
 

Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. 

Inriktning: Sociologisk Samhällsanalys 

Vt 2016 

Handledare: Stephanie Plenty 

 

 

Internaliserade 

symptom och ”The 

Immigrant Health 

Paradox”:  

- Familjerelationers betydelse för svenska 
skolelever 

Miia Karén 

 



 

  

Sammanfattning 

Bakgrund: ”The Immigrant Health Paradox” indikerar att invandrade från ofta upplever en 

bättre psykisk hälsa i jämförelse med majoritetsbefolkningen, trots nackdelar som en lägre 

social status. Syfte: Studien syftade till att testa skillnader i internaliserade symptom och 

familjerelationer hos unga med svensk och utländsk bakgrund. Studien testade om en högre 

grad av emotionellt stöd, familjesammanhållning och akademiskt stöd kunde förklara 

skillnader i internaliserade symptom hos första och andra generationens invandrade från icke-

väst och väst samt majoritetsbefolkningens unga. Även kön, föräldrarnas utbildningsbakgrund 

samt familjestruktur testades. Metod: Studien utgick från en kvantitativ ansats och statistiska 

analyser genomfördes med one-way anova samt multivariata regressionsanalyser. Data: 

Studien baserades på n=4344 svenska skolelever i årskurs 8, med en medelålder på 14,65 år. 

Data hämtades från första vågen (2010/2011) av ”Children of Immigrants Longitudinal 

Survey in Four European Countries” (CILS4EU) som är baserad på 251 svenska skolor. 

Resultat: Resultaten visade vissa skillnader i internaliserade symptom och familjerelationer 

hos invandrade unga och majoritetsbefolkningens unga. Invandrade från icke-väst och andra 

generationen från väst rapporterade en lägre grad av internaliserade symptom i jämförelse 

med majoritetsbefolkningen, som delvis kunde förklaras av bättre emotionellt stöd samt 

familjesammanhållning och en intakt familjestruktur. En lägre grad av internaliserade 

symptom hos första generationen i jämförelse med andra generationen kunde inte urskiljas. 

Slutsats: Paradoxen kunde delvis bekräftas hos skolelever i Sverige genom en bättre psykisk 

hälsa hos invandrade unga från icke-väst och andra generationen från väst i jämförelse med 

majoritetsbefolkningen, som kunde förklaras av kvalitativt bättre familjerelationer hos 

invandrade unga.  

 

Nyckelord 

”The Immigrant Health Paradox”, etnicitet, svenska skolelever, internaliserade symptom, 

socialt stöd, familjesammanhållning 
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1 Inledning 

Vissa studier har visat att invandrade tenderar att rapportera en bättre psykisk hälsa i 

jämförelse med majoritetsbefolkningen, trots en lägre socioekonomisk status och andra 

nackdelar som invandrade kan uppleva, vilket benämns som ”The Immigration Health 

Paradox” (Kim, Carrasco, Muntaner, McKenzie, & Noh, 2013; Sam, Vedder, Liebkind, Neto, 

& Virta, 2008). Forskning visar att sociokulturella resurser som sociala relationer kan fungera 

som en skyddande resurs mot psykisk ohälsa hos elever med invandrarbakgrund. Uppsatsen 

tar sin utgångspunkt i undran om det finns skillnader i psykisk ohälsa och relationen till 

föräldrarna hos svenska elever med invandrarbakgrund och majoritetsbefolkningens elever, 

samt vilka aspekter i dessa relationer som kan förklara skillnaderna i psykisk ohälsa.  

 

Den psykiska ohälsan hos unga har varit ett växande problem i Sverige de senaste 

decennierna med internaliserade symptom som ängslan, oro, huvudvärk och magont 

(Augustsson & Hagquist, 2011). Internaliserade problem ökar risken för problem i skolan, 

sociala problem samt mer allvarliga mentala hälsoproblem (McLeod, Uemura, & Rohrman, 

2012). Internaliserade symptom är relaterade till stress, där läxor och skolkrav i Sverige är en 

stor stressfaktor för unga (Statistiska Centralbyrån, 2013). Socialt stöd genom kvalitativt goda 

relationer till föräldrarna har visat sig vara viktiga och skyddande faktorer för ungas psykiska 

välbefinnande (Brålin Låftman & Östberg, 2006; Kim m.fl., 2013). 

 

Invandrade unga från regioner utanför väst möter många problem i Sverige såsom en lägre 

social status och integrationsproblem, vilka kan utgöra riskfaktorer för psykisk ohälsa genom 

ökad stress (Hjern, 2012). ”The Immigrant Health Paradox” är intressant att studera eftersom 

invandrade unga trots många problem rapporterar en bättre psykisk hälsa i jämförelse med 

majoritetsbefolkningen (Harker, 2001; Kim m.fl., 2013; Sam m.fl., 2008). Andel barn under 

18 år med utländsk bakgrund har ökat de senaste decennierna och utgjorde nästan 20 % år 

2011. Detta inkluderar barn som invandrat själva och barn födda till utrikesfödda föräldrar, 

och vanligast är att barn i denna åldersgrupp har en koppling till Irak, Somalia, Polen, 

Thailand och Kina (”Statistiska centralbyrån”, 2013). Oroligheterna i Mellanöstern och Afrika 

bidrar till den ökade flyktinginvandringen från dessa länder till Sverige (”Migrationsverkets 

hemsida”, 2015).  
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Det finns en tradition av studier i USA och Nordamerika kring skillnader i sociokulturella 

resurser genom familjeorienterade socialisationsmål och praktiker hos invandrade från icke-

väst som kan fungera som skydd mot problem som de möter i det nya samhället (se t.ex. 

Berry, 2005; Fuligni, Tseng, & Lam, 1999; Gilliver, Sundquist, Li, & Sundquist, 2014; 

Suárez-Orozco, Rhodes, & Milburn, 2009). Dessa värderingar är en kulturell aspekt av 

kollektivism som inkluderar värderingar om att stödja varandra (Triandis, Bontempo, & 

Villareal, 1988). Dessa värderingar präglas av starkare familjeband och 

familjesammanhållning som kan skydda unga invandrade från emotionella problem i tonåren, 

samtidigt kan det gynna deras skolmotivation och anpassning genom ett högre upplevt stöd. 

Denna skolmotivation tenderer att eroderas med den sociokulturella anpassningen till det nya 

samhället hos andra generationen (Fuligni m.fl., 1999). Traditionellt orienterade kulturer 

präglas även ofta av en intakt familjestruktur som ger en högre tillgänglighet till stöd (Suárez-

Orozco m.fl., 2009). 

 

Studier om skillnader i psykisk ohälsa hos invandrade unga och majoritetsbefolkningens unga 

är ett mindre studerat fenomen i Sverige. Dessutom är familjerelationer som kan fungera som 

ett skydd mot stress hos dessa grupper också ett mindre studerat fenomen. Mot bakgrund av 

detta anser jag att det är viktigt att studera ämnet närmare och undersöka om det finns 

skillnader i internaliserade symptom och familjerelationer hos invandrade och icke-

invandrade unga i Sverige. Uppsatsen hoppas således kunna öka förståelsen för psykisk 

ohälsa och familjerelationer både hos unga med invandrarbakgrund och 

majoritetsbefolkningens unga i Sverige. 

1.1 Syfte och avgränsningar 

Studien syftar till att undersöka i vilken utsträckning olika aspekter av familjerelationer 

påverkar elevers psykiska hälsa. Uppsatsen utgår från att innehållet i relationen mellan barnet 

och föräldern är relaterat till barnets internaliserade symptom, vilket påverkas av kvalitativt 

goda relationer och stabila familjestrukturer. Aspekter av sociala relationer som denna uppsats 

kommer att testa är emotionellt stöd, familjesammanhållning samt akademiskt stöd. Fokus 

ligger på hur familjerelationer kan fungera som stöd och skydd mot stressorer som ungdomar 

upplever. Familjestruktur, kön samt föräldrarnas utbildningsnivå som är kända 

bestämningsfaktorer för psykisk ohälsa kommer även att testas i studien.  
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Studien fokuserar på elever i 14-15 årsåldern som går i årskurs 8 som befinner sig i tonåren. 

Detta är den period när internaliserade symptom är som högst förekommande men när unga 

fortfarande behöver föräldrarnas stöd (Steinberg, 2005). Studien är avgränsad till elever med 

svensk och utländsk bakgrund från regioner i väst och icke-väst eftersom intresset med 

studien är att jämföra familjerelationer efter kollektivistiska och individualistiska kulturer, 

dvs. utifrån skillnader i sociokulturella resurser. Kollektivistiska kulturer definieras i studien 

som Mellanöstern, Asien och Afrika och individualistiska som västländer, Europa samt 

Sverige. Skillnader görs efter generationsstatus eftersom familjerelationerna hos eleverna 

antas bli allt mer lika majoritetsbefolkningens över generationer, dvs. med en högre 

ackulturationsgrad. Ackulturation kan definieras som individens sociala och kulturella 

anpassning till en ny miljö som sker i varierande grad (Berry, 2005, s. 699). 
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2 Teori och tidigare forskning 

Uppsatsen kommer att använda sig av olika teorier kring sociala relationer för att förstå 

skillnader i internaliserade symptom hos skolelever med invandrarbakgrund och 

majoritetsbefolkningen. Intresset är alltså att se hur olika stöd fungerar som skydd mot 

stressorer genom stödjande adaptiva copingstrategier. Först kommer ”The Immigration Health 

Paradox” diskuteras och sedan diskuteras aspekter av familjerelationer som kan verka 

skyddande mot internaliserade symptom hos unga.  

2.1 Teori 

Emotionella och kognitiva utvecklingen under uppväxten präglas av den psykosociala miljön, 

där föräldrarna fungerar som de främsta socialisationsagenterna för barnet (Suárez-Orozco 

m.fl., 2009), och den kontext barnet växer upp i har en avgörande betydelse för barnets 

framtida levnadsförhållanden (Socialstyrelsen, 2010). Tonåren är ofta en kritisk och känslig 

period när den kognitiva och affektiva utvecklingen är som högst, samtidigt som stödet från 

föräldrarna från barndomen minskar. Internaliserade problem kan alltså vara en reflektion i 

svårigheten att hantera denna utveckling hos unga (Steinberg, 2005, s. 69, 73). Fokus för 

denna uppsats är tonåringars egna upplevelser av internaliserade symptom som inkluderar 

psykologiska och psykosomatiska symptom (Augustsson & Hagquist, 2011). 

 

Studier kring ”The Immigration Health Paradox” indikerar som redan nämnts att trots 

nackdelar som invandrade unga från upplever med en lägre social status, integrations- och 

ackulturationsproblem, så tenderar de att initialt uppleva en lika bra eller bättre psykologisk 

hälsa i jämförelse med majoritetsbefolkningen i det nya samhället. Denna hälsofördel tenderar 

sedan att försämras över tid och generationer, vilket pekar på assimilationens och 

ackulturationens negativa effekter på hälsan hos invandrade. Fynden är alltså kontraintuitiva 

med assimilationsteorin (Harker, 2001). Den klassiska assimilationsteorin antar att när 

invandrades sociokulturella anpassning ökar och blir mer lik majoritetsbefolkningens så tänks 

även deras socioekonomiska position förbättras och bli mer lik majoritetsbefolkningens. 

Andra generationens invandrade ska alltså enligt teorin gynnas även av ackulturationen 

(sociokulturella anpassningen) och assimilationen (tiden i landet (Harker, 2001, s. 970–1). 
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Enlig denna linjära modell har även den psykiska hälsan tänkts gynnas hos invandrade på 

liknande sätt genom en anpassning till det nya samhällets värderingar och kultur eftersom 

invandrade har antagits drabbas av stress och trauman av en migration (Sam m.fl., 2008, s. 

139–140). Paradoxen kan alltså sammanfattas i tre olika anpassningsutfall (Sam m.fl., 2008, s. 

140);  

 

 invandrade uppvisar en bättre psykologisk anpassning i jämförelse med 

majoritetsbefolkningen  

 första generationens invandrade har ofta en bättre psykologisk anpassning än andra 

generationens invandrade, och  

 den psykologiska anpassningen hos invandrade kan gå ner, sammanstråla eller hamna 

på en lägre nivå än majoritetsbefolkningens över tid.  

 

En förklaring till en bättre psykisk hälsa hos invandrade från icke-väst är att de tenderar att ha 

en högre grad av traditionellt orienterade värderingar i jämförelse med Europas och västs mer 

individualistiska kulturer (Fuligni m.fl., 1999; Triandis, m.fl., 1988). Traditionellt orienterade 

värderingar är en kulturell aspekt av kollektivism, vilket inkluderar värdesättande av gruppens 

mål före ens egna, en stark emotionell anknytning till gruppen och gruppharmoni. 

Individualismen kan istället ses som präglat av fokus på oberoende och självförverkligande 

(Triandis, m.fl., 1988). Familjen har en central betydelse i kollektivistiska kulturer, vilket 

uttrycks i starka emotionella familjeband och en stark familjesammanhållning med ömsesidigt 

beroende och skyldigheter (Fuligni m.fl., 1999; Kwak, 2003; Park & Chesla, 2007). 

Familjesammanhållningen av stöd och respekt för varandra är associerat med att ha en nära 

relation och en öppen kommunikation med föräldrar och syskon och en skyldighet hos barnen 

att spendera tid med familjen (Fuligni m.fl., 1999). Barnen i dessa familjer påminns ofta även 

om föräldrarnas uppoffringar genom föräldrarnas lägre socioekonomiska position i det nya 

samhället med generellt sämre jobb, vilket kan resultera i en bättre skolanpassning hos barnet 

som en del av familjeskyldigheten att hjälpa familjens framgångar i det nya landet (Fuligni 

m.fl., 1999, s. 1032). Familjens centralitet avspeglas även i att familjerna har i högre grad en 

mer traditionell familjestruktur där föräldrarna mer sällan skiljer sig (García Coll & Fuller, 

2010).  
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Ackulturationsgraden och anpassningen till västs mer individualistiska kultur kan dock 

försvaga de kulturella värderingarna och tron om familjen. Mindre ackulturerade och mer 

traditionella familjer (dvs. första generationen) tenderar i högre grad att agera för att förstärka 

familjesammanhållningen och stödet för varandra (García Coll & Fuller, 2010). Första 

generationens invandrade tenderar således att i högre grad att anpassa sig till familjen och 

därmed kan sökandet av autonomi försenas hos dem i tonåren och oenighet och konflikter 

undvikas som annars präglar denna period (Kwak, 2003, s. 131–2). Senare generationer kan 

däremot komma att fokusera på skyldigheten att stödja familjen medan utbildningens vikt 

tenderar att försvagas samt önskan om autonomi öka (Fuligni m.fl., 1999, s. 1040). Med 

barnets anpassning till majoritetssamhällets normer kan således konflikterna i familjen öka 

när familjestabiliteten minskar över tid och generationer hos invandrade (Rumbaut, 1996). För 

höga skol- och familjeskyldigheter kan dock ha negativa konsekvenser på utvecklingen i 

tonåren. Traditionella könsroller innebär ofta högre krav på flickor att hjälpa och stödja 

familjen, men även hos barn från fattigare familjer (Fuligni m.fl., 1999, s. 1031).  

 

Uppsatsens intresse är alltså att se hur sociala relationer ur ett individperspektiv genom barns 

upplevelse av tillgång till föräldrarnas stöd, påverkar deras psykiska hälsa. Socialt stöd kan 

förklaras dels genom att det kan fungera som en buffert och förhindra eller mildra situationer 

som upplevs som stressiga (stress-buffering-model), och dels kan det ha direkta generella 

positiva effekter på psykiska hälsan oavsett om individen upplever stress (main-effects-

model) (Cohen & Wills, 1985). Upplevelser av psykologisk stress uppkommer när individen 

upplever att påfrestningar som individen är utsatt för överstiger den egna förmågan att hantera 

dem (Lazarus & Folkman, 1984). Att värdera en situation som stressig kopplas till känslor av 

hjälplöshet och en förlust av självkänslan genom att inte kunna hantera situationer som kräver 

effektiva responser (Cohen & Wills, 1985). Socialt stöd kan alltså definieras som ”individens 

upplevelse av generellt eller specifikt stöd från människor i sitt nätverk som ökar individens 

funktion och/eller som kan skydda dem från negativa utfall” (Malecki, Kerres & Demaray, 

Kilpatrick, 2002, s. 2). Olika aspekter av socialt stöd som litteraturen tar upp är emotionellt 

stöd (tillit, kärlek och empati tillgängligt från andra), informativt stöd (tillhandahållande av 

råd och information i ett specifikt område), värdering eller appraisal (utvärderande feedback 

eller råd i viss handlingsväg) och instrumentellt stöd (praktisk hjälp) (Berkman, Glass, 

Brissette, & Seeman, 2000, s. 848; Demaray, Kilpatrick & Malecki, Kerres, 2002). 
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Emotionellt, informativt och värdering/appraisal är ofta svåra att åtskilja och kan gå in i 

varandra (Berkman m.fl., 2000, s. 848). 

Anknytningsteorin som utvecklades av John Bowlby (1979) kan användas för att förklara hur 

barnet hanterar problem. Teorin går ut på att människan har ett behov av att skapa nära 

affektiva eller emotionella band, dvs. ett behov av anknytning (eller tillhörighet). Hur barnet 

hanterar stressiga situationer varierar med barnets erfarenheter av upplevelse av stöd från 

föräldrarna (som är de främsta anknytningspersonerna). Föräldrar som svarar på barnets 

behov av närhet och stöd utvecklar en ”säker bas” hos barnet genom att förse barnet med 

ovillkorlig kärlek och acceptans genom emotionellt stöd som ökar barnets självkänsla. Teorin 

antar alltså att responsiva och tillgängliga föräldrar förser en känsla av trygghet och 

upplevelsen av stöd från föräldrarna hos barnet (Bowlby, 1979). Barnet kan få hjälp att 

definiera, förstå och hantera problemet genom föräldrarnas stöd (Cohen & Wills, 1985, s. 

313). Unga med en trygg anknytning till sina föräldrar hanterar problem mer aktivt genom att 

använda sitt sociala nätverk och söka upp stöd i jämförelse med individer med en otrygg 

anknytning som i högre grad internaliserar problemen (Seiffge-Krenke, 2005). Genom att ha 

någon att anförtro sina problem åt, kan alltså öka upplevelsen av stöd och mildra upplevelsen 

av problem.  

 

Baumeister och Leary menar (1995) att upplevelsen av bandet eller relationen är 

grundläggande och barnet måste alltså tro att föräldern bryr sig om barnets välmående och 

gillar eller älskar barnet. Det innebär enligt teorin att människan även har ett behov av 

upprepad interaktion med de som denne känner en anknytning till för att upprätthålla känslan 

av tillhörighet, som helst ska vara konfliktfri och inte ha en negativ påverkan. Människor 

behöver alltså även uppleva ett mellanmänskligt band eller relation som karakteriseras av 

stabilitet, som förser en relationell kontext till interaktionen med den andra (Baumeister & 

Leary, 1995, s. 500). Stödet enligt detta synsätt är inbäddat i de sociala relationerna som 

upprätthålls genom dagliga familjeinteraktioner med ömsesidigt beroende, vilket påverkar hur 

barnet upplever relationerna. En delaktighet i en god familjesammanhållning kan alltså 

upprätthålla en känsla av tillhörighet för barnet genom socialt sällskap, som kan förmedla en 

generell positiv inverkan på välmående eller distrahera barnet från problem (Cohen & Wills, 

1985).  

 

Familjesammanhållningen kan även påverka barnets engagemang och prestationer i skolan.  
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Enligt Deci och Ryans (2000) ”Self Determination Theory” är den primära orsaken för att 

engagera sig i skoluppgifter, för att de är värderade av signifikanta andra som individen 

känner eller vill känna tillhörighet eller ”släktskap” till. Detta innebär att barn behöver känna 

sig omvårdade och respekterade av föräldrarna för att anta värderingarna som sina egna. Barn 

kan dels göra bra ifrån sig i skolan för att få godkännande av föräldern genom goda betyg 

(extrinsikalt motiverad handling) eller för ens egen nyfikenhet och intresse (intrinsikalt 

motiverad handling). Den intrinsikala motivationen går ner med skolåren och skoluppgifter är 

oftast handlingar som är externt uppmanade. Teorin menar att för att anta värderingarna och 

internalisera dem som sina egna behöver barnet även känna sig kompetent (effektiv) att klara 

av uppgiften, alltså förstå uppgiften och ha relevanta färdigheterna att lyckas med det. 

Föräldrarna kan således kultivera skolmotivationen och öka barnets självförtroende genom 

regelbunden positiv feedback relaterat till skoluppgifterna i en stabil hemmiljö (Ryan & Deci, 

2000, s. 64).  

 

Intakta familjer ökar sannolikheten för daglig interaktion och kommunikation mellan barnet 

och föräldrarna. Föräldrarnas roll som signifikanta andra kan till viss del ersättas av andra vid 

förlusten av en relation till en förälder vid separationer (Baumeister & Leary, 1995, s. 500). 

Barn till skilda föräldrar upplever ofta en minskad uppmärksamhet och hjälp från föräldrarna 

vilket kan leda till sämre skolprestationer. Barnet kan även förlora en förebild i föräldern 

genom förlust av kontakt, vilket är viktigt för utvecklandet av de sociala färdigheterna. 

Separationer kan leda till minskad kontakt med syskon och släkt senare i livet också som 

påverkar stödet och det psykiska välmående negativt (Amato & Keith, 1991, s. 44).  

2.2 Tidigare forskning 

 

Psykisk ohälsa är ett stort problem hos unga i Sverige och har ökat dramatiskt sedan mitten av 

1980-talet, med generellt en fördubbling av besvären och särskilt hos flickor (Augustsson & 

Hagquist, 2011; Folkhälsomyndigheten, 2015). Studien ”Skolbarns hälsovanor” har 

genomförts vart fjärde år sedan 1985/1986 och följer utvecklingen av skolelevers hälsa i 

Sverige. Studien från 2013/2014 visar att majoriteten av 15-åringarna i Sverige rapporterar en 

god självskattad hälsa och gott välbefinnande. Upplevelsen av problemen med internaliserade 

symptom ökar också hos unga med åldern från 11 till 15 år. 57 % av flickorna och 31 % av 

pojkarna i 15 års-åldern uppger att de upplever minst två psykologiska eller psykosomatiska 
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symptom i veckan (Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 17–27). Statistik från ULF-studien 

(Ungas levnadsförhållanden) visar att de psykosomatiska symptomen för barn mellan 13-15 år 

med svensk och utländsk bakgrund legat på en ganska stabil nivå mellan 2008 och 2014 och 

att symptomen är fördelade något olika men att de ligger på liknande nivåer (”Statistiska 

centralbyrån”, 2016).  

 

Studier som tittar på skillnader i ungas psykiska ohälsa efter invandrarbakgrund i Sverige är 

svårare att finna och visar på inkonsekventa resultat. Vissa studier visar på små och 

osystematiska skillnader i psykisk ohälsa hos barn med bakgrund i Sverige, Europa/väst och 

övriga världen, men urvalen är för små för att studera skillnader med hänsyn till 

invandrarbakgrund. Vid rapportering från föräldrar visar resultaten att barn med föräldrar 

födda i Norden i högre grad skattar sina barns psykiska hälsa sämre i jämförelse med barn 

födda i Sverige, medan barn med föräldrar födda utanför Europa skattar hälsan bättre i 

jämförelse med majoritetsbefolkningen. Dock är föräldrarnas skattning mer osäker eftersom 

de inte nödvändigtvis har insyn i barnens liv och kan färgas av andra omständigheter i deras 

liv (Östberg, 2001, s. 243). En annan studie visade att unga från OECD-länderna och Europa 

hade lägre sannolikhet för psykosomatiska symptom än majoritetsbefolkningen och 

invandrade unga med bakgrund utanför OECD/Europa rapporterade liknande eller något lägre 

nivåer av psykosomatiska symptom, i jämförelse med majoritetsbefolkningens unga (Östberg, 

Alfen, & Hjern, 2006). En studie från Norge pekar på en sämre mental hälsa hos invandrade 

unga i jämförelse med majoritetsbefolkningen (Oppedal & Røysamb, 2004), som dock inte 

skiljer på invandrarstatus. 

 

Sam m.fl. (2008) testade paradoxen hos 13-18 åringar i fem länder i Europa; Finland, 

Nederländerna, Norge, Portugal och Sverige. Studien jämförde grupper från icke-väst med 

majoritetsbefolkningen och fann en bättre psykologisk anpassning för andra generationens 

invandrade i jämförelse med majoritetsbefolkningen, där första generationen hade den sämsta 

anpassningen. Resultat kring första generationens sämre psykologiska anpassning bekräftas 

även av andra studier i Sverige och Europa (Diler, Avci, & Seydaoglu, 2003; Leao, Sundquist, 

Johansson, & Sundquist, 2009). I en annan studie där mentala hälsan studerades mellan andra 

generationens invandrade och majoritetsbefolkningen hos tolvåriga barn fann man inga 

skillnader (deKeyser, Svedin, Agnafors, & Sydsjö, 2011). Studier från USA och Nordamerika 

visar istället på generellt bättre psykisk hälsa hos första generationens invandrade med andra 
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generationen och majoritetsbefolkningen som liknar varandra, med liknande demografiska- 

och familjebakgrunder (Harker, 2001; Kim m.fl., 2013).  

 

När det gäller könsskillnader i psykisk hälsa mellan barn med svensk och utländsk bakgrund 

så pekar vissa studier på högre prevalens av depression hos pojkar från Turkiet/Mellanöstern 

vid jämförelse med majoritetsbefolkningens pojkar och från Finland, medan turkiska flickor 

tvärtom rapporterade en lägre grad av depression. Unga från Turkiet/Mellanöstern var dock i 

högre grad första generationens invandrade medan unga från Finland var i högre grad andra 

generationens invandrade, vilket alltså kan innebära att generationsstatus spelar roll i 

tolkningen av resultaten (Holmberg & Hellberg, 2008). En översikt om ungas hälsa pekar 

också på studier som visar att andra generationens pojkar och första generationens flickor 

generellt mår sämre i jämförelse med andra unga (Augustsson & Hagquist, 2011, s. 28).  

 

De flesta barn i Sverige (73-81 %) upplever att de har lätt eller mycket lätt att prata med sina 

föräldrar om bekymmer, vilket kan ses som en indikator på goda föräldrarelationer. Andelen 

har varit hög och stabil de senaste decennierna, och andelen minskar även med stigande ålder 

i tonåren (Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 47). En studie från Sverige om upplevt akademiskt 

stöd visade inga skillnader i föräldrars intresse i barnens skolgång mellan svensk och utländsk 

bakgrund (Högdin, 2006). I Norge pekar en studie på ett lägre upplevt socialt stöd hos 

invandrade i jämförelse med majoritetsbefolkningen (Oppedal & Røysamb, 2004). Studier 

från USA och Nordamerika pekar dock på att minoritetsgrupper i högre grad upplever stöd 

från föräldrarna (Demaray, Kilpatrick & Malecki, Kerres, 2002; Harker, 2001). 

 

Studier visar att stöd från föräldrarna är relaterat till en bättre psykisk hälsa hos svenska 

skolelever (Brålin Låftman & Östberg, 2006; Plenty, Östberg, Almquist, Augustine, & 

Modin, 2014; Östberg, 2001), vilket även bekräftas av internationella studier (Baumeister & 

Leary, 1995; Bowlby, 1979; Garnefski & Diekstra, 1996; Ghazarian, Supple, & Plunkett, 

2007; Leidy, Guerra, & Toro, 2010). Barn som upplever starkare familjesammanhållning 

pratar även i högre grad med sina föräldrar (Fuligni m.fl., 1999), och unga som använder sina 

föräldrar som stöd rapporterar färre internaliserade symptom och särskilt psykologiska 

problem (Brålin Låftman & Östberg, 2006). Ansträngda familjerelationer är relaterat till 

psykologiska, och särskilt psykosomatiska problem (Brålin Låftman & Östberg, 2006). En 

upplevelse av lågt föräldrastöd är relaterat till både en sämre skolanpassning och en sämre 

emotionell hälsa (Garnefski & Diekstra, 1996; Plenty m.fl., 2014) och unga som upplever en 
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högre grad av akademiskt stöd har också ofta en högre skolmotivation och bättre emotionell 

hälsa (Plenty m.fl., 2014; Ryan & Deci, 2000). Studier visar även att måttliga nivåer av 

familjeorienterade värderingar hos unga är relaterat till en bättre skolanpassning och 

självförtroende hos invandrade i USA, medan höga nivåer inte ger någon extra fördel (Fuligni 

m.fl., 1999; Ghazarian m.fl., 2007). Forskning visar också att en intakt familjestruktur och att 

bo med båda biologiska föräldrar är relaterat till en bättre psykisk hälsa och färre 

internaliserade symptom (Amato, 2001). Upplevelsen av kvaliteten av relationerna till 

föräldrarna påverkar dock ungas upplevelse av internaliserade problem i högre grad än 

familjestrukturen (Brålin Låftman & Östberg, 2006).  

 

2.2.1 Sammanfattning och hypoteser 

Internaliserade symptom är ett allvarligt problem under tonåren. Positivt mentalt 

välbefinnande är också en viktig hälsoaspekt för invandrade unga. Tidigare forskning 

indikerar delvis på hälsoparadoxens förekomst i Sverige. Relationen mellan föräldrar och barn 

är viktigt skydd mot stressorer som skolan under tonåren. Denna studie frågar a) om 

hälsoparadoxen hos invandrare kan observeras hos svenska skolelever och b) vilka aspekter 

av familjerelationer som kan hjälpa förklara skillnader i internaliserade symptom hos barn 

med invandrarbakgrund och svenska bakgrund. Utifrån teori och tidigare forskning ovan har 

följande hypoteser utformats:  

 

H1: Unga med invandrarbakgrund, speciellt unga från icke-västländer (kollektivistiska 

kulturer), har en lägre grad av internaliserade symptom i jämförelse med 

majoritetsbefolkningens unga. 

H2: Första generationens unga invandrade har en lägre grad av internaliserade 

symptom i jämförelse med andra generationens unga invandrade och 

majoritetsbefolkningens unga. 

H3: Unga med invandrarbakgrund, speciellt från icke-västländer, har en högre grad av 

socialt stöd i jämförelse med majoritetsbefolkningens unga. 

H4: En högre grad av socialt stöd förklarar skillnader i internaliserade symptom hos 

unga med invandrarbakgrund.  
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3 Data och metod 

Uppsatsen genomför en kvantitativ statistisk analys på individdata och intresset är således att 

generalisera resultaten till skolelever i Sverige med svensk och utländsk bakgrund. Uppsatsen 

utgår alltså från en deduktiv ansats och syftet är alltså att testa om ”The Immigrant Health 

Paradox” kan förklaras av teorier kring familjerelationer. Studien har använt sig av 

statistikprogrammet SPSS och linjära regressionsanalyser för att testa hypoteserna. I följande 

avsnitt beskrivs datamaterialet och tillvägagångssättet för de statistiska analyserna.   

 

3.1 Datamaterial 

Data hämtades från den svenska delen av studien ”Children of Immigrants Longitudinal 

Survey in Four European Countries” (CILS4EU)
1
 och frågorna är hämtade från 

huvudenkäten för unga (CILS4EU, 2014b). Studien har gjorts i tre olika vågor: 2010/2011, 

2011/2012 och 2012/2013 och uppsatsen utgår från den första vågen (2010/11) som har det 

största urvalet med unga. På grund av tidsramen har studien således inte valt att fokusera på 

åldersgrupper som faller utanför denna ram eller data gällande andra grupper som även kan 

fungera som stöd i denna ålder (dvs. lärare och vänner). Studien är även avgränsad till första 

vågens data med avseende på tidsramen och studerar inte utvecklingen över tid mellan ungas 

hälsa och föräldrarelationer. 

 

Ursprungliga urvalet är baserat efter olika skolor i Sverige och består av 5025 (andel 

deltagande = 86,1%) elever i årskurs 8 med en medelålder på 14,65 år. Enkäter genomfördes i 

elevernas skolor av Statistiska Centralbyrån från november 2010 till maj 2011. Skolverkets 

register användes för urvalsramen och ett stratifierat urval genomfördes i två steg. I det första 

steget har skolor valts (251st), och i det andra steget har (huvudsakligen) två klasser (129st) 

inom dessa skolor valts. För att få full täckning av målpopulationen, dvs. elever med 

invandrarbakgrund
2
 i åttonde klass, har en övertäckning av skolor med höga andelar med 

                                                 

1 Av utrymmesskäl kommer studien att refereras till som CILS4EU i resterande delen av uppsatsen  

2
 Eleven själv eller minst en biologisk förälder är född i ett ”icke-väst” land 
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denna grupp gjorts, dvs. mer än 30 % av eleverna i skolan har icke-väst bakgrund. Andel med 

utländsk bakgrund
3
 var 2454 elever (48,84%), utan utländsk bakgrund var 2516 elever 

(50,27%) och med oklar bakgrund var 55 elever (ca.1 %). CILS4EU:s fokus är kulturella, 

sociala och strukturella integrationen av barn till utrikesfödda föräldrar över olika 

generationer och studien genomförs i fyra länder i Europa: Tyskland, Nederländerna, Sverige 

och Storbritannien (CILS4EU, 2014a). Studien är en del av ”NORFACE
4
 Research 

Programme on Migration” och finansieras av deltagande nationella forskningsråd och 

Europeiska Kommissionen (”NORFACE hemsida”, 2015).  

 

3.1.1 Etiska överväganden 

Genom studiens gång har data behandlats enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

för humaniora och samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet, 2011). Vid utförandet av enkäten har 

CILS4EU informerat deltagarna samt föräldrarna (eftersom eleverna var minderåriga) om de 

fyra forskningsetiska huvudkraven. Ett personligt brev skickades till rektorn och den berörda 

läraren för skolrekryteringen. Varje deltagande klass erbjöds en ersättning på 1000 kr som 

skickades till rektorn efter att eleverna slutfört enkäten, som beslöt om pengarna skulle 

användas till skolan eller klassen, och enkäten tog ungefär 80 minuter att genomföra för 

eleverna. Information har genom brevet delgivits om studiens syfte (informationskravet), 

möjligheten att avstå från att delta i undersökningen (samtyckeskravet), möjligheten att ta del 

av forskningsresultaten (nyttjandekravet) samt anonymisering och avidentifiering av eleverna 

i samband med undersökningen (konfidentialitetskravet) (CILS4EU, 2014a, Vetenskapsrådet, 

2011).   

 

3.2 Bortfallsanalys 

5835 elever fick en inbjudan att delta i undersökningen och 5025 av eleverna deltog, vilket 

lämnade ett externt bortfall på 14,1 %. De som inte deltog var borta dagen när 

undersökningen genomfördes eller hade bytt skola mellan urvalsprocessen och 

                                                 

3 Elever födda utanför Sverige eller som har förälder eller två mor/farföräldrar födda utanför Sverige 

4 
NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europé) är ett partnerskap mellan 

15 forskningsråd för att öka samarbetet i forskning och forskningspolicyn i Europa (CILS4EU, 2014a).
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undersökningens genomförande (CILS4EU, 2014a). För att analysurvalet som används i 

vidare analyser ska baseras på samma individer och kunna jämföras, exkluderades fall som 

saknade data (valid information) för alla variabler (Almquist, Ashir, & Brännström, 2015, s. 

189). Familjerelationsvariablerna och internaliserade symptom hade relativt stort internt 

bortfall och således användes minst 60 % frågorna för subskalorna för att räkna ut 

medelvärdet till subskalorna. Utbildningsvariablerna hade också ett relativt högt bortfall och 

har elevens svarat på minst ett av föräldrarnas högsta utbildningsgrad har detta inkluderats i 

analysen. Statistiska analyser i uppsatsen görs således efter analysurvalet som baseras på 

n=4344 (86,4 % av ursprungliga urvalet). Se tabell 1 för internt bortfall i analysurvalet.  

 

Tabell 1. Internt bortfall i analysurval. n=4344 

Variabel Antal (n) Andel (%)   

Internaliserade symptom 

Ålder 

Kön 

Föräldrarnas 

utbildningsgrad 

103 

163 

- 

371 

2 % 

3,2 % 

- 

7,4 % 

  

Invandrarbakgrund 18 0,4 %   

Emotionellt stöd 87 1,7 %   

Familjesammanhållning 85 1,7 %   

Akademiskt stöd 

Familjestruktur 

22 

73 

0,4 % 

0,4 % 

  

Total 4344 100 %   

 

3.2.1 Variabelförteckning 

Nedan beskrivs de ingående variablerna i analysen. Beroende variabeln är internaliserade 

symptom och de oberoende variablerna är invandrarbakgrund, familjerelationer och 

familjestruktur samt demografiska variabler (ålder, kön och föräldrarnas utbildningsgrad). 

Internaliserade symptom, emotionellt och akademiskt stöd samt familjesammanhållning har 

omkodats till index som varierar mellan 0 och 3 för att enklare kunna göra jämförelser i 

analyserna.  
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Internaliserade symptom
5
 tänks fånga in elevens inre subjektiva upplevelse av psykologiska 

och psykosomatiska symptom. Frågan inkluderade sju olika påståenden om psykologiska och 

psykosomatiska besvär som respondenten upplevde. Eleverna svarade på fyra påståenden om 

graden av upplevelsen av psykologiska symptom; hur ofta det stämde att respondenten kände 

sig orolig samt ängslig, och deprimerad samt värdelös. Likertskalan hade fyra svarsalternativ 

som gick från ofta sant (1) till aldrig sant (4). De svarade även till tre påståenden gällande 

upplevelsen av psykosomatiska symptom under de sex senaste månaderna; huvudvärk, ont i 

magen samt svårigheter att somna, som hade fem svarsalternativ som gick från varje dag (1) 

till aldrig (5). Skalorna vändes och för att kunna summera ihop skalorna gjordes svarsskalan 

för psykosomatiska besvär om för att ha fyra svarsalternativ. Svarsalternativen varje dag och 

en eller flera gånger i veckan lades ihop för att indikera att respondenten ofta har 

psykosomatiska besvär. Den interna validiteten mättes och Cronbach’s alpha var 0,81 och 

visade alltså på god intern konsistens mellan variablerna. Svaren summerades sedan till ett 

gemensamt index som varierar mellan (0) som indikerar låga symptom och (3) som indikerar 

att eleven upplever höga internaliserade symptom.  

 

Invandrarbakgrund definieras av elevens generationsstatus samt födelseregion. Elever som 

var biologiska eller adopterade barn till minst en svenskfödd förälder kategoriserades som 

majoritetsbefolkning, elever som var födda till utrikesfödda föräldrar och har invandrat själva 

kategoriserades som första generation och elever födda till utrikesfödda föräldrar 

kategoriserades som andra generation. Andra och första generationens invandrade 

kategoriserades vidare efter födelseregion – om familjen kommer från europeiska/västländer 

(Syd- & Östeuropa, Nordamerika) och icke-europeiska/västländer (Afrika, Mellanöstern, 

Asien). Detta resulterade i fem kategorier: majoritetsbefolkningen, Europa/väst 2:a 

generationen, Icke-Europa/väst 1:a generationen, Europa/väst 1:a generationen och Icke-

Europa/väst 1:a generationen. Generationsstatus borde fånga in aspekten 

ackulturationsgraden dvs. om invandrade blir mer lika majoritetsbefolkningen med tiden.  

Emotionellt stöd är en viktig resurs för barnet för att hantera sina känslor och problem och 

mättes med fyra olika påståenden på en likert-skala; när jag känner mig ledsen försöker mina 

föräldrar trösta mig, mina föräldrar försöker hjälpa mig när jag har något problem, mina 

föräldrar visar att de älskar mig samt mina föräldrar försöker förstå vad jag tänker och 

                                                 

5 För en närmare beskrivning av variablerna se kodboken (CILS4EU, 2013). 
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känner. Skalan hade fem svarsalternativ som gick från instämmer starkt (1) till instämmer inte 

alls (5). Cronbach’s alpha koefficienten var 0,868 och indikerade på god intern konsistens. 

Svarskalorna vändes och svarsalternativen instämmer inte (4) och instämmer inte alls (5) 

summerades ihop för att indikera att respondenten inte instämmer i upplevelsen att föräldrarna 

förser denne med emotionellt stöd. Variabelvärdena summerades sedan ihop för att variera 

mellan (0) som indikerar på upplevelsen av lågt emotionellt stöd och (3) som indikerar på 

upplevelsen av högt emotionellt stöd. 

Familjesammanhållning operationaliserades genom fem påståenden; vi tycker om att 

spendera mycket fritid tillsammans, vi känner oss mycket nära varandra, det blir spänt när 

alla är hemma, när vi är tillsammans är atmosfären orolig, vi bråkar om småsaker. Fyra 

svarsalternativ som respondenten kunde ta ställning till gick från alltid (1) till aldrig (4). 

Svarsalternativen för de två första påståendena var omvänt kodade för att höga värden skulle 

indikera en lägre grad av familjesammanhållning. Dessa värden vändes och alla värden 

omkodades sedan för att variera mellan 0 till 3. Den interna validiteten mättes och Cronbach’s 

alpha var 0,698, vilket är något lågt, men eftersom värdet inte skulle förbättras genom att 

exkludera någon variabel behölls alla. Variabelvärdena summerades till ett index som varierar 

mellan (0) som indikerar att respondenten upplever en lägre grad av familjesammanhållning 

och (3) som indikerar att respondenten upplever en högre grad av familjesammanhållning. 

Akademiskt stöd inkluderades som mäter aspekter av respondentens upplevelser av 

föräldrarnas stöd gällande skolan. Eleverna fick svara på följande tre påståenden; mina 

föräldrar visar stort intresse för mina betyg och hur det går för mig i skolan, mina föräldrar 

säger att de är stolta över mig när jag gör bra ifrån mig i skolan och mina föräldrar 

uppmuntrar mig att jobba hårt med skolarbetet. Likertskalan hade fem svarsalternativ som 

gick från instämmer starkt (1) till instämmer inte alls (5). Cronbach’s alpha var 0,785 och 

något lågt, vilket kan förklaras av att det är endast tre variabler, men indikerar ändå på god 

intern konsistens. Även här summerades instämmer inte (4) och instämmer inte alls ihop (5) 

ihop. Sedan summerades de tre variablerna till ett index som varierar mellan (0) som indikerar 

upplevelsen av lågt akademiskt stöd och (3) indikerar upplevelsen av högt akademiskt stöd 

hos respondenten.  

Familjestruktur mättes genom frågan om respondenten bor med båda biologiska föräldrar 

eller inte och är en dummyariabel (kodad som 0=bor inte med båda biologiska föräldrar 

hemma och 1=bor med båda biologiska föräldrar hemma).  
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Demografiska faktorer inkluderar ålder, kön och föräldrarnas högsta utbildningsgrad. 

Ålder transformerades från respondentens födelseår till ålder i antal år och är kontinuerlig och 

varierar mellan 13 och 17 år, och kön är dikotomiserad som en dummyvariabel (kodad som 

0=pojke och 1=flicka). Elevernas socioekonomiska tillhörighet som indikator på social 

position mättes genom föräldrarnas högsta avslutade utbildning, eftersom föräldrarnas 

utbildningsnivå hos utrikesfödda föräldrar kan skilja sig från deras arbetsmarknadsposition. 

Respondenterna fick svara på föräldrarnas (både mammans och pappans) utbildningsgrad med 

kategorierna grundskola, gymnasiet samt universitetet. Grundskola användes som 

referenskategori eftersom en högre utbildning hos föräldrarna tänks påverka elevernas 

psykiska hälsa positivt och jämförelser i hälsa kan således göras med en ökning i 

utbildningsgrad (Almquist m.fl., 2015, s. 177). 

 

3.2.2 Analysstrategi 

Först beskrivs urvalsegenskaper, sedan medelvärdesskillnader i internaliserade symptom och 

familjerelationer mellan barn med svensk och utländsk bakgrund. One-way anova användes 

för att testa medelvärdesskillnader i internaliserande symptom och familjerelationer hos barn 

med svensk och utländsk bakgrund. One-way anova används vanligen vid jämförelse av 

medelvärden när den oberoende variabeln har två eller fler kategorier (Almquist m.fl., 2015, 

s. 127). För att testa relationen mellan invandrarbakgrund och familjestruktur, som är 

dikotoma variabler användes chi
2 

test (Almquist m.fl., 2015, s. 135). Multivariata linjära 

regressioner görs sedan för att undersöka hur invandrarbakgrund samt samvarierande effekter 

och varje aspekt av familjerelationer predicerar internaliserade symptom hos barn. Linjära 

regressioner är vanligt i statistisk analys när utfallsvariabeln är kontinuerlig (Almquist m.fl., 

2015, s. 176).  

 

De linjära regressionsanalyserna görs i fem steg med beroende variabeln internaliserade 

symptom som utfallsvariabel. I den första modellen läggs de demografiska variablerna ålder, 

kön och föräldrars utbildningsgrad in som är kända bestämningsfaktorer för psykisk ohälsa. I 

den andra modellen läggs invandrarbakgrund in för att se på effekten av invandrarstatus med 

kontroll för demografiska riskfaktorer på internaliserade symptom. I den tredje modellen 

läggs sedan de olika familjerelationsvariablerna in för att testa den medierade effekten av 

familjerelationer på invandrade ungas psykiska hälsa (Almquist m.fl., 2015). Bättre 

familjerelationer tänks alltså vara en mekanism som förklarar en del av sambandet mellan 
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invandrarbakgrund och psykisk hälsa. Sedan läggs familjestruktur in i den fjärde modellen för 

att se om invandrade unga har mer intakta familjer som ger en högre tillgänglighet till stöd 

från föräldrarna. I modell 5 inkluderas till sist interaktionsvariabler med kön och 

invandrarbakgrund, för att analysera om pojkars och flickors psykiska ohälsa varierar med 

invandrarbakgrund. Kön tänks alltså modifiera effekten mellan invandrarbakgrund och 

psykisk ohälsa. 

 

 Modell 1. Internaliserade symptom = a + b * ålder + b * kön + b* föräldrarnas 

utbildningsgrad 

 Modell 2. Internaliserade symptom = a + b * ålder + b * kön + b* föräldrarnas 

utbildningsgrad + b * invandrarbakgrund  

 Modell 3. Internaliserade symptom = a + b * ålder + b * kön + b* föräldrarnas 

utbildningsgrad + b * invandrarbakgrund + b * emotionellt stöd + b * 

familjesammanhållning + b * akademiskt stöd 

 Modell 4. Internaliserade symptom = a + b * ålder + b * kön + b* föräldrarnas 

utbildningsgrad + b * invandrarbakgrund + b * emotionellt stöd + b * 

familjesammanhållning + b * akademiskt stöd + b * familjestruktur 

 Modell 5. Internaliserade symptom = a + b * ålder + b * kön + b* föräldrarnas 

utbildningsgrad + b * invandrarbakgrund + b * emotionellt stöd + b * 

familjesammanhållning + b * akademiskt stöd + b * familjestruktur + b * 

invandrarbakgrund*kön 

4 Resultat 

4.1 Deskriptiv statistik 

Deskriptiva statistiken av de ingående variablerna i analysen (se tabell 2) visar att åldern 

varierar mellan 13 och 17 år vilket delvis kan förklaras av att elever med utländsk bakgrund 

ibland kan få börja i en lägre klass för att kompensera för språkbrister till exempel. Vidare  
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Tabell 2. Deskriptiv statistik för alla analysvariabler. n=4344 

Variabel n % m md t s v.v. 

Internaliserade symptom 

Ålder 

Kön (flicka=1) 

Föräldrarnas 

utbildningsgrad 

Grundskola 

Gymnasiet 

Universitet 

Invandrarbakgrund 

Majoritetsbefolkning 

Europa + väst 2:a 

Icke-Europa + väst 2:a 

Europa + väst 1:a 

Icke-Europa + väst 1:a 

 

 

2253 

 

 

377 

1529 

2438 

 

3117 

269 

530 

150 

278 

 

 

51,9 % 

 

 

8,7 % 

35,2 % 

56,1% 

 

62 % 

5,4 % 

10,5 % 

3 % 

5,5 % 

1,1 

14,65 

 

 

 

 

 

 

1 

14,64 

 

 

 

 

 

 

 

1 

15 

1 

2 

 

 

 

 

1 

0,61 

0,01 

 

 

 

 

 

 

 

0-3 

13-17 

 

 

 

 

 

 

 

Emotionellt stöd   2,37 2,50 3 0,66 0-3 

Familjesammanhållning 

Akademiskt stöd 

Familjestruktur 

(bor med båda biologiska 

föräldrar =1) 

 

 

 

2903 

 

 

 

 

66,8 % 

2,25 

2,48 

2,40 

2,67 

3 

2 

 

1 

0,53 

0,57 

0-3 

0-3 

 

Total 4344 100 %      

 

visar tabellen att de flesta elever (56 %) har föräldrar med minst en universitetsbildning, och 

att de flesta elever uppger att de sällan upplever besvär som oro, ångest och huvudvärk eller 

problem med självkänslan (medelvärde=1,1). Familjerelationsvariablerna visar att de flesta 

eleverna i materialet även upplever en högre grad av stöd från föräldrarna. Medelvärdena 

visar att de flesta elever upplever att det stämmer att de får akademiskt stöd (m=2,48) och 

emotionellt stöd (m=2,37) från sina föräldrar. Familjesammanhållning har ett något lägre 

medelvärde (m=2,25) där unga i materialet alltså anger att de ofta upplever en god 

familjesammanhållning. Tabellen visar också att de flesta i materialet bor med båda 

biologiska föräldrar, ca.66,8 %. 
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4.1.1 Resultat från bivariata analyser 

I tabell 3 har medelvärden i internaliserade symptom mellan invandrade unga och 

majoritetsbefolkningens unga jämförts. Tabellen visar att elever med invandrarbakgrund 

rapporterar (statistiskt signifikant) lägre grader av internaliserade symptom i jämförelse med 

majoritetsbefolkningen, där andra generationen rapporterar lägre grader än första 

generationen. Skillnader i psykiska hälsan mellan första generationens unga från väst och 

majoritetsbefolkningens unga kan inte konstateras av tabellen.  

 

Tabell 3. Medelvärdesskillnader i internaliserade symptom 

mellan invandrade och icke-invandrade unga 

(standardavvikelse inom parentes). n=4344 

 Majoritets- 

befolkning 

(=ref) 

Europa + 

väst 2:a
 

Icke-Europa 

+ väst 2:a 

Europa + 

väst 1:a  

Icke-Europa 

+ väst 1:a  

m 

se 

1,14 

(0,62) 

1,02** 

(0,60) 

0,98*** 

(0,57) 

1,07 

(0,60) 

1,06* 

(0,59) 

n 3117 269 530 150 278 

Not. Majoritetsbefolkningen = referenskategori. p<0.05 statistiskt signifikant på 5 % 

nivån*, p<0.01 statistiskt signifikant på 1 % nivån **, p<0.001 statistiskt signifikant på 0.1 % 

nivån*** 

I tabell 4 jämförs medelvärden för familjerelationer mellan invandrade elever och 

majoritetsbefolkningens elever. Resultaten visar att andra generationens unga invandrade 

upplever generellt bättre familjerelationer (emotionellt stöd, familjesammanhållning och 

akademiskt stöd) i jämförelse med majoritetsbefolkningens unga, och att skillnaderna är 

statistiskt signifikanta. Statistiskt signifikanta skillnader mellan första generationens 

invandrade och majoritetsbefolkningen kan också urskiljas hos elever från väst som upplever 

ett generellt högre emotionellt stöd (p=0,1 %) och elever från icke-väst som upplever en 

generellt högre grad av akademiskt stöd (p=1 %). Slutligen visar tabellen att andra 

generationens invandrade i högre grad bor i en intakt familj (ca 75 %) i jämförelse med 

majoritetsbefolkningen och första generationens invandrade (ca 65 %). 
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Tabell 4. Skillnader i familjerelationer mellan invandrade och icke-

invandrade unga, (standardavvikelser inom parentes). n=4344 

Invandrarbakgrund Emotionellt 

stöd 

Familjesam- 

manhållning 

Akademiskt 

stöd 

Familje-

struktur
1 

Majoritetsbefolkning 

(=ref) 

2,34 

(0,66) 

2,23 

(0,52) 

2,43  

(0,62) 

65,1% 

Europa + väst 2:a  

 

Icke-Europa + väst 2: a 

 

Europa + väst 1: a 

 

Icke-Europa väst 1:a 

2,47** 

(0,64) 

2,45*** 

(0,67) 

2,45* 

(0,61) 

2,38 

(0,69) 

2,36*** 

(0,52) 

2,34*** 

(0,53) 

2,20 

(0,59) 

2,25 

(0,55) 

2,61*** 

(0,55) 

2,64*** 

(0,54) 

2,46 

(0,59) 

2,57** 

(0,57) 

74,7% 

 

74,3% 

 

64% 

 

65,5% 

Not. 
1 

(bor med båda biologiska föräldrar =1). p<0.05 statistiskt signifikant på 5 % nivån*, 

p<0.01 statistiskt signifikant på 1 % nivån**, p<0.001 statistiskt signifikant på 0.1 % 

nivån*** 

 

4.1.2 Resultat från multipla regressionsanalyser 

I den multipla regressionsanalysen (tabell 5) testas hur familjerelationer predicerar skillnader i 

internaliserade symptom hos elever med svensk och utländsk bakgrund, kontrollerat för ålder, 

kön och föräldrarnas utbildningsgrad. I modell 1 läggs kön, ålder och föräldrarnas högsta 

utbildningsgrad in. Man kan konstatera att kön är den enda statistiskt signifikanta variabeln i 

modellen (0,1 % nivån). Om eleven är en flicka så ökar alltså internaliserade symptom med 

0,37 enheter jämfört med om eleven är en pojke, konstanthållet för ålder och föräldrarnas 

utbildningsgrad. Modellen visar alltså som förväntat att flickor upplever en sämre psykisk 

hälsa i jämförelse med pojkar. Förklaringsvärdet (R
2
) visar att de demografiska variablerna, 

närmare sagt kön, förklarar 9,1 % av skillnaderna i internaliserade symptom.  

 

I modell 2 läggs elevernas invandrarbakgrund in och analysen visar att elever med utländsk 

bakgrund upplever statistiskt signifikant lägre grad av internaliserade symptom i jämförelse 

med majoritetsbefolkningens unga kontrollerat för demografiska variabler, förutom hos första 

generationen från väst där statistiska skillnader fortfarande inte kan urskiljas. Tabellen visar 
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även att andra generationen från icke-väst fortfarande upplever den statistiskt signifikant 

(p=0,1 %) lägsta graden av internaliserade symptom i jämförelse med majoritetsbefolkningen. 

Andra generationens unga från icke-väst upplever alltså 0,16 enheter lägre grad av 

internaliserade symptom i jämförelse med majoritetsbefolkningen. Med invandrarbakgrund 

(och kontrollvariablerna) i analysen ökar förklaringsvärdet något till 10 %. 

 

I modell 3 inkluderades de olika aspekterna av föräldrarnas stöd i analysen. Emotionellt stöd 

och familjesammanhållning predicerade negativt internaliserade symptom var för sig. En 

enhets ökning i familjesammanhållning representerade 0,37 i minskning i internaliserade 

symptom och en enhets ökning i emotionellt stöd predicerade en minskning med 0,09 i 

internaliserade symptom. Upplevelsen av akademiskt stöd av föräldrarna verkar inte ha 

betydelse för en lägre grad av internaliserade symptom. En enhets ökning i akademiskt stöd 

predicerade en minskning med endast 0,02 enheter i internaliserade symptom hos eleverna i 

materialet. Upplevelsen av en högre grad av emotionellt stöd och särskilt en god 

familjesammanhållning har alltså en positiv verkan på den psykiska hälsan.  

 

Statistiskt signifikanta skillnaderna mellan unga från icke-väst och majoritetsbefolkningens 

unga består från den förra modellen men minskar något. Hos första generationen minskar den 

från -0,12 till -0,09 (p=1 %) och hos andra generationen från -0,16 till -0,10 (p=0,1 %). Första 

generationen upplever alltså 0,09 enheter lägre grad av internaliserade symptom och andra 

generationen 0,10 enheter lägre grad av internaliserade symptom i jämförelse med 

majoritetsbefolkningen. Detta tyder på att en högre grad av emotionellt stöd och 

familjesammanhållning hos invandrade från icke-väst i jämförelse med 

majoritetsbefolkningen alltså kan förklara en del av den bättre psykiska hälsan.  

Analysen visar att den skillnad i internaliserade symptom som kunde tydas i den förra 

modellen mellan andra generationens invandrade från väst och majoritetsbefolkningen nu 
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Tabell 5. Skillnader i internaliserade symtom efter demografiska 

variabler, invandrarbakgrund samt familjerelationer 
(ostandardiserade b-koefficienter). n=4344 

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Ålder 0,02 

(0,02) 

0,03 

(0,02) 

0,02 

(0,02) 

0,01 

(0,02) 

Kön 

(pojke=ref) 

0,37*** 

(0,02) 

0,37*** 

(0,02) 

0,36*** 

(0,02) 

0,36*** 

0,02) 

Föräldrarnas utbildningsgrad 

(grundskola=ref) 

Gymnasiet 

 

Universitetet 

 

Invandrarbakgrund 

(majoritetsbefolkningen.=ref) 

 

 

0,01 

(0,03) 

0,01 

(0,03) 

 

 

 

 

-0,03 

(0,03) 

-0,02 

(0,03) 

 

 

0,13 

(0,03) 

0,03 

(0,03) 

 

 

0,02 

(0,03) 

0,04 

(0,03) 

Europa + väst 2:a  -0,13*** 

(0,04) 

-0,07 

(0,03) 

-0,06 

(0,03) 

Icke-Europa + väst 2:a  -0,16*** 

(0,03) 

-0,10*** 

(0,03) 

-0,09*** 

(0,03) 

Europa + väst 1:a  -0,08 

(0,05) 

-0,07 

(0,04) 

-0,07 

(0,04) 

Icke-Europa + väst 1:a  -0,12** 

(0,04) 

-0,09** 

(0,03) 

-0,09** 

(0,03) 

Emotionellt stöd   -0,09*** 

(0,08) 

-0,09*** 

(0,02) 

Familjesammanhållning   -0,37*** 

(0,02) 

-0,37*** 

(0,02) 

Akademiskt stöd   -0,02 

(0,02) 

-0,02 

(0,02) 

Familjestruktur
a
 

(bor inte med båda biologiska föräldrar 

hemma=ref) 

   -0,07*** 

(0,02) 

adj. R
2
 0,09 0,10 0,26 0,26 

Konstant 0,55 0,47 1,76*** 1,84*** 
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(0,35) (0,35) (0,32) (0,32) 

Not. p<0.05 statistiskt signifikant på 5 % nivån*, p<0.01 statistiskt signifikant på 1 % nivån 

**, p<0.001 statistiskt signifikant på 0.1 % nivån*** 

 

minskat från -0,13 till -0,07, och blivit statistiskt icke-signifikant, och skillnaderna i psykisk 

hälsa kan alltså förklaras av ett högre upplevt socialt stöd hos de förra. B-koefficienten för 

kön minskar något men är fortfarande statistiskt signifikant. Utbildningsestimaten blev positiv 

(men fortfarande icke-signifikant) vilket indikerar att en högre utbildningsgrad hos 

föräldrarna förklarar en del av sambandet mellan bättre familjerelationer och psykisk hälsa. 

Förklaringsvärdet har också ökat till 25,9 % i den tredje modellen som betyder att 

familjerelationer förklarar mer av variansen i internaliserade symptom än invandrarbakgrund 

och kontrollvariabler.  

 

I modell 4 inkluderas familjestruktur in i analysen. Resultaten visar som förväntat att bo med 

båda biologiska föräldrar har en positiv effekt på psykiska hälsan (statistiskt signifikant på 0,1 

% nivån). Att bo med båda biologiska föräldrar är negativt associerat med internaliserade 

symptom och representerar en 0,07 enheters minskning (statistiskt signifikant på 0,1 % nivån) 

i internaliserade symptom. De flesta statistiskt signifikanta skillnaderna från förra modellen 

reduceras något men består. Detta indikerar att en intakt familjestruktur också hjälper att 

förklara vissa skillnader i internaliserade symptom mellan majoritetsbefolkningen och 

invandrade unga. Det innebär att invandrade från icke- och västländers bättre psykiska hälsa 

är relaterat till deras kvalitativt godare familjerelationer oberoende av deras familjestruktur. 

Förklaringsvärdet ökade något till 26,2 %. 

 

Till sist läggs interaktionsvariabler med kön och invandrarbakgrund in i modell 5 (se tabell 6), 

för att se om sambandet mellan invandrarbakgrund och psykisk hälsa varierar med kön. 

Resultaten visar att koefficienten för andra generationen från väst har blivit signifikant, vilket 

innebär att invandrade från icke-väst upplever en statistisk signifikant lägre grad av 

internaliserade symptom i jämförelse med majoritetsbefolkningen, vilket alltså kan ha dolts av 

en könseffekt. 
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Tabell 6. Skillnader i internaliserade symtom efter 

demografiska variabler, invandrarbakgrund samt 

familjerelationer inklusive interaktionsvariabler med kön 

(ostandardiserade b-koefficienter). n=4344 

Variabel  Modell 5   

Ålder  0,014 (0,02)   

Kön 

(pojke=ref) 

 0,37*** (0,02)   

Föräldrarnas utbildningsgrad  

(grundskola=ref) 

Gymnasiet 

Universitetet 

 

Invandrarbakgrund 

(majoritetsbefolkningen=ref) 

 

 

 

 

 

0,17 (0,03) 

0,03 (0,03) 

 

 

 

  

Europa + väst 2:a  -0,10* (0,05)  

Icke-Europa + väst 2:a  -0,05 (0,04)  

Europa + väst 1:a  -0,09 (0,06)  

Icke-Europa + väst 1:a  -0,65 (0,05)  

 

Emotionellt stöd 

 

 

 

-0,09*** (0,02) 

  

Familjesammanhållning 

Akademiskt stöd 

 -0,37*** (0,02) 

-0,17 (0,08) 

  

Familjestruktur
a
 

(bor inte med båda biologiska 

föräldrar hemma=ref) 

Kön*Europa + väst 2:a 

Kön*Icke-Europa + väst 2:a 

Kön*Europa + väst 1:a 

Kön*Icke-Europa + väst 1:a 

 

 

-0.07*** (0,02) 

 

 

0,07 (0,07) 

-0,09 (0,05) 

0,03 (0,09) 

-0,05 (0,07) 

  

adj. R
2
  0,26   

Konstant  1,83***(0,32)   

Not. p<0.05 statistiskt signifikant på 5 % nivån*, p<0.01 statistiskt signifikant på 1 % nivån 

**, p<0.001 statistiskt signifikant på 0.1 % nivån*** 
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5 Diskussion 

Studien syftade till att studera om ”The Immigrant Health Paradox” kunde observeras hos 

elever med svensk och utländsk bakgrund och om paradoxen kunde förklaras av bättre 

familjerelationer. Resultaten visade att paradoxen delvis kunde observeras i Sverige.  

Den första hypotesen kunde bekräftas genom att invandrade, speciellt från icke-västländer 

hade en lägre grad av internaliserade symptom i jämförelse med majoritetsbefolkningen. Den 

andra hypotesen kunde delvis bekräftas genom en bättre psykologisk anpassning hos första 

generationen från icke-väst i jämförelse med majoritetsbefolkningen, medan ingen skillnad 

mellan första och andra generationen kunde observeras. Högre socialt stöd kunde (främst) 

observeras hos andra generationens invandrade från väst och icke-väst i jämförelse med 

majoritetsbefolkningen, vilket delvis bekräftar den tredje hypotesen. En lägre grad av 

internaliserade symptom i jämförelse med majoritetsbefolkningen kan delvis förklaras av 

kvalitativt bättre familjerelationer hos invandrade från icke-väst, kontrollerat för 

familjestruktur och demografiska variabler. Inga interaktionseffekter kunde observeras i 

materialet.  

 

Resultaten pekar alltså på att invandrade har en bättre psykologisk anpassning i jämförelse 

med majoritetsbefolkningen, vilket även bekräftats i tidigare studier (Harker, 2001; Kim m.fl., 

2013; Sam m.fl., 2008; Östberg m.fl., 2006), och går emot vissa andra resultat i den tidigare 

litteraturpresentationen (Oppedal & Røysamb, 2004; Östberg, 2001). De senare tog dock inte 

hänsyn till assimilations- och ackulturationsgrad och olika etniska grupper vilket kan ha 

påverkat resultaten. Trots att invandrade har sämre levnadsmöjligheter i Sverige (Hjern, 

2012), kan socioekonomiska faktorer inte förklara skillnader i psykisk ohälsa hos invandrade 

unga och majoritetsbefolkningen (se t.ex. Harker, 2001; Sam m.fl., 2008). Detta kan förklaras 

av att sociala klasstillhörigheten i de yngre tonåren spelar mindre roll för psykiska 

välbefinnandet, där istället en frigörelse från hemmet(Berry, 2006) och kamrater och skola får 

större betydelse (Östberg, 2001, s. 246–7). Flickor upplevde i studien en högre grad av 

internaliserade symptom än pojkar vilket ligger i linje med tidigare studier (Brålin Låftman & 

Östberg, 2006; Plenty m.fl., 2014), vilket kan förklaras av att flickor generellt upplever en 

högre grad av skolkrav och stress vilket är kopplade till internaliserade symptom (Plenty 

m.fl., 2014). 
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Den andra hypotesen kunde delvis bekräftas genom en bättre psykologisk anpassning hos 

första generationen från icke-väst i jämförelse med majoritetsbefolkningen, men 

konvergensen mellan andra generationen och majoritetsbefolkningen kunde inte observeras. 

Resultaten visade istället på en bättre psykologisk anpassning hos andra generationen än 

majoritetsbefolkningen, vilket ligger i linje med tidigare forskning i Europa (Sam m.fl., 2008), 

men går emot forskning i USA (Harker, 2001). Att paradoxen inte kan bekräftas i Europa och 

Sverige mellan generationer kan bero på som Sam m.fl. (2008) diskuterar att invandringen i 

Sverige och Europa främst består av flyktingar, medan USA och Nordamerika främst har 

rekryterad arbetskraftsinvandring eller illegal invandring, som initialt kan gynnas av högre 

resurser. Denna studie tog inte hänsyn till assimilationsgraden (dvs. tiden i landet) vilket kan 

påverka första generationens resultat gällande psykologisk anpassning, där de som varit i 

landet längre upplever en bättre psykisk hälsa genom mindre stress. Enligt Berry (2006) 

upplever invandrade en högre grad av psykologiska problem i början som sedan generellt 

avtar med tiden, och den psykologiska anpassningen kan alltså förbättras med tiden.  

 

Den tredje hypotesen kunde bekräftas där skillnader i socialt stöd kunde observeras mellan 

elever med svensk och utländsk bakgrund. Invandrade upplevde generellt högre stöd i 

jämförelse med majoritetsbefolkningen, vilket även tidigare studier visat (Demaray, 

Kilpatrick & Malecki, Kerres, 2002; Harker, 2001). Det kan förklaras av att unga med 

invandrarbakgrund kan utveckla en senare utveckling av autonomin genom en starkare 

familjesammanhållning (Kwak, 2003), vilket alltså kan påverka upplevelsen tillhörighet och 

stöd hos barnen (Baumeister & Leary, 1995). Resultaten visade särskilt skillnader mellan 

andra generationen och majoritetsbefolkningen i stöd och familjestruktur, vilket innebär att 

upplevelsen av stöd ökar över generationer. Detta går alltså emot teorin om att 

familjestabiliteten minskar över generationer och att konflikterna ökar (Rumbaut, 1996). 

Resultaten kan istället reflektera att första generationens föräldrar har mindre tid och upplever 

mer stress i anpassningen till det nya samhället för att kunna tillhandahålla mer stöd, i 

jämförelse med andra generationen och invandrade som varit i landet en längre tid (Berry, 

2006).  

 

Den fjärde hypotesen kunde bekräftas och vissa skillnader i internaliserade symptom hos 

invandrade och majoritetsbefolkningen kunde alltså delvis förklaras av en högre grad av 

emotionellt stöd och familjesammanhållning hos invandrade från icke-väst, vilket även 
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tidigare studier visat (Demaray, Kilpatrick & Malecki, Kerres, 2002; Harker, 2001). En god 

familjesammanhållning hade en högre betydelse för reducerandet av skillnader i 

internaliserade symptom, vilket kan förklaras av att en god psykosocial familjemiljö är 

relaterat till generellt positiva effekter på hälsan (Baumeister & Leary, 1995). Upplevelsen av 

tillhörighet påverkar även upplevelsen av stöd till föräldrarna och en aktivare hantering av 

problemen genom föräldrarnas emotionella stöd (Seiffge-Krenke, 2005), vilket tidigare 

studier visat är relaterat till en bättre emotionell hälsa hos unga (Brålin Låftman & Östberg, 

2006). Fuligni (1999) menar att andra generationen kan främjas av bibehållandet av de nära 

familjebanden medan de samtidigt kan söka autonomi och uppleva mindre skyldighet att 

prestera i skolan. Akademiskt stöd kunde ses reducera upplevelsen av internaliserade 

symptom hos första generationen från väst i jämförelse med majoritetsbefolkningen. Detta 

kan förklaras av att första generationens föräldrar i högre grad värdesätter barnens skolgång 

genom uppmuntran av en god skolanpassning som kan upprätthålla en känsla av tillhörighet 

till familjen hos barnet (Fuligni m.fl., 1999), som är relaterat till ett bättre självförtroende 

(Ryan & Deci, 2000). Frågorna i studien var ställda som uppmuntran och intresse i betyg, 

vilket av barnet kan upplevas som press (Ryan & Deci, 2000), medan i andra studier användes 

frågor gällande praktisk läxhjälp och problem i skolan (se t.ex. Plenty m.fl., 2014).  

5.1 Kritik 

Tvärsnittsdesignen i studien begränsar studien till att kunna uttala om orsak och verkan. Lågt 

socialt stöd kan leda till en sämre mental hälsa, men en sämre mental hälsa kan även göra det 

svårare att forma relationer. För att utreda samband mellan socialt stöd och psykisk ohälsa 

måste således fler studier göras och studier över tid.  

 

En fördel med studien är det stora urvalet vilket ökar reliabiliteten (dvs. resultatens 

tillförlitlighet), och resultaten kan även relateras till tidigare studier som visar liknande 

resultat. Generaliserbarheten begränsas något eftersom tidigare studier kring invandrade 

ungas sociala relationer och psykiska hälsa är begränsade i Sverige och Europa, särskilt efter 

kategoriseringen väst- och icke-väst. Inkluderande av alla ursprungsländer hos eleverna i 

denna studie möjliggör dock studerandet av skillnaderna. Skillnaderna mellan första och 

andra generationens invandrade från icke-väst var inte signifikanta, och urvalsstorleken för 

andra generationen var större vilket kan bidra till skillnaderna i resultaten. Den mindre 

urvalsstorleken hos första generationen kan förklara varför de visade trender av högre 
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emotionellt stöd och familjesammanhållning i jämförelse med majoritetsbefolkningens unga 

men inte visade signifikanta skillnader.   

 

Validiteten av studiens resultat (dvs. att studien mäter vad den ska göra) kan ha påverkats av 

att den inte tog hänsyn till assimilationsgraden, dvs. tiden i landet. Den första perioden vid 

invandring kan präglas av ökade psykiska problem och stress för att sedan förbättras med 

tiden, därför kan det tänkas att skillnader hade urskilts hos första generationens invandrade. 

Det kan även vara viktigt för hur länge andra generationens föräldrar har varit i Sverige.  

Subjektiv hälsa mäter individens egna upplevelser av hälsan, vilket kan ha sina nackdelar 

eftersom det är svårt att mäta upplevelser av den egna hälsan som kan leda till respons bias. 

Dock inkluderas flera aspekter av måtten för att den interna konsistensen för måtten skulle 

öka och fånga in olika aspekter av internaliserade symptom.  

 

Studien ökar förståelsen för invandrade unga och majoritetsbefolkningens psykiska hälsa och 

familjerelationer som är ett mindre studerat område i Sverige. Resultaten visar också vikten 

av att ta hänsyn till invandrargeneration i förståelsen av hälsa och relationer. Resultaten är 

även rimliga i förhållande till tidigare studier. Studien bidrar till förståelsen av vilka aspekter i 

familjerelationer som är viktiga för ungas hälsa. Invandrade från icke-väst är en växande 

andel av Sveriges befolkning och deras fördelar i relationer och hälsa kan bidra till viktiga 

insikter i hur goda familjerelationer kan bidra till en bättre hälsa och skydda mot stress.  

 

5.1.1 Framtida forskning 

Den psykiska ohälsan i Sverige är viktig att studera vidare eftersom det kan ha långverkande 

negativa effekter på ungas livsvillkor och hälsa. Vidare studier om hur sociala relationer och 

psykisk hälsa är relaterade till varandra är viktiga för förståelsen om hur de påverkar varandra, 

och studier över tid är således viktiga. Studier om invandrades och majoritetsbefolkningens 

hälsa och relationer är även viktiga för förståelsen om kulturella skillnader i sociala relationer 

och hälsa. Invandrade unga verkar ha hälsosamma aspekter i sina relationer som gynnar deras 

hälsa. Alla skillnader mellan invandrade unga och majoritetsbefolkningens unga förklarades 

inte i studien så vidare studier kan testa ytterligare förklaringar (som relationer med lärare och 

vänner, selektionseffekter – att många invandrare är motiverade att flytta etc.). Framtida 

studier skulle kunna studera även könsskillnader i mer detalj, vilket skulle kräva ett större 

urval än denna studie hade tillgång till.   
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