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Invandrare och svenskar i fängelse 
- Skiljer de sig åt beträffande uppfostran, etnisk identitet och självkänsla? 

 
Peter Jonasson 

Mittuniversitetet 
 

Kriminalitet är ett samhällsproblem och ett återkommande tema i den allmänna debatten. 
Invandrares kriminalitet i synnerhet utgör ett problem som är politiskt känsligt, men där 
forskningen är särskilt viktig, då stereotypa förutfattade meningar sedan länge florerat kring 
denna. Syftet med studien var att följa och fördjupa det spår som tar sin början i barndomen, 
genom uppväxten, etnicitetens betydelse och självuppfattningen, för att därigenom söka gene-
rella bakomliggande förklaringar varför dels svenskar och dels män med invandrarbakgrund 
döms till fängelse. Undersökningsdeltagarna var 82 stycken långtidsdömda fängelseintagna 
män. Den kvantitativa studien baserades på en enkät som mätte variablerna; deras minnen av 
sin uppfostran, deras etniska identitet och självkänsla. Resultatet påvisade inga nämnvärda 
skillnader avseende de tre variablerna och etnisk status. Det tycks istället som om etnicitet och 
invandrarskap är sekundärt såsom betingelse jämfört med andra parametrar. En högre social 
klass och en längre verkställighet visade sig däremot korrelera med en bättre självkänsla. 

 
   Nyckelord: etnicitet, invandrarskap, kriminalitet, självkänsla, uppfostran 

 
Introduktion 

 
Jag har suttit fängslad i snart åtta år och där träffat många intagna med olika etnisk, socioeko-
nomisk och kriminell status, och har då inte undgått att uppfatta generella skillnader avseende 
deras psykiska hälsa, identitet och syn på sin ursprungsfamilj, beroende på om de är etniska 
helsvenskar eller har invandrarbakgrund, vilket också kom att bli ansatsen för min c-uppsats i 
psykologi (Jonasson, 2005); en intervjustudie, där jag hos tio st lång- och livstidsdömda inter-
ner undersökte vilket förhållande det fanns mellan dennes syn på sin 1) uppfostran, 2) etniska 
status och ackulturation, samt 3) självkänsla. Resultatet indikerar vissa skillnader utifrån et-
nisk bakgrund; bland annat att helsvenskarna och de adopterade växt upp i familjer som varit 
relativt socialt och ekonomsikt välbeställda, medan så ej var fallen för andragenerationernas 
invandrare och för vuxeninvandrarna. Vidare förekom familjevåld och missbruk hos en hel-
svensk och bägge andragenerationens invandrare, men ej hos vuxeninvandrarna. Avsikten 
med denna studie är att bygga vidare på c-uppsatsen, vidga undersökningsgruppen och utföra 
en enkätbaserad studie som undersöker ovannämnda parametrar.∗  
 
Bakgrund 
Kriminalitet och kriminalvård är ett alltid återkommande tema i den allmänna debatten. Goda 
anledningar att studera psykologiska bakgrundsfaktorer till kriminalitet och asocialitet hos in-
tagna i svenska fängelser, torde vara det faktum att de mer än 4-åriga strafftider som dömts ut 
av våra domstolar åren 2000-2004 har ökat med hela 36% (KOS, 2005); att 70% av alla lag-
förda dråpare 1975 dömdes till rättspsykiatrisk vård, emedan motsvarande andel 2004 endast 
var 20% (Hagberg, 2006), samt att 63% av dem som numer döms för våldsbrott till mer än 4 
års fängelse har minst en diagnostiserad psykisk störning (Berger, Jansson & Eriksson, 2003). 
Avseende invandrares brottslighet, tenderar det vara ett av de ämnen som Brottsförebyggande 
rådet (Brå) får flest förfrågningar kring (Martens & Holmberg, 2005); att sedan Brå:s forsk-
ning också påvisar en negativ tendens, i så motto att det 2005 var en överrisk på 2,5 för att en 
utrikes född ska vara misstänkt för brott jämfört med en svensk (Martens & Holmberg, 2005), 
jämfört med 2,1 åren 1985-1989 (Ahlberg, 1996), torde göra problemet än mer brännande. 
                                                
*Jag vill härmed tacka min handledare Ingrid Zakrisson för hennes positiva förhållningssätt, minutiösa 
granskning och insiktsfulla kommentarer genom hela arbetet med denna uppsats.  
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Teorierna kring kriminalitet och asocialitet är otaliga, innefattande genetiska (Lichtenstein, 
2002) och neuropsykologiska (Lynam & Henry, 2001) förklaringar på ena sidan kontinuumet, 
genom allmänpsykologiska (Bergström, 2004), psykoanalytiska (Broberg, Almqvist & Tjus, 
2003) och anknytningsteoretiska teorier (de Klyen & Speltz, 2001); mot mikrosocial familje-
baserade kausalitet (Moffit & Caspi, 2003) och kamratkretsens inflytande (Vitaro, Tremblay 
& Bukowski, 2001) till makrosociala (Sarnecki, 2002), kulturella (Ålund, 2002b) och social-
ekologiska teorier (Sarnecki, 2003) på andra sidan spannet. Idag anses den huvudsakliga be-
tingelsen vara individbaserad (Lagerberg & Sundelin, 2003); sprungen ur drogproblematik – 
andelen missbrukare på anstalt år 2004 var 68% (KOS, 2005) – och ur en hyperkinetisk stör-
ning, i dagligt tal ADHD (Ericsson, 2003; Gillberg & Hellberg, 2002; Hägglöf, 2004a). An-
staltspsykologen Tomas Danilsons, som har arbetat som psykolog på svenska fängelser sedan 
1980-talet, och sjuksköterskan och kriminalvårdaren Lena Olsson, som har arbetat på Kumla-
anstalten sedan 1970-talet, anser den allra vanligaste orsaksfaktorn till att män begår brott och 
blir intagna på våra fängelser, vara just ADHD-problematiken – i relation med individens 
psykosociala uppväxtsituation. En inventering vid svenska fängelser påvisade att nästan 25% 
av de intagna uppfyllde kriterierna för ADHD (Ottosson, 2004).  
 
Relationen invandrarskap och kriminalitet brukar däremot ofta förklaras genom ett socialeko-
logiskt perspektiv. Utifrån socialantropologin har De los Reyes och Wingborg (2002) forskat 
kring ackulturationprocessen och beskrivit integrationsproblematiken ur ett rasism- och disk-
rimineringsperspektiv; Höglund (1998) samt Sidebäck, Sundbom och Vikenmark (2000) har 
gjort detsamma ur ett arbetsmarknads- och arbetslöshetsperspektiv; medan Iteanu (2005) och 
Ålund (2002a, 2002b) belyser problemet utifrån en identitets- och förortsvinkel. Även de för-
klarar mycket av kausaliteten till yttre faktorer såsom kulturkrockar, bidragsberoende, margi-
nalisering, familjers destabilisering, ledandes till det sociologen Wacquant (Sernhede, 2003) 
kallar en ”territoriell stigmatiseringsprocess”. En känsla av maktlöshet, en kulturell inkapsling 
och social exklusion som drar vissa av dessa ungdomar till en rebellisk identitet och karaktär, 
mot en symbolisk opposition, och mot ett kvasikrig gentemot samhället de känner sig svikna 
av. Både den ”positiva stigmatisering” som media underblåser (Ålund, 2002b), samt populär-
kultur i form av amerikansk hip-hop med drog- och gangsterideal (Sernhede, 2005), koloni-
serar vidare dessa ungdomar. Sociologen och maskulinitetsforskaren Connell (1996) beskriver 
fenomenet som ”protestmaskulinitet”, medan kultursociologen Sernhede (2005) kallar det 
”kompensatorisk maskulinitet”, men som de båda menar kännetecknas av en rebelliskhet 
gentemot samhället, mot dess normer, mot polis och skola, innefattande en självdestruktiv 
livsstil, som tyvärr ofta leder till fängelse. Så med nyss nämnda ADHD- och missbrukspers-
pektiv på antisocialitet i färskt minne; plus vetskapen om att en överväldigande majoritet av 
dem som växer upp i de mer eller mindre förslummade storstadsförorterna är första eller 
andra generationens invandrare (Hammarén, 2005; Olsson, 1999; Sernhede, 2003; Ålund, 
1999), och att 60 % de intagna på § 12-hemmen (Stenberg & Öngurur, 2005) och majoriteten 
på de svenska fängelserna (Kling & Gustavsson, 2004; Nygren, 2002) har invandrarbakgrund 
– trots att invandrarandelen av den svenska befolkningen 2002 endast utgjordes av 25,5 % 
(Martens & Holmberg, 2005) – så bör man fråga sig om det finns olika generella bakomligg-
ande samband och orsaksförklaringarna till att dels svenskar och dels män med invandrarbak-
grund åker i fängelse. Detta är precis det som denna studie syftar mot. 
 
Barn- och ungdomspsykiatriprofessor Bruno Hägglöf (2004 b) beskriver fem huvudsakliga 
vägar till asocialitet: 1) Barnfaktorn, som innefattar temperament, IQ, kön, svåra livshändelser 
och neurologiska hjärnfunktionstörningar, exempelvis ADHD. 2) Föräldrafaktorn rör anknyt-
ningsproblematik, psykisk ohälsa, missbruk, misshandel, uppfostringsstil, parrelationsprob-
lem och socioekonomisk status. 3) Nätverksfaktorn består av kamrat-, gäng- och släktrelation-
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er. 4) Skolfaktorn samt 5) Samhällsfaktorn, som rör samhällets sociala och polisiära verk-
samhet, acceptans och frekvens av våld, vapen och droger. Olika riskfaktorer spelar roll vid 
olika åldrar. Över detta bör så det kulturella perspektivet läggas, då ackulturationsstress; 
diskriminering och upplevt utanförskap i olika grad kommer att påverka alla dessa faktorer.  
 
Avsikten med denna studie är att följa och fördjupa det spår som tar sin början i den tidiga 
barndomen, går vidare genom uppväxten utifrån intresse och engagemang i den egna etniska 
identiteten, hela tiden avspeglandes i individens självkänsla och anpassning, vilket kan sam-
manfattas i en teoretisk modell (Oppedal, Röysamb & Lackland Sam, 2004, s 484) som visar 
dessa interaktiva psykologiska, sociala och kulturella domäner. Utifrån modellen väljer jag att 
särskilt studera följande tre variabler: 1) Respondentens egna minnen av sin uppfostran (vilket 
Oppedal et al uttryckt som ”Support familj”), 2) den etniska identiteten (”Etnisk kulturkomp-
etens”), samt 3) självkänslan. Och detta för att uppfostran och förhållandet till föräldrarna 
utgör individens primära socialisation och därför bör granskas då en djupare förståelse av en 
dysfunktionell personlighetsutveckling eftersträvas. Detsamma gäller ackulturation och etnisk 
identitet avseende de med invandrarbakgrund, främst rörande deras sekundärsocialisation. 
Självkänslan ses i detta fall som en beroende variabel av uppfostran och ackulturation. I mod-
ellen har modulerna/variablerna ”Support familj” och ”Etnisk kulturkompetens” skiftat plats 
jämfört med originalmodellen. Av de teorier och resultat som presenteras i det följande 
kommer denna följdordning att framgå som logisk. Jag har även byggt ut modellen med 
modulen ”Social anpassning”, vilket här är detsamma som icke-kriminell. 

 
 
Figur 1. Teoretisk modell över förbindelseleden uppfostran, ackulturation, etnisk identitet, självkänsla och 
psykisk hälsa. Figuren är en bearbetning med utgångspunkt i Oppedal et al (2004, s 484).   
 
Uppfostran 
Föräldrarelationen är den mest betydande faktorn för det psykologiska landskap som börjar 
utformas redan hos spädbarnet (DeHart et al, 2006; Keltikangas-Järvinen, 2003). Vi utvecklar 
vår unika självbild på basis av kvaliteten på den sensivitet, förståelse och lyhördhet som våra 
primära vårdgivare hyser (Broberg et al, 2003; Brodén, 2001; Hägglöf, 2004b), vilka tenderar 
automatiseras med tiden, så till vida att de internaliseras till mentala arbetsmodeller, vilka ut-
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görs av medveten och omedveten informationsorganisation avseende självet i relation med de 
signifikanta andra (se Mead, 1976) – I primärsocialisationen genom den trygga basen, föräld-
rarna och den egna familjen; för att i sekundärsocialisationen även utgöras av kompisar såväl 
som av samhällsinstitutionerna och dess representanter. Vartefter barnet utvecklas kommer 
dess karaktär, sättet att kontrollera behov, känslor, värderingar; och temperament, dess emo-
tionella läggning och sättet att ge uttryck för detta i fråga om livlighet, tröghet, eftertänksam-
het och impulsivitet, att manifesteras (Egidius, 2005). Utifrån en psykobiologisk strukturell 
modell av personligheten uppfattas temperamentet som i högre grad genetiskt betingat, och 
karaktären som mer psykosocialt bestämt. Numer anses dock arv och miljö interagera komp-
lext vid avgörandet av vår personlighet (Schlette et al, 1998), inklusive psykopatologi, såsom 
i detta fall antisocialitet och kriminalitet (Lagerberg & Sundelin, 2003; Lichtenstein, P, 2002; 
Loeber et al, 2003; Långström, 2004; Tittle, Villemez & Smith, 1978). 
 
Utifrån Arindell et al (1999) som har utformat mätinstrumentet som används i denna studie, 
kategoriseras uppfostran i tre stilar: Den avståndstagande stilen kännetecknas av bestraffning, 
skamläggelse, syskonfavorisering och misshandel; den varma uppfostransstilen yttrar sig i 
mycken ömhet, stimulans och beröm. Den (över)beskyddande stilen får, till skillnad mot de 
nyss nämnda stilarna, inte enkom negativa eller positiva konsekvenser för barnet. Den är tve-
tydig till sin karaktär, då ett ”lagom” mått av beskyddande anses bra, men ett överbeskyddan-
de anses dåligt för barnets utveckling. Den beskyddande stilen utmärks av ett rädslobetingat 
överengagemang i barnets säkerhet och trygghet. Arindell et al (1999) har visat att den varma 
stilen korrelerar positivt med en god självkänsla och en extrovert personlighet hos barnet, och 
negativt med en neurotisk personlighet. Såväl den avståndstagande som den beskyddande 
stilen korrelerar positivt med neuroticism, vilket kännetecknas av en låg självkänsla.   
 
Etnicitet och ackulturation 
Koncepten etnisk identitet och ackulturation är centrala och ytterst betydelsefulla för att fullt 
ut begripa interkulturella relationer, såväl på det psykologiska som på det makrosociala plan-
et, och varför dessa ibland går snett. Etnisk identitet är en socialpsykologisk konstruktion, en 
känsla av grupptillhörighet till vilken man känner stolthet och en positiv attityd. Begreppet är 
komplext mångfacetterat, och kan ur ett praktiskt perspektiv delas in i fyra skilda, på varandra 
följande stadier; åtagande, beteende, bekräftelse och tillhörighet; liksom i två dimensioner; 
där etniskt engagemang kännetecknas av att vederbörande erkänner sin etnicitet och att han ur 
ett känslomässigt och värderande hänseende upplever tillhörighet och stolthet i detta; medan 
etnisk utforskning innebär att individen i praktiken aktivt deltar i den egna gruppens kulturella 
manifestationer. Etniskt engagemang är i högre utsträckning en psykologisk känslokonstruk-
tion, medan etnisk utforskning utgör den pragmatiska sidan av den etniska identiteten. Etniskt 
utforskande sägs vara en nödvändig förutsättning för att nå en hög grad av etniskt engage-
mang (Wissink, Dekovic, Yagmur, Stams & de Haan, 2008). Utifrån detta har jag valt att 
mäta det etniska engagemanget och den etniska utforskningen i denna studie. På praktisk indi-
vidnivå korrelerar vanligtvis dessa dimensioner, men behöver å andra sidan inte heller göra 
så, beroende på det sociala sammanhang vederbörande formats i; exempelvis hos individer 
som är adopterade, rasblandade, är uppvuxna i en etniskt heterogen familj eller i en assimiler-
ad eller marginaliserad invandrarfamilj. En trygg etnisk identitet korrelerar positivt med själv-
känsla, en prosocial attityd och ett minskat användande av våld. Konceptionen av identitet 
varierar under hela livet, men kommer likväl successivt att mogna efter tonårstiden. Teorierna 
kring den etniska identiteten argumenterar för att identitetsutvecklandet påverkas av den 
sociala, kulturella och historiska kontexten, där identiteten specifikt kommer att influeras av 
samhällets attityd och kulturellt betingade ideal (Pegg & Plybon, 2005; Scholz, 2004).  
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Gushue (2006) kopplar den etniska identiteten till individens psykosociala mognad. Traditio-
nellt sett har begreppet etnisk identitet mestadels berört minoritetsindivider, varvid majoritets-
individens känsla och betydelse av etnisk identitet sällan utforskats. Men i dagens allt mer 
globaliserande och gränsöverskridande värld, där vi svenskar tvingas möta kontrasterande 
kulturella uttryck på ”vår hemmaplan”, kommer vi därigenom mer eller mindre att tvingas att 
ifrågasätta också vår egen kultur och etnicitet (Wissink et al, 2008).  
 
Ackulturation kan definieras som förändringar i en individ/kulturell grupp resulterat av kon-
takter med en annan kultur. I princip påverkar bägge varandra, men i praktiken dominerar den 
starkare kulturen, ledande till stratifiering (Phinney, 2002). Ackulturationsprocessen är tvådi-
mensionell och renderar dels ur preferensen av att behålla det egna kulturarvet och identiteten, 
och dels åt en dragning mot andra etniska och kulturella grupper. Berry, Poortinga, Segall och 
Dasen (2002; Berry 2002) definierar fyra ackulturationsstrategier; assimilation, separation, 
integration – den strategi som anses bäst för vederbörandes psykosociala status – och margi-
nalisering. Men invandrarna står ofta inte fria i valet mellan dessa strategier, då integrations-
strategin endast lyckas i samhällen som unisont eftersträvar och arbetar mot ett mångkulturellt 
samhälle. Anledningen till att grupper och individer utvecklar olika akulturationsstrategier är 
att de utifrån sitt kulturella arv och sin etniska identitet har utvecklat olika åsikter om hur de 
anser att de själva och ”de andra” bör leva (van Oudenhoven & Eisses, 1998).  
 
Halls (1966) studie av kriminella och icke-kriminella ungdomar i USA, påvisar hur ett posi-
tivt korrelat ofta råder mellan positiv självbedömning och identifikation med en delinkvent 
subkultur, och att det valet tycks rationellt, då det ger vederbörande känslan av en högre ända-
målseffektivitet. Forskning har visat att minoritetsindivider (Brewer & Weber, 1994), individ-
er under hot (Crocker, Thompson, McGraw & Ingermans, 1987; Taylor & Lobel, 1989), samt 
marginaliserade individer (Buunk & Mussweiler, 2001), tenderar att sträva assimilerande med 
den egna gruppen och kontrasterande gentemot majoritetsgrupper. De jämför sig ofta ”nedåt” 
med dem som de ej känner sig underlägsna jämfört med, och med individer som överkommit 
sin känsla av utsatthet genom liten möda – och här fyller alltså de kriminella gängen en funk-
tion. Schmitt, Branscombe, Silvia, Garcia och Spears (2006) hävdar vidare att graden av inti-
mitet eller likhet den marginaliserade individen känner med de mer lyckosamma, påverkar 
resultatet av nämnda sociala jämförelseprocess. För om den han jämför sig med presterar bät-
tre – exempelvis då invandraren jämför den socioekonomiska statusen med medelklassvensk-
en – så kan den negativa effekten av detta på den personliga identiteten reduceras om man 
”förminskar graden av närhet” till jämförelseobjektet, vilket följaktligen stärker stereotypifier-
ingarna och marginaliseringen gentemot det svenska samhället. Seeman (1976) noterar att 
svarta barn jämförelsevis tycks ha lite högre självkänsla jämfört med vita, men att hos de 
svarta barn som lyckats integrera sig väl, var självkänslan jämförelsevis än lägre. Genom att 
lägga ett kontrollokus-perspektiv på denna jämförelseprocess, menar Porter och Washington 
(1993) härvidlag att de svartas relativt trygga självkänsla springer ur The Locus of Control 
Paradigm of Personal Self-Esteem, då de tenderar att externalisera sitt kontrollokus och ”skyl-
la” sin dåliga socioekonomiska status på externa krafter, rasism och diskriminering, och där-
med ”rädda” sin personliga självkänsla från självanklagelser. Vid en studie av förhållandet 
mellan en varm och stödjande uppfostran, etnisk identitet, självkänsla, upplevd ändamålsef-
fektivitet och psykosocial anpassning hos svarta respektive vita amerikanska barn fann 
Swenson och Prelow (2005) också att den upplevda ändamålseffektiviteten, för de svarta 
barnen, fungerar som den viktigaste mediatorn för den psykosociala hälsan. Inte ens klass- 
och familjevariabler påvisar samma medierande styrka. Hos de vita barnen däremot, var 
hemförhållandena den viktigaste mediatorn för deras psykosociala hälsa.   
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Oppedal et al (2004) framhåller likväl att den etniska identiteten och sammanhållningen är 
viktig, men även att det inometniska nätverkets attityder gentemot majoritetssamhället spelar 
en betydande roll. LaFrambois, Coleman och Gerton (1993) har metaanalyserat befintlig 
forskning rörande den psykologiska inverkan som ackulturation och bikulturalism har på ton-
årsindivider, och hävdar likväl hur viktig kulturkompetens i bägge kulturerna är för personlig-
hetsutvecklingen. De hävdar nämligen, för att erhålla god kompetens inom majoritetskulturen, 
så bör minoritetsindividen känna sig trygg i sin personliga identitet – vilket ju primärt beror 
på hans primärsocialisation och förhållande till föräldrarna. Men också på att han bör äga god 
kunskap om och känna sig hemma i den nya kulturen, vilket väl torde vara närmast omöjligt 
om han vuxit upp i sin trygga förort och där fått den tidiga sekundärsocialisationen. För, uti-
från vad såväl Swenson och Prelow (2005) som Seeman (1976) påvisat, utvecklas ju barnets 
grundläggande självkänsla, tillhörighet och trygghet bäst genom att inte blanda sig och jäm-
föra sig alltför mycket med barn ur den normsättande majoritetskulturen. Detta medför följ-
aktligen dilemmat att invandrarbarnet hamnar i ”kläm” hur han än växer upp, vilket kräver att 
hans temperament, karaktär och hemmaförhållanden ska vara tillräckligt goda för att tåla 
dessa ofrånkomliga yttre påfrestningar. Men om familjen på något vis är dysfunktionell – och 
det svenska byråkratiska systemet är dåligt på att hjälpa dessa familjer (Franzén, 2005; Lööw, 
2005; Nygren, 2002; Ålund, 2002a, 2002b) – och inte själva önskar hjälp/tillrättavisning, då 
deras erfarenheter samt kulturellt betingade norm- och värdegrunder inte nödvändigtvis ligger 
i linje med vad västerländsk kultur, polis och socialtjänst anser bäst (Fiske, Kitayama, Markus 
& Nisbett, 1998), blir klyftan mellan familj och samhälle än vidare. 
 
Stenberg och Öngurur (2006) belyser problematiken väl. I intervjuer med kriminella unga 
invandrare och personal på ett behandlingshem undersöks vilka sociala faktorer som driver 
invandrarpojkar mot ett kriminellt liv. Resultatet visar att ett bristfälligt byråkratiskt system ej 
klarar av att hjälpa problemtyngda familjer, resulterandes i att undermåliga och akuta förhåll-
anden inom familjen varken uppmärksammas eller åtgärdas. Den dysfunktionella familjen 
klarar inte av att ge barnet de värdegrunder som krävs för att anpassa sig i samhället. Norm-
erna och värderingarna som transfereras till barnen står ofta i konflikt med resten av samhäl-
let, då de grundas i föräldrarnas misslyckade integration, ledande till att barnens möjligheter 
att integrera sig själva också motarbetas av föräldrar och övrig familj. Denna totala känsla av 
utanförskap omöjliggör deras egen sociala integration i samhället, med kriminalitet och miss-
bruk som en logisk och nästan oundviklig följd. Bayard-Burfield, Sundquist och Johanssons 
(2005) studie rörande psykiatriska besvär hos etniska invandrargrupper, kom också fram till 
att en negativ korrelation råder mellan att ha dåliga svenskkunskaper, att vara arbetslös och 
självrapporterad psykisk hälsa. Men även att integration och graden av Känsla av samman-
hang (KASAM) (Antonovsky, 1991) korrelerar positivt med den psykiska hälsan. 
 
En god integration hos minoritetsindividen innebär att affirmation gentemot den egna etniska 
gruppen leder till en positiv etnisk identitet och därmed mot en högre grad av öppenhet mot 
och acceptans av andra etniska grupper (Verkuyten, 2005). Gällande majoritetsindividerna 
däremot; gäller att ju mer de anammar multikulturalism, ju mindre identifierar de sig med sin 
egen grupp, och utifrån detta påvisar en högre värdering av andra etniska grupper. Och tvärt-
om; ju mer individer ur majoritetskulturen anammar ett nationalistiskt färgat deltagande och 
intresse, ju mer rasistisk, främlingsfientlig och avogt inställd tycks han vara gentemot invand-
ring och invandrare – alltså tvärtemot minoritetsindividen. Rasism, ovilja och agg gentemot 
”de andra”, de annorlunda, ofta svagare, kan tyda på en projicering av egna känslor av ofull-
komlighet och frustration. Utifrån en studie bland interner kan Wood och Newton (2003) 
också konstatera att ett projicerande skuldbeläggande korrelerar med ilska, medan Shine 
(1997) konstaterar att det även associeras med fientlighet – ja även med psykopati.  
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Självkänsla 
I samband med ackulturation har självkänslan vanligtvis studerats som en utkomstvariabel av 
psykologiskt välbefinnande. Men i den psykiatriska litteraturen ses självkänslan istället som 
en prediktor av mental hälsa, samt som mediator mellan personligheten och de sociologiska 
erfarenheterna. Självkänsla kan definieras i tre dimensioner: Självkonceptet utgör individens 
totala kognition av sig själv. Självförtroendet är sak-, situationsspecifikt och erfarenhetsbe-
tingat, och hänförs till individens självsäkerhet och kompetens i vissa situationer. Självacce-
ptansen refererar till individens affektiva självvärdering och copingförmåga (Branden, 2002). 
Utifrån ett kulturpsykologiskt perspektiv på självkänsla tenderar kollektivistiska kulturer att 
utveckla självacceptansaspekten, emedan individualistiska kulturer tycks befrämja självförtro-
endet (Chung & Mallery, 1999/2000). Självkänslan springer bland annat ur den tillfredställel-
se det lilla barnet fått ifrån sin omgivning; till vilken grad barnets mor och far lyckas integrera 
erfarenheterna av ”gott och ont” och ”bra och dåligt” i barnets egna själv. En stabilt grundlagt 
självkänsla som barn leder ofta till en stabil och varaktig anpassning som vuxen, men om inte 
den goda basala självkänslan internaliserats i barndomen, kan detta till viss del kompenseras 
senare. Kompetenta eller lyckosamma val och resultat inom karriär, familjebildning, idrott 
och andra yttre prestationer och omständigheter, kan ge individen en känsla av värde. Låg 
självkänsla relaterar till aggressivitet och antisocialitet (Donellan, Trzesniewski, Robins, 
Moffit & Caspi, 2005;), våld (Cottle, 2002), nedvärdering av sig själv (Spalding & Hardin, 
1999), och en maladaptiv självrepresentation, vilket i sig är en stark prediktor för depression 
(Soenens, Vansteenkiste, Luyten, Duriez & Gooseens, 2005; Swenson & Preow, 2005), låg 
social klass (Frances & Jones, 1996; Tittle et al, 1978), samt, såsom multikulturell, till en svag 
etnisk identitet (Nesdale & Mak, 2003; Swenson & Prelow, 2005; Verkuyten, 2005). 
 
Regine Scholz (2004) leder seminarier med infödda tyskar och invandrare. Hon beskriver 
ackulturationskampen och självkänslans återanskaffande för individer ur minoritetsgrupper 
som bytt sin tidigt erfarna symboliska sociala ordning mot en ny, och nu försöker övervinna 
detta. Scholz noterar hur invandrarens foundation matrix (Foulkes, 1971) – den enorma källa 
av ”osynlig” omedveten gemensam värdegrund som varje kultur utifrån sin särskilda historia 
äger – kommer upp till ytan när de kulturella idealen och koncepten ifrågasätts vid friktioner i 
ackulturationsprocessen. Genom denna konfrontation, då invandrarens förvärvade kulturella 
och sociala kapital devalverats, upplevs osäkerhet, vilken i sig – även ur ett grupperspektiv – 
är grogrunden till ångest och aggression. Ur individsynpunkt, springer ångesten ur förlusten 
av självet, då känslan av självet är rotat i, bygger på, och behöver växa utifrån den etniska 
identifikationen och den etniska självkänslan. För minoritetsindividen blir denna bekräftelse-
sökande process än svårare och viktigare, då han ju de facto befinner sig på ”bortaplan”.  
 
Nesdale och Mak (2003) har forskat i de psykologiska konsekvenserna av emigration/immi-
gration bland invandrare i Australien, med fokusering på parametrarna etnisk identifikation, 
etnisk och personlig självkänsla samt psykologisk hälsa. Resultatet indikerar att det främst är 
invandrarens distans till såväl den egna som den australiska kulturen som predicerar graden av 
etnisk identifikation, vilken i sin tur var den avgörande faktorn för den etniska självkänslan. 
Men den psykologiska hälsan berodde snarare på den personliga självkänslan än den etniska 
självkänslan. Och den huvudsakliga predicerande faktorn för den personliga självkänslan 
visade sig vara individens prestationer och resultat – samma upplevda ändamålseffektivitet 
som Seeman (1976) påtalar avseende svarta barn i USA, liksom Swenson och Prelow (2005) 
menar fullt ut verkar som mediator i relationen etnisk identitet och depressiva symptom bland 
svarta amerikanska ungdomar. Bland de vita barnen däremot, verkar självkänslan fullt ut som 
mediator mellan upplevelsen av en god uppfostran och den upplevda ändamålseffektiviteten. 
De svarta barnen tycktes alltså inte vara lika beroende av en ”god” hemmiljö som de vita.  
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Crocker och Major (1989) har studerat hur social stigmatisering inverkar på självkänslan. 
Trots att man kan förvänta sig att medlemmar i diskriminerade och stigmatiserade grupper 
borde ha en låg självkänsla, finner de det motsatta. De påvisar hur dessa individer skyddar sin 
självkänsla genom att hänvisa negativ feedback till fördomsfullhet, samt att selektivt nedvär-
dera dimensioner där de själva ej presterar och uppvärderar prestationer där de presterar bra. 
Men dessa självskyddande strategier underminerar dessvärre individens motivation, och kan 
leda till lägre strävanden och prestationer, fast den individuella kapaciteten borde garantera 
bättre. I förlängningen kan detta leda till en kollektiv limbo och en ”universell hjälplöshet. 
Utifrån The Implicit Social Cognition Theory (ifrån Greenwald & Banaji, 1995) sker denna 
sociala degenerering på ett närmast omedvetet vis.   
 
Att nämnda begrepp är både komplicerade och ofta implicit omedvetna och svårfångade tycks 
forskningen ense om (Judge, Erez, Bono & Thoresen, 2002; Smith, 2002). Men då begreppet 
självkänsla ses som en central aspekt av vårt psykologiska och sociala fungerande, och starkt 
relaterat till övergripande variabler såsom generell livsförnöjsamhet, generell kompetens och 
mental hälsa (Nesdale & Mak, 2003; Porter & Washington, 1993), samt visar hög validitet 
och reliabilitet över kulturgränserna (Schmitt & Allik, 2005), kommer självkänslan att fungera 
som den sista och hälsobestämmande teoretiska variabeln i denna studies treradiga mätkedja.   
 
Denna studies syfte 
Utifrån ovan beskrivna forskning ämnar denna studie testa om det finns olika generella or-
saksförklaringarna till att dels svenska män och dels män med invandrarbakgrund har hamnat 
snett i livet och idag sitter i fängelse. Om det inom invandrargruppen ser olika ut beroende på 
etnicitet och invandrarskap, samt hur detta återspeglas i självkänslan. Logiken ledandes till 
denna studies syfte springer ursprungligen ur det nära umgänge och alla samtal som jag under 
åren haft med medinterner av olika ålder, etnicitet, socioekonomisk bakgrund och kriminell 
identitet. Jag har därvidlag noterat skillnader avseende den psykologiska hälsan, identiteten, 
respektive erfarenhet av uppväxt och ursprungsfamilj, beroende på etnisk status. Hypoteserna 
bygger dessutom på den intervjustudie (Jonasson, 2005) som påvisar att de deltagande invan-
drarnas primärsocialisation varit relativt trygg, att de har goda erfarenheter av sin tidiga upp-
växt och en relativt god basal självkänsla. Att deras problem istället tycks vara situations-, 
ackulturations- och kulturbetingade. Utifrån detta antas även att den etniskt mixade och den 
adopterade ofta dras med en problembild som tycks mer komplex, där han utifrån en rotlöshet 
aldrig fått en stabil etnisk identitet. Avseende andra generationens invandrare, är det också 
troligt hans föräldrars ackulturationsproblematik liksom ”ärvts” av honom. Den etniske sven-
sken tros ha farit mer illa redan från unga år; främst på grund av dåliga arvsanlag och/eller en 
otryggare hemmiljö i form av våld, missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa hos föräldrar-
na. Bortsett från de risk- och friskfaktorer som påverkar alla barn, så har ju svensken trots allt, 
generellt sett, jämfört med individen med invandrarbakgrund, varit förskonade från den extra 
problematik som ackulturation, minoritetsförhållande, diskriminering, språk, att kanske se 
annorlunda ut och möjliga (krigs)trauman medför. 
 
Studien ska kasta sken på problematiken genom att testa följande hypoteser. H-1 bygger på 
Jonasson (2005), som kom fram till att invandraren tycks ha bättre relation till föräldrarna – 
främst modern – och bättre självkänsla än svenskarna. H-2 baseras också på Jonasson (2005), 
liksom på att svarta amerikanska förortsungdomar visat sig ha högre självkänsla än vita ung-
domar (Seeman,1976; Swenson & Prelow, 2005). Därutöver motiveras de båda hypoteserna 
av att betingelsen bakom kriminaliteten hos svenskar i högre grad tycks individbaserad (se 
Lagerberg & Sundelin, 2003), där vägen till asocialitet främst gått genom barnfaktorn och för-
äldrafaktorn (se Hägglöf, 2004b), vilket resulterat i en mer negativ primärsocialisation, och 
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därmed lägre självkänsla, jämfört med invandraren. Hans problembild tycks istället mer soc-
ialekologiskt betingad (bl a Åhlund, 2002a, 2002b), i högre grad sprungen ur nätverks-, skol- 
och samhällsfaktorer. Vilket i så fall torde medfört att invandraren fått en bättre primärsocial-
isation än svensken, och att det i huvudsak är sekundärsocialisationen som gått snett. 
 
H-1.  Den homogene invandraren har en bättre erfarenhet av sin uppfostran jämfört med den 
            heterogene invandraren och helsvensken. 
H-2.  Den homogene invandraren har bättre självkänsla jämfört med den heterogene  
            invandraren och helsvensken. 
 
Studiens teoretiska innebörd och följd, baseras följaktligen på att förälder-barn relationen har 
en unik signifikant inverkan på barnets välmående, och att kvaliteten på relationen återspeglas 
i barnets självkänsla (DeHart et al, 2006), och associeras med karaktär (Keltikangas-Järvinen 
et al 2003) och självvärdering (Pychyl, Coplan & Reid, 2002). Att föräldrarnas etnicitet har 
stor betydelse för hur de uppfostrar sina barn, är forskarna idag tämligen ense kring (bl a 
Fiske et al, 1998; Giles-Sims & Lockhart, 2005), liksom det hör till vedertagen vetenskaplig 
uppfattning att vägen till en sund självkänsla och identitet går via trygghet i den egna etniska 
identiteten (bl a Pegg & Plybon, 2005) och kompetens inom minoritets- och majoritetskultur-
en (bl a LaFromboise et al 1993). H-3 och H-4 baseras på detta, och på att autonomt trygga 
föräldrar bejakar sin etnicitet och vidareför denna känsla till sina barn (bl a Berry et al, 2002). 
 
H-3.  De homogena och heterogena invandrare som i högre grad anammar sin etnicitet, har 
            högre självkänsla jämfört med de invandrare som tar avstånd från sin etnicitet. 
H-4.  De homogena och heterogena invandrare som i högre grad anammar sin etnicitet, har 
            bättre erfarenhet av sin uppfostran jämfört med de invandrare som tar avstånd från sin 
            etnicitet.  
 
Medan H-1 och H-2 gäller alla informanter och H-3 och H-4 endast rör invandrare, berör H-5 
och H-6 endast svenskar. Dessa hypoteser stöds på Nesdale och Mak (2005), Shine (1997), 
Van Oudenhoven och Eissen (1998), Verkuyten (2005) och Wood och Newtons (2003) 
resultat, som indikerar att ett starkt etniskt engagemang hos majoritetsindividen kan tyda på 
ett skuldbeläggande av, en aggression gentemot, och en nedvärdering av minoritetsgrupper, 
vilket torde spegla en lägre självkänsla och därmed även negativare minnen av sin uppfostran. 
 
H-5.  De helsvenskar som starkast identifierar sig med sin etnicitet har sämre självkänsla 
            jämfört med de svenskar som inte gör detta. 
H-6.  De helsvenskar som starkast identifierar sig med sin etnicitet har sämre erfarenhet av sin 
            uppfostran jämfört med de svenskar som inte gör detta. 
 

Metod 
 
Deltagare 
Deltagarna utgörs av långtidsdömda män på två svenska fängelser. Respondenturvalet har be-
rott på vilket fängelse författaren själv har varit placerad, vilket först var på en A-klassanstalt 
(en sluten anstalt med den högsta säkerhetsklassificeringen i Sverige), varvid enkätundersök-
ningen genomfördes under sommaren 2006. Kort därefter förflyttades jag till en C-klassan-
stalt (också en sluten anstalt, men med lägre säkerhetklassificering), varvid enkätundersök-
ning färdigställdes under hösten 2006. Av 111 st potentiella deltagare valde 82 st att svara på 
enkäten. Av de 29 st som avstod, blev 10 st ej tilldelade enkäten då de uppenbarligen inte 
förstod svenska, medan 19 st avstod att svara av andra skäl. Det totala bortfallet var 26,1 %.  
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Tabell 1 påvisar att det råder en överrepresentation av förstfödda bland respondenterna, då 34 
st (41%) är förstfödda och 13 st (16%) är sistfödda, vilket utmärker populationen jämfört med 
en normalfördelning. Tabell 1 visar även att 6 st (7,3%) av respondenterna är under 25 år; att 
den övervägande majoriteten har långa strafftider; och att de heterogena invandrarna är mer 
än dubbelt så många som de homogena invandrarna (se begreppsförklaring nedan). Flera av 
respondenterna har påbörjat gymnasie- och högskolestudierna först efter att de åkt i fängelse. 
Den sociala klassindelningen har gjorts utifrån respondenternas föräldrars yrken.  
 
Tabell 1. Frekvensfördelning mellan demografisk karaktäristika bland respondenterna 
Ålder    Antal  Procent 
Under 25    6  7,3  
26-40    48  58,6  
Över 41    28  34,1  
Totalt (N=82)    82  100 
Utbildning 
Påbörjad grundskola   34  42,0 
Påbörjade gymnasiestudier   25  30,9 
Påbörjade högskolestudier   22  27,1 
Totalt (N=81)    81  100 
Verkställighetens längd  
Under 4 år    5  6,2 
4-10 år    42  51,8 
Över 10 år    34  42 
Totalt (N=81)    81  100 
Syskon    
Har inga syskon    13  15,9 
Är själv äldsta syskonet   34  41,5 
Har både äldre och yngre syskon  22  26,8 
Är själv yngsta syskonet   13  15,8 
Totalt (N=82)    82  100 
Social klass 
Under-/arbetarklass   62  75,6 
Medel- och övre medelklass   20  24,4 
Totalt (N=82)    82  100 
Fängelseavdelning 
Lång- och livstidsavdelning A-klassanstalt  24  29,3 
Normalavdelning på A-klassanstalt  15  18,3 
Behandlingsavdelning på A-klassanstalt  17  20,7 
Behandlingsavdelning på C-klassanstalt  26  31,7 
Totalt (N=82)    82  100 
Etnicitet 
Helsvensk    35  42,7 
Heterogen invandrare   32  39,0 
Homogen invandrare   15  18,3 
Totalt (N=82)    82  100 
 
Enkät 
Först besvarade respondenten frågor kring sin demografiska bakgrund, inkluderat en öppen 
fråga avseende föräldrarnas yrke. Därefter besvarades följande utprövade psykologiska test: 
 
Egna minnen beträffande uppfostran ( s-EMBU) (Arrindell et al, 1999) består av 2 x 23 frågor 
och är en kortform av det ursprungliga EMBU (Perris, Jacobsson, Lindström, von Knorring & 
Perris, 1980). Testet skattar hur respondentens föräldrar uppfostrade honom, separat i fråga 
om modern och fadern. Respondenten gavs fyra svarsalternativ, från 1 (Nej, aldrig) till 4 (Ja, 
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för det mesta). Testet har tre subskalor, där variabeln Avvisande innefattar 7 frågor, t ex ”Det 
hände att mina föräldrar var sura och arga på mig utan att tala om anledningen” och ”Jag 
kände att mina föräldrar tyckte mer om mitt/mina syskon än om mig”. En hög poäng betyder 
att respondenten anser sin förälder avvisande, vilket tolkas negativt, då det medför att barnet 
känner sig ifrågasatt, med skamkänslor och dålig självkänsla till följd. En låg poäng anses 
positivt, då det innebär att föräldrarna är välkomnande och tillgängliga, vilket leder till trygg-
het och bättre självkänsla. Variabeln Känslomässig värme innefattar 6 frågor, t ex ”Mina för-
äldrar berömde mig” och ”Om jag hamnade i trubbel kände jag att mina föräldrar försökte 
trösta och uppmuntra mig”. En hög poäng anses positivt, då det innebär att barnet känner sig 
sett och uppskattat, medan en låg poäng anses negativt, innebärande att barnet ej känner sig 
älskat, med dålig självkänsla som följd. Variabeln Beskyddande innefattar 9 frågor (en fråga 
hörde inte till någon subskala), t ex ”Det hände att jag önskade att mina föräldrar skulle bry 
sig mindre om vad jag gjorde” och ”Jag tror att mina föräldrars rädsla för att något skulle 
hända mig var överdriven”. En hög poäng innebär att föräldern är överbeskyddande, vilket 
bedöms negativt, då det hämmar barnets frigörelse och psykosociala utveckling. Men en allt-
för låg poäng kan å andra sidan också uppfattas negativt, då föräldern i så fall visar alltför lite 
praktisk omtanke om barnets väl och ve. Variablerna skapades som ett medelvärde över de 
ingående frågorna i respektive subskala. Arrindell et al (1999) rapporterar reliabilitetsvärden 
enligt Cronbach´s alpha på 0,72-0,85 för alla tre subskalorna. 
 
Multigroup Ethnic Identity Measure (MEIM) (Yancey, Aneshensel & Driscoll, 2001) består 
av 10 frågor och är en kortform av Phinneys (1992) ursprungliga version. Testet mäter upp-
levelsen av etnisk identitet med fem svarsalternativ, från 1 (Nej, jag tar absolut avstånd) till 5 
(Ja, jag instämmer absolut) och är uppdelad i två subskalor; där variabeln Utforskning består 
av 4 frågor, t ex ”Jag deltar i kulturella aktiviteter som har med mitt ursprung att göra, t ex 
matlagning, musik och seder” och ”Jag har aktivt försökt lära mig mer om min etniska grupp, 
såsom dess historia, traditioner och sedvänjor”. Variabeln Engagemang består av 6 frågor,  
t ex ”Jag är glad att tillhöra ’min’ etniska grupp” och ”Jag har en stark och tydlig känsla av 
etnisk grupptillhörighet”. Höga poäng anses positivt för båda variablerna, då en stark etnisk 
identitet är grogrunden för en god etnisk självkänsla, och en god personlig självkänsla. Låga 
poäng bedöms som negativt, då en svag etnisk identitet innebär en känsla av osäkerhet inför 
den egna etniciteten, och därmed inför sin egen position i samhället. Variablerna skapades 
som ett medelvärde över de ingående frågorna i respektive subskala. Yancey et al (2001) 
rapporterar Cronbach´s alpha 0,71 för etniskt engagemang och 0,44 för etnisk utforskning. 
Författaren har själv översatt frågorna till svenska då enkäten sammanställdes. 
 
The Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965) består av 10 frågor med fyra svarsalter-
nativ, från 1 (Ja, absolut) till 4 (Nej, absolut inte). Testet mäter respondentens upplevelse av 
global självkänsla. Exempel på frågor är ”Jag känner mig värdefull, minst lika värdefull som 
alla andra” och ”Jag har en hel massa goda egenskaper”. En hög poäng påvisar en låg själv-
känsla och anses negativt, då det innebär en låg livsförnöjsamhet och sämre mental hälsa, 
medan en låg poäng är positivt, då det innebär att individen känner större självacceptans och 
livsharmoni. Variabeln skapades som ett medelvärde över de ingående frågorna. Rosenberg 
(Ibid.) rapporterar ett Cronbach´s alpha på 0,71. 
 
Kategorisering av etniciteten 
I enkätfrågan ”specificerad etnisk identitet”, besvarade respondenterna sin etniska status. Sju 
svarsalternativ ingick, varav kategorin helsvensk innebar att respondenten och hans båda för-
äldrar är födda i Sverige. Svarsalternativet halvsvensk innebar att en förälder är svensk och 
den andra invandrad; 2:a generationens invandrare att minst en av föräldrarna var invandrare, 
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men han själv född i Sverige; mixad etnicitet/ras om hans föräldrar var från olika världsdelar; 
samt adopterad. Alternativen barn- eller vuxeninvandrare kunde också ifyllas, vilket medförde 
att flera svarsalternativ ibland fylldes i. Nämnda specificerade kategorier väljer jag sedermera 
att sammanfatta i tre stycken övergripande kategorier: Helsvensk, heterogen invandrare och 
homogen invandrare; varvid den homogena invandraren är etniskt homogen och invandrad 
antingen som barn eller som vuxen, medan den heterogen invandrare innefattar alla som inte 
ingår i de båda andra kategorierna. Kategorin är i praktiken högst diversifierad, på så vis att 
den etniska identiteten inom gruppen varierar avsevärt.   
 
Procedur 
På lång- och livstidsavdelningen på A-klassanstalten och på behandlingsavdelningen på C-
klassanstalten, där författaren själv var intagen, gav han själv enkäten till respektive potentiell 
respondent, varvid vissa tackade nej. De som deltog ombads att besvara frågorna under kväll-
en efter cellinlåsningen, och återlämna enkäten nästa morgon. På de övriga avdelningarna för-
medlade författaren enkäterna till en medintagen (högskolestudent) på respektive avdelning, 
som i sin tur följde samma procedur. Enkäterna var försedda med försättsblad med informa-
tion om mig själv, studiens syfte, att formulären bearbetas statistiskt och att resultatredovis-
ningen sker i form av gruppmedelvärden, samt att deltagandet är frivilligt och anonymt.  
 
Databehandling 
SPSS 14.0 användes för den statistiska analysen. Datamaterialet analyserades genom t-test, 
korrelations- och variansanalyser. 
 

Resultat 
 
Innan jag bemöter påståendena i hypoteserna 1 och 2 bör ett av grundantagandena hypoteser-
na bygger på överblickas; nämligen styrkan på respektive etnicitets etniska identitet i relation 
till varandra. Tabell 2 visar resultat från en envägs variansanalys med etnisk bakgrund som 
oberoende variabel och etnisk identitet som beroende variabel. Tabellen visar att svenskarna 
har svagast etnisk identitet, medan de heterogena invandrarnas etniska identitet är starkare än 
såväl helsvenskarnas som de homogena invandrarnas. Skillnaderna är dock ej signifikanta. 
 
Tabell 2. Mätresultat av etnisk identitet (engagemang och utforskning) utifrån etnicitet, samt variansanalys (F-
värden) (df= 2,73-77). 
                                            Helsvensk   Heterogen              Homogen    F  
                                invandrare              invandrare         
Etniskt engagemang                3,54        3,78                  3,60                           0,67 
Etnisk utforskning                   2,63        2,91                  2,77                           0,87 
          
Hypotes 1 påstod att den homogene invandraren skulle ha en bättre erfarenhet av sin uppfost-
ran än svensken och den heterogene invandraren. Tabell 3 visar resultat från en envägs 
variansanalys med etnicitet som oberoende variabel och uppfostran som beroende variabel. 
Nämnda tabell visar att det inte är någon större skillnad mellan de tre gruppernas erfarenheter. 
Visserligen finns en tendens att den homogene invandraren har något positivare erfarenhet av 
bägge föräldrarnas känslomässiga värme, men tendensen svag och som Tabell 3 visar, ej 
signifikant. Således förkastas hypotes 1. 
 
Hypotes 2 påstod att den homogene invandraren har bättre självkänsla jämfört med svensken 
och den heterogene invandraren. Svenskarna påvisar också lägst självkänsla. Den homogene 
invandrare följer tätt därpå, medan den heterogene invandraren har lite bättre värden. Men 
värdena är snarlika (se Tabell 3) och ej signifikanta. Därmed förkastas även hypotes 2. 
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Tabell 3. Mätresultat av uppfostran utifrån etnicitet, samt variansanalys (F-värden) (df= 2,73-77). 
                                            Helsvensk   Heterogen               Homogen      F 
     invandrare                     invandrare 
Moderns värme                        2,60                              2,82                              3,07                             1,65 
Faderns värme                        2,53                              2,48                    2,82                             0,76 
Moderns avvisande                  1,41         1,43                    1,42                             0,01 
Faderns avvisande                   1,66         1,63                    1,87                             0,59 
Moderns beskydd                     1,99         2,03                    2,02                             0,06 
Faderns beskydd                      1,87         1,87                    2,05                             0,64 
 
Låg självkänsla                        2,04         1,94                    2,03                             0,37  
 
Hypotes 3 påstod att de homogena och heterogena invandrare som i högre grad anammar sin 
etnicitet, bör ha högre självkänsla än de invandrare som i lägre grad anammar etniciteten.  
Helsvenskarna är nu borttagna och 44 st invandrare ingår i beräkningarna. Korrelationsanalys 
mellan etnisk identitet och låg självkänsla visar också att ett anammande av etniciteten korre-
lerar negativt med en låg självkänsla. För variabeln etniskt engagemang är korrelationen sig-
nifikant, medan korrelationen beträffande etnisk utforskning ej uppfyller signifikanskraven 
(se Tabell 4). Då det etniska engagemanget utgör den affektiva och evaluerande aspekten av 
den etniska identiteten, menar författaren att resultaten delvis kan stödja hypotes 3.  
 
 Hypotes 4 påstod att invandrare som i högre grad anammar sin etnicitet har bättre erfarenhet 
av sin uppfostran än invandrare som i mindre grad anammar etniciteten. Helsvenskarna är 
borttagna och 44 st invandrare ingår i beräkningarna. Tabell 4 visar att så är fallet avseende 
moderns avvisande och det etniska engagemanget och den etniska utforskningen, samt gäl-
lande faderns avvisande och det etniska engagemanget. Beträffande moderlig värme korre-
lerar graden av upplevd etnicitet med en positiv upplevelse av uppfostran relativt starkt, men 
resultaten är ej signifikanta. Resultaten betyder således att ju mer avvisande föräldrarna är – 
särskilt modern – i ju mindre omfattning engagerar sig i och utforskar barnet sin etnicitet. 
Resultaten kan därmed till viss stödja hypotes 4. 
 
Tabell 4. Korrelationer mellan etnisk identitet och uppfostran för totalgruppen, invandrare respektive svenskar. 
            Totalgruppen          Enbart invandrare                      Enbartsvenskar 
 Etniskt Etnisk Etniskt Etnisk Etniskt Etnisk 
 engagemang utforskning engagemang utforskning engagemang utforskning 
M-värme     ,14    ,18     ,28    ,23    -,08    ,05 
P-värme     ,07    ,12     ,09    ,15     ,03    ,06 
M-avståndst.    -,23*   -,32**    -,39**   -,40**     ,03    ,06 
P-avståndst.    -,14   -,18    -,36*   -,24     ,16   -,12 
M-beskydd    -,03   -,08    -,08   -,08     ,04   -,09 
P-beskydd    -,02    ,09    -,12   -,14     ,15   -,002 
 
Låg självk.    -,23*   -,17    -,40**   -,22    -,002   -,09 
N    74-77   74-77    41-43   41-43    33-35   33-35 
* p < .05; ** p < .01. 
 
Hypotes 5 påstod att de etniska svenskar som starkast identifierar sig med sin etnicitet har läg-
re självkänsla jämfört med dem som inte identifierar sig med sin etnicitet i lika hög grad. In-
vandrarna är nu borttagna och 35 st svenskar ingår i beräkningarna. Resultatet visar att etnisk 
identifikation bland svenskar, här i form av etniskt engagemang (r= -0,002) och etniskt utfor-
skande (r= -0,09), inte korrelerar med självkänslan (se Tabell 4). Hypotes 5 förkastas således. 
 
Hypotes 6 påstod att svenskarna som starkast identifierar sig med sin etnicitet har sämre erfar-
enhet av sin uppfostran än de svenskar som inte identifierar sig med sin etnicitet lika starkt. 
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Tabell 5 visar resultat från en tvåvägs variansanalys med etnicitet och social klass som 
oberoende variabler, och uppfostran och självkänsla som beroende variabler. Tabellen visar 
ingen nämnvärd korrelation mellan graden av etnisk identitet och uppfostran hos svenskarna i 
någon av de tolv möjliga variabelkombinationerna, varvid hypotes 6 förkastas. 
 
Tabell 5. Resultat av variansanalys (F-kvoter) med etnicitet och social klass som oberoende variabler och 
uppfostran och låg självkänsla som beroende variabler. 
Beroende variabel Etnicitet (E)  Social klass (S)  E x S 
Etniskt engagemang     3,00       0,09  3,42* 
Etnisk utforskning     1,88       0,36  1,45 
 
Låg självkänsla      1,81       9,38**  0,90 
 
Moderns värme      1,99       1,27  1,46 
Faderns värme      0,21       0,29  1,43 
Moderns avvisande     0,63       0,48  4,34** 
Faderns avvisande     1,28       0,24  1,06 
Moderns beskyddande     0,68       4,26*  4,92** 
Faderns beskyddande     1,29       0,69  1,68 
Df    2,70-76     1,70-76                         2,70-76 
* p < .05; ** p < .01. 
  
Så långt konstateras således att endast två av sex hypoteser till viss del kan hämta stöd i resul-
tatet; att uppfostran har en signifikant betydelse för invandrarens känsla av etnisk identitet 
(hypotes 4), och att invandrarens grad av etnisk identitet också har en signifikant betydelse för 
hans själv känsla (hypotes 3). Hypotes 1 och 2; skillnader inom invandrargruppen beträffande 
uppfost- ran och självkänsla beroende på homogen eller heterogen etnisk status; samt hypotes 
5 och 6, sambandet med helsvenskarnas etniska identitet, uppfostran och självkänsla, hemför 
inga signifikanta skillnader i resultatet – varvid följande fråga känns berättigad: Finns det 
andra fakt- orer som har starkare inverkan på vår uppfostran, etniska identitet och självkänsla 
(och att vederbörande är dömd för grov kriminalitet) jämfört med etniciteten? Kan en sonder-
ing inom den psykosociala klassproblematiken kasta sken på problemet? 
 
Som framgår av Tabell 5 finns det en signifikant interaktionseffekt mellan etnicitet och social 
klass, och de beroende variablerna etniskt engagemang, moderns avvisande samt moderns be-
skyddande. Det finns dessutom en signifikant huvudeffekt för social klass på låg självkänsla 
och moderns beskyddande. Figur 2 visar sedermera att det inte råder några nämnvärda skill-
nader i det etniska engagemanget inom underklassen, oavsett etnicitet. Tydligast syns skillna- 
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den avseende de heterogena invandrarna, där den heterogene medelklassinvandraren tycks 
mer etniskt engagerad jämfört med såväl den homogena invandraren som svensken. Figur 3 
visar att vederbörandes sociala klass även tycks ha betydelse för graden av självkänsla. Pers-
oner från låg klass har lägre självkänsla, vilket återigen syns tydligast beträffande de hetero-
gena invandrarna. Figur 4 visar sedermera att den heterogena invandraren med medelklass-
bakgrund tycks ha en moder som är betydligt mer avståndstagande (M = 1,89) än alla andra 
mödrar oavsett klass och etnicitet. Figur 5 visar att den heterogena invandrarens moder också 
är mer (över)beskyddande (M = 2,49) än alla andra mödrar oavsett klass och etnicitet. Social 
klass tycks med andra ord vara en parameter som har effekt på individens psykosociala miljö.  
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Figur 5. Uppfostran i form av moderns beskyddan- 
de som en funktion av etnicitet och social klass.

En ytterligare intressant frågeställning är om det finns en skillnad mellan informantens straff-
längd och de tre variablerna. Då gruppen intagna med en verkställighet under fyra år var en så 
liten del av populationen (5 st), kom dessa och gruppen med en verkställighet på mellan 4-10 
år att slås samman till en grupp. Tabell 6 visar att det tycks finnas en viss skillnad mellan 
grupperna. Beträffande självkänslan påvisar intagna med den kortare verkställigheten en lägre 
självkänsla, vilken inte uppfyller signifikanskravet på .05-nivån, men näst intill. Avseende 
uppfostran kan det också konstateras att gruppen med den kortare verkställigheten har sämre 
värden för moderns och faderns värme respektive moderns och faderns avvisande, vilket är 
signifikant på 0.5-nivån beträffande faderns värme. Gruppen med den kortare verkställigheten 
påvisar dessutom ett lägre (sämre) värde beträffande den etniska utforskningen. Sammantaget 
är tendensen tydlig: De med en kortare verkställighet tycks må sämre än de med en längre 
verkställighet, något som tycks återspeglas i en mer negativ syn på sin uppfostran.  
 
Tabell 6. Mätresultat av etnisk identitet, låg självkänsla och uppfostran utifrån längden på verkställigheten, samt 
variansanalys (F-värden) (df= 2,73-77). 
  Mindre än 10 år  Mer än 10 år    F 
Etniskt engagemang        3,62        3,67  0,07 
Etnisk utforskning        2,87        2,67  1,09 
 
Låg självkänsla         2,09        1,87  3,83† 
 
Moderns värme         2,61        2,94  3,09† 
Faderns värme         2,37        2,76  4,20* 
Moderns avvisande        1,44        1,38  0,25 
Faderns avvisande        1,76        1,60  0,97 
Moderns beskydd        2,03        1,98  0,24 
Faderns beskydd        1,97        1,80  1,86 
N          47          34 
† p .054-.08; * p < .05. 
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Att familjens påverkan på barnet och dess utveckling avseende etnisk identitet och självkänsla 
är betydelsefull har materialet visat. Men exakt hur viktig är moderns kontra faderns betydel-
se? Syns det skillnader beträffande de olika etniska grupperna, och syns det skillnader avseen-
de uppfostran, beträffande värme, avvisande och beskydd? Gällande moderns kontra faderns 
betydelse visar Tabell 3, totalt sett, att mödrarna tycks ge mer känslomässig värme än fäderna, 
och att fäderna tycks mer avvisande än mödrarna. Tabell 4 visar dessutom att det är avstånds-
tagandet som tycks mest avgörande för den etniska identiteten, och att modern även här har 
större betydelse än fadern. Gällande självkänslan visar Tabell 7 olika utkomst hos svenskarna 
respektive invandrarna avseende moderns kontra faderns betydelse. Hos svenskarna tycks 
moderns och faderns känslomässiga värme ha lika stor effekt på självkänslan, medan en av-
ståndstagande fader har en signifikant mindre effekt på självkänslan jämfört med en avstånds-
tagande moder. Totalt sett, gällande svenskarna, tycks moderns roll något mer betydelsefull 
än faderns. Gällande invandrarens så betydelsefulla känsla av etniskt engagemang, visar 
Tabell 7 att moderns och faderns roll rörande avståndstagandet betyder ungefär lika mycket, 
men beträffande den etniska utforskningen är moderns betydelse starkare än faderns. Avse-
ende den känslomässiga värmens inverkan på det etniska engagemanget, är även där moders-
rollen mer betydelsefull. Då vi återigen vänder blicken mot Tabell 7 och jämför svenskar, 
med invandrare, finner vi i invandrarnas fall att faderns betydelse för invandrarens självkänsla 
tycks starkare än den gör för svensken. Gällande självkänslan som en funktion av känslomäs-
sig värme, så syns modern roll viktigare än fadern. Ser vi sedan till avståndstagandet, ser vi 
att faderns roll är betydligt starkare än moderns. Och då vi granskar beskyddandet, finner vi 
att en (över)beskyddande fader korrelerar (r=.35*) med en låg självkänsla, vilket tycks för-
hållandevis anmärkningsvärd om man ser till att subvariabeln beskydd i de andra mätningarna 
i denna studie, samt i Järvå (2004), visat sig vara den svagaste och otydligaste subvariabeln.  
 
Tabell 7. Korrelationer mellan uppfostran och låg självkänsla. 
   Låg självkänsla 
Uppfostran     Totalgrupp                   Enbart invandrare                 Enbart svenskar 
Moderns värme        -,38**   -,38**                        -,36* 
Faderns värme        -,30**    -25                        -,37* 
Moderns avståndstagande        ,29**    ,22                         ,42* 
Faderns avståndstagande        ,29**    ,34*                         ,23 
Moderns beskydd        ,10    ,12                         ,08 
Faderns beskydd        ,18    ,35*                        -,06 
N       76-80  43-46                       33-35 
* p < .05; ** p < .01.  
 
Jämförelsegrupper 
Då gruppen interner är en förhållandevis selektiv grupp, är det av intresse att jämföra denna 
populations medelvärden med populationer i andra studier, vilket Tabell 8 visar. Den svenska 
gruppen har jämförts med de olika studiernas dominerande kultur och invandrargruppen med 
dess olika etniska minoritetsgrupper. Noteras bör att endast studien av Bond och Lee (2005) 
inkluderar fångar. Medelvärdesskillnaderna har analyserats med hjälp av t-prövning. Tabell 
8a visar att denna studies population har betydligt sämre upplevelser av sin uppfostran än den 
svenska kontrollgruppen avseende alla fyra subvariablerna, men att det råder störst skillnader 
beträffande faderns avvisande. Tabell 8b visar även att populationen i denna studie påvisar en 
svagare etnisk identitet jämfört med kontrollgrupperna, särskilt i förhållande till de amerikan-
ska. Dessa skillnader är mycket tydliga avseende invandrarna/de etniska minoriteterna. Det 
har tidigare indikerats att interner har en betydligt lägre självkänsla än normalpopulationen  
(bl a Lawson, Segrin & Ward, 1996). Även denna studie påvisar en förhållandevis låg själv-
känsla hos respondenterna (M=3,0), dock inte närmelsevis lika låg som kontrollgruppen am-
erikanska intagna, men ändock något lägre än det samlade globala medelvärdet (se Tabell 8c).  
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 Tabell 8. Jämförelser av testmedelvärden med andra respondentgrupper. 
(a) Uppfostran (EMBU-s) 

  m-värme           p-värme                m-avvisande               p-avvisande 
Denna studie  16,62           15,36                9,94                         11,83 
Arrindell et al (2001):  17,80 (t=2,41*)           16,40 (t=1,93)        9,10 (t=3,05**)           9,20 (t=6,78**) 
                                                                    (b) Etnisk identitet (MEIM) 
                                                    etniskt utforskande                     Etniskt engagemang          MEIM-sammanslaget 
Denna studie: 
Etniska svenskar 2,63  3,54                          3,085 
Invandrare (etnisk minoritet) 2,84  3,69                          3,265 
Totalt  2,76  3,64                          3,20 
 
__________________________________________________________________________________________
Wissink et al (2008):  
Etniska holländare 2,41 (t=1,47)  3,46 (t=0,50)                          3,02 (t=0,38)  
Invandrare (etn. min.) 3,21 (t=2,64**)  4,04 (t=2,82**)                          3,69 (t=3,31**) 
Totalt  2,94 (t=1,74)  3,85 (t=2,16*)                          2,66 (t=2,70**) 
Carter et al (2001):       
Euro-amerikaner 3,14 (t=3,00**)  3,88 (t=2,01*)                          3,45 (t=2,19*) 
Afro-amerikaner (etn. min.) 3,91 (t=6,51**)  4,62 (t=5,81**)                          4,21 (t=6,78**) 
Totalt  3,54 (t=7,00**)  4,26 (t=5,93**)                          3,84 (t=5,89**) 
Syed & Azmita (2008): 
Euro-amerikaner 2,96 (t=1,90)  3,45 (t=0,53)                          3,25 (t=1,17) 
Latin-, asian- och etniskt 
mixade amerikaner (etn. min.) 3,43 (t=4,54**)  3,95 (t=2,17*)                          3,73 (t=3,62**) 
Totalt  3,27 (t=4,86**)  3,79 (t=1,54)                          3,76 (t=3,58**) 

(c) Självkänsla (Rosenbergs SE) 
Denna studie   3,00  
Bond & Lee (2005):   2,78 (t=2,97**) 
Schmitt & Allik (2005):  
Japaner (lägsta värdet av alla)  2,55 (t=10,98**) 
Libaneser   3,05 (t=0,87) 
Tyskar   3,17 (t=3,09**) 
Finländare   3,18 (t=2,57*) 
Turkar   3,21 (t=3,50**) 
Serber (högsta värdet av alla)  3,36 (t=5,51**) 
Totalt   3,08 (t=1,59) 
* p < .05; ** p < .01.  
 

Diskussion 
 
Det tycks alltså inte råda någon nämnvärd skillnad mellan de homogena och de heterogena in-
vandrarna avseende uppfostran och självkänsla. Det finns heller inget samband mellan helsve-
nskarnas etniska identitet i förhållande till uppfostran och självkänsla. Däremot påvisar result-
atet att uppfostran har en signifikant betydelse för invandrarnas etniska identitet, samt att hans 
etniska identitet även har en signifikant betydelse för självkänslan. Ett annat intressant resultat 
är kombinationen social klass och etnicitet, vilket tycks förklara en hel del, och här tycks just 
moderns inverkan, särskilt beträffande avståndstagande och överbeskydd, ha stor betydelse.    
 
Metoddiskussion 
Resultatet påvisar att uppsatsens problematiserande kring generella orsaksförklaringar bakom 
varför svenska män och män med invandrarbakgrund begår brott, döms och intas i fängelse, i 
huvudsak inte stämmer med resultatet – endast två av sex hypoteser kan till viss del hämta 
signifikant stöd i resultatet. Varför blev det då så här? Då jag nu knyter ihop problemställ-
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ningen, metodologin och resultatet, erfar jag att resonemanget bakom problemställningen 
ifråga möjligen var svagt, men egentligen ”inte fel”. Problemet är snarare att temat ifråga är 
högst komplext, att forskningen kring nämnda problem indikerar så mångfacetterade resultat  
(t ex Allwood & Franzén, 2000; Jonasson, 2005; Lagerberg & Sundelin, 2003) att man i stort 
sett kan utgå från vilken problemställning som helst – det finns alltid forskning som stöder 
ansatsen. Man bör nog snarare söka viktiga delförklaringar till resultatet inom metodologin, 
varvid jag självkritiskt vill framhålla följande fyra metodologiska brister:  
 
1) Invandrargruppen är oerhört etniskt heterogen. Det blir otydligt då skandinaver, afrikaner, 
östeuropéer och araber klumpas ihop i en och samma parameter. Utav invandrarna utmärker 
sig finländarna då de är den största invandrargruppen i Sverige, (Martens & Holmberg, 2005) 
och en av de största icke-svenska etniska grupperna på våra fängelser (KOS, 2005) – deras 
brottslighet tenderar i hög grad att vara alkoholrelaterad våldsbrottslighet (Kivivuori & Lehti, 
2006; Kousmanen, 1998; Martins & Holmberg, 2005). Iranierna, en annan av de största lång-
tidsdömda etniska grupperna på svenska fängelser, utmärker sig genom att nästan 4 av 5 är 
dömda för narkotikabrott/varusmuggling (Andershed, Forsman, Johansson & Johansson, 
2004). Detta exempel indikerar att det finns vissa generella skillnader rörande de psykosociala 
betingelser som driver finnar respektive iranier att begå brott.  
 
2) Vi långtidsdömda män, oavsett etnicitet, är en högst heterogen grupp, varvid följande upp-
räkning syftar till att ge en överblick över populationen varur denna studies respondenter ut-
valts. Utifrån Andersheds et al (2004) studie av intagna män med en strafflängd på mer än 
fyra år, som passerat riksmottagningen på Anstalten Kumla 1997-2003 (n = 2 262), är 49% 
dömda för narkotikabrott, 26% för våldsbrott (ej inräknat sexbrott) och 12% för rån. Vidare är 
68% tidigare dömda; och drygt hälften har ett känt missbruk. Av nämnda population är 566 st 
– i huvudsak våldsbrottsdömda – utredda av psykolog, varav 30% diagnostiserats för psyko-
pati, 29% för antisocial personlighetsstörning (PS) och 29% för annan PS. Lägg här till alla 
intagna med ADHD-problematik, vilka ofta aldrig får en riktig diagnos (Ericsson, 2003), men 
vars antal bedöms vara ”avsevärt” (PAP, 2004, s 10). Utifrån flera oberoende studier skattas 
majoriteten fängelseintagna ha haft ADHD-problematik som barn, varvid ca en fjärdedel fort-
farande i vuxen ålder bedöms lida av det (Ericsson, 2003). Hyperaktivitet, den dimension av 
ADHD som visat sig starkast betinga kriminalitet (Taylor, 2002), visar en stabil ärftlighet på 
60-90% (Simonoff, 2001). Tre av de vanligaste och därmed viktigaste psykologiska faktor-
erna bakom att män åker i fängelse är nämnda ADHD (Gillberg, 2002), missbruk (Bohman, 
2002) och personlighetsstörningar; och dessa överlappar ofta (Loeber et al, 2002; Maughan & 
Rutter, 2001). Vidare bedöms livsstilskriminella i genomsnitt ha 4-5 diagnoser (Levander, 
2002; Millon, Simonsen, Birket-Smith & Davis, 1998; Näslund, 2004; Sjöström, 2004), vilket 
ytterligare komplicerar det hela. Vad vill jag då ha sagt med detta? Jo, att, vid sidan av de 
socioekologiska aspekterna på denna studies resultat, så kan även dessa neuropsykiatriska och 
personlighetspatologiska aspekter spela en avgörande faktor så som variabeln vilken över-
skuggar etniciteten. Jag menar härmed att det inte är konstigt att den kategorisering jag gjort 
utifrån etnicitet har överskuggats av all annan skiftande problematik som härmed påvisas.      
 
3) Gruppen homogena invandrare är liten (n = 15) (dessutom heterogen i sig) jämfört med 
helsvenskar (n = 35) och heterogena invandrare (n = 32), vilket påverkar validiteten negativt.  
 
4) Jag är tveksam till valet av mätinstrumentet för global självkänsla, The Rosenberg Self-
Esteem Scale, i detta sammanhang. Respondenten bör äga en ödmjuk självinsikt för att ur ett 
objektivt perspektiv svara ”korrekt” på frågorna, men självkänslan tenderar vara uppblåst, 
dock substanslös, hos psykopater (Hare, 1997) och gravt kriminella (Bergström, 2004). 
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Spalding och Hardin (1999) menar att den stora skillnaden mellan inre autentisk och yttre 
uppblåst självkänsla utgörs av om självvärderingen är autentisk eller ej. De menar även att 
dessa båda dimensioner ej nödvändigtvis korrelerar. Vid en jämförande studie av inre och 
yttre självkänsla, valde de just Rosenberg´s självkänslotest för mätning av den yttre själv-
känslan. Utifrån detta menar jag alltså att det finns risk för att jag har mätt de explicita atti-
tyder och preferenser respondenterna håller om sig själva, istället för deras psykiska hälsa och 
psykologiska välbefinnande utifrån en autentiskt introspektiv access. Men då jag nu tillåter 
mig att vara efterklok angående studiens val av mätinstrument, vill jag ändå uttrycka hur svårt 
det är att med hjälp av självsvarsfrågeformulär entusiasmera intagna till att på ett öppet 
autentiskt sätt besvara personliga och känsliga frågor, vilket med rätta kan kännas kränkande 
på deras person. Och med detta i åtanke, var nog valet av Rosenberg självkänslotest ett så 
pragmatiskt adekvat val av test som jag kunde ha gjort.  
 
Invandrarskap och social klass 
Har studien gjort läsaren klokare? Jag tycker att den har bidragit till att kasta ljus på bakom-
liggande krafter rörande kriminalitet i allmänhet och invandrares kriminalitet i synnerhet, och 
till viss del skingra stereotypa uppfattningar kring etnicitetens betydelse beträffande kriminal-
itetens betingelser. Men detta forskningsområde är såväl komplext, multidimensionellt som 
svårfångat, det råder det inget tvivel om. Av relevanta studier med vilka denna kan sättas i 
perspektiv, tycks de flesta, i alla fall avseende invandrarna, finna den primära orsaksförklar-
ingen inom socialekologin. Innebärandes att invandrarna blivit informationssamhällets nya 
underklass (t ex Lindmark, 2005; Nygren, 2002), innefattande den socioekonomiska problem-
atik som traditionellt förknippas med detta, såsom missbruk och brottslighet, alltmedan upp-
fostran och etnisk identitet tycks uppfattas som medierande eller sekundära förklaringar. 
Åhlund (2002b, s 302) har uppmärksammat problematiken kring ”föräldraauktoritetens ur-
holkning” som uppkommer då den traditionella auktoritära barnuppfostringsideologin krockar 
med det svenska sociokulturella paradigmet, medan Vitaro et al (2001) samt Stowell och 
Martinez Jr. (2007) hävdar betydelsen av att differentiera invandrarna utifrån etnicitet i studier 
som dessa, då olika kulturers sociala karaktär skiljer sig mycket åt från varandra. Otaliga rap-
porter (t ex Côté, Vaillancourt, LeBlanc, Nagin & Tremblay, 2006) pekar på att en stark pre-
diktor till psykisk ohälsa och kriminalitet finns i individens utsatta socioekonomiska situation 
– medierat genom svagare kulturellt och socialt kapital (Fergusson, Horwood & Lawton, 
1990; Solberg & Leiulfsrud, 2005) – oavsett etnisk status (Claes, Lacourse, Ercolani, Pierro, 
Leone & Presaghi, 2005). Detta går också i linje med denna studies resultat att låg social klass 
har effekt på individens psykosociala miljö, då den korrelerar positivt med en låg självkänsla. 
Betyder då detta att etniciteten är en försumbar faktor bakom den problematik som lett till 
kriminalitet? Förmodligen väger flera andra predicerande faktorer i sig tyngre än etniciteten – 
primärt kvaliteten på uppfostran; och, som Tommy Andersson (2002, s 152), forskare vid 
Brottsförebyggande rådet uttrycker det: ”…effekten av social klass…kanaliseras genom 
mellanliggande socialisationsfaktorer som, exempelvis, föräldrarnas uppfostringsmetoder och 
utvecklingen av kamratrelationer”, men korrelationen dålig uppfostran-kriminalitet är betyd-
ligt högre än låg social klass-kriminalitet. Negativa psykosociala effekter av socialekologisk 
karaktär påverkar primärt via familjen (Maughan, 2001). ”Poverty is not related to crime 
when families are functioning well.” , uttrycker Paris (1998, s 281) det, medan De Klyen och 
Spelz (2001) menar att en god uppfostran är en starkt protektiv faktor i en högriskmiljö, 
medan en otrygg anknytning kombinerat med en högriskmiljö predicerar problem.  
 
Uppfostran och anknytning 
Vilka är då de predicerande faktorer som tycks väga tyngre än etnicitet? Betingas de i huvud-
sak av arv eller miljö? Eller bådadera? Giles-Sims och Lockhart (2005) har studerat barnupp-
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fostran utifrån ett kulturellt paradigm, vilket förmår skapa broar mellan makro- och mikroför-
klaringar, samt urskilja de kulturellt betingade grundvärderingarna som ”styr” uppfostran. De 
menar att västerländsk uppfostransstil generellt kännetecknas av eget ansvar, demokrati och 
koncensus, medan kollektivistiska kulturers stil i högre grad bygger på socialt tvång, maktut-
övning och statusskillnader inom gruppen. Lagerberg och Sundelin (2003) hänvisar härvidlag 
till forskning som menar att den socialekologiska situationen spelar in på vilken uppfostrans-
stil som är effektivast. Att; trots att en god problemlösningsförmåga och varma relationer in-
om familjen generellt sett anses främja barnets psykosociala hälsa, och trots att brutala upp-
fostringsmetoder generellt sett är en faktor för missanpassning hos barnet, så kan, om familjen 
bor i ett problemområde, ”…en uppfostransstil präglad av kritik, kontroll och strävan till an-
passning…vara gynnsam för underprivilegierade barn” (Ibid., s 202). Med hänsyn till detta 
kan man dra slutsatsen att olika uppfostringsstilar är mest ändamålsenliga i olika socioekono-
miska sammanhang, vilket, i samband med denna studie, kan innebära att resultatet kan fel-
tolkas då mätresultaten jämförs i ett sammanhang som – etnocentriskt – vilar på västerländska 
grunder. Exempelvis bör kanske den för självkänslan negativa effekten av en överkontroller-
ande invandrarfar (Tabell 7) tolkas med nämnda socialekologiska situation i minnet. Swenson 
och Prelow (2005) menar också att studerandet av utvecklingspsykologiska modeller hos barn 
av olika etnicitet bör göras separat, medan Diener, Oishi och Lucas (2003) likväl anser att 
olika variabler avseende det subjektiva välbefinnandet verkar olika tungt beroende på kultur.  
  
Apropå uppfostran, är frågan om moderns kontra faderns relativa betydelse för sönernas psy-
kologiska status, eventuella antisocialitet och kriminalitet, intressant i sammanhanget. Denna 
studies resultat, i likhet med Jonasson (2005), visar ju trots allt, avseende såväl invandrarna 
som svenskarna, att moderns inflytande på sonens psykosociala hälsa tycks väga tyngre än 
faderns. Hur ser då denna indikation ut i jämförelse med annan aktuell forskning? Mängder av 
forskning (t ex Claes et al, 2005; Wenk, Hardesty, Morgan & Blair, 1994) indikerar detsam-
ma, bland annat beroende på att modern tillbringar mer tid med barnet (Finken & Amato, 
1993; Montemayor & Brownlee, 1987). Mycken forskning hävdar å andra sidan att ”balans-
en” i familjen (Jones, Forehand & Beach, 2000) är viktig, att föräldrarnas respektive fostrans-
stil interagerar (Forehand & Nousiainen, 1993;) och korrelerar (Fox, Kimmerly & Schafer, 
1991). I såväl Taiwan (Liu, 2007) som i Holland (Verschueren & Marcoen, 1999) påvisas lik-
nande genusspecifika omvårdnadsstil där modern vanligtvis är mer kärleksfullt omvårdande 
och relationsinriktad, medan fadern är mer instrumentell och prestationsinriktad (Richards, 
Gitelson, Petersen & Hurtig, 1991). Dessa förhållanden resulterar i att just moderns acceptans 
av och värme gentemot sonen inverkar på hans självkänsla och egoutveckling (Richards et al, 
1991). Men då uppfostran brister, har Phares och Compas (1992) utifrån en metaanalys av 
forskning kring faderns roll avseende sönernas psykopatologi under adolescensen, påvisat att 
en negativ relation till fadern primärt resulterar i externaliseringsproblematik, medan detsam-
ma beträffande modern leder till internaliseringsproblem. Buist, Reitz och Decovic (2008) 
menar att föräldraanknytningen tycks vara longitudinellt stabil, och oerhört essentiell för 
barnets framtida livskvalitet och självkänsla i medelåldern (Roberts & Bengtson, 1996; 
Zimmermann, Eisemann & Fleck, 2008), medan Vando, Rhule-Louie, McMahon och Spieker 
(2008) menar att relationen av ineffektivt föräldraskap och uppförandeproblem tenderar vara 
”livslångt” och leda till psykopatiska drag hos barnet (Fite, Greening & Stoppelbein, 2008)  
– oavsett etnicitet och invandrarskap (Claes et al, 2005).  
 
Förslag till fortsatt forskning 
För det första: Som Tabell 6 visar, uppvisar gruppen intagna med kortare strafftid sämre värd-
en, främst avseende självkänslan samt moderns och faderns värme, jämfört med intagna med 
en strafftid på mer en tio år, vilka de flesta är livstidsdömda. Borde det inte vara tvärtom; ju 
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svårare brottslighet, ju mer sjuk/störd/avvikande är brottslingen, ju sämre mår han och ju 
sämre var hans uppfostran? Min respons på detta hänvisar i första hand till tre källor, 
Gustafsson (2007), Jonasson (2009) samt Liebling och Shadd Maruna (2005), vilka samfält 
uttrycker att just livstidsdömdas brottslighet (nästan alltid mord) i många fall inte har samma 
bakomliggande förklaringar som annan grov brottslighet (då exempelvis relationsmord och 
rena ”fyllemord” i högre grad betingas av omständigheterna och en överreaktion, än brottslig-
het som ren effekt av ett kriminellt leverne); samt att den långa strafftiden per se medför att ett 
visst ”lugn” infinner sig hos vederbörande, vilket sedermera återspeglas i mätdatan. 
 
För det andra: Då man jämför denna studies mätdata med data från en normalpopulation, på-
visar Tabell 8a föga överraskande, beträffande uppfostran, att denna studies respondenter rap-
porterar betydligt negativare minnen av sin uppfostran än kontrollgruppen. Det mest anmärk-
ningsvärda i sammanhanget är att faderns värme är den subvariabel där denna studies popula-
tion och kontrollgruppen visar störst samhörighet. Jag uttolkar att det förmodligen säger mer 
om fäder i allmänhet än vad det säger fäderna till dessa intagna. Rörande den etniska identitet-
en är skillnaden väntad, men skillnaden gentemot kontrollgruppen var oväntat stor (se Tabell 
8b). Jag anar att de stora skillnaderna kommer an av att de jämförande studierna utförts i USA 
och Holland, där de amerikanska data påvisar än starkare etnisk identitet än de holländska. Att 
skillnaderna är så stora beror förmodligen på nationell karaktäristika. Den uppmätta självkän-
slan menar jag uppvisar förvånansvärt goda siffror, vilka är signifikant bättre än den ameri-
kanska jämförelsegruppen (Bond & Lee, 2005) av intagna och nästan i linje med Schmitt och 
Allik´s (2005) globala mätvärden för en normalpopulation. Även Castellano och Soderstrom 
(1997) har mätt självkänslan hos slumpvis utvalda intagna från olika fängelser i Illinois, USA, 
och påvisade ett medeltal dryga 25% lägre jämfört med medeltalet hos en normalpopulation. 
Varför denna studie påvisar så pass mycket bättre värden än dessa amerikanska fängelsestud-
ier, kan dock bero på kulturella skillnader avseende både fängelsekultur och övrig samhälls-
kultur. I övrigt hänvisar jag till punkten här ovan rörande svenska livs- och långtidsdömdas 
mående, samt till metoddiskussionen kring Rosenberg´s självkänslotest.    
 
För det tredje bör ”den heterogena invandrarmodern ur medelklassen” nämnas. Figurerna 4 
och 5 visar att hennes uppfostransstil inte är av bästa slag, då hon är mer överbeskyddande 
och avståndstagande jämfört med andra mödrar ur populationen. Därtill, mot tidigare anförd 
logik, påvisar hennes söner den högsta självkänslan (Figur 3) jämfört med de andra respon-
denterna. Hur komma detta sig? Med tanke på de små subpopulationerna ska man nog ta siff-
rorna med en nypa salt, men en förklaring är att heterogena invandrare även påvisar det hög-
sta etniska engagemanget av alla, vilket ju enligt tidigare anförd teori korrelerar med en hög 
självkänsla. En annan tolkning har att göra med att uppfostran i en högre social klass kan leda 
till ett starkare socialt och kulturellt och ekonomiskt kapital, vilket i sig bör kunna fungera 
självstärkande i jämförelse med intagna med lägre sådant kapital (se t ex Claes et al, 2005; 
Fergusson et al, 1990; Solberg & Leiulfsrud, 2005). Medan en tredje förklaring kan vara, och 
då hänvisar jag återigen till Rosenbergs självkänslotest, att den högt uppmätta självkänslan i 
detta fall ej är äkta och autentisk, utan är av det uppblåsta yttre slaget, där vederbörande så att 
säga förhäver sig och överdriver sin självkänsla som svar på en egentlig känsla av osäkerhet 
och underlägsenhet (se gärna Johnson (2001; 2003) för en vidare diskussioner i ämnet).  
 
Sist, men enligt mig den kanske mest anmärkningsvärda av dessa fyra punkter och förslag till 
vidare forskning, är det faktum att hela 41,5% av respondenterna är äldst i en syskonskara, 
jämfört med att endast 15,8% är yngst (se Tabell 1). Forskning kring hur födsloordning påver-
kar personligheten startade redan på 1920-talet av Alfred Adler (Stein, De Miranda & Stein, 
1988), och sedan dess har mycket forskning gjorts kring detta (bl a Argys, Rees, Avaraett & 
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Witoonchart, 2006; Weinstein & Sackhoff ,1987), men med motstridiga resultat. Harris 
(2001) har studerat nämnda tema, och hon menar också att ”hemmet inte är någon enhetlig 
miljö, utan en samling av små mikromiljöer där varje individ lever /…/ [Att] barn i samma 
familj har olika upplevelser av sin uppväxt och olika relationer till de andra familjemedlem- 
marna /…/ [vilket torde] sätta spår i barnets personlighet – och spåren borde finnas kvar när 
de har växt upp” (Ibid., s 74-75). Harris förklarar den förstföddes utsatta position som den 
som först får föräldrarnas odelade kärlek och uppmärksamhet, men som sedan detroniseras av 
konkurrenterna – nästkommande syskon; som den som uppfostras av oerfarna föräldrar; och 
som den som föräldrarna oftast skyller på. Allt detta tycker jag verkar högst rimligt, utifrån 
såväl min intuition som utifrån denna studies resultat. Men enligt Harris, som har gått igenom 
mängder av forskning kring detta tema, stöder inte forskningsresultaten denna ”logik”. Även 
Sulloway (1996) har fördjupat sig i samma ämne, och även han har studerat relevant forsk-
ning, men har jämfört med Harris (2001) kommit fram till det motsatta. Han konstaterar näm-
ligen, efter att ha metaanalyserat 196 st undersökningar, att den mesta forskningen faktiskt på-
visar att förstfödda – för att de positiva egenskaperna först – tycks mer resultatorienterade och 
ansvarstagande. Avseende mer neutrala egenskaper är de traditionella och konformistiska, 
medan deras negativa egenskaper är antagonism och avundsjuka. Om de lyckas blir de själv-
säkra; om ej, blir de neurotiska. Utifrån detta vill jag ingenting annat än att konstatera oenig-
heten. Jag anser dessa teman intressanta, och därmed inbjudande att forska vidare i.       
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