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Abstract 
The aim of this research is to evaluate whether the social environment of Swedish high 
school students affects their views on the multicultural society. The research material 
was collected through the use of two focus groups containing high school students from 
two different schools, one group is used to a multicultural social environment while the 
other group is used to a less multicultural social environment. With the researcher 
acting as a moderator in the focus groups, the students discussed different questions 
regarding multiculturalism, gender equality and religion. The theory that this research is 
based on suggests that the social environment and the social capital affects the students 
views on the multicultural society. The results of the research were evaluated and 
connected to the theory. The evaluated results were then further analyzed and two 
conclusions were made, first, that the social environments and the social capital has an 
affect on the students views on multiculturalism and second, that the educational system 
of the schools also affects the students and provides them with the elementary values 
that the society is based upon. 
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1. Inledning 
Den 11 maj år 20061 i lilla Älmhult kommun på knappt 16 000 invånare2 avböjer en 

muslimsk man att skaka hand med en kvinna på det företag där han via 

arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program eventuellt skulle få en 

praktikplats och i samband med detta uppstår en situation som jag hädanefter kommer 

att benämna som ”handskakningsfallet”. Efter mötet beslutade företaget att inte erbjuda 

mannen i fråga en praktikplats. Den 31 maj beslutade arbetsförmedlingen att återkalla 

mannens anvisning till programmet med motiveringen att han själv genom sitt agerande 

på mötet med företaget hade medverkat till att inte erbjudas en praktikplats. Det ena 

leder till det andra och fallet hamnar på diskrimineringsombudsmannens bord, därefter 

går man vidare med fallet till tingsrätten. Förutom detta har fallet blivit mycket 

uppmärksammat i Sverige, flera olika tidningar har skrivit om fallet där människor med 

olika åsikter har fått göra sig hörda angående vad de tycker. Det hela slutade med att 

mannen i fråga fick 60 000 kronor i skadestånd från arbetsförmedlingen.3 Att en så 

vardaglig och simpel handling som en hälsning kan få så stora konsekvenser och att det 

blir så välkänt och omtalat tycker jag är märkvärdigt, speciellt i dagens moderna och i 

alla fall i Sveriges fall mångkulturella samhälle. 

Min teori som den här studien utgår ifrån är att människors sociala miljö och det sociala 

kapitalet har en påverkan på deras syn på det mångkulturella samhället. 

I nästkommande kapitel tar jag upp syftet med studien, där jag bland annat även 

kortfattat beskriver de grundläggande byggstenarna i den teorin som jag ovan nämner 

och dess relevans till studien. I det tredje kapitlet gör jag en utförligare fallstudie av det 

som jag här ovan kort beskrev som handskakningsfallet. Därefter i kapitel fyra, 

presenterar jag mitt teoretiska ramverk, där jag för en djupare diskussion kring olika 

teorier om social miljö och socialt kapital. I metodkapitlet som då är kapitel fem 

diskuterar jag studiens metodiska genomförande, så som genomförande av 

fokusgruppsintervjuer och studiens validitet och reliabilitet. Resultatkapitlet som är det 

sjätte innehåller en redovisning av den informationen som erhållits av intervjuerna samt 

en analys av den informationen. Slutsatskapitlet ger en sammanfattande och 

förtydligande bild av analysen och resultatet som jag kommit fram till och redovisat. 

 

                                                
1	  Stockholms	  Tingsrätts	  Dom,	  mål	  nr.	  T	  7324-‐08,	  (2010-‐02-‐08)	  s.	  1	  
2	  Älmhult	  Kommuns	  webbsida,	  -‐>Kommunen-‐>Om	  Älmhult	  	  
3	  Stockholm	  Tingsrätts	  dom,	  mål	  nr.	  T	  7324-‐08,	  (2010-‐02-‐08)	  s.	  18	  
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2. Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka på vilket sätt människors sociala miljö 

påverkar deras syn kring det mångkulturella samhället vi idag lever i. I fallet som jag 

kort beskrev kan man ju säga att religionsfriheten sätts emot jämställdhet mellan män 

och kvinnor. Religionsfriheten är ju skyddad av Sveriges viktigaste grundlag, 

jämställdhet mellan män och kvinnor är någonting som i princip alla politiska partier 

som sitter i riksdagen har som mål att öka, så man kan säga att det är en ganska viktig 

samhällsfråga. Jag har genomfört intervjuer med helt vanliga gymnasieelever, där jag 

intervjuade elever som befinner sig i en mångkulturell miljö och även elever som 

befinner sig i en mindre mångkulturell miljö. Intervjuerna gick ut på att eleverna fick 

diskutera handskakningsfallet i Älmhult med varandra, vem de tyckte hade rätt, hur de 

själva hade agerat etc., jag förberedde även en rad andra frågor som ställdes till 

eleverna, dessa frågor har också med mångkulturella utmaningar att göra. Syftet med 

intervjuerna är att försöka få fram intressanta synpunkter och åsikter från personer som 

är på väg ut i det ”riktiga vuxenlivet” där de kommer få möta arbetsmarknadens olika 

aktörer och kanske till och med ställas inför liknande situationer som fallet i Älmhult. 

Men det viktigaste syftet med just intervjuerna är att ta reda på ifall, och i så fall hur 

elevernas sociala miljö påverkar deras diskussioner kring det mångkulturella samhället. 

Mina förhoppningar på elevernas diskussioner var att de skulle diskutera saker som till 

exempel, varför ta illa upp för att någon vill hälsa på en på ett annorlunda sätt? Varför 

inte skaka hand? Det är ju bara en hälsningsgest. Eller så tänker man att man bör ta 

seden dit man kommer och utföra en hälsning som de flesta gör i Sverige. Men varför 

har vi då religionsfrihet? Mannen avböjde hälsningsgesten för att visa respekt för sin 

religion som förbjuder honom att ta kvinnor i hand. Men kvinnan anser sig vara lika 

mycket värd som en man och känner sig därför kränkt av mannens agerande. Eleverna 

har ställts framför ett dilemma där två känsliga ämnen ställs emot varandra. Jag tar 

senare i studien upp och diskuterar ett flertal författares teorier om social miljö och 

socialt kapital och kopplar dessa till min studies syfte. En kortare version om varför jag 

tror att den sociala miljön påverkar de här attityderna som jag kartlägger har just med 

den sociala skolmiljön att göra. Detta är en miljö som eleverna vistas i ganska mycket, i 

det här fallet bildas den sociala miljöns egenskaper av eleverna, det kan handla om 

bland annat kulturskillnader, klasskillnader eller skillnader i ålder och kön. Just i mitt 

fall är det kulturskillnaderna som sätts i fokus. Min tanke är att det bildas en viss tillit 

och trygghet mellan eleverna inom den enskilda sociala miljön där elever påverkas av 



  
 

 

5 

varandra och på så sätt formar vissa gemensamma attityder kring saker och ting. Alla 

dessa fenomen diskuterar jag som sagt senare i teorikapitlet på en mycket djupare nivå. 
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3. Bakgrund 
I den här delen av min studie kommer jag att beskriva det fall som jag har valt att kalla 

för ”handskakningsfallet”. Det är utifrån det här fallet min studie har fått sin grund. I 

inledningskapitlet ovan gav jag en kort beskrivning av det hela, men nu kommer en mer 

detaljerad analys av det så kallade handskakningsfallet. Eftersom att jag redan beskrivit 

utfallet i stort så kommer jag inte göra om det här igen, namnen på personer eller 

företag är i mitt fall inte viktiga, här kommer jag istället gå mer in på hur tingsrätten 

resonerade när de bestämde sig för den slutgiltiga domen och jag kommer även ta med 

åsikter kring fallet som har publicerats i olika medier. 

 

3.1. Fallstudie ”Handskakningsfallet” 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) som i det här fallet var kärande i målet åberopade 

att arbetsförmedlingen i det här fallet hade återkallat mannens anvisning till det 

arbetsmarknadspolitiska programmet med hänvisningen att mannen genom sitt beteende 

genom att inte skaka hand med en kvinnlig företagsrepresentant av religiösa skäl, själv 

medverkat att inte bli erbjuden praktikplats. DO menar att arbetsförmedlingens 

bedömning och tillämpning innebär ett missgynnande av mannen i samband med hans 

religion och att andra personer i en jämförbar situation inte hade blivit behandlade på 

samma sätt av arbetsförmedlingen samt att de genom sitt agerande har utsatt mannen för 

direkt diskriminering. De tycker även att arbetsförmedlingen har tillämpat sin 

bestämmelse på ett sätt som typiskt missgynnar muslimer som av religiösa skäl inte kan 

ta personer av motsatt kön i hand. 

 

Arbetsförmedlingen har i sitt bestridande av fallet sagt att de inte har behandlat mannen 

i fråga sämre än vad någon annan skulle bli behandlad i samma situation och att även 

om ett missgynnande har skett så har det inte gjort det i samband med religion. De 

påstår att deras åtgärd både var nödvändig och lämplig just för att det ska uppnås 

jämställdhet och likabehandling av könen i arbetslivet, DO anser dock att åtgärden 

varken var nödvändig eller lämplig för att ett mål som detta ska uppnås. Något annat 

som kan vara värt att veta i det här fallet är att mannen inte avböjde hälsningen helt och 

hållet, utan han hälsade genom att lägga handen sin bröstkorg och buga, samt att han 

förklarade för kvinnan att han av religiösa skäl inte tar främmande kvinnor i hand.4 

 
                                                
4	  Stockholms	  tingsrätts	  dom,	  mål	  nr.	  T	  7324-‐08,	  (2010-‐02-‐08)	  s.	  3-‐4	  &	  6	  
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För att inte göra det alldeles för komplicerat och juridiskt fortsätter jag till att förklara 

domskälen som tingsrätten kom fram till under rättegången. Arbetsförmedlingen blev 

utöver diskriminering även anklagade för ”fel och försummelse vid 

myndighetsutövning”, alltså att de inte genomförde en ordentlig utredningsprocess 

innan de återkallade mannens anvisning till det arbetsmarknadspolitiska programmet. 

Den här delen hoppar jag över, istället så fokuserar jag mer på frågan om huruvida den 

muslimske mannen anses ha blivit diskriminerad eller inte. 

 

DO anklagar då bland annat arbetsförmedlingen för att ha både direkt och indirekt 

diskriminerat mannen, med direkt diskriminering menar man att om en enskild person 

missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan skulle behandlas i en jämförbar 

situation och missgynnandet har samband med en diskrimineringsgrund, till exempel 

religion, så räknas detta som direkt diskriminering. Indirekt diskriminering innebär att 

en person missgynnas genom tillämpning av vissa bestämmelser, kriterier eller 

förfaringssätt som framstår som neutrala men som i själva verket missgynnar personer 

med exempelvis som i det här fallet en viss religion. Detta är indirekt diskriminering 

såvida inte bestämmelserna, kriterierna eller förfaringssätten kan motiveras av 

berättigade mål och medlen är lämpliga för att uppnå dessa mål. Under ett möte som 

arbetsförmedlingen hade med den muslimske mannen, där han fick reda på att han inte 

skulle få en praktikplats gjordes det anteckningar av arbetsförmedlingens tjänsteman. I 

anteckningarna står det att mannen genom sitt agerande under mötet själv medverkat till 

att inte bli erbjuden en praktikplats. Det finns ingen anteckning som tyder på att mannen 

nekades praktik av någon annan anledning än den att han inte ville skaka hand, 

dessutom så visste arbetsförmedlingen att mannen avböjde hälsningsgesten på grund av 

religiösa skäl. Utifrån allt detta bestämmer tingsrätten att arbetsförmedlingen har gjort 

sig skyldiga till diskriminering.5 

 

Ett liknande fall inträffade för inte så längesedan i Trollhättan, även här vägrade en man 

ta en kvinnlig potentiell arbetsgivare i hand för att hälsa och blev därmed nekad 

praktikplats, i det här fallet betalade Trollhättans kommun ut skadestånd till mannen 

direkt för att slippa bli dömda för diskriminering. En artikel om fallet i Trollhättan 

skrevs på DN Debatt av Reinhold Fahlbeck, professor emeritus i arbetsrätt, Christer 

                                                
5	  Stockholm	  tingsrätts	  dom,	  mål	  nr.	  T	  7324-‐08,	  (2010-‐02-‐08)	  s.	  15-‐18	  
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Sturmark, ordförande förbundet humanisterna och Bengt Westerberg, ledamot 

förbundet humanisterna, där de uttalar sig angående vad de tycker gällande det här. 

 

De påstår bland annat att mannen i det här fallet inte utsattes för diskriminering. De 

tycker inte att en vägran av att skaka hand skyddas av religionsfriheten. De skriver att 

religionsfriheten är en grundläggande norm i Europa, och att den bland annat skyddas 

av människorättskonventionen från 1950. De skriver att Europadomstolen har fastslagit 

vilken sorts religiösa uttryck som skyddas av konventionen och vilka som inte gör det 

och det är de uttryck som är mycket nära förknippade med trosuppfattningen som 

skyddas av konventionen, de skriver att det även i konventionen står att ”sedvänjor” inte 

omfattar varje handling som är påverkad eller motiverad av en religion eller 

trosuppfattning. Vidare skriver de att det inte är vanligt inom islam att män inte skakar 

hand med kvinnor, de påstår att det finns många muslimer som skakar hand med 

kvinnor, de tycker heller inte att religionsfriheten kan omfatta allas enskilda tolkning av 

religionen, de påstår att det skulle bli omöjligt att styra ett samhälle där vem som helst 

kunde åberopa religionsfriheten utifrån sin egna tolkning.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6	  DN	  Debatt,	  ”Att	  vägra	  ta	  kvinnor	  i	  hand	  måste	  få	  konsekvenser”,	  Fahlbeck,	  Westerberg,	  Sturmark,	  
2013-‐11-‐13	  
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4. Teori 
I det här kapitlet presenterar jag och diskuterar mitt teoretiska ramverk. Jag går bland 

annat vidare och presenterar en djupare diskussion kring det jag kort beskrev i kapitel 

två om varför jag tror att social miljö och socialt kapital har en påverkan på attityder 

kring mångkultur. 

 

4.1. Social miljö & socialt kapital 
Statsvetaren Karin Borevi skriver om ”Social miljö som välfärdspolitisk nyttighet”. Hon 

tar sig bland annat an den amerikanske statsvetaren Robert Putnams tes om att det 

sociala kapitalet skapas genom att människor deltar i organisationer, eller har kontakt 

med varandra på andra sätt och utbyter sociala kontakter.7 Putnam fann i en studie av 

Italien att demokratin fungerade som bäst i regioner där det fanns väletablerade 

organisationer. Förklaringen till detta var att medborgare som deltar i organisationer 

eller föreningar utvecklar stark tillit och sociala normer om ömsesidighet, denna tillit 

utvecklas senare till att även gälla att förtroendet för människor i samhället i allmänhet 

även ökar.8 Borevi refererar även till ett senare verk av Putnam, där han skriver om 

distinktionen mellan ett socialt kapital som fungerar överbryggande och ett socialt 

kapital som fungerar sammanbindande. Det sammanbindande sociala kapitalet 

förstärker identiteten inom en homogen grupp, men fungerar exkluderande gentemot 

andra grupper medan det överbryggande sociala kapitalet blickar utåt och inkluderar 

människor med olika sociala åtskillnader.9 Hon kopplar sen Putnams tes om 

sammanbindande och överbryggande socialt kapital till sin diskussion om 

välfärdsstatens förhållningssätt till det mångkulturella samhället, där hon då förklarar att 

en stat som exempelvis för en politik med mångkulturell strategi kan ses som en 

sammanbindande social miljö medan en stat som inte stödjer minoriteters 

kulturbevarande istället kan ses som en överbryggande social miljö. Eftersom att man 

enligt Borevi endast kan fokusera på att prioritera ett av de här alternativen, detta för att 

den sociala miljön är kollektiv till sin natur, så skapas dels ett så kallat 

spänningsförhållande mellan demos och etnos och dels ett spänningsförhållande mellan 

individen och kollektivet. I det här fallet betyder demos främjandet av en civil 

majoritetskultur och etnos betyder främjandet av en etnisk minoritetskultur. Spänningen 

                                                
7	  Borevi,	  2002,	  s.	  40	  
8	  Putnam,	  1996	  
9	  Putnam,	  2006,	  s.	  22	  
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mellan individen och kollektivet förklaras genom att den sociala miljön är kollektiv till 

sin natur och utgörs av en samling människor, därav bortser man från den enskilde 

individens valfrihet vid främjandet av en viss social miljö.10 Utifrån min tolkning av 

Borevis och Putnams teorier bör det inte vara helt fel att anta att den sociala miljön har 

en rätt så betydande inverkan på den enskilde individen. Inte bara i den bemärkelsen 

som Borevi skriver om i sin studie. Utan om man ser det hela ur ett perspektiv som 

lämpar sig lite mer för min studies syfte kan man tänka sig att den sociala miljön jag ska 

undersöka, som då utgörs av skoleleverna i respektive skola jag besöker, påverkar den 

enskilde elevens individuella åsikter på ett eller annat sätt. 

 

Starrin och Rønning beskriver i sin bok tre centrala element som man kan använda när 

man analyserar socialt kapital i form av gemenskaper, dessa är nätverk, normer och 

sanktioner. De skriver att vi själva inte kan fritt kontrollera det sociala kapitalet 

eftersom att det är anknutet till nätverk. Nätverk har i sin tur normer, värden och 

förväntningar som vi förväntas dela. Dessa är oskrivna och något man lär sig med 

tiden.11 Utifrån detta kan man exempelvis se den sociala skolmiljön som ett nätverk av 

individer. Och av att ha vistats i den här miljön kan eleverna då ha utvecklat vissa 

normer eller värden som delas gemensamt bland de flesta som befinner sig i just den 

sociala miljön. Med detta sagt menar jag inte att den sociala miljön i skolan är den enda 

som påverkar elevers syn på saker och ting. Det kan ju självklart finnas en rad andra 

faktorer som påverkar detta som till exempel socioekonomiska situationer eller simpla 

faktorer så som kön, ålder etc. Men som sagt är det den sociala miljön och dess 

påverkan som är intressant i den här studiens fall. 

 

Lite längre fram i sin studie går Borevi över till att skriva om ”Skolans sociala miljö” 

och att den är viktig för barnens inhämtande av kunskap. Hon menar att barnen inte bara 

lär sig via läraren eller böckerna men även utav varandra, de är alltså varandras resurser 

i skolan.12 Även om Borevi använder begreppet skolans sociala miljö i ett annat 

sammanhang så går det ändå att koppla till min teori. Om ungdomarna i mitt fall då är 

varandras resurser i skolan och lär sig av varandra utöver den generella undervisningen 

borde detta tyda på att det inom exempelvis en mångkulturell social skolmiljö sker ett 

utbyte av kunskap om olika kulturer bland ungdomarna. Detta kan ju i sin tur leda till en 

                                                
10	  Borevi,	  2002,	  s.	  42-‐45	  
11	  Starrin	  &	  Rønning,	  2011,	  s.	  32	  
12	  Borevi,	  2002,	  s.	  178-‐179	  
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rad olika utfall, antingen positiva eller negativa och med positiva menar jag då att en 

djupare kunskap av en främmande kultur borde leda till en viss acceptans av den och 

tvärtom kan man tänka sig att okunskap leder till främlingsfientlighet. Det negativa med 

det här utbytet skulle kunna vara att den ökade kunskapen skapar en så kallad 

kulturkrock mellan två kulturer där olika seder och traditioner inte alls går ihop. 

Hartmut Esser skriver också om socialt kapital, han menar att socialt kapital kan 

uppfattas på två olika sätt. En av dessa sätt kallar han för ”system capital”, Essers egna 

beskrivning av den här typen av socialt kapital är: ”social capital can also be 

considered an emergent characteristic of an entire network (or of a complete collective 

system of actors) such as functioning social control, system trust, and a comprehensive 

system morality, between individuals or within a group, organization, community, 

region, or society. As these are characteristics of the entire relation system, which goes 

beyond the relationships of single actors, and since they include aspects of a collective 

attitude towards the social system as a whole, they cannot be created by individuals”13 

Han menar att det inom ”system capital” finns gemensamma sociala normer som styr 

den enskilde medlemmens beteende inom ett kollektiv.14 

 

Eleverna som deltar i intervjuerna för min studie kommer att delas upp i två skolklasser 

på två olika skolor. På den ena skolan, Pauli gymnasium i Malmö är eleverna vana vid 

att vistas i en mångkulturell miljö, och på den andra skolan, Jenny Nyströmsskolan i 

Kalmar är eleverna vana vid att vistas i en mer kulturellt homogen miljö. Utifrån det 

som jag hittills har beskrivit kan jag tänka mig att det finns möjlighet för att resultatet 

av min undersökning visar tre möjliga utfall. Det första möjliga utfallet är att de elever 

som är vana vid att vistas i en mångkulturell miljö eventuellt är mer öppna och 

förstående när det gäller olikheter i mångkulturella sammanhang, just för att de befinner 

sig i en sådan social miljö där man kan hitta många olika kulturer. De kanske inte anser 

det vara konstigt eller främmande att det finns människor som inte hälsar genom att ta i 

hand. Tanken är då att eleverna som befinner sig i en miljö där de flesta är etniska 

svenskar och inte kommer i kontakt med lika mycket mångkultur kanske då lutar mer åt 

det liberala hållet och tycker exempelvis mer som Bengt Westerberg som jag nämnde i 

fallstudien om handskakningsfallet. Det andra möjliga utfallet är då att det skulle kunna 

vara omvänt från det jag beskrev i första teorin. Nämligen att de elever som vistas i en 

                                                
13	  Esser,	  2008,	  s.	  25	  
14	  Esser,	  2008,	  s.	  37	  
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mer mångkulturell miljö kanske är mindre öppna för de olika kulturerna som finns, 

anledningen till detta skulle exempelvis kunna vara att det bildas grupperingar där 

elever med gemensamma kulturer håller ihop med varandra, i detta fall skulle då de 

eleverna som är vana vid en kulturellt homogen miljö eventuellt vara mer öppna och 

välkomnande för andra kulturer, detta i sin tur skulle till exempel kunna bero på att de 

är nyfikna på hur de olika kulturerna är, just eftersom att det finns en avsaknad av 

mångkultur. Det tredje möjliga utfallet är att de två olika grupperna kanske uttrycker 

liknande åsikter, vilket då skulle kunna tyda på att min teori om att social miljö skulle 

påverka deras åsikter inte stämmer, eller att det stämmer men att det inte har något att 

göra med att eleverna vistas i mångkulturella miljöer respektive kulturellt homogena 

miljöer. Då kan det istället vara så att eleverna påverkas mer av själva utbildningen som 

skolan tillför, och eftersom att de flesta svenska skolor utgår ifrån samma 

grundläggande värderingar skulle det inte vara så konstigt om eleverna har påverkats av 

detta och därför även tänker likadant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

13 

5. Metod 
Det här kapitlet kommer att behandla studiens metodiska genomförande. Jag kommer 

bland annat att skriva om hur och varför jag valde ut de skolorna som jag valde att göra 

intervjuer på, varför jag just valde fokusgrupper som metod, jag kommer även att 

beskriva själva genomförandet, problem som uppstod under genomförandet och 

planerandet samt studiens validitet och reliabilitet. 

 

5.1. Fokusgrupper 
Man kan säga att fokusgrupper är planlagda eller strukturerade gruppintervjuer. För att 

det ska kunna kallas fokusgrupper måste tre viktiga förutsättningar vara uppfyllda, för 

det första måste gruppen vara sammansatt för ett särskilt syfte, för det andra ska 

samtalet vara fokuserat kring ett specifikt ämne och för det tredje ska det finnas en 

samtalsledare som styr diskussionerna. Fokusgrupper öppnar upp möjligheten till att 

studera socialt samspel, de data man samlar in visar hur deltagarna i en fokusgrupp 

tillsammans tänker kring ett visst fenomen, tankestrukturer eller djupt liggande 

värderingar blottläggs i det gemensamma samtalet.15 Att genomföra så pass 

strukturerade intervjuer ökar säkerheten för att man kan bearbeta och jämföra 

intervjuerna med varandra. Metoden är även nyttig eftersom att man med hjälp av den 

kan samla in information som egentligen är svår att få tag i på andra sätt som 

exempelvis via enkäter.16 I mitt fall ser jag detta som en lämplig metod med tanke på 

min teoretiska referensram. Som jag tidigare nämde intervjuade jag två olika grupper, 

en grupp där deltagarna är vana vid en mångkulturell miljö och en grupp där deltagarna 

är vana vid en mer kulturellt homogen miljö. Utifrån deras sociala miljö ska jag då 

undersöka hur de resonerar kring fenomen som bland annat mångfald, jämställdhet och 

religion. Mina grupper är utvalda för ett särskilt syfte och ett specifikt tema kommer att 

diskuteras. Fokusgruppsintervjuer är en kvalitativ metod, vilket även gör min studie 

kvalitativ. Kvalitativa metoder handlar om att karaktärisera kvaliteter, med andra ord 

egenskaper eller betydande drag hos ett fenomen. Kvalitativa metoder ställs oftast i 

motsats till kvantitativa metoder.17 När det exempelvis handlar om kvantitativa 

intervjuer kan det vara svårt att fånga in en persons nyanserade erfarenheter och 

förhållningssätt till ett visst ämne eftersom att en kvantitativ intervju är så avgränsad 

                                                
15	  Esaiasson,	  Oscarsson,	  Gilljam	  &	  Wängnerud,	  2012,	  s.	  318-‐319	  
16	  Jacobsen,	  1993,	  s.	  19	  
17	  Repstad,	  4	  upplagan	  2007,	  s.	  13	  
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och snäv. Men i en kvalitativ intervju kan respondenten styras av intervjuaren i den rätta 

riktningen.18 Allt detta tyder på att fokusgruppsintervjuer är en kvalitativ metod, som 

jag tidigare nämnde är mitt mål att undersöka hur deltagarna resonerar kring olika 

fenomen. Jag har alltså inget intresse av att göra några kvantitativa mätningar utan 

studera hur mina fokusgrupper tänker kring vissa ämnen. Med detta sagt menar jag inte 

att det inte kommer förekomma några mängdangivelser i min studie. Som Repstad 

skriver är det nästan omöjligt att undvika mängdangivelser och siffror även om man 

använder sig av kvalitativa metoder. Han menar att kvantifiering är en så central 

beståndsdel i mänskligt tänkande att det är svårt att undvika det.19 Det finns alltså chans 

att jag använder mig av yttranden som exempelvis visar hur många av mina deltagare 

som håller med om något respektive inte håller med om något. 

 

5.2. Urval 
Fokusgruppsintervjuerna för min studie hade kunnat genomföras med andra grupper än 

just gymnasieelever. Det hade exempelvis även varit relevant att intervjua politiker eller 

andra offentliga tjänstemän. I det här fallet väljer jag gymnasieelever av en rad olika 

anledningar. För det första tycker jag att skolelever i allmänhet inte har det lika lätt att 

göra sig hörda på samma sätt som exempelvis politiker. För det andra, som i och för sig 

hänger ihop med första anledningen och som jag nämnt tidigare här i uppsatsen är det 

relevant med gymnasieelever eftersom att det är de som är på väg att bli den framtida 

arbetskraften om man nu väljer att kalla det så. De är på väg ut i vuxenlivet och en stor 

del av dem kommer förmodligen att mötas av situationer som liknar 

handskakningsfallet i Älmhult, därför är det intressant att redan nu se hur de tänker och 

resonerar kring sådana företeelser. För det tredje är det framförallt relevant med 

gymnasieelever just för att det passar bra ihop med min teoretiska referensram. Skolan 

är ju väldigt mycket mer än en plats där människor utbildar sig. Det är ju även en 

mötesplats där ständigt nya kontaktnät skapas. Skolor är goda exempel på platser med 

varierande sociala miljöer där människor möts och delar alla möjliga erfarenheter och 

kunskap mellan varandra. Som jag tidigare nämnde framkommer även detta ur Borevis 

studie när hon skriver att barnen i skolan är varandras läroböcker (se sidan 10).  

Det visade sig vara väldigt svårt att få tillåtelse ifrån en skola att genomföra intervjuer 

under lektionstid. Detta visade sig även vara mitt största problem under planerandet. 

                                                
18	  Repstad,	  4	  upplagan	  2007,	  s.	  85-‐86	  
19	  Repstad,	  4	  upplagan	  2007,	  s.	  13-‐14	  
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Överlag tyckte jag att flera skolor som jag kontaktade via mail var dåliga på att svara 

överhuvudtaget. Av de skolor som svarade fick jag ingen tillåtelse att genomföra 

intervjuer. På grund av dessa komplikationer blev jag tvungen att ändra taktik, jag 

använde mig istället av personliga kontakter på den ena skolan i Malmö för att hitta 

frivilliga elever som kunde tänka sig att delta i fokusgrupperna på sin fritid. Detta gick 

bättre och jag fick ihop nio elever från Pauli gymnasium i Malmö som frivilligt valde att 

delta i fokusgrupperna utanför sin lektionstid. 

Det finns flera anledningar till varför jag just valde att genomföra intervjuer med elever 

från Pauli gymnasium. Eftersom att jag är före detta elev på skolan har jag en egen 

uppfattning om att skolan är mångkulturell. Min uppfattning bekräftades även under 

fokusgruppens diskussioner, då de flesta av eleverna var samstämmiga om att det gick 

flest elever med utländsk bakgrund på skolan och att det var väldigt få etniska svenskar. 

Jag fick även reda på av mina deltagare att de alla hade utländsk bakgrund. Om man 

dessutom kollar på Malmös befolkningsstatistik från 31 december 2013 kan man se att 

andelen befolkning med utländsk bakgrund ligger på ungefär 42 %.20 Man kan även gå 

steget längre och kolla på befolkningsstatistiken från 2008 där mätningarna görs i olika 

delområden i Malmö. Där kan man se att i området som kallas för ”Centrum” i Malmö, 

där bland annat Pauli gymnasium ligger, är det en andel på ungefär 30 % av 

befolkningen som har utländsk bakgrund.21 Jag är väl medveten om det fria skolvalet i 

det här fallet men det är nog inte fel att anta att folk väljer att gå i skolan i närheten av 

där de bor. 

 

Att få tag på skolor i Kalmar visade sig vara lika svårt som i Malmö, jag mailade ett 

antal olika skolor och fick inget svar alls. Jag bestämde mig ganska fort för att istället gå 

dit och fråga ifall jag kunde få hjälp, efter ett par misslyckanden på några skolor fick jag 

till slut tillåtelse av ledningen på Jenny Nyströmsskolan att själv leta efter frivilliga 

elever som ville delta i intervjuerna på sin fritid. Efter lite letande fick jag till slut tag på 

en grupp på fem frivilliga elever som valde att delta i intervjun på sin fritid. Min tanke 

med att välja den andra skolan just i Kalmar var dels för att jag är bosatt där men även 

för att jag tyckte att det rimligtvis vore lättare att hitta en mindre mångkulturell skola i 

Kalmar än i Malmö, som jag anser vara mer mångkulturell än Kalmar. Detta är dock 

inget jag med största säkerhet kan fastställa eller bevisa, men om man kollar på 

                                                
20	  Malmö	  stads	  webbsida	  ”Malmöbor	  med	  utländsk	  bakgrund”	  2013	  
21	  Malmö	  stads	  webbsida	  ”Områdesfakta	  Centrum”	  2008	  
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befolkningsstatistiken från Kalmars välfärdsbokslut 2010 kan man se att andelen 

befolkning i Kalmar kommun med utländsk bakgrund ligger på 12,1 %,22 jämfört med 

Malmös 42 % som jag tidigare nämnde är ju detta inte så mycket. Jag påstår dock inte 

att andelen befolkning med utländsk bakgrund i Kalmar kommun och Malmö 

representerar hur det ser ut i Kalmar kommuns och Malmös skolor när det gäller 

härkomst, men utifrån siffrorna kan man anta att Kalmars befolkning upplever i 

allmänhet mindre mångkultur än Malmös befolkning. Någonting som dock var 

märkvärdigt just med fokusgruppen från Kalmar var att de själva upplevde att det finns 

en hel del elever med utländsk bakgrund på deras skola. Efter vidare diskussioner om 

det här framkom det att de ansåg att de elever som har en utländsk bakgrund ofta håller 

sig för sig själva och att även de elever som är etniskt svenska också håller sig för sig 

själva. En mer detaljerad beskrivning av den här diskussionen kommer jag att presentera 

i resultatkapitlet. För övrigt var alla fem elever från fokusgruppen i Kalmar etniskt 

svenska, det fanns två undantag och dessa var att två av eleverna hade en förälder var 

som var av utländsk bakgrund. I fokusgruppen från Malmö var alla nio elever som 

deltog av utländsk bakgrund. 

 

5.3. Genomförande av fokusgrupper 
Den första fokusgruppen jag intervjuade var den från Pauli gymnasium i Malmö. 

Gruppen bestod av nio elever från två olika klasser. Den andra gruppen blev den från 

Jenny Nyströmsskolan i Kalmar som bestod av fem elever. Jag hade ingen konkret 

gräns på hur många elever som maximalt fick delta i fokusgruppen, utan de som ville 

vara med fick vara med, sen att det blev nio, respektive fem elever tyckte jag passade 

mig bra dels för att det till viss del stämde överens med de riktlinjer jag läst om i 

litteratur om fokusgrupper om att det finns en slags maximal storlek på fokusgrupper 

som är allmänt accepterad till att vara 10-12 deltagare23 och dels för att jag kände att det 

skulle bli mycket lättare att styra diskussionerna i grupper på nio respektive fem 

personer än en hel klass på kanske 20-25 personer. Intervjun i Malmö hölls i ett 

klassrum på elevernas skola som vi fick lov att vara i. Intervjun i Kalmar hölls i ett 

grupprum på universitetsbiblioteket som jag hade bokat. Jag började båda sessionerna 

med att presentera mig för alla deltagare, därefter pratade vi alla med varandra om 

vardagliga saker och jag bjöd även på fika, mest gjorde jag detta för att få deltagarna till 

                                                
22	  Kalmar	  kommun	  välfärdsbokslut,	  2010,	  s.	  28,	  Tabell	  4.	  
23	  Halkier,	  2006,	  s.	  38	  
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att känna sig avslappnade och få en känsla av hur det är att prata med mig samt att de 

skulle lära känna varandra lite bättre eftersom att alla inte var bekanta med varandra. 

För att skapa en ännu mer avslappnad stämning ordnade jag så att vi alla kunde sitta 

runt ett bord tillsammans i samband med intervjun. Själva intervjuerna genomfördes på 

ungefär 25-30 minuter och gick ut på att jag ställde vissa frågor eller beskrev olika 

scenarion som då eleverna skulle diskutera. Efter att jag hade förklarat hur intervjun 

kommer att gå till, där jag bland annat var noggrann med att få eleverna att inse att det 

inte finns några rätt eller fel i det de säger, vilket bland annat är ett tips som ges i boken 

”Metodpraktikan”. Jag gjorde det alltså klart för dem att jag inte var där för att bedöma 

om vem som hade rätt eller fel, jag har själv inte heller några rätta lösningar eller svar 

på de frågor jag ställer, jag klargjorde att jag bara var där för att lyssna på dem.24 Det 

första jag bad eleverna göra i båda intervjuerna var att beskriva sin skola hur de ville, 

syftet med den här frågan var att jag ville få dem till att börja fundera på sin sociala 

miljö, det var ju även en ganska öppen fråga med många olika svarsalternativ vilket gav 

eleverna chansen till att själva ge det svar de tyckte var relevant, det var alltså ett sätt för 

mig att undersöka vad de tänker på när de beskriver sin sociala miljö som då är deras 

skola. Innan intervjuerna hade jag förberett ett frågeformulär där jag hade skrivit upp 

alla tänkbara frågor jag skulle ställa, det finns en bilaga som innehåller frågeformuläret, 

denna är bifogad till uppsatsen och alla frågor som diskuterades under fokusgrupperna 

finns uppskrivna där, därför kommer jag inte att ta upp alla enskilda frågor här i 

metodkapitlet. Svaren redovisas givetvis i resultatkapitlet. När diskussionerna väl 

påbörjades blev det som jag hade förväntat mig svårt att hålla sig till frågeformuläret, 

istället fick jag då som moderator anpassa mina följdfrågor till elevernas diskussioner, 

de flesta följdfrågor jag ställde under diskussionen av de enskilda frågorna var 

exempelvis, ”hur tänker du då?”, ”varför?” och så vidare, målet med detta var då att jag 

ville få fram motiveringar eller förklaringar från eleverna om deras svar. Jag försökte 

även få eleverna att ha sin sociala miljö i åtanke när de svarade, detta gjorde jag genom 

att ställa följdfrågor som till exempel ”tror ni att de flesta på skolan hade hållit med/inte 

hållit med er?”. När vissa elever var tysta under diskussionerna försökte jag få med dem 

i diskussionen genom att ställa frågor som ”håller ni andra med?”. Under hela tiden 

hade jag även i åtanke att försöka undvika att ställa följdfrågor som skulle påverka 

elevernas svar, jag försökte hålla mig så neutral som möjligt och endast leda 

diskussionerna i den riktning som passade temat. Båda intervjuerna genomfördes på 

                                                
24	  Esaiasson,	  Giljam,	  Oscarsson,	  Wängnerud,	  2012,	  s.	  324	  
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liknande sätt, det fanns vissa skillnader som till exempel att jag inte ställde någon 

enstaka fråga till båda grupper utan bara en av dem, detta berodde mest på att 

diskussionerna var olika och det uppenbarades inte ett tillfälle till att ställa just dessa 

frågor. Men som jag tidigare nämnde måste man vara flexibel som moderator för 

fokusgrupper, det gällde även här då jag fick anpassa mina frågor efter de riktningar 

diskussionerna tog. När det gäller dokumentering av intervjusvaren använde jag mig av 

ljudinspelning. Som ensam moderator kan det vara svårt att ställa frågor och styra 

diskussionen i rätt riktning samtidigt som man för anteckningar, detta märkte jag själv 

när jag väl satt och genomförde fokusgrupperna, det var väldigt problematiskt att 

anteckna samtidig som jag styrde diskussionen och ställde frågor, därför valde jag att 

förlita mig helt och hållet på ljudinspelningen, vilket faktiskt inte visade sig vara en 

dålig idé. Det rekommenderas i många av de böcker jag läst om intervjuer att man ska 

använda sig av ljudinspelning. 25 Jag gjorde detta dels för att det som sagt är lättare att 

hänga med i diskussionen och slippa distraheras av att behöva föra anteckningar och 

dels för att jag efter intervjuerna kunde lyssna på dem noggrant och sätta mig in i 

informationen ännu mer. Självklart informerades båda grupper om att jag skulle 

använda mig av ljudinspelning och att det endast är jag som kommer att lyssna på 

inspelningarna efteråt så att de förblir anonyma, ingen av grupperna hade något emot 

detta. Efter intervjuerna lyssnade jag på inspelningarna och transkriberade den 

informationen som var relevant för min studie för att sedan kunna renskriva den och 

använda i resultatkapitlet. Den främsta anledningen till att jag inte transkriberar 

ordagrant är för att vissa delar av inspelningarna innehåller information som kan avslöja 

elevernas identitet och eftersom jag har lovat dem anonymitet vill jag inte riskera att 

den här informationen leder till några avslöjanden av identiteter. 

 

5.4. Validitet & Reliabilitet 
Validiteten på min studie hade kunnat höjas ifall jag hade genomfört individuella 

intervjuer med alla deltagare. Halkier skriver att vid användning av fokusgrupper som 

metod kan det bli så att varje deltagare får mindre sagt än vad de skulle säga i en 

individuell intervju. Han menar även att det i en individuell intervju är mycket lättare 

för intervjuaren att få fram den enskilde deltagarens erfarenheter och åsikter kring ett 

ämne än vad det är i fokusgrupper.26 För att exempelvis öka generaliserbarheten av min 

                                                
25	  Repstad,	  4	  upplagan,	  2007,	  s.	  93	  
26	  Halkier,	  2006,	  s.	  16	  
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undersökning hade jag kunnat genomföra fler än en fokusgruppsintervju på de båda 

skolorna.  
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6. Resultat 
I det här kapitlet redovisar jag den information som jag har kommit fram till via 

fokusgruppsintervjuerna. Som jag nämnde i metodkapitlet kommer jag inte göra en 

ordagrann transkribering av materialet, dock kommer jag att göra några exakta 

citeringar av vissa elevers utsagor, men i allmänhet kommer jag att skriva 

diskussionerna i textform med samma ordning som själva diskussionerna i 

fokusgrupperna hade. Kapitlet inleds med att beskriva varje fokusgrupps resultat för sig, 

därefter följer jag upp detta med ett delkapitel där jag gör en sammanfattande jämförelse 

mellan grupperna. Kapitlet avslutas med en analys av de svaren som presenterats, 

analysen diskuteras utifrån studiens teoridel som jag i kapitel fyra har beskrivit. 

 

6.1. Pauli Gymnasium, Malmö 
Det första eleverna i den här gruppen fick göra var att beskriva sin skola, precis så som 

de själva ville. När det gällde den här frågan höll alla elever med varandra. De beskrev 

skolan som uppdelad bland de olika inriktningarna som finns, de önskade att det fanns 

mer enhetlighet i skolan bland de olika inriktningarna. När jag frågade vad de trodde att 

detta beror på tyckte de att det kan vara elevrådets fel för att de inte tar så mycket 

ansvar, ”vi får inte chansen att lära känna varandra” säger en elev. De tyckte att det 

borde ordnas fler aktiviteter på skolan där alla deltar. Det nämndes i samband med den 

här frågan ingenting angående olikheter i kulturer och liknande bland eleverna. Jag 

frågade då ifall eleverna trodde att de flesta andra på skolan skulle dela deras åsikter, 

svaret blev ett ”ja” från hela gruppen. 

 

Den andra frågan ställde jag för att komma in på själva ämnet som är relevant för 

studien. Jag började då med att beskriva ”handskakningsfallet” för dem, på liknande sätt 

som jag gjorde här i inledningen, några ytterligare detaljer la jag till så att eleverna fick 

veta det som behövdes för att kunna diskutera. Efter beskrivningen frågade jag eleverna 

vad deras första tanke är när de hör detta. 

En elev tar då ordet och säger: ”Min första tanke är, ja, han har ju sin religion, man får 

ju respektera den, men han är ju i ett land som i grund och botten är ett kristet land. Så 

han får ju kompensera lite. Men alltså jag tycker inte det är speciellt farligt… Okej, han 

vill inte hälsa på kvinnor, han la i alla fall handen på hjärtat och bugade” En annan 

elev fyller då i och säger: ”han visade ju ändå respekt”. De andra eleverna reagerar 

genom att göra nickningar och verkar hålla med om det som har sagts. Andra elever 
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börjar vid det här laget prata och det märks tydligt att de inte riktigt kan bestämma sig 

om vad de tycker är rätt och fel i det här fallet. ”Man kan ju inte tvinga honom göra 

något han inte vill” säger en elev, en annan svarar på detta och säger ”Man måste ju 

ändå anpassa sig lite för hur det är här”. Generellt sett tyckte eleverna att mannen 

kanske borde anpassa sig lite efter hur man gör i Sverige, de förstod även att kvinnan 

kände sig diskriminerad. Men samtidigt så var de väldigt måna om att detta är någonting 

som tillhör hans religion och de tyckte att även hon borde anpassa sig lite och respektera 

detta. 

 

Min nästa fråga var att de skulle diskutera vad de tyckte angående arbetsförmedlingens 

agerande i fallet, vad de tyckte om deras resonemang som ledde till att mannen inte fick 

praktikplats. Här höll de flesta eleverna med varandra om att arbetsförmedlingen snarare 

borde ha kollat på mannens erfarenheter och kunskaper än hans sätt att hälsa på. Några 

av de påpekade dock att de tyckte att det skulle kunna bli problematiskt ifall mannens 

eventuella jobb innebar att han ofta skulle träffa människor och behöva hälsa på dem. 

De tyckte att man även skulle ha sådant i åtanke. 

 

Jag frågade även här eleverna hur de tror att resten av skolan hade resonerat kring detta 

ifall det hade gjorts en undersökning. Här tyckte de att det skulle vara mycket blandade 

åsikter, en elev säger då: ”Men jag tror typ att de flesta muslimer på skolan kommer att 

hålla med honom”. Resten av gruppen höll med om detta. 

 

I nästa fråga fick eleverna diskutera vare sig de tycker att man ska få eller inte ska få 

säga eller göra vad man vill i sin religions namn. ”Det beror på ifall det kommer kränka 

någon eller inte.” säger en elev, en annan säger då ”Det finns en gräns givetvis, bara 

det inte kränker någon eller någon känner sig obekväm av det”. Jag utvecklar då frågan 

och tar upp ett exempel med en påhittad religion som eleverna ska få diskutera (se 

bilaga under fråga 3). Eleverna verkade här hålla med varandra om att det här var fel. 

”Alltså religionen är ju någonting man själv väljer, det är något personligt. Man kan 

inte anpassa ett helt samhälle på grund av en enskild religion.” tycker en av eleverna, 

en annan säger: ”Man ska ju gå efter lagarna, man kan ju inte bryta dem bara för att 

ens religion säger det” Resten av gruppen håller med om detta. Jag frågar då eleverna 

om de tycker att det exempelvis vore okej för anhängarna till en viss religion att säga att 

alla som inte är deras religions anhängare är förrädare och anses vara mindre värda. 
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Diskussionen som förs kring det här tyder på att de flesta eleverna inte tycker detta 

skulle vara okej, ett par elever säger att de inte hade brytt sig så mycket om det ifall det 

inte kränker någon eller så länge ingen skadas fysiskt av det. De tog bland annat upp 

hedersmord i diskussionen och ansåg att fenomen som detta verkligen inte är okej. De 

flesta enades om att ingen ska behöva känna sig kränkt i samband med uttalanden som 

dessa. 

 

Nästa fråga handlade återigen om handskakningsfallet. Tanken med det här 

ämnesombytet var att nu efter att eleverna har diskuterat lite andra fenomen kring 

mångkulturella utmaningar så ville jag undersöka ifall de fortfarande resonerade ungefär 

likadant eller ifall några nya åsikter träder fram. Frågan som ställdes var följande: ”Om 

ni var de som bestämde i tingsrätten angående handskakningsfallet, hur hade ni då 

själva dömt?” 

 

I diskussionen kring den här frågan visade gruppen inte någon specifik skillnad i deras 

åsikter om man jämför med det som sades i början på intervjun. De påpekade bland 

annat återigen att man borde ha kollat på hans erfarenheter och kunskaper istället för 

hans sätt att hälsa på. Gruppen verkade inte tycka att mannen hade gjort något fel och 

ansåg därför att det var lämpligt med ett skadestånd. De förstod att kvinnan kände sig 

kränkt men de tyckte fortfarande att hon borde förstå att det finns människor med olika 

kulturer och religioner i Sverige och att detta gör saken självklar om att det finns andra 

sätt att hälsa på varandra än just som man gör i Sverige. Diskussionen gick nu vidare till 

att gruppen började diskutera ifall de anser att man som invandrare som kommer till 

Sverige bör anpassa sig efter svenska seder och traditioner eller om man ska få hålla sig 

till sin egen kultur. Här var gruppen enig om att man kanske borde anpassa sig efter 

vissa småsaker, de tyckte att det ska finnas vissa gränser, att man bör skapa en balans 

mellan olika kulturer i samhället. Samtidigt tyckte de att det kan vara lite svårt att skapa 

några specifika gränser eller balanser mellan kulturer, just för att det finns så många 

olika. Här diskuterades specifikt Malmö och att de tyckte att det just i Malmö fanns så 

många olika kulturer. De tog även upp sin egen skola som exempel och påpekade att det 

inte alls fanns många svenskar i skolan, utan att det enligt deras uppfattning mest var 

blandat mellan olika kulturer.  
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Jag frågade då om de tyckte att det finns några tydliga grupperingar eller uppdelningar, 

exempelvis att folk som har samma ursprung eller kulturer umgås bara med varandra 

osv. Detta tyckte de inte, de var eniga om att alla umgicks blandat mellan varandra, 

uppdelningarna berodde snarare på vilken inriktning utbildningen har, som de även i 

början på intervjun nämnde när de fick beskriva den sociala miljön på sin skola. 

 

6.2. Jenny Nyströmsskolan, Kalmar 
Den här intervjun gick till på samma sätt som den jag ovan presenterade. Den började 

alltså med att gruppen fick chansen till att beskriva sin skola. Här ansåg gruppen att 

deras skola är lite speciell eftersom att det finns väldigt många olika människor. Med 

olika människor syftade de på att det finns så många olika utbildningsinriktningar på 

skolan, bland annat barn & fritidsprogrammet, Estetiska programmet, särskola och även 

något som de i första hand beskrev som ”invandrarklasser”. Efter att jag hade frågat 

gruppen vad de menar med just ”invandrarklasser” svarade de att de syftar på klasser 

där det går invandrare som exempelvis håller på och lär sig det svenska språket. De tror 

även att resten av skolans elever hade delat deras bild av skolan. Gruppen nämner vid 

det här tillfället inget om att det i allmänhet skulle finnas många elever av utländsk 

bakgrund på skolan. 

 

Nästa steg i intervjun blev att jag förklarade ”handskakningsfallet” och bad gruppen 

uttrycka sina tankar kring detta. ”Helt sjukt, är min första tanke” säger en elev. ”Jag 

tycker att man ska se det från båda hållen, alltså om han inte vill skaka hand så är det 

väl okej. Sen att han inte fick jobbet bara på grund av detta tyckte jag var lite konstigt” 

påpekar en annan. Det uppstår en kort tystnad i rummet så jag utvecklar frågan lite för 

att få liv i diskussionen igen, då frågar jag eleverna hur de själva hade resonerat om de 

fick bestämma ifall han skulle få jobbet eller inte. Utifrån diskussionerna som uppstår 

nu verkar gruppen vara enig om att man borde anpassa sig och bete sig efter de seder 

som finns i det landet man befinner sig i, men just i det här fallet tycker de att 

arbetsförmedlingen borde ha kollat mer på hans färdigheter än hans sätt att hälsa på. De 

anser att om han är duktig på jobbet så spelar det väl ingen större roll på vilket sätt han 

hälsar. De tror även att de flesta på deras skola hade delat deras åsikter. 

 

Diskussionerna går nu vidare och gruppen börjar diskutera ifall de tycker det är okej att 

göra eller säga vad man vill i sin religions namn. Jag tar då även upp exemplet med den 
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påhittade religionen (se bilaga under fråga 3). Ingen i gruppen tyckte här att man skulle 

få undantas från lagen vare sig det handlade om religion eller kultur, de påpekade även 

här och var eniga om att man alltid i första hand ska följa landets lagar och regler och 

först därefter se till religionsfriheten. Diskussionen gick nu vidare till att gruppen 

diskuterade vare sig det är okej för en viss religions anhängare att öppet säga att alla 

som inte är dess anhängare är förrädare och anses vara mindre värda. Detta tyckte de var 

fel, de ansåg att det kan skapa problem i samhället, som till exempel bråk eller kanske 

ännu värre saker som mord exempelvis.  

 

Nästa diskussion handlade om att eleverna skulle få beskriva hur de upplevde sin skola 

när det gäller fördelning mellan personer med olika kulturer, religioner osv. Ifall de 

tyckte att det var blandat eller om de upplevde det som att det fanns någon grupp som 

var överrepresenterad bland de andra. Gruppen var enig om att de upplevde det som att 

det finns en blandning av personer som hade olika kulturer på skolan. De kunde inte 

komma fram till någon specifik fördelning, utan de trodde att det var rätt så lika 

uppdelat bland antalet helsvenska elever och elever med utländsk bakgrund. När jag 

frågade hur de upplever Kalmar gällande samma sak blev svaret att de tror det finns 

”fler svenskar” i Kalmar än personer med utländsk bakgrund. Det var så de upplevde 

det i alla fall, exempelvis när de är ute i stan. Jag gick här vidare med att fråga gruppen 

hur det ser ut när man umgås i skolan, ifall det är mycket grupperingar, och hur de 

grupperingarna i så fall ser ut. Gruppen svarade då att de inte tyckte att man umgicks 

blandat, ”vi svenskar håller oss för oss själva och de håller sig för sig själva” påstod 

bland annat en elev. Resten höll med om detta och när jag frågade vad de tror att detta 

kan bero på svarade de att det kanske kan bero på trygghet, de syftade då på att 

personerna på skolan med utländsk bakgrund umgås med varandra för att de känner sig 

tryggare bland varandra. Gruppen påpekade även att eleverna på skolan som hade 

utländsk bakgrund ofta pratade på sina hemspråk med varandra och gruppen verkade 

vara lite missnöjda med detta då de inte förstår deras språk. De kände sig däremot inte 

utanför på något sätt, de kände inte heller att de saknade något eller gick miste om något 

i samband med grupperingarna. De hade heller inte haft något emot att umgås mer med 

eleverna som var av utländsk bakgrund. 

 

Nästa steg i intervjun var att vi återgick till att diskutera handskakningsfallet. Återigen 

här, som jag även gjorde med förra gruppen för att testa eleverna och se ifall deras 
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åsikter är likadana från när vi tidigare diskuterade fallet. Jag frågade gruppen hur de 

hade dömt om de kunde bestämma istället för tingsrätten. Diskussionen kring denna 

fråga handlade mest om att gruppen tyckte att 60 000 kronor i skadestånd var alldeles 

för mycket pengar, men samtidigt tyckte de att kvinnan ändå borde ha respekterat 

mannens religion, de nämner även religionsfriheten här och menar att eftersom att vi har 

det i Sverige så borde hon ha accepterat detta. Sammanfattningsvis ansåg de att 60 000 

kronor i skadestånd var överdrivet mycket men de tyckte även att det var konstigt att 

mannen inte fick jobb bara på grund av att han hälsar på ett annat sätt. 

 

Diskussionen går då vidare och gruppen ska diskutera vare sig de tycker att man som 

invandrare i Sverige borde anpassa sig till svenska seder och traditioner eller få hålla sig 

till sin egen kultur och traditioner om man vill. ”Förändras” uttrycker en elev, de andra 

håller med men en av dem uttrycker följande, ”alltså de flesta muslimer håller ju 

stenhårt i sina religioner och sånt” resten av gruppen verkar hålla med och en av 

eleverna säger ”men då borde man ju inte flytta till ett annat land, alltså jag förstår att 

det kan vara lite svårt i början, men efter ett tag borde man kanske börja släppa på det 

lite och anpassa sig”. Utifrån diskussionerna kring den här frågan verkade det som att 

eleverna mest lutade åt att tycka att man bör som invandrare anpassa sig efter det 

svenska samhället. Men det fanns ändå vissa tecken i diskussionerna som tydde på att 

de inte riktigt kunde bestämma sig helt, de tyckte lite både och i den här frågan, några 

var för att man skulle anpassa sig medan andra var tveksamma. Bland annat uttrycker en 

elev ”men alltså när man är ute och jobbar eller ute och träffar folk så borde man väl 

rätta sig lite efter hur vi har det i Sverige, men när man är hemma så får man ju följa 

sitt eget som man vill”. 

  

Vid det här laget var det dags att börja avsluta intervjun, jag hade tid för att ställa en 

fråga till och just den här frågan startade den livligaste diskussionen som pågick ganska 

länge. Jag frågade nämligen ifall eleverna trodde att det i ett mångkulturellt samhälle 

sker ett utbyte av kunskaper och traditioner mellan de olika kulturerna, alltså ifall de 

tror att vissa fenomen inom kulturerna smittar av sig på andra kulturer. Gruppen började 

med att påpeka att vi i Sverige har fått ganska mycket av utländska traditioner, de syftar 

på exempelvis nya matkulturer och ny musik osv. Jag frågar gruppen ifall de tror att 

invandrarna som kommer till Sverige lär sig av de svenskar som finns här och tar efter 

deras kultur och traditioner. Då märker man ganska tydligt på en specifik elev att han 
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inte tycker det, han säger ”nej det tror inte jag i alla fall! Kanske lite, men det är ju 

oftast vi som rättar oss efter alla andra”. Jag frågar då den här eleven hur hen tycker att 

det borde vara. Svaret blir ”jag tycker inte vi ska rätta oss efter några alls, jag tycker att 

vi ska vara som vi är bara, och att andra ska rätta sig efter oss”. Jag försöker då få med 

resten av gruppen i diskussionen och frågar ifall de tror att det fungerar att ha 

mångkultur i ett samhälle eller inte. De flesta i gruppen tror att det kan fungera, de 

tycker dock att det kan bli lite problematiskt. Under hela den här slutdiskussionen finns 

det en elev i rummet som ställer sig negativt till allt som har med mångkultur att göra. 

Hen får med sig några andra i gruppen och de börjar prata om att de tycker att 

invandrare alltid blir arga när de inte får som de vill. De tar upp till exempel upp 

byggandet av moskéer, och att de tror att muslimer skulle bli sura om de inte fick bygga 

moskéer. En elev tycker att de inte ska få bygga moskéer överhuvudtaget, hen tycker att 

det är ett ”slöseri på våra skattepengar”. De andra håller inte helt och hållet med, de 

har religionsfriheten i åtanke och påstår att man borde få ha moské i Sverige som 

muslim. Den ena eleven fortsätter att vara negativ till detta och uttrycker sig lite 

extremare, hen säger bland annat ”Men vi slösar ju våra skattepengar på det här, att 

bygga moskéer och sånt, de får ju väl rätta sig efter oss och följa vår kultur istället. De 

borde vara mer tacksamma för att vi tar emot dem”. De andra eleverna säger emot detta 

och håller inte alls med, de påpekar bland annat att även muslimer jobbar och bidrar till 

skattepengarna. Detta ändrar inte elevens åsikt, hen ställer sig fortfarande negativt till 

bland annat byggandet av moskéer i Sverige och anser att invandrare alltid bör rätta sig 

efter svenska sedvänjor. 

 

6.3. Sammanfattning & jämförelse av fokusgruppsintervjuer 
Sammanfattningsvis tycker jag att de båda grupperna faktiskt resonerar ganska 

likvärdigt kring många ämnen. Det finns dock vissa skillnader i diskussionerna som är 

värda att notera. Den första gruppen från Malmö nämner ingenting om någon enskild 

grupp när de beskriver sin skola. Gruppen från Kalmar nämner däremot när de ska 

beskriva sin skola att det finns ”invandrarklasser” på skolan. Den här skillnaden kan ju 

exempelvis tyda på att det på skolan i Kalmar överlag finns färre elever av utländsk 

bakgrund, vilket gör att det är något som eleverna lättare lägger märke till. Medan 

eleverna i Malmö redan är vana vid en miljö där många är av utländsk bakgrund och 

kanske inte tänker lika mycket på det. När det gäller diskussionerna kring 

handskakningsfallet var båda grupperna ganska lika varandra, båda uttrycker 
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exempelvis att man ska se situationen från både mannens och kvinnans perspektiv. De 

tycker att mannen borde anpassa sig lite men även att kvinnan borde ha förstått 

mannens agerande och accepterat detta då det handlade om hans religion. Dock märker 

man på gruppen i Kalmar att de var lite mer för tanken att mannen skulle anpassa sig 

efter det svenska samhället. Båda grupperna uttrycker även exempelvis att 

arbetsförmedlingen borde ha gått efter mannens kunskaper i sin bedömning snarare än 

hans sätt att hälsa på. När det gäller diskussionen kring skadeståndet tycker gruppen 

från Malmö att det var rätt att mannen fick skadestånd medan gruppen från Kalmar 

anser att 60 000 kronor var alldeles för högt. Någonting som båda grupper hade 

gemensamt var att de var noggranna med att påpeka att man inte ska få bryta mot lagen 

i sin religions namn, de var väldigt måna om att lagen skulle upprätthållas i första hand. 

Gruppen från Malmö ansåg att man som invandrare bör anpassa sig till vissa småsaker 

kring det svenska samhället, de pratade även om att det ska finnas en balans mellan 

olika kulturer och att det även ska finnas gränser till hur långt man får gå när det gäller 

att följa sin kultur som invandrare. De kunde inte riktigt ta fasta på var gränserna skulle 

sättas upp, men som jag nämnde ovan tyckte de att det var viktigt med lagar i första 

hand. Gruppen från Kalmar pratade inte om detta på samma sätt, de tyckte att man som 

invandrare i större utsträckning skulle anpassa sig till det svenska samhället. De pratade 

inte heller om några gränser eller balanser mellan olika kulturer. Eleverna från Malmö 

tyckte inte att det fanns någon specifik uppdelning eller grupperingar efter personers 

härkomst och liknande på deras skola, de ansåg att alla umgås med varandra var man än 

härstammar ifrån. Detta var en av de större skillnaderna grupperna hade mellan 

varandra, när gruppen från Kalmar skulle diskutera detta ansåg de att skolan har tydliga 

grupperingar där de som är svenskar umgås för sig och elever av utländsk bakgrund 

umgås för sig. Gruppen från Kalmar hade även en tendens att använda sig av uttryck 

som ”vi och dem”, bland annat när de beskrev att svenskarna på skolan håller sig för sig 

själva och invandrarna för sig själva, det förekom även uttryck som ”alltså de flesta 

muslimer håller ju stenhårt i sina religioner och sånt” vilket då kan tyda på att vissa i 

gruppen använder sig av generaliseringar och stereotyper när de pratar om exempelvis 

muslimer som det var i det här fallet. Det fanns även ett litet inslag av liknande fenomen 

i gruppen från Malmö, nämligen när de uttryckte att de tror att de flesta som är 

muslimer på deras skola skulle ta mannens parti när det gällde handskakningsfallet. En 

annan märkvärdig och tydlig skillnad var att det i gruppen från Kalmar fanns en elev 

som hade lite extremare åsikter kring mångkultur än resten av gruppen. Eleven ställde 
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sig bland annat negativt till att det ska byggas moskéer i Sverige och hen ansåg även att 

svenskar anpassar sig för mycket efter invandrare, det borde istället vara tvärtom tyckte 

eleven. I gruppen från Malmö verkade det då inte finnas något utrymme överhuvudtaget 

för sådana extrema åsikter. 

 

6.4. Analys 
Utifrån mitt teoretiska ramverk förväntade jag mig att resultatet av min studie skulle 

påvisa att gymnasieelevers sociala miljö beroende på dess egenskaper och det sociala 

kapital som utvecklas bland eleverna påverkar deras syn på det mångkulturella 

samhället. Jag har genomfört intervjuer med två olika fokusgrupper, den ena gruppen är 

van vid att vistas i en mångkulturell social miljö och den andra gruppen är van vid att 

vistas i en mindre mångkulturell social miljö. Utifrån det resultat som jag har kommit 

fram till kan man se att det finns vissa skillnader bland de två grupperna när det gäller 

deras syner och åsikter kring mångkultur. En viktig skillnad mellan grupperna var sättet 

de uttryckte sig på när de diskuterade de olika ämnena. I gruppen från Kalmar förekom 

det ganska många uttryck där gruppen använde sig av begrepp som ”vi och dem”, 

medan gruppen från Malmö inte använde sig av liknande uttryck, de använde istället 

mer begrepp som tydde på att de diskuterade ämnena ur ett individuellt perspektiv. En 

förklaring till detta kan ju vara att det beror på de grupperingar mellan svenska elever 

och elever med utländsk bakgrund som eleverna från Kalmar beskrev när de pratade om 

sin skola. Jag tror att det är dessa grupperingar som i det här fallet lägger den främsta 

grunden för de skillnader som påvisas mellan elevernas diskussioner. Jag kan tänka mig 

att det är själva grupperingarna som lägger den främsta grunden för uttryck som ”vi och 

dem”. Eftersom att eleverna från Kalmar sa att de umgås väldigt lite med elever som är 

av utländsk bakgrund kan ju detta tyda på att det råder en okunskap bland de svenska 

eleverna när det gäller andra människors kulturer, det kan ju även vara utifrån detta som 

generaliseringarna och stereotyperna som gruppen från Kalmar använder sig av skapas. 

Petersson och Hellström skriver bland annat om stereotyper i ett dokument från Statens 

offentliga utredningar, där skriver de att ”enklast kan stereotyper förstås som 

schablonartade föreställningar om personliga egenskaper utifrån uppfattningar om 

gruppmedlemskap och dess attribut. Förenklade föreställningar råder såväl om 

gruppen som om individen och det sätts likhetstecken dem emellan.”27 Eftersom att 

grupperingarna leder till att ungdomarna inte umgås blandat mellan varandra blir det 

                                                
27	  Petersson	  &	  Hellström,	  (SOU	  2004:48)	  s.	  102	  
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även svårt för dem att dela kunskaper mellan varandra, jag återkopplar det här till den 

diskussionen jag förde i teorikapitlet kring Borevis teori om att skolbarn är varandras 

resurser och att barn i skolan även lär sig av varandra och inte bara av själva 

utbildningen (se sidorna 10-11). Eleverna från Malmö uttrycker till skillnad från de i 

Kalmar att de upplever det som att alla på skolan umgås blandat med varandra, oavsett 

var man härstammar ifrån, och som resultatet här har påvisat så visade ju det sig att 

gruppen från Malmö var något mer öppna för mångkultur och de använde sig heller inte 

av generaliseringar och stereotyper i sina diskussioner. Detta tyder ju då möjligtvis på 

att det sker ett utbyte mellan olika kulturer och att eleverna lär känna varandras 

egenskaper bättre, detta kan ju även kopplas till diskussionen jag för kring socialt 

kapital i teorikapitlet. Jag diskuterade till exempel Starrin och Rønnings beskrivning av 

socialt kapital (se sidan 10) där jag då kopplar deras beskrivning till min studie och 

menar att man kan se den sociala skolmiljön som ett nätverk av individer. Av att vistas i 

miljön kan eleverna ha utvecklat vissa normer eller värden som delas gemensamt bland 

nätverkets medlemmar. Utifrån vad resultatet har visat kring fokusgrupperna så kan ju 

den här teorin stämma.  

 

Något annat som är intressant är att man kan göra en koppling av det som Putnam 

beskriver som sammanbindande och överbryggande socialt kapital (se sidorna 9-10). 

Utifrån detta kan man anta att gruppen från Kalmar präglas av ett sammanbindande 

socialt kapital, ett sådant förstärker ju identiteten inom en homogen grupp men det 

fungerar exkluderande gentemot andra grupper. Detta kan ju vara en av förklaringarna 

till att gruppen från Kalmar använde mer uttryck som ”vi och dem” när de exempelvis 

beskriver de grupperingar som finns på skolan eller att de till exempel stod mer för att 

invandrare skulle anpassa sig efter det svenska samhället än att de skulle hålla sig till 

sina ursprungskulturer. Det överbryggande sociala kapitalet blickar däremot utåt och 

inkluderar människor med olika sociala åtskillnader, detta skulle då kunna prägla 

gruppen från Malmö då de upplevde det som att alla på skolan umgicks blandat, de 

använde sig inte heller av uttryck som till exempel ”vi och dem”. Gruppen från Kalmar 

antog att grupperingarna som finns på deras skola beror på trygghet, alltså att man 

utvecklar en trygghet när man umgås med personer som är lika en själv. Jag kan tycka 

att den här tryggheten märktes av i just min fokusgrupp från Kalmar. Då tänker jag 

bland annat på den ena eleven som uttryckte lite extremare åsikter kring mångkultur (se 

sidan 26), jag kan tänka mig att en del av anledningen till att eleven gjorde detta var för 
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att hen kände sig trygg med att göra det just i den gruppen som fanns på plats. Om det 

exempelvis hade funnits en person som var muslim i gruppen hade detta kunnat påverka 

diskussionerna, då kan jag tänka mig att den här eleven inte hade tyckt det var lika lätt 

att uttrycka sig om exempelvis moskéer på det sätt som hen gjorde. Anledningarna till 

att eleven överhuvudtaget har så negativa åsikter kring just muslimer kan ju vara många 

och olika, men möjligtvis kan en anledning just vara att eleven inte har så stor kunskap 

kring andra kulturer och religioner. Att eleven exempelvis uttrycker följande: ”Men vi 

slösar ju våra skattepengar på det här, att bygga moskéer och sånt.” kan ju vara ett 

tecken på att eleven har en stereotypisk bild av att människor med utländsk bakgrund, i 

det här fallet muslimer, inte arbetar i Sverige och inte bidrar till skattepengarna. 
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7. Slutsatser 

I det här kapitlet, ger jag en sammanfattande och förtydligande bild av analysen kring 

mitt resultat. Jag drar även de slutsatser som jag har kommit fram till under studiens 

gång. 

 

Utifrån det resultat min studie har visat kan jag dra en slutsats om att social miljö och 

socialt kapital har en påverkan på hur gymnasieeleverna ser på mångkultur. I 

teorikapitlet nämner jag bland annat tre möjliga utfall som jag tror att resultatet av min 

studie kan landa i (se sidorna 11-12). Av dessa tre utfall tycker jag att det första 

stämmer överens med mitt resultat bäst. Fokusgruppen från Malmö var ju elever som 

var vana vid att vistas vid en mångkulturell miljö, och därför skulle de då eventuellt 

kunna vara mer öppna och förstående när det gäller olikheter i mångkulturella 

sammanhang. Medan de elever som befinner sig i mer kulturellt homogena miljöer har 

en lite mer skeptisk eller negativ inställning till mångkultur. Detta visade sig enligt mina 

resultat stämma. Men även om det fanns en del skillnader i gruppernas åsikter så fanns 

det även en del likheter. Bland annat då att båda grupper var väldigt måna om att man 

skulle följa lagen och att man exempelvis inte får bryta mot lagen i sin religions namn. 

Båda grupper valde även att se handskakningsfallet ur både mannens och kvinnans 

perspektiv innan de började diskutera om vem som hade rätt eller fel. Dessa likheter går 

delvis att koppla till det som jag beskrev som det tredje utfallet (se sidan 12). Att 

eleverna även uttrycker liknande åsikter kan ju tyda på att de har någonting gemensamt 

också, detta skulle då kunna vara utbildningen som skolan tillför dem. Eftersom att alla 

svenska skolor utgår ifrån samma grundläggande värderingar är det ju med ganska stor 

sannolikhet så att eleverna även formas av sin utbildning och inte bara sin sociala miljö. 

Båda grupperna använde begrepp som till exempel ”religionsfrihet” de påpekade även 

ganska frekvent att lagar och regler bör följas och att ingen ska kränkas utifrån religiösa 

handlingar. Alla dessa åsikter som de hade gemensamt kan ju ha formats av deras 

utbildningar, som de då har gemensamt. Sammanfattningsvis kan jag då dra två 

slutsatser ur min studie, den första är att det utifrån mitt resultat finns indikationer på att 

social miljö och socialt kapital beroende på dess egenskaper, påverkar 

gymnasieelevernas syn på och åsikter kring mångkulturen på olika sätt. Den andra 

slutsatsen är att elevernas skolor eventuellt fungerar som någon typ av enande kraft, där 

bland annat eleverna får likvärdiga utbildningar som formar deras åsikter enligt de 

grundläggande värderingar som vårt samhälle följer. 
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8. Vidare forskning 
Det här blir den här studiens sista kapitel. Här lägger jag fram förslag på vidare 

forskning som jag anser kan genomföras utifrån min studie. Något som vore intressant 

är att man genomför min studie fast med flera fokusgrupper och då från flera delar av 

landet för att se ifall det finns någon skillnad beroende på elevers geografiska 

positioner. Man hade även kunnat använda sig av fler variabler när man gör urvalet av 

fokusgrupper så som till exempel klasstillhörighet, kön eller ålder. Då hade man 

möjligtvis även kunnat följa fokusgrupperna under en längre period för att undersöka på 

vilket sätt deras ålder påverkar resultatet.
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Bilagor 
 

Frågeformulär för fokusgrupper 
1. Om ni hade fått beskriva er skola, hur hade ni då gjort det? 

2. Efter en beskrivning av handskakningsfallet fick eleverna diskutera sina tankar 

kring detta. Följdfrågor som hade med handskakningsfallet att göra var följande: 

1. Vad tyckte ni om arbetsförmedlingens sätt att resonera på när de bestämde att 

mannen inte skulle få en praktikplats? 2. Hur tror ni att er skola hade resonerat 

kring handskakningsfallet om det gjordes en undersökning?  

3. Om det var ni som bestämde i tingsrätten angående handskakningsfallet, hur 

hade ni då dömt?  

3. Ska man få göra eller säga vad man vill i sin religions namn? Exemplet om den 

påhittade religionen är följande: ”Vi säger att det finns en religion som kräver 

av sina anhängare att de måste stjäla, tycker ni då at dessa personer ska bli 

undantagna lagen på grund av religionsfriheten?” 

4. Tycker ni att man som invandrare bör anpassa sig mer till det svenska samhället 

och följa svenska seder och traditioner eller ska man få hålla sig till sin egen 

kultur om man vill? Följdfråga: (till gruppen från Kalmar) Tror ni att det sker 

kunskapsutbyten i ett mångkulturellt samhälle? 

5. Tycker ni att det finns några grupperingar bland elever på er skola, alltså 

exempelvis att elever med utländsk bakgrund umgås bara med varandra och att 

helsvenska elever bara umgås med varandra? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


