 
för försvarsmekanismerna fixering, aggression och introversion. Invandrargruppen visade 
högre värden för de negativa försvarsmekanismerna fixering och introversion och den 
svenska respondentgruppen högre värden för den positiva försvarsmekanismen aggression.  
 

4. Diskussion 
Syftet med det här examensarbetet har varit att bidra till ökad kunskap om den verklighet som 
individer som kommer till ett nytt land, i det här fallet Sverige, befinner sig i och framför allt 
genom att undersöka hur väl det presenterade teoretiska ramverket, bestående av olika teorier 
med kärnan hos Kelly (1991) kan tillämpas på hans/hennes verklighet.  
 
Det som antogs utifrån det teoretiska ramverket är att invandrarens oförmåga att förstå den 
nya verkligheten kan leda till det som Sjölund (2003) kallar för ”psykiskt pressade” 
situationer och att det, i sin tur, kan leda till att han/hon hemfaller åt försvarsmekanismer. Den 
empiriska undersökningen som gjordes baserat på det teoretiska ramverket visar, å andra 
sidan, att det långtifrån existerar ett entydigt samband mellan begreppet identifiering, 
motsvarande Kellys (1991) konstruktionssystem och de fem, med utgångspunkt i Sjölunds 
(2003) lista, utvalda försvarsmekanismerna fixering, aggression, introversion, regression och 
underkastelse.  
 
Resultaten visar att av 20 samband är enbart två signifikanta och i linje med hypotesen, 
nämligen sambandet mellan social identitet och identifiering och den negativa 
försvarsmekanismen fixering. Begreppet social identitet, som är ett av de två signifikanta 
sambanden och som även bidrar till att sambandet mellan begreppet identifiering och 
försvarsmekanismen fixering blir signifikant är, å andra sidan, den enda av de tre som utgör 
begreppet identifiering och som inte har med förståelse och kunskaper om det nya samhället 
att göra. 
 
Att det sambandet blir signifikant kan förklaras med Langes socialdistansteori (2000) och 
Alvesson och Björkmans (1992) teori om att för ändamålet fokuseras på vissa egenskaper 
som i korthet går ut på att det finns faktorer som påverkar omgivningens syn på invandraren, 
som inte alltid har med invandrarens språk och kulturkunskaper att göra. Har invandraren fel 
social identitet kan han/hon hamna i ”psykiskt pressande” situationer. Det betyder, i sin tur, 
att ju högre grad av social identitet, det vill säga samhörighet med samhället, som invandraren 
upplever desto mindre är han/hon benägen att använda sig av försvarsmekanismer, i det här 
fallet försvarsmekanismen fixering.   
 
Den mest väsentliga slutsatsen av det ovan presenterade resultatet är att 
invandrarrespondenterna inte blir mindre benägna att använda sig av försvarsmekanismer, när 
de har större kunskaper i det svenska språket och kulturen. Resultatet stödjer således inte 
tillämpning av det teoretiska ramverket på invandrarens situation på det sätt som teorierna har 
tolkats, det vill säga att brister i språk och kulturkunskaper ska leda till ”okända” och 
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”psykiskt pressande” situationer och att det, i sin tur, ska leda till att invandraren ska använda 
sig av försvarsmekanismer.  
 
När det gäller jämförelsen mellan invandrare och svenskar rörande om invandrarna som grupp 
är mer försvarsmekanismbenägna än andra i samhället visades på vissa skillnader. Det går 
dock att avfärda antagandet att dessa skillnader ska bero på invandrarnas brister på svenska 
språket och kulturkunskaper.  
 
Av det fem jämförelser som gjordes var tre signifikanta. Invandrarrespondenterna var 
signifikant mer introverta och fixerade än den svenska respondentgruppen, medan den 
svenska respondentgruppen var mer aggressiv. För försvarsmekanismerna regression och 
underkastelse var skillnaden inte signifikant.  
 
Vad dessa skillnader mellan invandrare och svenskar beror på kan inte besvaras utifrån 
erhållna resultat förutom för skillnaden hos försvarsmekanismen fixering.  
 
Känslan av samhörighet med det svenska samhället, invandrarens sociala identitet har 
betydelse för utfallet för den försvarsmekanismen, vilket innebär att ju mer 
invandrarrespondenterna känner samhörighet med det svenska samhället desto mer lika blir 
de den svenska respondentgruppen i sitt beteende med avseende på den försvarsmekanismen. 
 
Ett annat intressant resultat är försvarsmekanismen introversion. Det existerade nämligen 
inget signifikant samband mellan begreppet identifiering och dess delar och den 
försvarsmekanismen, men däremot visade sig invandrarna som grupp vara signifikant mer 
introverta än den svenska respondentgruppen. Det betyder att invandrarrespondenterna inte 
blir mindre introverta ju mer de kan språket, kulturen och känner sig hemma i det svenska 
samhället, men att de som grupp ändå är mer introverta än den svenska respondentgruppen.  
 
Huvudfrågan är att förklara varför kunskaper i svenska språket, insikter i svenska kulturen 
och beteendenormer och samhörighet med svenska samhället inte leder till ”obekanta” och 
psykiskt ”pressande” situationer.  
 
Ett svar kan vara att i dagens Sverige kommuniceras det många gånger med andra på 
internationella språk, exempelvis engelska. Ett språk som många redan kan innan de kommer 
till Sverige. Globaliseringen kan, i sin tur, göra att omgivningen förstås av nyinflyttade och 
även att omgivningen förstår nyinflyttade från väldigt avlägsna länder. Däremot går det som 
sagt inte uttala sig om de fall där en signifikant skillnad mellan invandrare och svenskar 
föreligger, förutom kanske till viss del hos försvarsmekanismen fixering.  
 
Inte heller går det att ge svar på den sista frågeställningen om det finns ett specifikt mönster i 
sambanden och om invandrarna med en ökad grad av språk, kultur och känsla av samhörighet 
med det svenska samhället kommer att använda sig mer av positiva försvarsmekanismer än 
negativa.  
 
I vilket fall som helst innebär faktumet att invandrarrespondenterna är mer introverta och 
fixerade och använder sig mindre av den positiva försvarsmekanismen aggression till sin egen 
nackdel. Tanken är ju att invandraren ska lyckas, må bra och kunna tillfredsställa sina, enligt 
Olofsson (1993), grundläggande behov av förståelse, gemenskap och självhävdelse. 
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Föreliggande resultat ger dock ett visst uppslag till hur det förhåller sig i verkligheten, vilket 
har varit ett centralt syfte med arbetet, nämligen att bidra med ökad kunskap om den 
verklighet som individer som kommer till ett nytt land, i det här fallet Sverige, befinner sig i. 
Resultatet ska förhoppningsvis kunna fungera som underlag för människor som kommer till 
ett nytt land eller för omgivningen som vill hjälpa till så att de kan påverka invandrarnas 
individuella utveckling på ett sätt som främjar hans/hennes välmåga och utveckling i det 
samhället han/hon har flyttat till. 
 
4.1. Metoddiskussion 
Den här undersökningen har inte skett med hjälp av ett slumpmässigt urval, utan genom ett 
bekvämlighetsurval, vilket begränsar möjligheterna till generaliseringar. 
 
När det gäller begreppskonstruktionen är frågan om begreppet identifiering bestående av 
kultur, språk och social identitet motsvarar Kellys (1991) konstruktionssystem. Detta är 
naturligtvis en fråga som är värt att fundera vidare kring, det vill säga att ändra, förbättra eller 
komplettera definitionen och på så sätt förbättra begreppets validitet. Att språk- och 
kulturkunskaper har betydelse för invandrarens verklighetsuppfattning kan dock antas. 
 
När det gäller frågan om reliabilitet och om enkätfrågorna har lyckats mäta begreppet 
identifiering och dess delar språk, kultur och social identitet på ett träffsäkert sätt finns det 
funderingar. Frågan är om respondenterna påverkas i sitt svarande av yttre faktorer som till 
exempel önsketänkande och att säga vad de tror undersökaren vill höra. Detta kan försämra 
mätningens reliabilitet. 
 
Även i mätningen av försvarsmekanismer finns frågor rörande mätningens validitet och 
reliabilitet, dvs. om respondenterna svarar på det sätt som de verkligen uppfattar sin situation 
eller om de påverkas av yttre faktorer som försämrar deras bedömning. Vidare, mäter 
enkätfrågorna verkligen de avsedda försvarsmekanismerna eller mäter de helt andra saker?  
 
De här frågorna aktualiserar även frågan om den metodik som har använts, nämligen 
frågeformulär, har varit lämplig eller om det hade funnits andra metoder som hade varit 
lämpligare i mätningen av språk, kulturkunskaper, social identitet och mätningen av diverse 
försvarsmekanismer. 
 
4.2. Etiska överväganden 
Innan respondenterna besvarade enkäten fick de information om sina rättigheter att vara 
anonyma och rätten att avbryta enkäten ifall de inte kände att de ville fullfölja den. De fick 
även veta syftet med undersökningen. Samtliga respondenter har också gett sitt samtycke till 
studien. Detta gäller de fyra huvudkraven när det gäller skydd av respondenter nämligen 
konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet, och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
  
4.3. Framtida studier 
I framtida studier vore det intressant att undersöka vad de skillnader mellan svenskar och 
invandrare som erhölls i föreliggande arbete beror på, nämligen att invandrarrespondenter är 
signifikant mer fixerade och introverta och i lägre utsträckning använder sig av den positiva 
försvarsmekanismen aggression.  
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Bilaga 1 

Den här enkäten är avsedd att mäta sambandet mellan beteendesättet och identifieringsgrad 
med svenska samhället. Det är viktigt att du läser noggrant och svarar ärligt på frågorna. Du 
får bara kryssa för ett alternativ på kryssfrågorna.  

 a)  Vad är ditt kön?   

   Man 

       Kvinna 

 b) Hur gammal är du?.................................. 

 c) Har du svenska föräldrar? 

       Är adopterad 

       Ja  

        Nej 

d) Vilka länder har du varit bosatt i och hur många år?............................... 

Om du har svenska föräldrar och har levt i Sverige i större delen av ditt liv, BEHÖVER du 
bara svara på frågorna i del FEM. Om du är adopterad ÄR det NÖDVÄNDIGT att du svarar 
frågorna på del FYRA och FEM. De som har utländska föräldrar MÅSTE du svara på ALLA 
frågor för att enkäten ska kunna vara användbar. 

Del 1 

1.1 När kom du till Sverige om du inte är föd här (ungefärlig datum)?……………………. 

1.2 Vad är ditt modersmål?............................... 

1.3 Vad är din religion?............................... 

1.4 Hur har du bott den större delen av ditt liv (I Sverige)? 

      I invandrartätt område 

      I svenskt område 

 

 



1.5 Vad är viktigast för dig? 

     Jag själv 

     Min familj 

 Del 2 

2.1) Har du svårt att förstå svenska? 

Inte alls                                                                                                       I mycket hög grad 

1          2          3          4          5          6          7  

2.2) Har du svårt att prata svenska? 

Inte alls                                                                                                        I mycket hög grad 

1          2          3          4          5          6          7  

2.3) Tycker du att du har någon brytning när du pratar svenska? 

     Ja  

      Nej 

 Del 3  

3.1) I hur hög grad delar du svenska värderingar och normer? 

Inte alls                                                                                                          I väldigt hög grad 

1          2          3          4          5          6          7  

3.2) I hur hög grad ser du på saker och ting som svenskar? 

Inte alls                                                                                                          I väldigt hög grad 

1          2          3          4          5          6          7  

 

3.3) Har du svårt att förstå och tolka svenskarnas beteende? 

Aldrig                                                                                                              Alltid  



1          2          3          4          5          6          7 

3.4) Anser du att du beter dig som en svensk? 

      Ja  

     Nej 

 3.5) Beskriv dina tankar reflektioner över ditt beteende, och de svårigheter du har angående 
svenska kulturen? Vad är rätt och vad är fel (du får gärna skriva på baksidan)? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........  

Del 4  

4.1) Känner du dig som svensk eller känner du mer tillhörighet till något annat land? 

      svensk 

      annat land 

 4.2) Vilka VILL du umgås med? 

Svenskar                                                                Folk från mitt eget land och andra 
invandrare 

1          2          3          4          5          6          7  

4.3) Vilka TRIVS du bäst med? 

Svenskar                                                                Folk från mitt eget land och andra 
invandrare 

1          2          3          4          5          6          7  

4.4) Är ditt utseende svenskt enligt dig? 

      Ja  

      Nej 

4.5) Känner du dig hemma i Sverige eller någon annanstans? 



      Sverige 

      Något annat land 

4.6) Känner du dig som svensk? 

     Ja  

      Nej 

4.7) Tycker du att de andra anser dig vara svensk? 

     Ja  

     Nej 

 Del 5  

5.1) Hur brukar du vara? 

      Ensam 

      I gemenskap med andra 

5.2) Vilka umgås du mest med?  

Svenskar                                                                                                             invandrare     

1          2          3          4          5          6          7 

 5.3) Trivs du i umgänge med andra eller kan du lika gärna vara ensam? 

      Är lika gärna ensam  

      Trivs med andra 

När du är klassrummet eller arbetet och det är diskussion om någonting, hur brukar du vara i 
den situationen? 

5.4) Är aktivt och med i diskussionen 

Aldrig                                                                                                              Alltid  

1          2          3          4          5          6          7  

5.5) Dagdrömmer 



Aldrig                                                                                                              Alltid  

1          2          3          4          5          6          7  

5.6) Stör diskussionen 

Aldrig                                                                                                              Alltid  

1          2          3          4          5          6          7 

5.7) Om du märker att de andra i din omgivning har andra åsikter än dig, hur går du tillväga? 

 Behåller mina egna åsikter                                                                           Tar efter andra 

1          2          3          4          5          6          7  

5.8) Om någon i din omgivning beter sig i motsatt till dina INNERSTA ståndpunkter, hur går 
du tillväga? 

      Blir arg och säger till att så här gör man inte 

      Struntar i personen och går därifrån 

     gör ingenting alls 
 

5.9) Tycker du att folk i din omgivning ser dig på ett positivt eller negativt sätt? 

      Positivt 

     negativt  

5.10) Vad brukar du göra på din fritid? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Jätte Tack för din medverkan 

 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
 
Tabell  1  
 
Boendeförhållanden och åsikter om språkmässigbrytning (fråga 1.4 och 2.3, bilaga 1) 
 

    Brytning 
Svenskt 
område Invandrartätt 

  Nej 22 6 

  Ja 22 7 

 

Tabell 2  

Tiden vid ankomst i Sverige och åsikt om man beter sig svenskt (fråga 1.1 och 3.4)  

 Kom till Sverige     
(ålder) Svenskt beteende Total 

  Ja Nej   

  Född i Sverige 4 6 10 

  Barn-15 7 9 16 

  Ungdom-21 6 4 10 

  Vuxen-50 10 10 20 

Total 27 29 56 

 

 

 

 

 

 



Tabell 3  

Känslan att vara svensk i förhållande till tiden i Sverige (fråga 1.1 och 4.6) 

 Kom till Sverige      
(ålder) Känner sig svensk Total 

  Ja Nej   

  Född i Sverige 5 5 10 

  Barn-15 9 10 19 

  Ungdom-21 4 5 9 

  Vuxen-50 7 13 20 

Total 25 33 58 

  

Tabell 4  

Andras åsikt om ens svenskhet i förhållande till tiden i Sverige (fråga 1.1 och 4.7)  

 Kom till Sverige 
(ålder) Andras åsikt Total 

  Ja Nej   

  Född i Sverige 5 5 10 

  Barn-15 7 11 18 

  Ungdom-21 3 7 10 

  Vuxen-50 6 13 19 

Total 21 36 57 

 

 

 



Tabell 5  

Ålder vid ankomsten i Sverige i förhållande till umgänge (fråga 1.1 och 5.2) 

  Svenskar 2 3 Medel 5 6 7  Procent 

  Född i 
Sverige 0 9 27 36 18 9 0 100 

  Barn-15 10,5 5 26 21 21 5 10,5 100 

  Ungdom-
21 10 10 10 30 10 20 10 100 

  Vuxen-50 20 15 10 20 25 5 5 100 

                  

  

 
 


