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1 Inledning 
Med anledning av min framtida yrkesutgång som gymnasielärare har jag under en längre tid 

varit intresserad av att skriva mitt examensarbete utifrån en ansats som tar fasta på 

gymnasieelevers perspektiv, det vill säga dem jag en dag ska arbeta med. Det föll sig även så 

att när stunden för mig att välja ämne för min uppsats började närma sig så var debatten kring 

främlingsfientlighet mer framträdande än vanligt i de svenska medierna (mycket på grund av 

Sverigedemokraternas ökade sympatier kring valet). Jag har även under flera av mina 

praktikperioder under utbildning fått ta del av många skolors och lärares oro kring resultaten i 

så kallade skolval, som ska simulera ett ”riktigt” nationellt val, där partier av främlingsfientlig 

karaktär ofta placerar sig väldigt högt med många röster. Med detta som bakgrund började jag 

kolla upp forskningsunderlag för en eventuell studie om mångkultur. Det som slog mig under 

denna process var att det fanns ganska gott om forskning och litteratur kring mångkultur som 

fenomen men förhållandevis lite som kopplade det till eller behandlande det utifrån ett 

ungdomsperspektiv. En idé trädde fram och min uppsats började ta form: mitt examensarbete 

skulle handla om gymnasieungdomars tankar om mångkultur. 

Mångkultur är ett omdiskuterat begrepp med mångtydiga innebörder. Av själva ordets 

uppbyggnad förstår vi att det handlar om kultur och att det är många kulturer. Med vad är 

egentligen en kultur? Och hur många kulturer måste vara inblandade för att det ska få kallas 

mångkultur? En av mångkulturalismens främsta förespråkare, forskaren och filosofen Will 

Kymlicka, menar att på grund av att mångkultur är ett så mångtydigt begrepp så kan det vara 

vilseledande att försöka generalisera utifrån det (1998:18). Om det nu är så att redan 

begreppet mångkultur är svårt att greppa och definiera så är det kanske inte konstigt att det i 

allmänhet tycks råda en osäkerhet hos gemene man om hur man bör ställa sig till fenomenet 

(jag syftar främst på de blandande känslor som ofta cirkulerar kring begreppet). 

Första gången begreppet mångkultur användes i Sverige var av Osmo Vatanen i Dagens 

Nyheter 1974 och det var då ett begrepp med positiv klang för att beskriva det pluralistiska 

Sverige med olika etniska grupper som levde sida vid sida (Gerle, 2000:10). Idag står vi dock 

i första hand inför en helt annan bild av mångkultur. Det vill säga den som beskrivs av media. 

Ove Sernhede (1996) talar om en ökning av intolerans mot främmande kulturer runt om i 

Europa. En förklaring till problemet som han lyfter fram och som dessutom har förstärkts av 

media är att det är ett uttryck hos människor som upplever främmande kultur som ett hot mot 

den egna, redan osäkra, kulturella identiteten (1996:89). Mångkultur målas ofta upp som en 

skräckbild av misär och elände där samhällets utslagna lever ett närmast gangsterliknande liv; 
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och det är förorterna med högt invandrarantal som brukar få symbolisera detta i det svenska 

samhället (Sernhede, 2002:45). 

Vidare uttryck för osäkerheten, eller skepticismen, kring mångkultur kan vi finna i den 

politiska debatten. Under de senaste åren har vi både i Sverige och i våra nordiska 

grannländer, liksom i många andra länder runt om i Europa, sett en växande sympati för 

politiska partier som kännetecknas av ett starkt kritiskt förhållningssätt till mångkultur och 

invandring (NE.se: Fremskrittspariet, Dansk folkeparti, Sverigedemokraterna; 2011-03-30). 

Här i Sverige fick vi under hösten 2010 partiet Sverigedemokraterna invalda i den svenska 

riksdagen. De har av vissa kallats rasister, vilket dock är en uppfattning som inte delas av alla. 

De flesta brukar dock kunna enas om att deras syn på invandringspolitik är av en 

främlingsfientlig karaktär, åtminstone enligt den definition av främlingsfientlighet vi får av 

nationalencyklopedin: ”avståndstagande från andra grupper grundat på kulturella skäl”, och 

den beskrivning som samma källa ger av själva partiet (NE.se: Sverigedemokraterna, 2011-

01-20). Det som kanske har varit mest framträdande hos Sverigedemokraterna är deras strikta 

invandringspoltik och av vad vi kan läsa om partiet på deras egen hemsida i fråga om just 

detta så fokuserar de väldigt mycket på just kultur. De talar om ”Ett stärkande av den svenska 

kulturen” och ”En öppen svenskhet med krav på invandrares anpassning och assimilering till 

det svenska samhället” (Sverigedemokraterna.se, 2011-01-20). Partiet Sverigedemokraterna 

kommer inte att behandlas i denna uppsats utan jag lyfter främst fram dem här som ett 

exempel på den kontrovers som råder kring begreppet mångkultur och dess innebörder. Dock 

kommer delar av de åsikter kring mångkultur som de ger uttryck för i sitt partiprogram att 

behandlas, både i perspektivet av tidigare forskning och teori men även i analysen av de 

fokusgruppsintervjuer som denna uppsats grundar sig på. 

Avslutningsvis skall jag även nämna att begreppet mångkultur inte enbart används i negativa 

ordalag idag. Vi har i Sverige en skolpolitik som i flera hänseenden kännetecknats av ett 

positivt förhållningssätt, åtminstone i styrdokumenten, till det mångkulturella samhälle 

Sverige idag är. I Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94 kan vi bland annat läsa att 

”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 

som ligger i en kulturell mångfald” (Skolverket, 1994:3), samt att skolan skall sträva efter att 

varje elev ”förstår och respekterar andra folk och kulturer” (Skolverket, 1994:12). 
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Jag hoppas att jag med denna inledning har kunnat belysa lite av den osäkerhet och 

tvetydlighet som råder kring mångkultur, både som begrepp men även som samhällsfenomen. 

Vidare ska jag genom denna uppsats med stöd i tidigare forskning och litteratur försöka 

bringa klarhet kring detta (och närliggande) begrepp, samt koppla problematiken till en analys 

av gymnasieungdomars tankar om mångkultur. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gymnasieungdomar tänker och reflekterar 

kring begreppet mångkultur.  

Följande frågeställningar kommer att aktualiseras i uppsatsen: 

 Hur resonerar ungdomar kring begreppet mångkultur i relation till det övergripande 

samhället? 

 Vilka tankar har ungdomar kring invandring, kulturell tillhörighet och 

främlingsfientlighet? 

Det ska tydliggöras redan här att formuleringen ”ungdomar” inte skall förstås i något 

representativt sammanhang. Studien grundar sig på gruppintervjuer med ett begränsat antal 

individer som, det framkom i studien, hade åsikter av tydlig politisk agenda. Jag kommer att 

gå djupare in på detta under metodavsnittet. 

1.2 Avgränsningar 

I denna uppsats har jag gjort vissa avgränsningar gällande främst deltagarna i den 

undersökning som ligger till grund. Jag har valt att enbart tillfråga ungdomar som går på 

gymnasiet av flera anledningar. Främst på grund av aktualitet för mitt blivande yrke då jag 

studerar till gymnasielärare. Med detta som bakgrund valde jag en grupp deltagare som bestod 

av ungdomar som gick sista året på gymnasiet. Denna målgrupp hade åldern inne för att själva 

avgöra om de ville delta i studien eller ej. Detta innebar även att flera av dem var potentiella 

förstagångsväljare, vilket jag hoppades skulle bidra till att deras resonerande kring en högst 

politiskt fråga (mångkultur) skulle vara reflexivt och därmed bidra till ett rikt empiriskt 

material. Jag har även valt att begränsa antalet deltagare till tio stycken. Detta har i första 

hand med tidsskäl att göra, fler fokusgruppsintervjuer med fler deltagare skulle innebära ett 

alldeles för stort material för att jag på ett kvalitativt sätt skulle kunna behandla det. Det är 

dock ingen slump att jag valt just tio stycken (fem i var grupp). Det är i inspiration av bland 
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annat Heléne Thomsons (2002) inrådan kring reflexiva intervjuer som jag gjort detta val, 

vilket jag kommer att gå in närmare på i metodkapitlet. 

1.3 Disposition 

Kapitel 1 börjar med en inledning till mitt arbete om mångkulturens innebörder och 

presenterar syfte, frågeställningar samt avgränsningar för mitt forskningsområde. 

Kapitel 2 inleds med begreppsdefinitioner. Därefter presenterar och diskuterar jag tidigare 

forskning och teori kring ämnet mångkultur. 

I kapitel 3 presenterar jag de metodologiska val jag gjort tillsammans med en diskussion som 

avser motivera mina val. 

I kapitel 4 analyserar jag resultaten av den studie jag genomfört om ungdomars tankar kring 

mångkultur. Den avslutas med en sammanfattande rubrik där jag tar upp de viktigaste delarna 

av min analys i anknytning till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Kapitel 5 utgör avslutningen på denna uppsats där jag presenterar några inslag som av olika 

anledningar inte fick plats eller kom med i denna uppsats, samt, utifrån uppsatsen ämne, ger 

några förslag för vidare forskning i ämnet mångkultur.  
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2 Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för central forskning kring ämnesområdet mångkultur. 

I anslutning till detta kommer även annan forskning och litteratur att beröras som är relevant 

för förståelsen av mångkultur ur ett ungdomsperspektiv. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Jag ska nu försöka ge en definition av det mångtydiga begreppet mångkultur som är centralt i 

denna uppsats. Till att börja med skriver Elisabeth Gerle (2000) i Mångkulturalismer och 

skola? att begreppet mångkulturalism användes första gången av Osmo Vatanen 1974 i en 

artikel i Dagens nyheter och var en betäckning av positiv klang för att beskriva det 

pluralistiska Sverige där kulturella grupper levde sida vid sida (2000:10). Relationen till och 

betydelsen av begreppet idag kan man säga är betydligt mer komplicerad. Stuart Hall (2001) 

skriver att termen mångkultur har fått en flytande betydelse och föreslår en distinktion mellan 

mångkultur och mångkulturalism. Där mångkultur beskriver den sociala karaktären och 

problemen som måste hanteras i ett samhälle där flera kulturella grupper måste leva ihop och 

samverka. Medan mångkulturalism handlar om strategier och politik som kan användas för att 

hantera de problem som kan uppstå i ett mångkulturellt samhälle (2001:209). I enlighet med 

denna distinktion så är det i första hand mångkultur som kommer att behandlas i denna 

uppsats. Ytterligare en distinktion som kan vara värd att notera kring begreppet mångkultur är 

den som Will Kymlicka (1998) gör om mångkulturell stat. Kymlicka påpekar att en stat som 

är att bedöma som mångkulturell kan vara det på främst två sätt. Det kan antingen röra sig om 

en stat bestående av flera nationella minoriteter (dvs. mångnationell stat) eller en stat 

bestående av flera etniska minoriteter (dvs. polyetnisk stat) eller, kanske vanligast, en 

blandning av dessa båda som lever sida vid sida med varandra och den kulturella majoriteten 

(1998:14, 21, 22). I den här uppsatsen kommer främst det ”tillstånd” som Kymlicka benämner 

som polyetniskt att avses med termen mångkultur. 

Ytterligare ett begrepp som kan kräva en definition är etnicitet. Etnicitet är ett begrepp som 

kan användas inom en mängd olika områden när man talar om kultur, ursprung, tillhörighet 

etc. i denna uppsats skall det dock förstås i relation till mångkultur, dvs. som ett berikande av 

förståelsen av begreppet mångkultur. I Nationalencyklopedin beskrivs etnicitet som 

”tillhörighet till en etnisk grupp, en social relation mellan grupper av människor vilka ser sig 

själva som kulturellt distinkta i relation till andra grupper” (NE.se: Etnicitet, 2011-03-24). 

Denna definition kan kompletteras med den som står att läsa i Svenska Akademiens ordlista 

(2006) där etnicitet benämns som ”identifikation med en etnisk grupp” och etnisk med 
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”utmärk[ande för en] folkstam”. Dock bör det redan här ges en avgränsning kring begreppet. 

Denna tillhörighet som man ofta talar om när det rör sig om etnicitet är inget naturligt givet 

eller fast ursprunglig samhörighet. Ove Sernhede (2002) menar tvärt om att sådana hävdanden 

är att betrakta som mytologi. Föreställningar om etnicitet har enligt honom ”ett nära släktskap 

och en i det närmaste sammanfallande historia med nationalismen.” (2002:227). Det vill säga 

det erbjuder medlemmarna en känsla av gemenskap. Sernhede poängterar dock att det trots 

den mängd böcker som skrivits om ämnet inte är helt lätt att ringa in vad etnicitet är 

(2002:229). En liknande syn på begreppet etnicitet kan vi finna hos Åke Daun (1999) då han 

påpekar att etnisk tillhörighet är något som är socialt konstruerat och är en status som 

kollektivt tillskrivs vissa individer, många gånger görs detta både av medlemmarna i gruppen 

och av de utomstående. Tillskrivning kan ske på många olika grunder men ofta rör det 

språklig och/eller religion (1999:172). Fredrik Barth (1998) listar några exempel på vad som i 

generella antropologiska sammanhang förstås som en etnisk grupp; det är ett sätt att beteckna 

en population som 1) till stor del är biologiskt självbevarad 2) delar fundamentala kulturella 

värden 3) har skapat en plats för kommunikation och interaktion 4) har ett medlemskap som 

identifierar sig själv och identifieras av andra som en kategori särskiljd från andra kategorier 

(1998:10-11). Om vi åter knyter an till Nationalencyklopedins och Svenska Akademiens 

definition av begreppet etnicitet, där ”tillhörighet” eller ”identifikation med en etnisk grupp” 

var nyckelord, så förstås ofta etnicitet i relation till en grupp, vilket även framgått av de övriga 

referenser i detta stycke. Med detta som bakgrund så är det i första hand tillhörighet eller 

gemenskap som jag kommer att använda som centralt för förståelsen av begreppet etnicitet i 

denna uppsats. Det vill säga att etnicitet, eller en etnisk grupp, innebär en gemenskap av 

människor som själva och av ”många” andra betraktas som en etnisk grupp. 

Avslutningsvis ska jag nämna några korta ord om begreppet kulturell grupp och hur det 

kommer att användas genom uppsatsen. I första hand är det Will Kymlickas (1998) definition 

av ordet kultur som jag kommer att utgå ifrån vid definitionen av kulturell grupp. Han menar 

att kultur, i sammanhanget mångkultur, är att betrakta som något som förser människor med 

ett meningsfullt sätt att leva över hela ”skalan”. Kulturen som är knuten till en grupp 

människor på detta sätt tenderar att tillhöra ett särskilt territorium och dela ett språk, även om 

fallet inte alltid är så (1998:86). Eftersom definitionen av kulturell grupp är ganska lik den av 

etnicitet eller etnisk grupp så kommer de i denna uppsats att användas synonymt, trots att det 

är möjligt att särskilja dem, då det inte kommer att påverka uppsatsen nämnvärt och göra den 

betydligt mer sammanhållen och konsekvent. 
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2.2 Liberalism och mångkultur 

Framträdande i forskning som rör mångkultur är liberalism. Anledningen till detta, och att 

liberalismen får ett stort utrymme i denna uppsats, är för att de flesta västerländska 

demokratier idag definierar sig själva som liberala demokratier. I Nationalencyklopedins 

definition av demokrati så poängteras att demokrati har tagit en mängd olika skepnader 

genom historien men att den moderna varianten brukar kallas liberal demokrati och 

kännetecknas av bland annat folkmakt, fri- och rättigheter, rättsäkerhet och maktdelning 

(NE.se: demokrati, 2011-03-25). Will Kymlicka (1998) poängterar även att praktiskt taget alla 

liberala demokratier idag är mångkulturella och följaktligen måste hantera ”situationen” på ett 

demokratiskt eller liberalt sätt (1998:34). Ytterligare en åskådning som bör nämnas i 

sammanhanget av mångkulturell politik är kommunitarismen. Charles Taylor, en framstående 

filosof inom kommunitarism, betonar en större betydelse av gemenskap och erkännande för 

en individs identitet än vad liberalism traditionellt gör. Taylor (1994) skriver att ”vår identitet 

delvis formas av andras erkännande, eller frånvaro därav, och ofta miss-kännande, så att en 

person eller en grupp av människor kan lida verklig skada, drabbas av en verklig 

förvanskning, om människorna eller samhället runtomkring dem återspeglar en inskränkt eller 

förnedrande eller föraktlig bild av dem.” (1994:37). Kommunitarism kommer dock inte att 

behandlas vidare i denna uppsats av främst två skäl: För det första på grund av den 

avgränsning jag gjorde i början av detta stycke; de flesta västerländska demokratier betecknar 

sig idag som liberala demokratier. Och för det andra så är det inte alltid självklart vart 

gränsen mellan liberalism och kommunitarism går; för att undvika missförstånd och 

sammanblandning fokuserar jag därför på den mest inflytelserika av de båda utanför den 

filosofiska sfären, vilket är liberalism. 

En av de främsta förespråkarna för mångkultur och kulturella minoriteters rättigheter är 

liberalen Will Kymlicka (1998). Hans forskning om mångkultur utgår på många sätt från den 

liberalistiska synen på individens frihet och jämlikhet. I Mångkulturellt medborgarskap 

skriver han att det finns två centrala förutsättningar för ett gott liv - att leva i 

överensstämmelse med sina egna övertygelser utan rädsla för diskriminering samt att ha 

friheten att ifrågasätta dessa trosföreställningar så att man kan bilda sig en ny och bättre – och 

att dessa främjas genom till exempel en liberal uppfostran, utbildning och yttrandefrihet 

(1998:91). Kymlicka hävdar även att det är en liberal demokratis mest grundläggande 

skyldighet att säkerställa de enskilda medborgarnas frihet och jämlikhet oavsett 
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grupptillhörighet (1998:43). Vidare nämner han att liberalismen i regel vill ha en rik och 

skiftande kultur, därför är det viktigt att det finns möjlighet till att berika varandra (1998:113). 

Även Elisabeth Gerle (2000) vill, likt Kymlicka, föra fram en positiv syn på mångkultur och 

hävdar att detta kan göras bland annat genom att påpeka att vi alla faktiskt är bärare av 

mångfald och att kultur därför inte skall betraktas som något statiskt eller fast knutet till en 

specifik grupp (2000:42). Även detta är något som Kymlicka (1998) lyfter upp. Han hävdar 

att en kulturell grupps band till den egna kulturen oftast är väldigt starka, rent av så starka att 

de aldrig helt kan släppas, och därför inte kan begäras att man ska släppa (1998:97). Detta 

menar Kymlicka beror på bland annat att primärt fokus för självidentifikation är tillhörighet 

och inte prestation, för de flesta, så en attack mot den egna kulturen upplevs därför även som 

ett hårt slag mot individen själv (1998:100-101). Dock menar Kymlicka att människor har 

förmågan att distansera sig själva och ifrågasätta sin självidentitet, de behöver bara ges rätt 

verktyg för att kunna göra detta. Dessa verktyg får man bland annat genom utbildning och 

uppfostran (1998:103). Liberala kulturer eller kulturer i liberaliseringsprocess underlättar 

detta arbete för dess medlemmar, menar Kymlicka, då dessa är mer benägna att söka svar 

även i andra liberala kulturer (1998:98). 

Även inom liberalismen framkommer det att det finns olika sätt eller ideal för hur man bör 

förhålla sig till mångkultur. Att skydda en persons kulturella tillhörigheter medför kostnader 

för andra personer och intressen, och man måste därför avgöra när dessa kostnader är 

berättigade (Kymlicka, 1998:118). Ett sätt att göra detta på är det som Kymlicka kallar 

välvilligt förbiseende. Detta förhållningssätt som han menar att många liberaler delar innebär 

att människors intressen och kulturella tillhörighet får ett tillräckligt skydd genom 

medborgarskapets gemensamma rättigheter. Ytterligare skydd än detta av kulturer anses 

oberättigat och rent av som politisk orättvisa då man menar att en värdefull kultur inte bör ha 

några problem att locka till sig anhängare (1998:118). 

Ett annat förhållningssätt till mångkultur är att man tvärt om anser att kulturella grupper och 

människors kulturella tillhörighet bör skyddas utöver de medborgerliga rättigheterna. Man 

talar då om gruppspecifika rättigheter och polyetniska rättigheter och det är ofta denna typ av 

rättigheter och skydd man brukar koppla till det som kallas mångkulturell politik (Kymlicka, 

1998:39). Dessa brukar ofta påpeka samhället ansvar i form av lagar mot diskriminering, 

arbete mot fördomar och erkännande av kulturella grupper i offentliga dokument (1998:107).  

En vanlig anledning till att man ser ett behov av denna typ av specifika rättigheter för 
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kulturella grupper är att man menar att vissa kulturella grupper redan från start är 

missgynnande i ett samhälle på grund av sin kultur (1998:39). Kymlicka som själv är en 

förespråkare för detta synsätt menar att differentierade behov kräver differentierad behandling 

(1998:124). Den sanna jämlikhetens kärna ligger alltså inte i identisk behandling enligt 

honom utan i hur olikheter tillgodoses (1998:119). Thomas Hylland Eriksen (1993) lyfter 

dock fram ett exempel på att mångkulturens vilja till att bevara kulturell pluralism inte får gå 

till en överdrift. Exemplet är tagit från Kanada, Mauritius och Australien där han menar att 

kulturell mångfald har uppmuntrats till en sådan grad att medborgarna inte bara har givits 

rätten till kultur utan även i många fall tvingas pryda sig med etniska betäckningar. Eriksen 

kallar detta mångkulturalismens paradox och till följd av denna kan det uppkomma en helt 

annan typ av ojämlikhet än den som vanligen rapporteras i dessa sammanhang (1993:117). 

Av naturliga skäl är invandring en het fråga när det kommer till mångkultur. I relation till 

liberalismen, om vi hårdrar den, så borde fullständigt öppna gränser vara alternativet då vi 

inte kan ta oss rätten till att styra var människor ska få bosätta sig. Dock kan liberalismen 

tillåta oss att göra vissa restriktioner när det kommer till invandringen om vi accepterar att 

liberala stater inte bara existerar för att skydda individers vanliga rättigheter utan även för att 

skydda deras kulturella tillhörighet och kulturella rättigheter (Kymlicka, 1998:136). 

2.3 Kulturrelativism 

Ett tillstånd många fruktar till följd av allt för liberalt förhållningssätt till mångkultur och 

mångkulturell politik är en form av kulturrelativism där allt blir tillåtet i mångkulturens namn. 

Elisabeth Gerle (2000) framhåller utdrag från Thomas Hylland Eriksen där han menar att 

detta är en form av vänsterorienterad rasism/främlingsfientlighet som man bör akta sig för, 

liksom den mer högerorienterade, om utgångspunkten är att uppnå rättvisa (1993:16-17). 

Eriksen (1993) framhåller själv i sin egen bok Etnicitet och nationalism att man bör minna att 

kulturella minoriteter inte är mer homogena än andra grupper av människor och att det kan 

finnas viktiga skillnader i åsikter och värderingar inom dessa grupper. Han exemplifierar detta 

med ett fall från Mauritius under 1980-talet då muslimer tilläts avgöra interna civilmål själva, 

vilket det senare visade sig att det rådde stor oenighet om vad man ansåg om detta, framför 

allt var det kvinnorna som motsatte sig detta. Ett liknande fall har uppdagats i Norge där 

staten informellt tillät romer att ta sina barn i tidig ålder ur skolan på grund av att gorgio-

skolan stred mot deras kultur. Föga förvånande, enligt Eriksen, anklagade snart en ung rom 

staten som skyldig till at han var analfabet (1993:177). 
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2.4 Mångkultur ur ett genusperspektiv 

En annan viktig fråga i forskning kring mångkultur, eller i vissa fall en invändning mot 

mångkultur, är kvinnans ställning. En av de som ser en motsättning mellan mångkultur och 

feminism är statsvetaren och filosofen Susan Moller Okin (2002). Hon menar att kulturella 

minoriteters rättigheter i första hand måste tjäna för att förbättra läget för kulturens 

medlemmar och inte för kulturen själv (2002:31). Även Will Kymlicka (1998) lyfter upp ett 

liknande förhållningssätt då han menar att en liberal uppfattning kräver frihet och jämlikhet 

även inom kulturella grupper precis som det krävs mellan kulturella grupper (1998:164). 

När det kommer till kulturella grupper som inte uppfyller de liberala kraven om frihet och 

jämlikhet, för bland annat kvinnor, så kan man ana lite olika förhållningssätt inom 

forskningen. Kymlicka (1998) kan sägas förespråka en lite mjukare metod då han menar att 

det faktiskt blir svårt att förbjuda en kulturell grupp från att existera på grund av 

grundläggande mänskliga rättigheter (1998:168). Han menar att det istället är bättre att 

försöka främja en liberalisering inom dessa grupper (1998:180). Okin (2002) är betydligt 

hårdare i sitt sätt att se. Hon framhåller till exempel att om det rör sig om en kultur som är 

starkt patriarkal så vore det kanske bättre för kvinnorna, som föddes in, i denna kultur om 

kulturen dog ut eller förändrades så att den uppfyllde liberala kriterier (2002:30). Till en första 

anblick så kanske skillnaderna mellan dessa båda förhållningssätt inte verkar så stora men 

kärnan till skillnaden ligger i själva processen. Kymlicka (1998) menar att liberaliseringen av 

en kultur är en process som kan ta tid och att vi bör främja och stödja processen. Det 

förhållningssätt som Okin (2002) framhåller menar att det ska väldigt mycket till för att man 

av godtagbar anledning skall ge ett stöd åt en kultur som beviserligen begränsar kvinnors 

valmöjligheter eller undergräver deras välbefinnande (2002:30). 

Okin (2002) framhåller att det i de flesta kulturer finns patriarkala inslag men att de 

minoritetskulturer som eftersträvar grupprättigheter i den sekulariserade västvärlden ofta är 

mer patriarkala än den omgivande majoritetskulturen (2002:23). Skillnaden mellan 

majoritetskultur och minoritetskultur i detta fall menar hon är att i den sekulariserade världen 

så är åtminstone kvinnor och män juridiskt berättigade samma rättigheter, så är inte alltid 

fallet när det kommer till de inflyttade minoritetskulturerna i de sekulariserade samhällena 

(2002:22). Som exempel på detta lyfter hon fram tvångsgifte, våldtäkt och könsstympning 

som kvinnokränkande inslag i vissa kulturer och menar att ett brott mot en kvinna ofta 

betraktas mer som en skymf mot familjen snarare än mot kvinnan själv i de mer patriarkala 
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kulturerna (2002:21). Enligt henne blir slutsatsen av mångkulturens problem att oavsett vem 

som handlar orätt så blir det alltid kvinnan som får lida (2002:25). 

Även Elisabeth Gerle (2000) menar att jämställdhet mellan könen alltid måste bejakas oavsett 

situation (2000:37). Dock så menar hon att det faktiskt pågår ett arbete inom snart alla 

kulturer för att ifrågasätta traditionella könsroller; men att tankar kring kultur som något 

essentiellt, statiskt och oföränderligt där vissa könsroller ingår som en självklar del riskerar att 

göra arbetet betydligt svårare (2000:15). Hon menar vidare att ett vi och dem-tänk kring kultur 

kan vara förödande för jämlikhetsarbetet inom kulturer då det lätt gör att man blundar för de 

förtryckande inslagen i sin egen kultur och bara beskyller andra för det. Hon påpekar att det 

till exempel finns både svenskar och invandrare som utför våldtäkter men att det lätt blir att 

man beskyller de andra för det (2000:39). Gerle föreslår att man istället för att göra frågan om 

kvinnosynen till ett kulturkrig bör ställa frågorna gemensamt, över kulturgränserna, vad man 

kan göra för att den kränkande kvinnosynen skall hejdas (2000:40). 

2.5 ”Främmandeskap” 

Ett fenomen som dyker upp i forskning som rör mångkultur och kulturell identitet är 

främmandeskap eller ett tänkande i termer av vi och dem. Detta kan sägas innebära att man 

identifierar sig själv och den egna gruppen utifrån att vi inte är som dem. Ove Sernhede 

(2002) skriver i Alienation is my nation att en del av de ungdomskulturer vi kan se idag, i hans 

fall specifikt hiphop-kulturen i Sverige, ”kan ses som uttryck för en strävan att motverka den 

utveckling som under det senaste decenniet delat upp det svenska samhället i ’vi och d[e]m’” 

(2002:15). Vidare poängterar Sernhede i samma bok att det under både 1980- och 1990-talet 

har ”den som inte är som ’vi’ stigmatisera[t]s och demonisera[t]s” (2002:48). Han lyfter även 

upp forskning gjord av Anders Lange som har visat att mellan 30-50% av invandrarna som 

tillfrågats i studien hade minst ett par gånger under det gångna året blivit utsatta för hot, 

trakasserier, kränkande och/eller förolämpande bemötande på allmänna platser på grund av 

sin utländska bakgrund (2002:47). 

I Etablerade och outsiders av Norbert Elias och John L. Scotson (1994) belyser de hur man i 

en engelsk industriförort kan se hur de etablerade börjar distansera sig från de nyinflyttade i 

ett bostadsområde. ”Man iakttar ständigt hur medlemmarna av gruppen som har större makt 

än andra grupper som de står i ömsesidig beroenderelation till uppfattar sig själva som bättre 

än de andra” (1994:XIX). Det är inte svårt att se koppling mellan detta och det Ove Sernhede 

(2002) talar om i sin bok. Det verkar finnas en risk för att de etablerade i ett område 
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distanserar sig från de nyinflyttande, eftersom de inte är som oss, både i fall av mångkultur 

och av klass. Även Frantz Fanon (1971) har skrivit om främmandeskap i boken Svart hud, 

vita masker, där han i första hand diskuterar vitas och svartas relation till varandra och menar 

att dessa är instängda i sin egen hudfärg och den roll de tilldelats pågrund av denna (1971:27). 

När det kommer till det främmande så kan vi se exempel på detta i Fanon då han poängterar 

att den svarte inte bara är svart utan har blivit satt i den situationen att han/hon är det i 

förhållande till den vite, det vill säga den svarte är något annat; ”Ty den svarta människan 

måste inte bara vara svart, hon måste vara det i förhållande till den vita människan” 

(1971:107). 

I Thomas Hylland Eriksens (1999) Kulturterrorismen – en uppgörelse med tanken om 

kulturell renhet lyfter han fram att ”Problemet med varje gemenskap är att alla inte kan vara 

med” (1999:24). Vidare poängterar han att det på grund av att det finns en tanke hos många 

människor om att den nationella identiteten är naturlig så förväntar man sig även att det inte 

kan bli annat än bråk när man har med invandrare och minoriteter att göra. Enligt Eriksen 

resulterar detta i en självuppfyllande profetia (1999:24). Eriksen vänder sig emot detta och 

menar att kulturell identitet inte nödvändigtvis måste följa den nationella. Tvärt om är varje 

nationalistisk ideologi ett försök att fixera något som av nödvändighet är skiftande. Eriksen 

exemplifierar med lutfisken för Norge, att om man förkunnar för folket vad som är del av en 

nations kultur så blir den till slut något mer. En stelnad symbol utanför sig själv som står för 

det gemensamma i en nation; något vi talar om men inte nödvändigtvis lever efter (1999:26-

29). Om vi ska knyta ihop detta resonemang så kan vi säga att tanken om det typiska för en 

nation bygger på att man har tagit något som förändras över tid och låst det, lyft upp det till en 

symbol. Detta i kombination med föreställningen om kulturell och nationell gemenskap gör 

att bara de som accepterar dessa symboler som något eftersträvansvärt får vara med i 

gemenskapen. 

Även Elisabeth Gerle (2000) skriver om motsättningen mellan olika kulturer i en rapport från 

Utbildningsdepartementet. I denna skriver hon att man ofta kan se prov på motstånd från 

svenskars, det vill säga svensk i etnisk bemärkelse, sida då det skall byggas exempelvis en 

moské eller annan kultur-/religionsbunden byggnad. Men hon vill poängtera att det inte alltid 

behöver handla om en motsättning mellan det svenska och det främmande, utan det kan även 

vara en fråga om hur olika personer ser på religionsfriheten. Gerle säger att vi länge har haft 

det som en omhuldad rättighet i Sverige att ha en offentlighet fri från religion och att 

problemet uppstår då det kommer nya människor som ifrågasätter detta. Enligt Gerle behöver 
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det alltså inte vara säkert att alla konflikter där flera olika kulturer är inblandade behöver vara 

av naturen vi och dem beroende på kultur, det kan även handla om en konflikt mellan 

sekularism och religion (2000:26). Det jag tror Gerle vill visa med detta är att vi inte skall 

vara för snara att kategorisera en konflikt i det mångkulturella som en kamp mellan två 

statiska grupper, ett vi och dem. Olika konflikter kan stå mellan grupper som vid en första 

anblick alltid verkar vara samma, svenskar och de främmande, men om vi tittar närmare så 

kan vi upptäcka att det inte alltid behöver vara denna grova uppdelning av människor. Det vill 

säga att grupperna är flytande när det kommer till dess medlemmar, ingen grupp är statisk. 
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3 Metod och material 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för mitt val av metod, urval och fält, material, 

etiska överväganden, validitet och reliabilitet, samt avslutnings en metoddiskussion. 

3.1 Val av metod 

Jag har valt att ha en kvalitativ ansats i min undersökning för denna uppsats. Anledningen till 

detta val var att jag var intresserad av ungdomars tankar och reflektioner kring ämnet och 

ansåg därför att en kvalitativ ansats vore bäst lämpad för detta (Bryman, 2001:249-250). Mitt 

val får vissa konsekvenser för generaliserbarheten i uppsatsen. Eftersom jag bland annat inte 

gjort något sannolikhetsurval, vilket kvantitativa forskare ofta menar är ett av kraven för att 

kunna göra statistiska generaliseringar (Fejes & Thornberg, 2009:230), så bör min uppsats 

inte betraktas som generaliserbar i statistisk bemärkelse. Däremot kan kvalitativa 

undersökningar betraktas som generaliserbara ur en annan synvinkel. Andreas Fejes och 

Robert Thornberg (2009) menar att man i kvalitativa undersökningar kan tala om analytisk 

generalisering vilket innebär att man kan betrakta resultatet av en kvalitativ undersökning 

som en arbetshypotes. Forskningen kan då ses som att den tillhandahåller ett perspektiv 

snarare än anspråk på att representera sanningen; undersökningen kan ge vägledning åt 

läsaren att efter välöverlagd bedömning avgöra om hur en situation kommer att te sig 

(2009:230). Som resultatet av mina fokusgruppsintervjuer kommer att visa längre fram i 

uppsatsen bör dock inte denna studie heller betraktas som analytiskt generaliserbar; eftersom 

deltagarna utgjorde väldigt homogena grupper i fråga om åsikt och utbildning, samt att man 

kunde märka av en väldigt tydlig politisk inriktning i deras uttalanden. 

I kvalitativ forskning ställs författaren inför andra utmaningar än om forskningen vore mer 

kvantitativt inriktad. Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) uttrycker det på följande 

sätt: ”Utmaningen i kvalitativ analys är att skapa mening ur en massiv mängd data. Det 

handlar om att skilja mellan det betydelsefulla och det triviala och att identifiera 

betydelsefulla mönster” (2009:32). Kvalitativ forskning ställer även krav på forskaren att ha 

ett reflexivt förhållningssätt till sin forskning. Det vill säga att denne hela tiden reflekterar 

över sitt metodval och tillvägagångssätt, perspektiv och teoretiska utgångspunkter, förståelse 

och värderingar samt över hur man som forskare influerar och influeras av deltagarna som 

ingår i undersökningen (2009:221). 
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3.2 Fokusgruppsintervjuer 

Den metod jag har valt för min undersökning i denna uppsats är fokusgruppsintervju. Alan 

Bryman (2001) menar att fokusgrupper kan användas vid forskning då forskaren önskar söka 

en förståelse för varför deltagarna tänker och reflekterar som de gör kring ett specifikt ämne 

(2001:326-327). Detta var en ansats jag ville göra med min undersökning. Dessutom 

tilltalades jag av tanken i den reflexiva intervjuformen som Heléne Thomsson (2002) 

uttrycker; att de som ställer upp i undersökningen inte betraktas som personer som skall 

lämna information ifrån sig, informanter, utan snarare som delaktiga i konstruktionen av 

kunskap, därav deltagare (2002:55). På samma sätt blir intervjuaren mer av en moderator i 

detta sammanhang. Den reflexiva ansatsen passade mig bra då jag ville att deltagarna i min 

undersökning skulle känna att de hade möjligheten att prata fritt om ämnet mångkultur och 

jag styrde egentligen inte samtalens riktingar mer än att jag såg till att det stannade inom 

ramen för ämnet. Eftersom jag ville att deltagarna skulle kunna samtala fritt, och faktiskt 

känna att samtalet var givande även för dem, så var det viktigt för mig att de skulle känna sig 

bekväma i situationen och inte känna tvång om att utelämna sig själva. Thomsson (2002) 

menar att det är för detta som gruppintervju lämpar sig bäst: 

”*Gruppintervjuer kan användas vid+ undersökningar som rör teman som mycket väl kan 
diskuteras utan att deltagarna behöver utlämna sig. *…+ Gruppintervjuer kan användas i 
många sammanhang, men man bör alltid vara mån om att ingen ska känna sig tvingad 
att utelämna sig inför andra i en gruppintervju.” (2002:71). 

Thomsson (2002) säger vidare att vid fokuserade gruppintervjuer så kan det vara bra om 

deltagarna känner varandra innan för att öka säkerheten i gruppen. Detta är dock viktigare vid 

mindre grupper, ca 2 deltagare, än vid större, 4-5 deltagare (2002:73). 

Avslutningsvis skall det nämnas lite om distinktionen/förhållandet mellan fokusgruppsintervju 

och vanlig gruppintervju. Alan Bryman (2001) listar följande anledningar till att det finns en 

uppdelning mellan de båda: 1) Vid en fokusgrupp brukar man ha betoning på ett visst tema 

eller ämnesområde, 2) Gruppintervju kan ibland väljas till följd av ekonomiska skäl, detta 

brukar dock inte vara skälet för fokusgrupper, 3) Den som arbetar med fokusgrupper är alltid 

intresserad av hur individer i egenskap av gruppmedlemmar diskuterar en viss fråga. Bryman 

påpekar dock att distinktionen inte är särskilt klar och att de båda ofta används synonymt 

(2001:324-325). 
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3.3 Urval och fält 

Gällande urvalet för undersökningen har jag använt mig av ett tillvägagångssätt som brukar 

benämnas snöbollsurval eller kedjeurval (Bryman, 2001:115). Det gick till så att jag tog 

kontakt med en gymnasielärare som jag stött på under en av mina VFU-perioder på 

lärarprogrammet och bad denne om lov att genomföra en undersökning med några av dennes 

elever. Väl på plats, efter kort presentation, frågade jag om det fanns några som kunde tänka 

sig att ställa upp på en fokusgruppsintervju. Jag förklarade att jag behövde två grupper om 

fem personer i varje och lät sedan dem själva sköta gruppsammansättning och deltagare. 

Anledning till att jag gjorde detta var först och främst att jag ville ha grupper som kände sig 

bekväma med varandra, eftersom de inte kände mig, så att det skulle bli ett gott samtalsklimat 

och följaktligen ”rikare” empiriskt material. Men det var även för att jag insåg att hur jag än 

skulle kunna försöka att göra ett urval som gav så representativa grupper som möjligt så 

skulle det bli omöjligt att sammansätta fokusgrupper som man skulle kunna generalisera ifrån; 

därav lämnade jag det helt enkelt upp till deltagarna själva. 

Deltagarna som slutligen ställde upp i fokusgruppsundersökningen gick samtliga tredje året på 

yrkesförberedande gymnasieprogram, vilket skall hållas i minnet då det kan ha påverkat 

resultatet, i en skola om cirka ett och ett halvt tusen elever med både yrkes- och 

studieförberedande utgångar. Alla deltagare gick inte samma yrkesförberedande program men 

de delade undervisning i flera ämnen. Gymnasieskolan de gick på ligger i en mellanstor 

svensk stad, omkring åttiotusen invånare, i södra delen av Sverige. Deltagarna har i uppsatsen 

getts fiktiva namn för att skydda deras identitet och uppfylla konfidentialitetskravet (Bryman, 

2001:440). Här följer en kort, avpersonifierad, presentation av de tio deltagarna. 

Fokusgrupp 1: Adam, 18 år, född i Sverige och har svenska föräldrar. Bengt, 18 år, född i 

Sverige och har svenska föräldrar. Carl, 18 år, född i Sverige och har svenska föräldrar. 

Daniella, 18 år, född i Sverige och har svenska föräldrar. Emelie, 18 år, född i Sverige och har 

svenska föräldrar. 

Fokusgrupp 2: Fredrik, 18 år, född i Sverige och har svenska föräldrar. Gustav, 18 år, född i 

Sverige och har svenska föräldrar. Hakim, 18 år, född i Sverige och har föräldrar med 

invandrarbakgrund. Ivan, 18 år, född i Sverige och har föräldrar med invandrarbakgrund. 

Juan, 18 år, född i Sverige och har föräldrar med invandrarbakgrund. 

När det kommer till själva utformningen av intervjuerna så var de av ostrukturerad form 

(Bryman, 2001:301). Det vill säga att jag som intervjuledare eller moderator inte hade några 
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självklara frågor vid intervjutillfället utan endast ett papper med ämnen inom och närliggande 

till mångkultur, med tillhörande underfrågor/underämnen, som jag ville att deltagarna skulle 

beröra under intervjuerna (se bilaga 1). Det var ganska likt den ”checklista” Staffan Larsson 

(1986) nämner i Kvalitativ analys, vilken används som ett sätt att säkerställa sig om att 

intervjuerna behandlar samma ämnen utan att vara identiska (1986:26-27). Anledning till 

detta val från min sida var först och främst av den anledningen att det lämpade sig bäst till den 

intervjuform jag valt. Heléne Thomsson (2002) skriver i Reflexiva intervjuer att det kan finnas 

flera olika skäl bakom att göra gruppintervjuer men att ett av dessa kan vara ett rent 

kunskapsmässigt; då man i en gruppintervju får fram en annan slags kunskap genom att 

deltagarna tillsammans bygger upp sitt berättande i ett samspel med varandra (Thomsson, 

2002:71). Detta bedömde jag som det önskvärda för min undersökning då jag var intresserad 

av ungdomarnas tankar och reflektioner kring mångkultur. Jag ansåg att för mycket struktur i 

intervjun hade kunnat skada deltagarnas förståelse av ämnet som jag ville att de gemensamt 

skulle skapa, även om det givetvis fanns utrymme för olika synpunkter och 

meningsskiljaktigheter. Jag skall även nämna att jag upplevde det som att den här ansatsen 

fungerade mycket bra i fokusgruppintervjuerna och det rådde ett gott samtalsklimat. 

Under gruppintervjuerna använde jag mig av bandspelare för att spela in samtalen. Heléne 

Thomsson (2002) påpekar att många kan uppleva ett obehag av vetskapen om att det de säger 

spelas in och att de upplever ett större krav på hur de uttrycker sig, hon menar att det är viktigt 

att ta med detta i sin bedömning om man ska använda bandspelare eller ej vid en intervju 

(2002:89-90). Anledningen till att jag valde att ha bandspelare var att jag skulle kunna 

koncentrera mig fullt på samtalet och ställa följdfrågor etc. utan att behöva ta uppehåll för att 

föra anteckningar. Att ta uppehåll för att föra anteckningar kan i sig även vara ett störande 

moment vid en fokusgruppsintervju (Bryman, 2001:327). Jag bedömde därför att bandspelare 

skulle vara det minst störande inslaget vid en gruppintervju. Jag var dock noga med att 

poängtera mina skäl för deltagarna och att inspelningarna skulle transkriberas omedelbart 

efter intervjun och sedan raderas, jag fick deras tillåtelse för detta. När jag transkriberade 

gruppintervjuerna så gjorde jag valet att i första stadiet transkribera precis allt som sades för 

att sedan kunna överblicka de båda intervjuerna och ta fasta på de gemensamma 

beröringspunkterna. På grund av omfattning på över femtio sidor transkriberat material så 

kunde inte allt behandlas utan jag gjorde en gallring i materialet för att få ut en representativ 

kärna i varje gruppintervju som sedan har legat till grund för analysen i denna uppsats. De 
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representativa ”kärnorna” som jag talar om här består av citat och utdrag från intervjuerna 

som jag anser sammanfattar större delar av dialogerna, flera av dessa står utskrivna i analysen. 

3.4 Val av material 

För att få underlag till min uppsats har jag i första hand använt mig av sökmotorn i Linköpings 

universitetsbibliotek där jag sökt bland böcker och artiklar som finns i fysisk form på antingen 

Linköpings campus valla eller Norrköpings campus. Via böcker och artiklar av relevans och 

intresse har jag sökt mig vidare till ytterligare litteratur genom dessas referenslistor. 

Sökmotorn Artikelsök som finns länkad via Linköpings universitets hemsida 

(www.bibl.liu.se) har även använts för att komma i kontakt med svenska artiklar, främst i 

elektronisk form för egen del, liksom sökmotorn ERIC, som finns länkad på samma ställe, har 

använt för att komma i kontakt med engelska artiklar. Även DiVA och  LIBRIS, även dessa 

länkade på samma sida, har använts för att komma i kontakt med vetenskapliga publikationer. 

I ett tidigt stadium av uppsatsen användes även olika litteraturförsäljare på internet 

(www.adlibris.se & www.bokus.se) för att kolla upp relevant litteratur då dessa ofta innehöll 

en mer utförlig beskrivning av verket. 

Sökord som jag har använt i dessa fall är bland annat: mångkultur, mångkulturalism, kultur, 

etnicitet, nationalism, främlingsfientlighet samt engelska variationer av dessa begrepp när det 

behövts. Dessa sökord har jag oftast använt med kompletterande sökord av typen ungdom, 

ungdomsperspektiv, inställning, skola och/eller utbildning för att precisera och begränsa 

antalet sökträffar. 

3.5 Etiska överväganden 

På grund av att denna uppsats berör ett ämne som kan anses vara känsligt har jag 

avpersonifierat deltagarna i undersökningen och benämner dem bara med fiktiva namn. Detta 

har varit viktigt inte minst för att upprätthålla kravet om konfidentialitet (Bryman, 2001:440). 

I enlighet med Allan Brymans (2001:440-451) etiska frågeställning i Samhällsvetenskapliga 

metoder så var jag noga med att informera deltagarna om vad studien avsedde undersöka, på 

vilket sätt det skulle nyttjas, att det var fullkomligt frivilligt och att man när som helst kunde 

avbryta deltagandet. I enlighet med vetenskapsrådets (CODEX.VR, 2011-01-22) 

rekommendationer så var jag noga med att få deltagarnas samtycke till undersökningen, jag 

kontrollerade både före och efter undersökning om detta, dessutom såg jag till att de fick all 

information om undersökningen som kunde tänkas påverka deras val om att delta. Jag delade 

även ut ett papper till var och en med information om att delta i forskning och var de kunde 
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vända sig om de hade invändningar, frågor eller synpunkter om mig och/eller min forskning 

(bilaga 2). Som det märks i bilaga 2 så är det ett ganska opersonligt brev jag lämnat till 

deltagarna och det har sina skäl. Till att börja med så har jag valt att enbart ta med det som jag 

ansåg viktigast för deltagarna att känna till om att delta i vetenskapliga studier, det vill säga 

deras rättigheter. Jag valde även att fokusera på min handledare som kontaktperson i brevet 

till deltagarna. Anledningen till detta är att om det skulle dyka upp några frågor eller 

anmärkningar av mer allvarlig karaktär som rör mig personligen, så ska deltagarna veta att 

dessa inte går via mig. Jag erbjöd dem även mitt telefonnummer och min mailadress för 

eventuella frågor, vilket de dock avböjde. Vi kom överens om att om de ändå skulle vilja 

komma i kontakt med mig så skulle de göra det via sin lärare som har mina kontaktuppgifter. 

Jag valde även att inte ha något skriftligt avtal med deltagarna om deltagandet i studien, utan 

enbart muntligt, och detta av flera skäl. För det första var det för att säkerställa deltagarnas 

förtroende om anonymitet, det vill säga att det inte finns något papper någonstans som knyter 

deras namn till en vetenskaplig studie. För det andra var det att jag vill undvika den formella 

stämning som lätt inträder när man börjar skriva kontrakt, jag ville att deltagarna skulle känna 

sig trygga och avslappande och som att de kunde prata precis som vanligt. För det tredje så 

ansåg jag inte att materialet var så pass kontroversiellt att jag skulle behöva ett skriftligt avtal 

för min egen skull. 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Inledningsvis bör nämnas att det finns forskare som är tveksamma till användandet av dessa 

begrepp i kvalitativ forskning. Man har istället föreslagit att kvalitativa forskare ska använda 

begrepp som ligger närmare den kvalitativa forskningen såsom trovärdighet eller 

tillförlitlighet (Thornberg & Fejes, 2009:219). Jag kommer trots detta att använda mig av 

begreppen validitet och reliabilitet, men av en anpassad version av dessa för kvalitativ 

forskning som presenteras av Bryman (2001). 

När det gäller reliabiliteten så lyfter Bryman (2001) fram att man ofta skiljer mellan två 

former av reliabilitet i kvalitativ forskning: Extern reliabilitet och intern reliabilitet. När det 

gäller extern reliabilitet så syftar det till i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas. 

Det nämns att detta kriterium ofta är svårt att uppfylla i kvalitativ forskning (2001:257). Så 

var även fallet i min undersökning. Eftersom den bestod av individer som valt sig själva till 

att delta i en fokusgrupp och dessutom stod i en alldeles särskild relation till varandra pågrund 

av detta, som jag som forskare inte kan ha en aning om. Jag skulle då säga att denna 

undersökning inte kan, eller åtminstone är mycket svår att, upprepas medvetet av en forskare. 
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Frågan om den interna reliabiliteten utelämnas här, då den berör hur väl deltagarna i ett 

forskarlag är överens om tolkningen av resultatet, eftersom jag är ensam om denna roll. 

Precis som reliabiliteten delas även validiteten upp i extern validitet och intern validitet. 

Bryman (2001) lyfter upp att extern validitet precis som extern reliabilitet ofta innebär ett 

problem för kvalitativa forskare då det rör i vilken utsträckning undersökningen kan 

generaliseras (2001:258). Detta kan jag hålla med om är även en svårighet för min 

undersökning. Dock vill jag påpeka att även om det inte går att göra en så kallad statistisk 

generalisering utifrån min uppsats (Fejes & Thornberg, 2009:230), så är det möjligt att 

betrakta uppsatsen med det som av Fejes och Thornberg (2009) benämns som analytisk 

generalisering. Detta innebär att man istället för att betrakta undersökningen som en 

representation av sanning betraktar det som ett perspektiv eller en arbetshypotes (2009:230). 

Bara för att forskningen inte kan generaliseras i mer strikt, kvantitativ, bemärkelse så behöver 

inte det innebära att den inte kan användas av andra människor i andra sammanhang. När det 

kommer till intern validitet så syftar det till i vilken utsträckning forskningens observationer 

överensstämmer med de teoretiska idéer den utvecklar (Bryman, 2001:257). Detta är givetvis 

en svår fråga att besvara då deltagarnas samtal säkerligen kan tolkas på flera olika sätt 

beroende på hur djupt man är villig att gå i en analys av dessa. Jag har dock försökt att inte 

göra några förhastade analyser av det som sagts, utan i största möjliga mån sträva efter att 

hålla mig till det som faktiskt uttrycks under samtalen, och kopplat detta till den tidigare 

forskningen och sökt se hur dessa förhåller sig till varandra. 

3.7 Metoddiskussion 

Jag valde en kvalitativ ansats i min undersökning, framför en kvantitativ, vilket givetvis får en 

del konsekvenser för forskningen. Bland annat så blir omfattningen på deltagare av naturliga 

skäl betydligt mindre. Det är möjligt att om jag valt en kvantitativ ansats istället så hade 

möjligheten till att generalisera utifrån resultatet varit större. Inom den kvalitativa ansatsen 

gjorde jag även valet att använda fokusgruppsintervjuer som metod. Som Thomson (2002:71) 

menar så lämpar denna metod sig bäst för intervjuer som inte har målet att nå deltagarnas 

djupaste tankar och personliga erfarenheter av ett ämne. Det är alltså möjligt att jag hade 

kunnat nå en djupare förståelse av den enskilde individens tankar kring mångkultur kopplat 

till personlig erfarenhet om jag istället gjort mer traditionella intervjuer på tumanhand. Detta 

blir alltså något som kommer att saknas i denna uppsats i den bemärkelse att det enda vi 

egentligen vet om deltagarnas tankar kring ämnet är det som de väljer att berätta i relation till 

diskussionen i en grupp. 
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När det kommer till själva urvalet så använde jag mig av ett urval som benämns snöbollsurval 

(Bryman, 2001:115). Jag lät alltså deltagarna välja sina egna grupper. Det finns en stor 

möjlighet till att grupperna därav blev ganska homogena när det kommer till åsikter, då 

personer ofta, men inte alltid, umgås med människor av liknande uppfattningar. Att grupperna 

var sammansatta av personer med liknande åsikter kan vi även se starka spår av i resultatet. 

Om jag valt en annan urvalsmetod där jag personligen tagit mer kontroll över vilka som skulle 

delta så är det möjligt att vi hade fått ett betydligt mer varierat resultat av undersökningen. 

Dock gjorde jag avvägningen och bedömningen att det viktigaste var att deltagarna skulle 

känna sig trygga och bekväma i samtalsmiljön så att jag skulle få ett så brett och djupt 

analysmaterial som möjligt för min undersökning. Detta bedömde jag att deltagarnas egna val 

skulle främja bättre än om jag tagit kontrollen över gruppkonstellationerna. 
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4 Analys och resultat 

Under denna rubrik kommer jag att presentera resultatet och analysen av de två 

fokusgruppsintervjuer som ligger till underlag för denna uppsats. Under den första 

underrubriken, 4.1 Mångkultur i relation till det övergripande samhället, är syftet med 

analysen att besvara den första frågeställningen, det vill säga Hur resonerar ungdomarna 

kring begreppet mångkultur i relation till det övergripande samhället? Under den andra 

underrubriken, 4.2 Invandring, kulturell tillhörighet och främlingsfientlighet, är syftet med 

analysen att besvara den andra frågeställningen, det vill säga Vilka tankar har ungdomarna 

kring invandring, kulturell tillhörighet och främlingsfientlighet? Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande analys som knyts samman med uppsatsens syfte. 

Ganska snart under mina två fokusgruppsintervjuer stod det klart att samtliga utav de tio 

deltagarna var väldigt kritiskt inställda till det mångkulturella samhället som idé och även till 

hur de upplevde mångkulturen i det svenska samhället. Jag skall även påpeka att det i båda 

fokusgrupperna fanns individer som var betydligt mer drivande i samtalen och att dessa var av 

en mycket kritisk ställning. Dock deltog alla i samtalet och även om flera av deltagarna mest 

gav sitt bifall till talarna så utrycktes åsikter av liknande karaktär från samtliga. Det kan dock 

vara bra för läsaren att ha detta i minne vid läsningen av detta avsnitt. 

4.1 Mångkultur i relation till det övergripande samhället 
När vi talade om att leva i ett mångkulturellt land så uttryckte båda grupperna att de i 

huvudsak inte gillade detta. Två deltagare i fokusgrupp 1 uttryckte det så här: 

Carl: Jag vill inte bo i Sverige med icke-svenskar! 

Daniella: Nä för vi klagar inte på deras kultur men dom klagar på våran, fast det är vårt 
land! Eller ja, som har blivit deras land också men. 

Även i fokusgrupp 2 var man uppenbart kritisk och uttryck som ”misslyckat 

samhällsexperiment” användes för att beskriva hur man upplevde mångkulturen. En av 

deltagarna sammanfattade väldigt bra hur deras tankar kring ämnet gick: 

Fredrik: Jag tycker inte att mångkulturalismen funkar i Sverige idag. Det funkar ju inte i 
Sverige med muslimer som lovar blodbad om man förbjuder slöja och så vidare. I Sverige 
ska man ju inte vara maskerad från första början! 

Jag frågar deltagarna om de kan se några fördelar med att leva i ett mångkulturellt land. De 

medger till en början att det finns fördelar också men när jag ber dem exemplifiera så vet de 
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inte riktigt längre vad det skulle kunna vara. Förslag som framkommer är att lära sig lösa 

problem på andra sätt och nya/exotiska maträtter. 

4.1.1 Om kulturutövande 

Fokusgrupp 1 talade även kring hur de ansåg att kulturutövande borde fungera i samhället och 

skolan och vilka kulturer som egentligen skall få synas. 

Bengt: Ja alla får ju fira som dom vill men då får dom ju göra det för sig själva också! 

*…+ 

Emelie: Dom har ju kommit till vårt land! 

Adam: Alltså de ska ju få fira som de vill men inte begära av oss att vi ska delta och 
samtidigt kan ju inte vi begära av dom att dom ska delta i vårt, egentligen! 

Bengt: Ja, så lite skillnad finns det ju men det måste det ju göra! För om vi åker till ett 
muslimskt land så säger ju inte vi, hej nu ska vi fira jul här! Det skulle ju aldrig dom gå 
med på! 

Som jag tolkar detta utdrag så sätter Bengt, Emelie och Adam här en tydlig distinktion mellan 

sig själva (eller de som är som vi) och de andra. De visar ändå på en form av öppenhet att alla 

”får fira som dom vill” men att de får göra det för sig själva. Enligt mig är det tydligt att 

Bengt, Emelie och Adam betraktar relationen mellan svenskar och invandrare, eller individer 

med annan kulturell tillhörighet, som ett vi och dem-förhållande, en syn som delades av de 

andra deltagarna i fokusgrupperna. En parallell kan här dras till den forskning Elias & Scotson 

(1994) genomförde i en industristad i England där man såg prov på att de etablerade, som satt 

med större makt, i en stadsdel distanserade sig från de nyinflyttade (1994:XIX). Jag skall även 

nämna att en förutsättning för att tolkningen av detta fall ska kunna stämma så bör deltagarna 

ha syftat på alla eller de flesta av annan kulturell tillhörighet än den svenska för att vi ska 

kunna tolka det som ett vi och dem-tänk. Även om det finns en möjlighet här att motsätta sig 

min tolkning så kommer jag längre fram i analysen att visa på ytterligare, och tydligare, fall 

av vi och dem-distinktioner eller främmandegörande. 

Vi fortsätter i gruppintervjun med fokusgrupp 1 att tala om skolan som en kulturell mötesplats 

och kommer in på att det faktiskt förekommer en del kulturyttringar i skolans värld som är 

tydligt knutna till en svensk eller västerländsk kultur. Samtliga deltagare tycker att man har 

skapat ett problem där det egentligen inte finns något. 

Adam: Om dom säger: Nä vi firar inte jul. Men va inte med då! Det är ju ganska enkelt 
om man inte gör det till ett problem. 

Intervjuare: Hur funkar det med skolplikten då? 
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*…+ 

Bengt: Ja det är väl något man bör se över så att det ska gå att göra så. Men det borde ju 
inte vara något problem för julfirande ska väl ändå inte vara betygsgrundande tycker jag. 

Om vi tolkar Bengts uttalande här som att det rör kränkande behandling så kan vi finna visst 

stöd för detta i skollagen 1985 och skollagen 2010. Om vi drar det till sin spets så är det 

möjligt att hävda att det rör sig om en kränkande handling gentemot andra kulturutövare att 

grunda en bedömning på deltagande i majoritetens kulturutövande. Att ha ett sådant 

kränkande inslag i skolan skulle vara i djup konflikt med skolans verksamhet då den ska 

sträva efter att motverka kränkande behandling och diskriminering (Skollagen 1985, 14 kap; 

Skollagen 2010, 6 kap). Dock ska det väl nämnas att det blir en grad- och tolkningsfråga kring 

detta. Underkänt i skolans ämnen till följd av hög frånvaro kan ju inte krediteras med 

hänvisning till skolans kulturella yttringar då det rör sig om kunskap som ska förvärvas. 

4.1.2 Monokultur som alternativ 

I likhet med Thomas Hylland Eriksens (1999:24) resonemang om att det finns en idé hos 

många människor att nationell identitet är något naturligt så talar båda fokusgrupperna om ett 

monokulturellt land som alternativ till det mångkulturella. I båda fokusgrupperna dyker även 

Finland upp som ett exempel på ett monokulturellt land och av min tolkning så betraktas det 

som en idealnation i fråga om hantering av kulturell mångfald. Om Finland är ett 

monokulturellt land eller inte kommer att lämnas utanför den här diskussionen. Det viktiga för 

den här uppsatsen är vad Finland står för enligt deltagarna, vilket är en nation en kultur. 

Fokusgrupp 1 diskuterar följande: 

Intervjuare: Finns det inga nackdelar med att leva i ett helt samhälle med bara en kultur? 

Bengt: Ja du får väl inget perspektiv på livet kanske! Andra folksorter och så. 

Intervjuare: Är det viktigt? 

Bengt: Ja det kan det väl va. 

Daniella: Alltså jag tycker inte att det är viktigt med att man ska ta lärdom av andra 
kulturer och så! Som Finland har ju aldrig tagit lärdom av dom som bor i Afghanistan till 
exempel! Man kan ju klara sig väldigt bra i livet utan att lärdom av andra kulturer. Alltså 
jag har aldrig tagit lärdom av någon invandrare eller någon från en annan kultur i alla 
fall! 

Carl: Precis, man får ju ändå lärdom från alla filmer och böcker ändå. … Även om man 
kanske inte lär sig riktigt lika bra. 

Daniella: Men film är nog ändå ett bra sätt att lära sig! 
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Adam: Fast då får du bara lära dig Hollywoods version av allt! … Men resa mycket 
istället! Då får man ju se andra kulturer och så. Gäller bara att man har råd till det också. 

Emelie: Fast skulle vi inte ha råd att resa mer då om det bodde mindre folk i Sverige? 

Carl: Jo! 

Det framgår av samtalet att deltagarna ändå, till viss del, ser ett värde i kulturellt utbyte. Men 

de verkar inte finna det nödvändigt att det kulturella utbytet skall finnas dagligen utan snarare 

något man frivilligt kan söka sig till. Detta kan betraktas i relation till Will Kymlickas 

(1998:91) tanke om att två centrala förutsättningar för ett gott liv är att leva i 

överensstämmelse med sina egna övertygelser utan rädsla för diskriminering samt att ha 

friheten att ifrågasätta dessa trosföreställningar för att bilda sig nya. Det är möjligt att 

deltagarna ser det mångkulturella samhället som en situation där man tvingas ta ställningar 

och uppdatera sina övertygelser ständigt och att det inte längre finns ett fritt individuellt val i 

detta. En reflektion från min sida är att deltagarna ser en lösning på detta i det som de 

betraktar som ett monokulturellt land, vilket skulle motiveras av deras positiva inställning till 

alternativet. Där alla är lika (i kulturellt hänseende) blir det ett mer aktivt val om man istället 

skulle vilja vara annorlunda. 

Även fokusgrupp 2 diskuterar det monokulturella alternativet och lyfter fram resande som ett 

alternativt sätt att få kulturellt utbyte om man så önskar: 

Gustav: Jag tycker att det skulle vara bättre om det bara fanns en religion och en kultur, 
det skulle bli mycket mer fredligt egentligen! 

Intervjuare: Finns det inga fördelar med kulturell mångfald? 

Ivan: Jo, det kan väl vara kul att se vad muslimer gör på julafton till exempel, men det 
kan man ju resa utomlands för att se. 

Intervjuare: Är det bara som turistattraktion runt om i världen man dra nytta av kulturell 
mångfald alltså? 

Ivan: Ja, jag tänker mig det så. 

Gustav: Fast jag skulle gärna offra turistattraktionen för att få mer fred i världen. 

Samtalet tar dock en intressant vändning efter ett tag då Hakim börjar ifrågasätta deras 

resonemang kring monokulturella nationer och uttrycker att det kanske inte skulle lösa alla 

problem ändå. 

Hakim: Men om du är muslim och jag är kristen [och om vi istället följde samma religion] 
ska vi tycka om varandra bara [på grund av att vi tillhör samma religion]!? Det funkar ju 
inte! Vi är ju i alla fall separerade, för vi kanske inte vill ha med varandra att göra ändå. 
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Intervjuare: Så du menar att även om vi har samma kultur så… 

Hakim: Så tror och tolkar man ändå olika inom denna! 

Det Hakim uttrycker här, om att vi inte kan garanteras komma överens bara för att vår 

kulturella tillhörighet är densamma, menar jag kan ha en koppling till Frantz Fanons 

(1971:27) resonemang om att vi på många sätt är instängda i våra hudfärger (i detta fall 

kulturella tillhörighet). Det är lätt att tro att alla problem och dispyter vi stöter på mellan 

människor av olika kulturell identitet är grundade i de kulturella tillhörigheterna och de 

skillnader som finns mellan dessa. Dock så kanske många av de problem vi kategoriserar in 

här egentligen handlar om något annat, något som är mer individuellt snarare än kulturellt, 

detta är dock svårare att konkretisera och peka ut så ansvaret läggs gärna på kulturerna. 

4.1.3 Samhällets ansvar 

Båda fokusgrupperna är noga med att poängtera samhällets delaktighet i de problem de ser 

med invandring och mångkulturen. Fokusgrupp 1 uttrycker att de anser att det handlar om 

utsatthet: 

Adam: Började ju göra brott för att dom blev utsatta! Men det är ju Sveriges fel också. Vi 
kan ju inte bara sitta här och säga att vi hatar alla invandrare för att dom gör dumma 
saker. Men alltså dom gjorde ju det ett tag. Jag kände inte en enda invandrare som inte 
gjorde dumma saker för, ja, dom hade ingenting! 

*…+ 

Carl: Ja varje fall av efterlyst är ju så: pratar svenska med brytning. 

Även fokusgrupp 2 uttrycker sig liknande och menar att samhället samlar ihop alla invandare 

i en klunga och struntar i hur de ska klara sig. En deltagare i fokusgrupp 2 trycker även på 

vikten av utbildning för de som kommer nya till Sverige vilket han inte tror att de får 

tillräckligt idag. 

Hakim: Alltså dom ska sättas i skolan direkt när dom kommer hit! Om dom kommer hit 
och är över tjugo vad finns det då för dig!? Det enda är ju komvux och vad fan lär du dig 
där! Ett plus tre eller va fan dom lär sig. 

I denna del av diskussionen i båda grupperna börjar det dyka upp mer tydliga 

rättfärdiganden för deras kritiska förhållningssätt till mångkultur och invandring. 

Deltagarna förklarar sig kanske man kan uttrycka det. Även Kymlicka (1998:91) hävdar 

att samhället har ett stort ansvar i en situation av mångkultur och att det är en liberal 

demokratis mest grundläggande skyldighet att säkerställa medborgarnas frihet och 

jämlikhet oavsett grupptillhörighet. Jag tolkar det som att deltagarna inte tycker att det 
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svenska samhället lever upp till detta, utan att man tvärt om tar hit människor och låter 

dem klara sig bäst de kan. Kymlicka (1998:39) poängterar även samhällets ansvar vid så 

kallad mångkulturell politik, bland annat genom officiella dokument som erkänner 

kulturella grupper och verkar för att motverka fördomar och diskriminering. Här kan vi 

se en koppling till det Hakim säger i fokusgrupp 2, om att han upplever det som att 

invandrarna inte får den bildning och introducering i det nya samhället som de skulle ha 

behövt för att kunna integreras på ett önskvärt sätt. 

4.2 Invandring, kulturell tillhörighet och främlingsfientlighet 

Det framkommer av båda fokusgruppsintervjuerna att deltagarna i huvudsak är kritiskt 

inställda till invandring, precis som till mångkultur. Fokusgrupp 1 uttrycker följande när jag 

frågar varför de tror att Sverige tillåter invandring: 

Carl: Det är väl för att vara snäll också för att dom kanske har det sämre i sina 
hemländer. Fast oftast är det väl kanske inte så att det är krig där dom kommer ifrån 
utan dom kommer hit för att dom tycker det är bättre ändå. 

Adam: Men om det är av humanistiska [sic] skäl så borde man ju ta in flyktingar och inte 
invandrare! 

De uttrycker även i andra sammanhang att de tycker att staten felprioriterar i fråga om 

invandringen och menar att man i första hand borde ta in de som verkligen behöver det, det 

vill säga flyktingar. De uttrycker även en kritisk inställning till invandrare när de talar om hur 

de märker av mångkultur i deras skola: 

Emelie: I skolan märker man av mångkultur! 

Intervjuare: Hur då? 

Carl: Alla invandrare går runt och skriker! 

Emelie: Ja! 

Adam: Dom gillar att höras! 

Bengt: Det var ju fördomsfullt för alla är ju inte så. (med gnällig, tillgjord röst) 

Daniella: Nä men dom flesta! … Dom säger en massa ord på sitt eget språk som man inte 
förstår men som man vet är skitsnack liksom. Typ mot lärare och så. 

Utöver den tidigare poängterande främmandeskapen man kan märka av i samtalen så verkar 

det som att motviljan mot invandrare kanske inte helt säkert är riktat mot invandrarna själva. 

Liksom Gerle (2000:26) menar så kan det finnas något annat som ligger till grund för deras 

motvilja. Möjligtvis om vi ser till utdraget innan så uttrycker de att man kanske bara borde ta 
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in de som verkligen behöver det, dvs. flyktingar och inte invandrare. – Det kan här behövas en 

kort distinktion mellan invandrare och flykting i det här sammanhanget. Per definition är 

flykting en sorts invandrare. Den distinktion jag avser göra här grundar sig på 

migrationsverkets ordförklaringar (migrationsverket.se: flykting), som jag upplevde 

överensstämde även med deltagarnas förståelse, är att en flykting är en person som flytt från 

något, ett krig exempelvis, och fått asyl medan en invandrare är en person som frivilligt flyttat 

in i ett land, exempelvis arbetskraftinvandring eller anhöriginvandring. – Detta tyder på 

deltagarna inte motsätter sig invandrarna i skolan och samhället på kulturella grunder; det kan 

istället handla om en irritation över att de känner att invandrarna har tagit platser av de som 

kanske skulle ha haft större behov av platserna.. Detta är tolkning jag gör av 

fokusgruppsintervjun och inget som ordagrant har uttryckts av någon deltagare. Dessutom kan 

vi se ett visst stöd för deltagarnas tankar hos Kymlicka (1998:136) då han menar att liberala 

stater kan tillåtas göra vissa restriktioner i invandringen om dessa görs för att skydda 

medborgarnas vanliga rättigheter och kulturella rättigheter. 

Även fokusgrupp 2 uttrycker en kritisk inställning till invandring och menar att man måste 

prioritera bättre i fråga om nytillkomna medborgare. De uttrycker även en stor motvilja till det 

som kan betecknas kulturrelativism och som berörs av både Gerle (2000) och Eriksen (1993). 

Hakim: Den måste va hårdare! … Om det kommer hit någon som kanske har varit 
mördare tidigare så ser dom inte honom som en mördare här i Sverige! Utan dom ser 
honom som en flykting som har haft krig i sitt hemland. 

Fredrik: Ja men det var ju som det där klassexemplet! En somalier kom hit och praktisera 
på ett dagis och våldtog en liten flicka och så fick han lite böter och några månaders 
samhällstjänst eller vad det var. För att han inte vet bättre!? Han kommer från ett 
krigshärjat land! Dom gör så där. Det är bara fel! 

Ivan: Det skulle inte hända i Chile! 

Hakim: Dom skulle döda honom direkt! 

Fredrik: Så är det säkert i hans hemland också men här är det helt plötsligt okey. 

*…+ 

Juan: Han ska ha ett väldigt hårt straff i alla fall. 

Hakim: Men det tycker inte jag man får i Sverige!  

*…+ 

Fredrik: Alltså jag tycker att man ska skicka hem honom direkt! För om han vill ha 
samma omständigheter som i sitt hemland så kan han ju sitta i fängelse där också! 

Alla: Ja, skicka hem honom! 
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Vid en första anblick kan resonemanget i detta utdrag verka oroväckande hårt men om 

vi tittar lite djupare på vad deltagarna egentligen uttrycker så kan man se kopplingar 

både till Gerle (2000) och Eriksen (1993). Både Gerle (2000) och Eriksen (1993) 

framhåller att ett tillstånd, eller synsätt, av ”kulturrelativism” (eller ”värderelativism”) 

inte är något önskvärt då det i princip skulle låsa en gränsöverskridande diskussion om 

värde, normer etc. kulturer emellan. 

4.2.1 ”Svenskar som minoritet” 

Båda fokusgrupperna uttryckte en stor oro över de långsiktiga konsekvenserna för Sverige om 

mångkulturalismen fick fortsätta att råda. Fokusgrupp 1 uttryckte en oro för att svenskarna till 

slut skulle bli en minoritetsgrupp i Sverige, jag frågade då om det skulle vara dåligt: 

Adam: Det kan ju bli bra. Det behöver inte vara dåligt men jag tvivlar starkt på att det 
blir bra! Vi har ju ett jäkligt bra land med sjukvård och icke-korrupta poliser och sånt. 
Om dom nu vill bo i Sverige så måste det ju vara någonting som lockar! 

Till skillnad från Kymlickas (1998:103) och Gerles (2000:42) tankar om att kulturella grupper 

inte är något statiskt så verkar deltagarna här uttrycka en inställning som vittnar om ett statiskt 

tänkande kring kultur. Oron verkar grundas i att invandrarna (och/eller flyktingar), genom sin 

kultur, kommer att ta med sig det styrelseskick eller politik som de flyttar/flyr ifrån. Jag anser 

att man kan se en viss inkoherens i deras resonemang då de ena stunden säger att ”vi har ju ett 

jäkligt bra land” och att detta är något som lockar invandrarna till Sverige, om detta stämmer 

så borde ju den logiska slutsatsen vara att invandrarna kommer att integreras, kanske rent av 

assimileras, självmant i det svenska samhället. Vi fortsatte samtalet om svenskarnas 

eventuella framtid som minoritet och jag frågade då om svenskarnas skyldighet att i sin tur 

anpassa sig efter de nya majoriteterna i Sverige. 

Intervjuare: Borde svenskarna då anpassa sig efter landets nya majoritetsgrupper? 

Bengt: Nej, det borde vi inte men vi kommer väl inte att ha något val! 

Adam: *…+ Alltså det är ju helt sjukt. Det är ju som att ta över ett land, fast under längre 
tid. 

Här kan vi återigen se prov på ett ganska statiskt förhållningssätt till kulturella grupper och 

återigen ett tänkande kring kulturella grupper som ett vi och dem-förhållande. Jag skulle säga 

att det vittnar om ett förhållningssätt till invandrare som att de alltid är just invandrare, dvs. 

oavsett hur väl de integreras i det svenska samhället. 

Liknande tankar uttrycktes i fokusgrupp 2, där var man dock även inne på reflektioner kring 

mer drastiska konsekvenser av ett samhälle med allt för många kulturella grupper. 
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Fredrik: Just nu är det väl hanterbart men det kommer att gå till den gränsen att det blir 
för mycket! 

Intervjuare: Vad händer då? 

Hakim: Inbördeskrig! 

Fredrik: Ja det är väl det absolut värsta scenariot men va fan. Det kommer att bli en 
massa jävla konflikter och folk lär sig inte språket och alla blir arga på varandra och det 
kommer att eskalera därifrån! 

Intervjuare: Vad säger ni andra? 

Juan: Alltså det kan ju hända men det behöver inte hända. 

Ivan: Nä men det är på god väg! 

Fredrik: Alltså ja! Men det kan man ju inte säga. Man låter ju som en rasist. 

Jag vill poängtera att man kan se spår av en dubbel oro hos deltagarna Hakim, Juan, Ivan och 

Fredrik i detta utdrag. För det första oroar de sig över konsekvenserna av ett mångkulturellt 

samhälle, vilket de fruktar kan utmynna i ”en massa jävla konflikter” och i värsta fall 

inbördeskrig. Men de oroar sig även över att de oroar sig över detta. Det vill säga att Fredrik 

känner av att man inte riktigt får oroa sig över konsekvenserna av ett mångkulturellt samhälle 

för då kanske man uppfattas som en rasist och det är samtliga deltagare noga med att 

poängtera att de inte är genom gruppintervjuerna. 

4.2.2 Anti-främlingsfientlighetsarbete 

När vi talar om främlingsfientlighet och vardagsrasism i fokusgrupperna är båda grupperna 

överens om att man bör motarbeta dessa. En stor del av samtalet kring detta kan kopplas till 

det Thomas Hylland Eriksen (1993;117) kallar mångkulturalismens paradox då flera av 

deltagarna i fokusgrupperna uttryckte att de tyckte att mycket av motarbetet hade gått över en 

gräns. I fokusgrupp 1 uttrycktes följande om skolans motarbete: 

Bengt: Alltså Sveriges flagga är rasistisk, nationalsången är rasistisk. Man får inte sjunga 
nationalsången i skolan! Det är rätt komiskt. 

Intervjuare: Är det något ni är oroar er över? 

Alla: Ja! (Talar i mun på varandra) 

Intervjuare: Bör man motarbeta främlingsfientlighet då? 

Adam: Ja! Det får ju inte gå över gränsen! Dom som redan bor här ska ju inte känna sig 
hotade liksom. 

Vi pratar vidare om exempel på arbete mot främlingsfientlighet och de nämner klisterlappar, 

kampanjer i tidningar osv. Inget av detta tycker de dock är särskilt bra. Som exempel på bra 



34 
 

motarbete nämner de istället mer storslagna ställningstaganden som exempelvis 

demonstrationer: 

Adam: Alltså det var ju en massa demonstrationer när SD kom in i riksdagen. Det var ju 
en på Sergelstorg som en liten, var hon sexton eller sjutton? Ja som en tjej drog ihop och 
som blev jättestor! 

Carl: På facebook va det va? 

Adam: Ja! 

Intervjuare: Tycker ni att det är ett bra sätt att motarbeta, med demonstrationer? 

Alla: Ja! 

Adam: Ja, det måste liksom vara något större. 

Även fokusgrupp 2 uttryckte ett missnöje över att skolorna hade tagit hela motarbetet för 

långt och vi börjar prata om deras inställning till att vissa skolor upprättar förbud mot saker 

som kan uppfattas som främlingsfientligt, rasistiskt eller kränkande: 

Intervjuare: Gör skolorna rätt i att upprätta förbud mot sånt här?  

Fredrik: Det skapar ju en onödig konflikt! … Alltså allt som har med rasism och 
främlingsfientlighet att göra är det ju bara att skita i! … Till sist så existerar det ju 
egentligen inte längre. 

 Intervjuare: Är lösningen att ignorera alltså?  

Hakim: Antingen så stör du dig på någon eller så skiter du i personen!  

Fredrik: Fast ibland går det ju till vissa gränser, att man går runt och slår ner folk, 
hatbrott. Då är det ju lite svårt att ignorera kanske. 

Det är intressant att en av deltagarna i fokusgrupp 2 påpekar att det inte alltid är så lätt att 

ignorera främlingsfientlighet och rasism; för i övrigt var det oftast den slutsatsen vi återvände 

till när främlingsfientlighet diskuterades. Vad denna inkoherens beror på kan vi givetvis 

endast spekulera i men om jag ska dra en slutsats med bakgrund i fokusintervjuns helhet så 

tror jag det har att göra med att deltagarna i fokusgrupp 2 ser att man bör hantera mångkultur i 

stil med modellen välvilligt förbiseende (Kymlicka, 1998:118). Detta innebär att människors 

kulturella tillhörighet skyddas tillräckligt av medborgarskapet och grundläggande mänskliga 

rättigheter; att slå ner en person på grund av dennes kulturella tillhörighet är inte fel därför att 

det är ett hatbrott, utan därför att det rör sig om en fysisk misshandel. 

I fokusgrupp 2 kom det även upp en intressant diskussion kring förhållandet vi och dem 

baserat på kulturell tillhörighet: 
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Intervjuare: Är det ok? Att behandla en person på ett speciellt sätt bara på grund av 
vilken kulturell grupp personen tillhör eller hur han ser ut? 

Hakim: Man ska ju inte göra det men det blir liksom en reflex direkt! 

Fredrik: Fast det kan ändå vara något positivt! Det kan ju visa att man tar hänsyn till att 
personer har olika kulturer och inte pratar om samma sak och så. 

Hakim: Jag förstår precis! Om jag träffar en svart kille så snackar ju jag med honom på 
ett sätt och med en svensk på ett annat! (gör till rösten och visar hur han brukar prata 
med dessa) 

Intervjuare: Varför gör du det? 

Juan: Han anpassar! 

Hakim: Precis, jag anpassar! Efter hur han ser ut och hur jag tror han snackar. 

Intervjuare: Funkar det alltid att göra så? 

Hakim/Ivan/Juan: Ja. 

Detta kan kopplas till det Ove Sernhede (2002) skriver om förhållandet mellan svenskar och 

icke-svenskar som ett vi och dem-förhållande. Förhållandet beskrivs dock ofta som något i 

huvudsak negativt då det delar in människor i grupper på lösa grunder. Det är intressant att 

deltagarna i fokusgrupp 2 påpekar att det inte bara behöver vara ett negativt inslag. Jag tolkar 

det som att deltagarna menar att det vi i vardagstal kallar fördomar om människor som är 

annorlunda oss (svenskar) även kan tjäna som riktlinjer för att man ska undvika sociala 

övertramp på kulturella grunder. Även Elisabeth Gerle (2000:26) påpekar att det som vid en 

första anblick verkar vara en uppdelning mellan svenskar och icke-svenskar i ett vi och dem 

inte nödvändigtvis behöver vara en motsättning mellan de båda grupperna på kulturell basis. 

Det skall även påpekas att Hakim och Juan som var drivande i denna del av diskussionen 

betraktade sig själva som halvsvenskar; det är möjligt att de därför kände att de kunde 

behandla icke-svenskar på ett speciellt sätt, eftersom de ansåg sig själva också tillhöra denna 

kategori. Fredrik och Gustav som av sig själva och andra betraktas som svenskar ansåg sig 

själva inte kunna göra denna uppdelning i beteende gentemot andra, men höll med om att 

Hakim, Ivan och Juan kunde göra det. 

4.2.3 Kvinnosyn och hedersmord 

Framförallt fokusgrupp 1 talade mycket om kvinnosynen i främmande kulturer och att det är 

viktigt att dessa kulturer anpassar sig efter den svenska kulturen då det i det svenska samhället 

inte är tillåtet att kvinnor blir misshandlade, stenade och våldtagna om de inte bär slöja, vilket 

de hade sett ett reportage på tv om att två kvinnor hade blivit i Irak. 



36 
 

Daniella: Ja men dom blir ju behandlade som skit! … det känns som att kvinnor inte har 
något värde alls utan att de bara ska sitta ner och hålla käften och lyssna. 

Carl: I Sverige är det typ tvärt om! Då är det kvinnorna som bestämmer om man ska 
ligga eller inte. 

Daniella: Jo men så är det faktiskt! Så det är en jäkla skillnad på den muslimska kulturen 
och den svenska. 

Bengt: Ja, man blir ju inte våldtagen liksom! 

Hur det förhåller sig med sakfrågorna i detta utdrag, dvs. om det är kvinnorna som bestämmer 

över sexualiteten i Sverige eller om kvinnor blir behandlade som ”skit” i andra kulturer, 

kommer jag inte gå djupare in på i denna uppsats. Till en början kan vi återigen se prov på ett 

vi och dem tänkande kring olika kulturer i detta utdrag. Vad det gäller våldtäkter kopplade till 

olika kulturer så hävdar åtminstone Gerle (2000:39) bestämt att det finns våldtäkter som 

utförs av både svenskar och av invandrare. Om vi är lite liberala med tolkningarna kring 

denna diskussion så kan vi kanske säga att det finns ett stöd för deltagarnas tankar hos Okin 

(2002). Hon hävdar att patriarkala inslag finns hos varje kultur men att de är särskilt starka 

hos många minoritetskulturer, till skillnad från västvärlden där kvinnor åtminstone har en 

starkare juridisk rätt (2002:22-23). Vidare om kvinnor så lyfter Okin (2002:21) upp våldtäkt 

som exempel tillsammans med bland annat tvångsgifte och könsstympning som sätt i 

patriarkala kulturer att kontrollera kvinnan. Detta är dock en djupt debatterad fråga och Okin 

skall absolut inte tas som något slutord på debatten. 

Vidare kan vi se ytterligare prov på Okins (2002) resonemang då fokusgrupp 1 talar mer om 

hur de upplever att kvinnorna i andra kulturer blir lurade och kontrollerade: 

Daniella: Som det här med att tjejer bär slöja och sånt! Det är ju jättesvårt för dom att få 
arbete över huvud taget, på dagis till exempel, om man bara ser ögonen! Dom blir ju 
lurade tjejerna för dom har ju aldrig sett något annat! Och kommer man till Sverige så 
ska man anpassa sig! 

Alla: Ja! 

Carl: Som i vissa skolor får man inte ha mössa på sig men slöja det går bra!? Det är ju 
bara skit! 

Till en början uttrycker Daniella att det är synd om kvinnorna för att de har svårt att få jobb 

med sin ”slöja” (burka/niqab), vilket är en tanke i stil med Kymlickas (1998:164) om frihet 

och jämlikhet både mellan och inom kulturer. Daniella ändrar dock riktning på sitt 

resonemang och hävdar att i ”Sverige så ska man anpassa sig!”. Statens ansvar, eller 

arbetsgivarnas, som tidigare berörts lämnas alltså utanför i den här frågan. Istället så är det 
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kulturen som får bära hela ansvaret för kvinnornas problem, i likhet med Okins (2002) 

resonemang i frågan. Vi kan se vidare prov på deltagarnas förståelse av kultur då en slöja, 

burka eller niqab i första hand inte betraktas som något kulturellt för dem, utan Carl jämför 

det istället med en mössa och tycker att det är orättvist att man kan tillåta det ena medan man 

inte tillåter det andra. 

Även i fokusgrupp 2 diskuteras vikten av att andra kulturella grupper anpassar sig efter den 

svenska kulturen. 

Juan: Kommer du till Sverige så ska du anpassa dig efter grejerna här. Här är det inte så 
att man våldtar. 

Återigen dyker frågan om våldtäkt upp. Båda grupper diskuterar över huvud taget detta 

fenomen väldigt mycket i relation till kulturella minoriteter i Sverige. Annars talade 

fokusgrupp 2 betydigt mer om hedersmord när vi diskuterade kvinnan i andra kulturer. Jag 

fick en fingervisning om att deltagarna menade att hedersmord var kulturbundet när jag satt 

och lyssnade på deras samtal så jag frågade dem rätt ut om detta: 

Fredrik: Ja egentligen så. Det blir ju som kultur, man ska visa heder för sin pappa och för 
sin familj och för de äldre och blablabla. 

Hakim: Dom bestämmer vem hon ska gifta sig med! 

Fredrik: Ja det är ju så det funkar! Vet inte om det är kultur men jag skulle kalla det för 
det i alla fall! 

Intervjuare: Ni andra? 

Hakim: Det är ju en muslimsk kultur! Det finns ju inget sådant kristet! Det finns ju ingen 
kristen som skulle göra hedersmord på sin dotter för att hon inte lyssnade på en. 

Gustav: Det kommer ju från det där med kvinnosynen. Så det är kulturbundet! 

Fredrik: Ja! 

Återigen kan vi se en koppling till Okin (2002) då även hon ser paralleller mellan 

kvinnofridskränkande och patriarkala kulturer. Okin (2002:30) framhåller till exempel att det i 

vissa fall kan vara bättre för kvinnorna i starkt patriarkala kulturer om kulturen kunde dö ut, 

eller förändras drastisk, så att medlemmarna istället kunde tas upp i en majoritetskultur som 

uppfyller de liberala kriterierna. Detta kan verka något etnocentriskt och väldigt annorlunda 

det varsamma främjande av liberalisering som Kymlicka framhåller (1998:180). 

Fokusgrupp 1 talar i det närmsta identiskt om hedersmord, kvinnosyn i relation till kultur som 

fokusgrupp 2 gör. Dock uttrycks i fokusgrupp 1 en mycket tydligare koppling till Okins 
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(2002) resonemang om att minoritetskulturer kanske inte är riktigt lika liberala och styrda av 

logiskt resonemang som det sekulariserade Sverige. 

Adam: Vi ska väl egentligen vara kristna vi också men vi har lite mer, du får göra som du 
vill! Lite mer logiska värderingar. 

Carl: Ja man lever som man vill men det finns lagar som man följer liksom! 

Adam: Det är väldigt liberalistiskt. 

I likhet med hur jag tolkar Okin (2002) så finns även här en ganska tydlig över och 

underordning mellan olika kulturer enligt deltagarna. Kopplingen är även väldigt tydlig till 

Elias och Scotsons (1994:XIX) forskning där de påvisar att i situationer där olika grupper står 

i beroenderelation till varandra så kan den gruppen som sitter inne på mest makt snart börja 

uppfatta sig själva som bättre än de andra. 

4.3 Sammanfattande analys 
Om vi ska börja med att knyta an till den första frågeställningen Hur resonerar ungdomar 

kring begreppet mångkultur i relation till det övergripande samhället? så har vi genom 

analysen sett att det är en i första hand negativ bild deltagarna i undersökningen projicerar. 

Båda grupperna uttrycker en motvilja till att leva i ett mångkulturellt land och ett 

monokulturellt alternativ nämns av båda grupperna i idealiserande ordalag. Dock ifrågasätts 

det monokulturella alternativet till viss del av en av deltagarna (Hakim i fokusgrupp 2) då han 

är skeptisk till om det verkligen skulle lösa alla problem och snarare tror att det skulle ge 

upphov till andra dispyter inom kulturerna (eller religionen som han talar om). Vi kan även se 

prov på tydliga distinktioner i deltagarnas syn på kulturell mångfald i ett vi och dem-tänk. Det 

påpekas ofta av deltagarna att alla får ”fira” som de vill men att de får göra det för sig själva 

och inte störa andra. Det verkar som att deltagarna i första hand betraktar kulturella avvikelser 

från den egna som något som måste ”utstås” eller levas med. De ger inga indikationer om att 

det skulle finnas några fördelar eller lärdomar att dra av att leva i ett mångkulturellt samhälle 

utan verkar snarare ha ett ”lev och låt leva”-förhållande till det i bästa fall. Båda grupperna är 

även noga med att påpeka ”samhällets ansvar” i många av de problem de ser med ett 

mångkulturellt samhälle. Dock ger deltagarna uttryck för ett problematiskt perspektiv på vems 

ansvar eller skuld det egentligen är, då de skiftar mellan att åberopa samhällets ansvar å ena 

sidan och kravet om invandrares anpassning till det svenska samhället å den andra. 

När det kommer till den andra frågan Vilka tankar har ungdomarna kring invandring, 

kulturell mångfald och främlingsfientlighet? så visar det sig i analysen att även denna är 
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förhållandevis kritisk eller negativ. Båda grupperna uttrycker att de tycker att man prioriterar 

fel vid invandringen, att de som borde få ”komma in” är de som flyr undan krig etc., dvs. 

flyktingar. Deltagarna uttrycker även oro för konsekvenserna för Sverige som land av att vara 

mångkulturellt. Fokusgrupp 1 nämner svenskar som etnisk eller kulturell minoritet och de 

konsekvenser det skulle ha för de bra sakerna med ett ”svenskt samhälle” (sjukvård och icke-

korrupta poliser nämns som exempel). Fokusgrupp 2 talar om konflikter och i värsta fall 

inbördeskrig vid för stor och okontrollerad invandring. När vi talar om främlingsfientlighet så 

dyker blandade inställningar upp. Båda grupperna anser att man bör motarbeta 

främlingsfientlighet men att det samtidigt inte får gå till en överdrift där man ser rasism eller 

främlingsfientlighet överallt, vilket de anser att skolan gör när de upprättar förbud mot vissa 

saker, att man inte sjunger nationalsången och/eller att man inte får ha tryck med svenska 

flaggan på. Istället föreslås av fokusgrupp 1 att man bör göra större saker såsom 

demonstrationer och liknande för att visa sitt missnöje med främlingsfientligheten. I 

fokusgrupp 2 dyker ett lite annorlunda förslag upp om hur man bör hantera 

främlingsfientlighet, nämligen genom att ignorera det. Avslutningsvis går en stor del av 

diskussionen åt, i båda grupperna, till att diskutera ”främmande kulturers” kvinnosyn och 

förekomsten av hedersmord. Båda grupperna talar om kvinnosynen i andra kulturer och menar 

att den till stor del, i förhållande till den svenska, är väldigt negativ och att förekomsten av 

hedersmord mynnar ut ur denna kvinnosyn. 
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5 Avslutning 

I denna uppsats har det inte varit min avsikt att rapportera om en generaliserbar förståelse av 

mångkultur och dess innebörder hos ungdomar, utan snarare att presentera en fingervisning 

om förståelsen av mångkultur och dess innebörder utifrån några ungdomars tankar och 

reflektioner kring detta. Jag anser att den förståelse som denna uppsats pekar mot hos 

ungdomarna i studien är högst relevant för skolan och läraryrket; då materialet tyder på att det 

finns en motsättning mellan Lpf 94:s positiva förhållningssätt till det mångkulturella samhället 

och deltagarnas ganska negativa förståelse av samma samhällsfenomen. Det kan vara värt att 

reflektera över om det är ett misslyckande från skolans sida att de inte lyckas förmedla samma 

positiva inställning till mångkulturen och dess innebörder. Jag tror dock inte att det 

nödvändigtvis behöver vara så. Av deltagarnas samtal att döma så verkar det som att när de 

mest negativa inställningarna till mångkultur framkommer, tankarna och kvinnosynen och 

hedersmord, så görs det i kontrast till någon annan orättvisa som de upplever, i det här fallet 

brist på jämlikhet mellan könen. Jag menar därför, eftersom jämlikhet mellan könen även är 

ett centralt inslag i Lpf 94, att det är möjligt att deltagarna sett en konflikt mellan dessa båda 

inställningar och följaktligen valt att följa den som ligger dem närmast. 

Jag skulle även hävda att man kan se tydliga kopplingar mellan uppsatsens material och de 

ökade sympatierna för populistiska partier. Deltagarna i studien uttrycker ett tydligt missnöje 

över samhällets mångkulturella situation, ett missnöje som det nog är rimligt att anta delas 

med många av dem som sympatiserar med populistiska partier. Uppsatsens resultat tyder även 

på en osäkerhet kring begreppet mångkultur, som redan påpekats är ett mångtydigt begrepp, 

då deltagarna tycks skifta mellan vad de instinktivt tycker, t.ex. att invandrare bör anpassa sig, 

och vad de tror att de bör tycka, t.ex. att det är samhällets ansvar. Dessutom finns flera prov 

på att deltagarnas förståelse av mångkultur och dess innebörder ligger nära kopplade till den 

bild som förmedlas via media, då det upprepade gånger hänvisas till reportage och 

dokumentärer i TV som behandlar kvinnans utsatthet i främmande kulturer. Jag skulle vilja 

koppla detta till ovanstående stycke och föreslå att konflikten som tycks råda mellan Lpf 94:s 

och deltagarnas förhållningssätt inte grundar sig i ett misslyckande från skolans sida att 

förmedla en inställning till det mångkulturella samhället; utan konflikten grundar sig istället i 

att skolan inte har diskuterat tillräckligt, eller gett utrymme för tillräcklig reflektion, med 

eleverna om vilka värden som egentligen ligger i en mångkulturell gemenskap. Den här 

förklaringen skulle bringa en del klarhet i deltagarnas ibland motsägelsefulla resonemang med 

hopp mellan att ena stunden åberopa invandrarnas skuld och i nästa samhällets. 
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5.1 Förslag för vidare forskning 
På grund av uppsatsomfång och andra textuella skäl så har vissa aspekter som kan relateras 

till min studie hamnat utanför uppsatsen. Jag tänker dock lyfta fram de mest intressanta 

aspekterna här med hopp om att de kan ge inspiration för vidare forskning. 

Det första förslaget för vidare forskning jag tänker lyfta fram var länge avsett att finnas med 

som ett inslag i denna uppsats men plockades av flera skäl bort. Förslaget är en studie i 

samma ämnesområde, ungdomars tankar om mångkultur, men med tydligare koppling och 

jämförelse med skolans styrdokument. Som jag redan varit inne på så framkom en hel del 

intressanta jämförelsepunkter mellan bland annat Lpf 94 och deltagarna i min studie. Jag tror 

att det skulle resultera i intressant och givande forskning att undersöka detta närmare, 

förslagsvis med en djupare analys av skolans olika styrdokument att relatera ungdomarnas 

tankar till. 

Det andra förslaget för vidare forskning jag tänker ge grundar sig på ett sidospår som dök upp 

under en av mina fokusgruppsintervjuer där tre av deltagarna talade väldigt ingående och 

personligt om hur de upplevde det att vara, som de benämnde det, halvsvensk. Samtliga av 

dessa tre var födda i Sverige men hade utländska föräldrar. Samtalet rörde bland annat 

identitet i det mångkulturella Sverige, fördomar man stöter på både i skolan och i samhället i 

stort när man inte ”ser svensk ut” och hur man ska betrakta sig själv när man slits mellan hur 

man känner sig och hur andra betraktar en. Detta ämne, och mer, behandlas i Ove Sernhedes 

(2002) bok Alienation is my nation, som jag själv har använt mig av i denna uppsats, och jag 

rekommendera boken för den som vill veta mer om detta och eventuellt bedriva relaterad 

forskning. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Mångkultur 

- Tankar? 

- Fördelar/nackdelar? 

- Hur märks det av? 

Nationalism 

- Tankar? 

- Fördelar/nackdelar? 

- Hur märks det av? 

Främlingsfientlighet 

- Tankar? 

- Problem? Kan det vara berättigat? 

- Bör det motarbetas? Varför och hur? 

Mångkulturalism, nationalism och främlingsfientlighet i er omgivning/vardagslivet 

- I skolan? Hur märks det? Hur behandlas det? Bra/dåligt? Varför? 

- Hur behandlar lärarna ämnena? Bra/dåligt? Varför? 

Minoritetskultur och majoritetskultur 

- Rättigheterna dem emellan? Bra/dåligt? Rättvist/orättvist? Varför? 

- Delaktighet i andras kultur (utöver sin egen)? Bra/dåligt? Fördelar/nackdelar? Viktigt? 

Krävs det? 

Kulturers värde 

- Kan en kultur ha ett värde? Varför/varför inte? 

- Kan de ha olika värde? Varför/varför inte? 

Uttrycka kultur 

- Får alla uttrycka? Bör alla få det? Varför/varför inte? Fördelar/nackdelar? 

- Anpassa kulturella uttryck efter andra? Vilka? Varför? Fördelar/nackdelar? 

  



46 
 

Bilaga 2: Information till deltagarna 

Informationskravet: 

 Syfte: Att undersöka hur deltagarna resonerar kring mångkulturalism och närliggande 

begrepp. 

 Villkoren: Deltagarna kommer att få diskutera fritt och intervjuledaren kommer endast att 

lägga sig i för att ställa följdfrågor och få samtalet att flyta. 

 Ansvarig: Tema barn (institution) vid Linköpings universitet, handledare Zulmir Becevic. 

Konfidentialitetskravet: 

 Behandlingen av råmaterialet kommer att ske fullkomligt konfidentiellt, ingen kommer alltså 

att kunna lista ut vilka deltagarna är. 

 Ljudfilerna förvaras så att ingen annan än jag kan ta del av dem. 

 Så snart de är transkriberade så förstörs ljudfilerna. 

 Det som enskilda individer säger under intervjun förs inte vidare av mig i annat än 

forskningssyfte och då avpersonifierat. 

Nyttjandekravet: 

 Kommer enbart att användas i vetenskapligt syfte och för att tillföra ytterligare förståelse av 

skolverksamheten och mångkultur. 

 Publicering: Kommer att finnas tillgänglig vid Linköpings universitetsbibliotek och senare 

även publiceras som pdf. 

Samtyckeskravet: 

 Frivilligt deltagande, har rätt att avbryta när som helst eller att avstå från att svara på frågor. 

 Ställer deltagarna upp? 

 


