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Innanför – Utanför, Lika – Olika 
Att forma attityder till skolan, relationer och samhälle 
Maria Liggett & Charlotte Lindblad 
 
Abstract 
Studiens syfte har varit att försöka förstå vilka faktorer som har varit bidragande för 
formandet av attityder till skola, relationer och samhälle för fyra ungdomar med 
annan etnisk bakgrund än svensk. Fokus har varit vilken roll deras etniska bakgrund 
har haft, där erfarenheter av diskriminering, vardagsrasism och exkludering utifrån 
stigma kan få betydelse. Undersökningen har byggt på kvalitativa samtalsintervjuer 
med fyra 19-åriga killar och tjejer på en gymnasieskola. Studien utgår från en 
hermeneutisk ansats och analysen bygger på socialpsykologiska teorier kring grupper, 
social påverkan och exkludering. Studien visar på hur inkludering inom skolan, 
relationer och samhälle här har lett till övervägande positiva attityder. Vi finner även 
stark social påverkan både inom skolan och i familjen på ungdomarnas attityder. De 
strategier som ungdomarna använt för att handskas med upplevelser utifrån sin 
etniska bakgrund står i stark kontrast till de strategier som urskiljs i forskning med 
ungdomar i segregerade förorter i Sverige. Detta belyser samband kring klass och 
geografi men ger också en förståelse för hur dessa ungdomar funnit andra strategier 
och förhållningssätt. 
 
Nyckelord: ungdom, invandrarungdom, uppväxtvillkor, etnicitet, mångkulturell, 
diskriminering, vardagsrasism 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
”Vår kunskap om möten och interaktion mellan individer och grupper, mellan över 
och underordnad osv. i mångetniska samhällen är inte fullständig. Inte minst gäller 
det frågan om hur attityder, värderingar, världsbilder, normer och perspektiv 
formas i och genom dessa möten.” (Hertzberg, 2005, s. 127). 

 
Tidigare forskning beskriver hur individer i mångetniska samhällen kan uppleva 
exkludering, diskriminering och vardagsrasism. Samtidigt visar ovanstående citat att 
det inom den socialpsykologiska forskningen saknas kunskap om hur attityder formas 
i möten och i interaktionen med andra individer och grupper. Härmed väcktes också 
vårt intresse för detta forskningsområde. 
 
Individer med annan etnisk bakgrund än svensk gör många gånger motstånd utifrån 
upplevelser av exkludering och utanförskap. Sådana strategier innefattar i sig många 
gånger exempelvis kritiska, negativa eller avståndstagande attityder gentemot det 
samhälle som stänger dem ute. Dessa reaktioner ger sedan den sittande makten och 
andra en möjlighet att skylla exkludering och utanförskap på individerna själva (Azar, 
2001). Nedanstående citat illustrerar hur sådana argument kan låta. 
 

”De har ju en helt annan kultur än vi, de vill bo med varandra, de har inte samma 
krav som vi, de gillar ju ändå inte oss och vill hålla sig för sig själva, vi har gjort 
vad vi kunnat, men se själva hur fientliga de är.” (a.a., s. 82). 

 
Vår tanke är att liknande ord kommit över många socionomers läppar, eller i varje fall 
att liknande tankar dykt upp i mötet med klienter med anan etnisk bakgrund än 
svensk. Som socionomer anser vi det vara ytterst relevant att öka vår kunskap och 
förståelse för hur dessa individer faktiskt har format sina attityder. 

1.2 Vägen till syfte och frågeställningar 
Studien koncentrerades tidigt till att undersöka ungdomars attityder. Detta val gjordes 
utifrån intressant läsning rörande ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk i 
verk av exempelvis Sernhede (2002). Här framträdde hur ungdomar fortfarande är 
trevande och sökande i sitt identitetsskapande, vilket i sin tur leder till att detsamma 
gäller för hur de formar sina attityder. Att söka dessas berättelser och beskrivningar 
tedde sig därför aktuellt och spännande. Ekehammar (2005) menar att individer 
formar sina attityder i samspel med sin omgivning. Eftersom ungdomars sociala 
omgivning till stor del utgörs av skola, kompisar, familj och andra sammanhang i 
samhället, valde vi att här belysa hur attityder har skapats. 
 
Trots att ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk kan tänkas ha gemensamma 
livserfarenheter så spelar självklart andra erfarenheter och upplevelser in, då dessa 
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formar sina attityder. För att fånga in båda dessa aspekter så formulerades två 
forskningsfrågor. Den första konstruerades som en allmän fråga, medan den andra 
specifikt fokuserade på vilken betydelse intervjupersonernas etniska bakgrund har 
haft då de format sina attityder. 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att få ökad förståelse för hur ungdomar, med annan etnisk bakgrund 
än svensk, i samspelet med sin omgivning formar sina attityder till skola, relationer 
och samhälle. 

1.4 Forskningsfrågor 
Vilka faktorer bidrar till hur ett mindre urval ungdomar, med annan etnisk bakgrund 
än svensk, formar sina attityder kring skola, relationer och samhälle? 
Vilken roll kan den etniska bakgrunden spela för formandet av attityder hos de 
studerade ungdomarna? 

1.5 Begreppsförklaringar 

1.5.1 Etnicitet 
Ålund (2000) pekar på det myller av definitioner som existerar kring etnicitet men 
lyfter också fram en gemensam ståndpunkt bland många forskare. 
 

”En samstämmighet som delas av de flesta forskare i fråga om etnicitet är att 
begreppet refererar till gruppbildning, kulturell och/eller social gränsdragning 
mellan ”oss” och ”de Andra”, identitet, känsla av samhörighet, symbolgemenskap 
osv.” (a.a., s. 30). 

 
Vissa ser etnicitet som frambringat genom historiska processer. Här fokuseras även på 
sociala processer där etnicitet förstås som en form av social organisation och 
förhandling där olika sociala grupper interagerar (SOU 2005:41). En annan syn 
beskriver etnicitet som ett transkulturellt fenomen, då etnicitet och kultur kommit att 
relateras till varandra och till andra sociala kategorier som kön, klass och identitet. 
Här redovisas även risker kring okritisk användning av begreppet etnicitet, då denna 
återskapar skillnader mellan utlandsfödda och Sverigefödda som naturliga och 
essentiella. Inom detta synsätt föredra begreppet ras i stället för etnicitet, för förståelse 
av processer av exkludering, marginalisering och underordning (Molina & De los 
Reyes, 2002). 
 
I denna studie skiljs etnicitet och kultur åt, i det avseende att individer som delar 
samma kultur inte i och med det kan betraktas som en etnisk grupp. I stället tar vi 
fasta på att etnicitet skapas genom sociala gränsdragningar och i mötet mellan skilda 
grupper. Sociala gränsdragningar innebär att det i mötet mellan människor kan uppstå 
etniska skillnader som påverkar deras interaktion.  
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Hylland Eriksen (1993) diskuterar kring begreppen klass och etnicitet. Han menar att 
det visst finns ett samband mellan dessa, att de med en särskild etnisk tillhörighet 
även har en särskild klasstillhörighet. Klass och etnicitet kan interagera. Dessutom 
kan de båda ligga till grund för status, och den etniska tillhörigheten kan ge en högre 
eller lägre klasstillhörighet. Till sist ska poängtera att de inte ska förväxlas med 
varandra utan måste särskiljas.  
 
Vi tycker inte att ovanstående motsäger de förhållningssätt som tagits upp där etnicitet 
relateras till andra sociala kategorier som klass, kultur och kön. Utan härifrån tar vi 
med oss en medvetenhet om att etnicitet samverkar med dessa, men de ligger inte till 
grund för denna studies analys. 

1.5.2 Annan etnisk bakgrund än svensk 
Valet att använda begreppet annan etnisk bakgrund än svensk grundar sig i antagandet 
att etnisk bakgrund får endast betydelse i relation till svenskheten. Därför antar vi, att 
individer med annan etnisk bakgrund än svensk har liknande erfarenheter i sådana 
sammanhang där etnicitet görs till en skillnad. 

1.5.3 Grupp 
Brown (2000) ger följande definition på en grupp: 
 

“A group exists when two or more people define themselves as members of it and 
when its existence is recognized by at least one other.” (a.a. s. 3). 

 
Detta framställs som en enklare utgångspunkt för att undersöka grupper än andra 
definitioner som bygger på exempelvis gruppers gemensamma riktning eller existens 
inom sociala strukturer. Denna studie kommer att använda sig av samma definition 
för att undersöka grupper inom exempelvis skolan och samhället men även individens 
familj kan här ses som en grupp. 

1.5.4 Attityd 
Attityder är socialpsykologins mest kända begrepp och beskrivs som följer: 

 
”En attityd kan sägas vara en kognitiv representation som summerar värderingar av 
ett objekt uttryckt som något negativt eller positivt.” (Ekehammar, 2005, s. 276). 
 

Individer kan ha attityder i princip gentemot vad som helst. Dessa varierar inte bara i 
riktning uttryckt som positiva eller negativa attityder, utan även i intensitet som svaga 
eller starka attityder. Vi kommer i studien att använda oss av dessa variationer för att 
skilja olika attityder åt. 

1.6 Avgränsningar 
Denna studie begränsar sig till att belysa faktorer som bidrar till hur attityder formas, 
och gör härmed inte anspråk på att presentera vilka attityder intervjupersonerna kan 
ha till skola, relationer och samhälle. Vidare koncentreras studien på att undersöka hur 



 
 
 
 
 
 
 
 

8

etnicitet inverkar, samtidigt som andra bidragande faktorer som klass och geografi 
inte utesluts. Eftersom fokus har lagts kring etnicitet så redovisas forskning kring 
ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk. Analysen grundas på 
socialpsykologiska teorier och andra relevanta analysverktyg har valts bort för att få 
en djupgående och fokuserad analys. 

1.7 Studiens disposition 
Efter ovanstående introduktion följer en genomgång av tidigare forskning. I kapitel tre 
ges sedan en översikt av de socialpsykologiska teorier som ligger till grund för 
studiens analys. Därefter redovisas studiens metod i kapitel fyra och i kapitel fem 
presenteras resultat och analys. Under varje tema redovisas resultat och i en 
kommentar efter varje sådant, presenteras en analys med teori och tidigare forskning 
som utgångspunkt. Efter detta redovisas en helhetsanalys. Studien avslutas i kapitel 
sex med en diskussion kring slutsatser av studiens frågeställningar, metod och vidare 
forskning. 

2 Tidigare forskning 

2.1 Livsvillkor för ungdomar med annan bakgrund än etnisk svensk 
Sammanfattningsvis kan sägas, att det finns mycket tidigare forskning rörande 
livsvillkor för ungdomar med en annan etnisk bakgrund än svensk. Livsvillkoren 
innefattar erfarenheter av diskriminering, vardagsrasism, social exkludering, 
segregation och utanförskap. Här finns upplevelser som är kopplade till individers 
etniska bakgrund. Samtidigt påpekar exempelvis Sernhede (1996) att unga även kan 
anses tillhöra en social kategori med vissa gemensamma livsvillkor. Dessa livsvillkor 
beskrivs ha kännetecknande drag av marginalisering, omyndighet och maktlöshet. Här 
beskrivs dock även hur levnadsförhållanden är beroende av klass, kön, geografi och 
etnisk tillhörighet. Något som dock inte får glömmas bort är att dessa ungdomars liv 
som följande citat av Ålund (1997) hävdar också formas utifrån individuella 
förutsättningar och val. 
 

”Ungdomar med invandrarbakgrund delar i många avseenden liknande sociala 
livsvillkor präglade av kulturell marginalisering, samtidigt som deras livskarriärer 
visar sig bli individuella. De har ofta erfarenhet av segregerade bostadsmiljöer och 
har känt av såväl diskriminering som stigmatisering. Men det är inte bara etnicitet 
och hudfärg som spelar en roll, utan också personliga livsvillkor och 
livserfarenheter.” (a.a. s. 82).  

2.2 Diskriminering och vardagsrasism 
Rasism handlar enligt Schmauch (2006) om att konstruera en viss grupp som naturligt 
annorlunda utifrån ett system för dominans och social ojämlikhet. I SOU 2005:41 
myntas begreppet vardagsrasism vilket betecknar de erfarenheter av rasism som 
människor med annan etnisk bakgrund än svensk får i sin vardag. Här beskrivs ofta 
små, subtila, indirekta handlingar som blir en del av vardagen. Dessa handlingar får 
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dock långtgående konsekvenser i och med att de är kopplade till en maktstrukturell 
kontext av ojämlika maktrelationer mellan grupper. Tre inbördes beroende processer 
identifieras: marginalisering av dem som identifieras som etniskt annorlunda, 
problematisering av andra kulturer och identiteter samt symbolisk eller fysisk 
repression av försök till motstånd. Ett exempel på marginalisering i en skolkontext 
ges, där en rad praktiker befrämjar bilden av mönstereleven som vit. De los Reyes och 
Wingborg (2002) menar att definitioner av diskriminering ligger mycket nära de av 
rasism. Med etnisk diskriminering åsyftas den negativa särbehandlingen på grund av 
nationalitet, hudfärg och religion som medför att vissa individer eller grupper syste-
matiskt placeras i en underordnad position. Här avses materiella villkor, trygghet, 
delaktighet, inflytande och makt. Diskriminering eller rasism kan alltså sägas vara 
uttryck för redan härskande makt- och gruppförhållanden. Individens erfarenheter av 
diskriminering och rasism kan härmed förstärka känslor av exkludering och 
utanförskap.  
 
Schmauch (2006) menar att känslan av att vara någon annan är något som individer 
med annan bakgrund än etnisk svensk alltid förhåller sig till även om vissa inte 
explicit talar om rasism, diskriminering eller utanförskap. Utifrån intervjuer med 
individer från olika delar av Afrika beskrivs vägar genom vilka dessa individer 
förhåller sig och handskas med sådana erfarenheter. De individer som kopplar sina 
upplevelser till exempelvis diskriminering handskas med detta genom förnekande 
eller genom att göra motstånd. Andra tycks ha funnit andra vägar att förhålla sig till 
dessa erfarenheter. Här beskrivs hur vissa individer vägrar vara offret eller har tankar 
av att de får skylla sig själva. En annan respons är att vifta bort sina upplevelser och 
känslor av att bli betraktad på ett nedlåtande sätt. Andra tar själva ansvaret för sin 
diskriminering eller så försöker de hålla diskrimineringen borta genom att bete sig 
väl. Dessa individer har tankar som handlar om att visa på en positiv bild av 
”invandrargruppen”.    

2.3 Vi och de 
Kamali använder sig av begreppet vi och de, där individerna med annan bakgrund än 
etnisk svensk för evigt tillhör gruppen invandrare och härmed alltid ses som de andra i 
relation till den ouppnåeliga svenskheten (SOU 2005:41). Liknande tankar kan 
skönjas hos andra forskare. Ahmadi (1998) menar att även barn som är födda och 
uppfostrade i Sverige men har utlandsfödda föräldrar, ständigt bär stämpeln som ett 
barn med invandrarbakgrund. Ungdomarna definieras endast i relationen till Sverige 
och svenskarna och då med den negativa stämpel som invandring oftast representerar. 
En gräns byggs härigenom upp mellan dem och andra svenska ungdomar. 
 
Azar (2001) behandlar frågan om den svenska identitetens gränser, vilken inte skiljer 
sig från andra gruppsykologiska allianser där en rad svåra och ritualiserade 
prövningar väntar den som vill ta del av gemenskapen. Han belyser tre allmängiltiga 
komponenter: gränsdragningen, förhöret och lösenordet. Gränsdragningen består i att 
individen kan stå utanför eller innanför svenskheten. Den svenska staten skriver under 
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på att en svensk helt enkelt är den som har ett svenskt medborgarskap. I själva verket 
existerar andra gränsdragningar som uppfattar svenskheten som något inre och 
exklusivt. I och med förhöret kan individen passera gränsen till svenskheten genom 
att bli så svensk som möjligt, annars så riskerar denne marginalisering. Samtidigt 
måste individen uttala rätt lösenord för att få del i svenskheten. Slutligen poängteras 
dock att svenskheten befinner sig bortom alla lösenord i och med dess odefinierbara 
och undflyende karaktär. Följande citat illustrerar väl följderna som denna logik kring 
svenskheten leder till:  
 

”Man är inte ’invandrare’ en enda gång och för ett enda tillfälle – i det ögonblick 
man så att säga passerar själva gränsen till Sverige Tvärtom är det något man är 
och förblir hur mycket man än fortsätter att vandra eftersom ”insidan” förskjuts i 
samma takt som (in)vandraren närmar sig den.” (a.a., s. 67). 

 
Ålund (1997) beskriver faktiska och symboliska gränsdragningar som skapats i 
Sverige. Dessa faktiska gränser rör arbete, boende, segregation och politisk 
marginalisering medan de symboliska gränserna uppkommer genom förvisning av 
den andre till ett etniskt utanförskap. Även Schierp (2005) pekar på rasifiering eller 
etnifiering av den sociala exkluderingen där individer systematiskt utestängs från 
medborgarskapet. Individen kan tillfälligt bli insläppt inom gränserna runt 
svenskheten genom arbetsmarknaden eller bostadsmarknaden. Språket spelar också 
det en stor roll för om sådant inträde ges. Samtidigt påpekas att individen trots detta 
inte räknas som en äkta svensk och härmed fortfarande är ”den andra”. När försök att 
bli så svensk som möjligt misslyckas väljer individen ofta en motsatt strategi där 
identifikation sker med invandrargruppen. Istället sker en uppslutning kring den egna 
etniska gruppen eller det egna grannskapet där en alternativ gemenskap växer fram 
(Azar, 2006). 
 

”Separatismen som strategi innebär en medveten negation av den identitet och den 
maktordning som stänger portarna, ständigt skiftar lösenord och som nedvärderar 
de som befinner sig utanför den.” (a.a, s. 80). 

2.4 Utanförskap och förhållningssätt 
Sådana strategier skymtas i de berättelser som Sernhede (2005) redovisar från 
intervjuer med killar i segregerade förorter i Sverige. I dessa berättelser beskrivs 
känslor av exkludering och att inte vara delaktiga. Intervjupersonerna återkommer till 
känslan av att inte vara önskad, inte passa in och att inte ha en plats. Sernhede (2002) 
menar att denna känsla även finns hos ungdomar som inte bor i utsatta områden men 
att den inte uttrycks på samma tydliga sätt. Vidare beskrivs hur det ur upplevelser av 
exkludering växt fram egna kulturella sfärer och motståndskulturer. Det handlar här 
om att hitta arenor för acceptans och tillhörighet.  
 

”Att inte vara erkänd och bemött med respekt leder inte sällan till att olika former 
av mot-identiteter utvecklas.” (a.a., s. 86).  
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Molina (2005) menar att dessa ungdomar i segregerade förorter diskrimineras på ett 
minst sagt tredimensionellt sätt. De diskrimineras för att vara ungdomar, för sin 
etniska tillhörighet och för att de befinner sig på de platser som i sin tur är 
stigmatiserade och diskriminerade som annorlunda och farliga. Här beskrivs hur dessa 
ungdomar skapar platsbundna motståndsidentiteter i förorten mot det samhälle som 
diskriminerar dem. Ålund (1997) redovisar även hon för hur ungdomar från liknande 
bostadsområden uttrycker en medvetenhet om gränsdragningen mellan sig själva och 
”svenskarna”. Detta väcker i sin tur intolerans bland dessa ungdomar och egna 
gränsdragningar dras upp. Samtidigt poängteras att det är viktigt att också 
uppmärksamma den andra verkligheten med ungdomar som bygger broar och korsar 
symboliska gränser. 
 

”Tryck avlar mottryck, våld föder våld. Det uppstår slutna grupper vända mot de 
’andra’, ’svenskarna’ eller medlemmar av andra etniska minoriteter.” (a.a., s. 82). 

 
Kamali (1999) har gjort en studie om attityder till samhället och vilka faktorer i 
formandet av dessa som tycks påverka ungdomar med annan etnisk bakgrund än 
svensk. I studien varierar attityderna från negativa till positiva. Det tycks som om 
föräldrarnas inställning till och handlingar inom samhället inverkar. Deras 
livssituation rörande arbete och boende har här stor betydelse, men också hur de 
själva har integrerats in i samhället. Ungdomar med en positiv attityd har ofta 
föräldrar som är väletablerade på arbetsmarknaden och ser en ljus framtid i Sverige. 
Den sociala uppväxtmiljön har också påverkat hur ungdomarna skapat sina attityder. 
Eftersom Kamalis studie främst utförts i segregerade bostadsområden så beskrivs 
många negativa attityder, som exempelvis misstro mot svenskar och lågt ställda 
förväntningar kring sin egen framtid i Sverige. Dessa ungdomar har också en 
vänskapskrets där sådana inställningar delas och har sina identiteter starkt knutna till 
denna grupp. 
 
Det är viktigt att också uppmärksamma de ungdomar som valt andra vägar där broar 
byggs och symboliska gränser korsas (Ålund, 1997). Andersson (2005) nämner ett par 
av dessa: den liberala multikulturalisten och den etniske entreprenören. Den 
förstnämnda är en ungdom som under sin uppväxt har bott i flera länder och menar att 
det är positivt att kunna anpassa sig till många olika nationaliteter. Han ser att han är 
svart när han ser sig i spegeln, men tänker på sig själv främst som människa. 
Entreprenören är den person som anser sig själv befinna sig mellan två kulturer och 
finner sig tvungen att skapa sin egen identitet.  

3 Teoretiska utgångspunkter 

I den här studien utgår vi från ett socialpsykologiskt perspektiv. Vi fokuserar på 
attityder, grupper, social påverkan samt inkludering och exkludering. Denna 
utgångspunkt ter sig relevant eftersom det handlar om hur en person influeras av och 
själv påverkar sin sociala omgivning (Ekehammar, 2005). Esaiasson, Ribbhagen och 
Westholm (2006) ifrågasätter utifrån socialpsykologiskt perspektiv strukturell 



 
 
 
 
 
 
 
 

12

diskriminering grundad i ett vi och de tänkande. Inom socialpsykologin talas det om 
in- och utgrupper. I och med detta förekommer diskriminering mellan samtliga 
grupper. Vi kan alltså konstatera att motsättningar i relation till postmodernistiska och 
postkoloniala diskursanalyser som i vår tidigare forskning representeras av bland 
andra Kamali i SOU 2005:41. Esaiasson et al. (2006) menar att det finns ett behov av 
socialpsykologiska perspektiv inom detta forskningsområde.   

3.1 Attityder 
G.H. Mead (Nationalencyklopedin, 1990) använde attityd som begrepp på en 
egenskap som kan observeras. Han ansåg att de attityder varje individ möter hos 
andra, ger kognitiva kvalifikationer som gör det möjligt för oss att samarbeta. I 
socialpsykologin idag benämner man attityd som en ståndpunkt som tillkommit 
genom erfarenheter och innebär att man har positiva eller negativa värderingar till ett 
objekt. En attityd sägs ha tre delar: den kognitiva om vad vi vet eller tror, den 
affektiva som uttrycker intensiteten, och den intentionella som leder tanke till 
handling (a.a.). 
 
Attityder är det vi skapat utifrån våra samlade positiva eller negativa tankar om ett 
objekt och dessa kan variera i intensitet från svag till stark. Objektet kan vara allt från 
oss själva, andra individer eller en organisation till en situation eller företeelse. En 
skiljelinje dras här mellan de processer som är automatiska och omedvetna och de 
som är kontrollerade och medvetna. Som i de flesta studier mäts även här attityder 
med metoder som främst kommer åt de kontrollerade attityderna. Ekehammar (2005) 
nämner att attityder hjälper oss att organisera och förenkla det vi är med om. Han 
beskriver tre funktioner; den första gäller kunskap, då attityder förenklar vardagen för 
oss och hjälper oss att närma oss ett attitydobjekt. Människor utgår från egenskaper 
som de själva anser viktiga och formar sina attityder gentemot andra. Den 
instrumentella funktionen gör att vi närmar oss det som är belönande och tar avstånd 
från det som vi inte behöver. Den tredje funktionen är värdeuttryckande eller social 
identitetsfunktion som gör att vi kan uttrycka våra ståndpunkter och på så vis också 
skapa gemenskap med andra individer med liknande attityder. 
 
I vår studie rör vi vid två möjligheter via vilka attityder kan uppstå, det vill säga direkt 
erfarenhet och modellinlärning. Det först nämnda innebär direkt kontakt med 
attitydobjektet medan det sistnämnda sker genom inverkan från närstående individer 
och deras reaktioner på objektet (a.a.). 
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3.2 Socialpsykologiskt kognitivt modell 

 
Figur 1 Figur inspirerad av Berzonskys socialpsykologiskt kognitiva modell 
 
Ovanstående figur är inspirerad av Berzonskys socialpsykologiskt kognitiva modell. 
Här illustreras hur individens kognitiva attityder ackommoderas och anpassas utifrån 
erfarenheter inom den sociala verkligheten. Den nya uppsättningen attityder 
assimileras och införlivas sedan i den sociala verkligheten. Här bekräftas eller 
förkastas dessa attityder och ackommoderas och anpassas till nya kognitiva attityder. I 
den sociala verkligheten påverkas individens attityder av de erfarenheter och 
upplevelser som görs med eventuell koppling till etnicitet (Berzonsky, 1988). Denna 
figur ligger till grund för studiens upplägg på så sätt att den illustrerar hur formandet 
av attityder kommer att undersökas utifrån individens upplevelser och erfarenheter i 
den sociala verkligheten. Analys av den sociala verklighetens påverkan kommer 
sedan att ske med hjälp av de socialpsykologiska teorier som presenteras nedan.  

3.3 Grupprocesser 
Brown (2000) tar upp viktiga aspekter för att förstå processer som sker i grupper. För 
det första förklaras hur individens identitet är nära bunden till dennes 
grupptillhörighet, vilket i sin tur hjälper att förklara förhållningssätt och beteenden 
gentemot andra grupper. En annan aspekt är att gruppmedlemmar många gånger 
innehar liknande attityder och visar liknande beteenden. Detta är även det kopplat till 
den sociala gruppidentiteten som byggts runt det som individen ser som gruppens 
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gemensamma normer och värderingar. Viktigt att förstå är även att grupper 
organiseras genom konkurrens med andra grupper. Abrams, Hogg och Marques 
(2005) menar att grupper ger individer möjligheter som de inte skulle ha haft 
ensamma. Detta motiverar i sin tur individer att bli medlemmar i starka grupper 
utifrån vilka de kan utnyttja andra svagare grupper. Författarna talar om en 
dominerande ingrupp och en annan grupp; utgrupp.   

3.4 Social identitet 
När individer blir medlemmar i en grupp förändras det sätt på vilket dessa ser på sig 
själva. De kommer att skapa sociala identiteter utifrån grupptillhörighet. Detta innebär 
att om den grupp som individen tillhör anses vara bra då drar hon slutsatsen att hon 
själv också är bra (Ekehammar, 2005). Nära kopplad till den sociala identiteten är 
individens känsla av vem hon är och det egna värdet. Medlemmarna i en grupp mäter 
ständigt den egna gruppens värde genom jämförelser med andra grupper. Detta tar sig 
uttryck i negativa bedömningar och diskriminerande handlingar gentemot andra 
grupper. Det handlar om starka processer eftersom medlemmarna inte bara hävdar den 
egna gruppen utan genom detta även sitt eget värde (Brown, 2000). 

3.5 Social påverkan 
Individen befinner sig i ständigt samspel med andra människor och dennes attityder 
påverkas härmed både medvetet och omedvetet av dessa. Processer av social påverkan 
sker både mellan individer och inom grupper (Ekehammar, 2005). När den påverkan 
andra människor har på individens attityder skall utforskas, blir det intressant att 
förstå vilka roller och positioner dessa har. Antalet personer som utövar påverkan 
tycks också spela in för hur attityder influeras. Ekehammar (a.a.) uttrycker det så här: 
 

Social påverkan blir kraftigare ju starkare den som påverkar är, desto mindre 
avståndet är mellan den påverkade och ju fler personer som utövar påverkan. (a.a., 
s. 297) 

 
I varje grupp finns normsystem som påverkar hur gruppens medlemmar ser på 
världen, dessas värderingar och attityder och deras beteenden. Normer specificerar 
särskilda regler för medlemmar i en grupp och är basen för medlemmarnas 
förväntningar på varandra. Ett tydligt tecken på att dessa är verksamma är att 
individerna i en grupp visar liknande attityder och beteenden (Brown, 2000). 

3.6 Fördomar, social kategorisering och diskriminering 
Individer formar grupper och skapar kognitiva modeller för hur vi ser på andra. Här 
skapas oftast en dominerande grupp, ingrupp, och en annan grupp, utgrupp, som blir 
utsatt för fördomar och social kategorisering i form av stereotyper samt 
diskriminering. Dessa fördomar består av kognitiva modeller som när de får växa i ett 
kulturellt sammanhang, kan få fäste och den utsatta gruppen kan bli diskriminerad. 
Den sociala kategoriseringen med stereotyper brukar forskare benämna som en 
automatisk process för att bespara individen tid. Utifrån yttre attribut, till exempel 
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ålder, kön och etnisk tillhörighet, placeras individen i en social kategori såsom 
kvinna, ungdom eller invandrare. Denna sociala kategori är i sig förknippad med 
stereotyper och det handlar då ofta om negativa egenskaper som får representera alla 
individer inom den kategorin (Ekehammar, 2005). Brown (2000) menar även att 
sociala kategorier hjälper gruppmedlemmar att tydligt urskilja vilka som tillhör och 
inte tillhör den egna gruppen. Stereotyper spelar i sig en viktig roll för att motivera 
skillnader mellan grupper och tillför grund för argumentation kring den egna 
gruppens överlägsenhet. Vanligt är att utifrån majoritetens eller den dominerande 
ingruppens perspektiv, se på utgruppen som mer homogen. 

3.7 Inkludering och exkludering 
Utifrån relationer söker individen inkludering och tillhörighet. Alla relationer har 
också gränser som definierar exkludering av vissa individer. Exkludering hotar 
individens grundläggande behov av att vara del i relationer eller grupper som ger dem 
mening, trygghet och positiva möjligheter. I och med detta så kan exkludering 
innebära negativa psykologiska effekter på och konsekvenser för individen som 
exempelvis lägre självkänsla eller känslor av meningslöshet. Människor reagerar olika 
på känslor förknippade med exkludering. Vissa individer försöker finna alternativa 
relationer eller grupper där de upplever inkludering medan andra går till aggressiv 
attack mot den grupp som exkluderar dem. Det kan också vara så att individen 
medvetet eller omedvetet undviker situationer där risk finns för exkludering medan 
andra försöker ändra på de strukturer eller normer utifrån vilka de exkluderats. Vidare 
tycks individer reagera starkare på exkludering beroende på dennes förmåga att återfå 
en känsla av tillhörighet och värde (Abrams et al., 2005). 
 
Exkludering och inkludering kan ske på många olika nivåer kopplade till exempelvis 
samhället, institutioner eller grupper i individens vardag. Viktigt är här hur alla dessa 
nivåer samverkar och påverkar varandra. 
 

For example, societal exclusion, which may manifest in general attitudes toward 
various stigmatizing conditions could well be expressed concretely in an instance 
of interpersonal exclusion of a stigmatised person from becoming a friend (a.a., s. 
18). 

3.8 Stigma 
Alla människor har erfarenheter av exkludering och inkludering men i varje samhälle 
finns kategorier av individer som systematiskt nedvärderas och exkluderas. Dessa 
individer är stigmatiserade och bär något sorts märke som dömer ut dem till att vara 
mindre värda eller att inte förtjäna samma rättigheter som andra. De märken som 
verkar stigmatiserande är beroende av kontext. Exempelvis kan vi finna att en individ 
med mörk hy stigmatiseras i en grupp med människor med ljusare hy men inte i en 
grupp med människor med liknande mörk hudfärg. Viktigt att förstå är att samtidigt 
som samma mekanismer är verksamma här som vid annan exkluderingen så skiljer sig 
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exkludering baserat på stigma i flera avseenden. Abrams et al. (a.a.) drar följande 
skiljelinjer: 
 

“Several aspects of stigma-based exclusion distinguish it from exclusion based on 
idiosyncratic preferences. First there is typically consensual agreement within a 
culture that the stigmatized should be excluded; second, the experience of stigma- 
based exclusion is shared with others who belong to the same category, and third, 
stigma-based exclusion is often considered justified.” (a.a., s. 80). 

 
Med detta följer att även diskriminering av stigmatiserade grupper eller individer 
skiljer sig från annan diskriminering på så sätt att dessa handlingar rättfärdigas och 
accepteras utifrån sociala normer i ett större sammanhang. Stigmatiserade individers 
reaktioner på exkludering liknar de som tidigare beskrivits. Även här påverkas 
individer mycket olika vilket tycks höra samman men hur dessa förhåller sig och 
handlar. En typ av reaktion är att individen lägger fokus vid att förbättra sina egna 
möjligheter att bli socialt accepterad genom att distansera sig själv från den 
stigmatiserade gruppen, dölja attribut kopplade till stigma eller försöka 
överkompensera för sitt stigma. En annan väg består av att hitta alternativa sfärer för 
acceptans och inkludering genom att identifiera sig med den stigmatiserade gruppen 
eller genom att försöka skapa relationer med enskilda individer inom ingruppen. 
Andra individer undviker situationer där de kan utsättas för exkludering genom att 
fysisk och psykisk distansera sig själva. Ett annat förhållningssätt består i att skilja på 
sin egen person och upplevelsen av exkludering och istället koppla sin upplevelse till 
strukturell diskriminering (a.a.). 

4 Metod 

4.1 Förförståelse 
Maria Liggetts egna erfarenheter av att ha växt upp som svensk i en invandrartät 
förort till Stockholm, har väckt hennes intresse för detta forskningsområde. Under sin 
uppväxt kunde hon möta negativa attityder mot exempelvis svenskar och har 
självfallet haft många tankar kring deras ursprung. Intressant har också varit att höra 
svenskars ibland fördomsfulla och negativa föreställningar till invandrarna i förorten. 
Härigenom har en tanke om ett samspel mellan dessa två bildats. 
 
Charlotte Lindblads förförståelse härrör i liknande bakgrund som Marias. Charlotte 
växte visserligen upp i ett medelklassområde med främst etniskt svenska som grannar, 
men under mellan- och högstadietiden gick hon i en skola som tog emot elever både 
från flera olika ”svenska” medelklassområden och från det område som huserade 
stadens flyktingar. Några elever på skolan var med och startade upp en 
nynazistorganisation och därför blev det stora motsättningar bland eleverna om vilken 
sida man stod på. Under skolåren är ungdomar oerhört påverkbara för olika åsikter 
och de olika attityderna som skapas är ofta starka. Charlottes syn på människor med 
annan bakgrund än etnisk svensk har präglats mycket av tiden i grundskolan. Hon har 
på nära håll sett exempel på vad som händer, även bland barn, om man gör en skillnad 
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på hudfärg eller ursprung. Därför har en nyfikenhet framträtt om hur de med annan 
etnisk bakgrund än svensk ser på Sverige och vad som skapar deras syn. 

4.2 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden ger beskrivande data om individens berättelser och 
observerbara handlingar. I denna studie ges stort utrymme för intervjupersonernas 
egna utsagor, då det är deras personliga upplevelser som vi önskat fånga in. För att få 
kunskap om ungdomar behöver man, enligt det nya barndomsparadigmet, fråga dem 
själva (James, Jenks & Prout, 1998). När det gäller att få individens berättelse så 
fungerar den kvalitativa forskningen bra, särskilt som öppna intervjuer med direkta 
citat. Larsson (2005) menar att när man vill veta individers attityder så passar det bra 
att använda sig av kvalitativ metod och öppna intervjuer. Syftet med intervjun är att 
”beskriva och förstå en annan persons upplevelser i något viss studerat avseende” 
(a.a. s. 92). Den kvalitativa forskningen genomförs ofta med ett hermeneutiskt 
perspektiv, vilket förklaras vidare nedan. 
 
I studien har avgränsningar gjorts med hjälp av vissa teman. Dessa teman kommer av 
att vi diskuterat kring ungdomars perspektiv och hur deras livsvärld kan se ut. 
Eftersom vi, för inte alltför många år sedan, själva gick på gymnasiet så ansåg vi, efter 
att ha läst en del litteratur, att vi kunde ställa upp teman: skola, relationer, samhälle, 
hemmet och kompisgruppen. Dessa analyseras genom den hermeneutiska cirkeln, 
vilket innebär att temana analyseras både var för sig och tillsammans som en helhet 
(a.a.). 
 
Att göra en kvalitativ studie medför att försöka förstå den andres tankar om sitt liv. 
Detta görs genom dennes beskrivningar om sina upplevelser. Det handlar om att 
försöka sätta sig in i den andres situation, en så kallad metakognitiv strategi (a.a.). 
 
I kvalitativ perspektivforskning vägleder olika teorier studiens fokus. Vi har använt 
oss av olika teorier inom socialpsykologin och tidigare forskning vilket styrt frågor 
och forskningsområde. Ur empirin har mönster och begrepp härletts. Samtidigt är vi 
medvetna om att forskaren aldrig kan närma sig empiri utan att teorin finns med i 
bakgrunden (a.a.). 

4.3 Vetenskapsfilosofiskt perspektiv 
Denna uppsats kretsar kring att finna en ökad förståelse av ungdomars föreställningar 
och med detta som bakgrund har en hermeneutisk utgångspunkt tagits. Kvale (1997) 
pekar på hur hermeneutiken används för att söka finna en giltig förståelse, mening och 
tolkning av texten eller utsagan. En hermeneutisk ansats har tagits i studien för att i 
växlingen, mellan helhet och mening, försöka finna en djupare mening. Larsson 
(2005) och Sjöström (1994) beskriver också att det hermeneutiska perspektivet 
innebär att se en texts mening och försöka förstå och växla mellan att se helheten och 
delarna i relation till varandra. Dessutom har forskarnas förförståelse stor betydelse 
för hur tolkningen sker. I denna studie överensstämmer författarnas förförståelse till 
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stor del med den tidigare forskningen. Det som gäller för en individ kan öka 
förutsättningarna för att förstå en annan individ. Om denna erfarenhet kritiskt kan 
granskas, ger den kunskap och möjligheter att försöka förstå. 

4.4 Litteratursökning 
Litteratursökning påbörjades med sökning på Stockholms universitetsbiblioteks 
hemsida och därefter utökades sökningen via Libris och Social Services Abstracts. En 
del litteratur hämtades från Mångkulturellt Centrum i Fittja, där det finns en stor 
samling av litteratur inom vårt studieområde. När vi inhämtat en del svensk litteratur, 
kontaktade vi några forskare inom området via e-post, och dessa gav tips på vidare 
sökning i både svensk och internationell litteratur. De forskare som vi fick svar från 
var: Masoud Kamali, Aleksandra Ålund och Irene Molina. 

4.5 Upplägg och genomförande av datainsamling 
För att på bästa sätt vara förberedda inför intervjuer och analyser sökte vi efter och 
läste en stor del av den svenska tidigare forskningen inom området. En mindre del av 
den tidigare forskning vi tagit del av är internationell. Dessutom diskuterade vi 
mycket kring hur ungdomar kan resonera och vilka möjligheter samt hinder som 
skulle kunna komma upp under studiens gång. 
 
En allmän intervjuguide (se bilaga 1) utformades i enlighet med Larsson, Lilja och 
Mannheimer (2005) och Kvale (1997), med teman: skola, relationer, samhälle, 
hemmet och kompisgruppen. Under varje tema rörde vi oss först kring upplevelser och 
grupptillhörighet och sedan attityder för att därefter se sambandet mellan dessa. Vi 
formulerade här öppna frågor med koppling till forskningsfrågor och analysverktyg.  
 
För att kontrollera om intervjuguiden gav en bra följsamhet och naturlighet i ett 
samtal, samt om frågorna kunde besvaras, genomfördes två testintervjuer med en tjej 
och en kille som gick i gymnasiet för ett år sedan. Vid intervjuerna turades vi om att 
agera intervjuare respektive observatör. Testintervjuerna underlättade även för att se 
intervjuarens och observatörens roll bättre, och för att sedan vara beredda på vilket 
sätt vi skiljde oss åt i intervjusituationen och hur vi skulle kunna utföra intervjuerna 
på ett så likvärdigt sätt som möjligt. 
 
Alla intervjuer utfördes på den skola som eleverna gick på, i klassrum som är kända 
för dem. Detta för att öka tryggheten för intervjupersonerna då situationen i sig ter sig 
annorlunda än de var vana vid. 

4.6 Bearbetning av data 
Alla intervjuer spelades in med bandspelare och dessa transkriberades sedan av den 
person som utfört intervjun. Vi kom överens om att skriva ut i talspråk, det vill säga 
att till exempel skriva dom i stället för de eller dem, mej i stället för mig. Vi tog bort 
de flesta uttryck för tveksamhet eller eftertanke, till exempel ”eh”, då de som använde 
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sig av sådana pauser gjorde det vid varje fråga och det blev därför inget som 
påverkade resultatet. Transkriberingen resulterade i cirka 50 sidor utskriven text. 
Därefter lästes texten igenom av båda författarna och meningskategoriserades genom 
färgkodning enligt studiens teman. När det muntliga språket skrivs ned kan det få en 
något annan karaktär än vad som menades då betoningar och tonfall försvinner. I 
enlighet med Kvale (1997) har därför vissa citat redigerats något för att ge rättvisa åt 
intervjupersonerna. 
 
Vid analysen har vi meningstolkat för att hitta djupare innebörd i resultaten enligt den 
hermeneutiska modellen (Kvale, 1997). Under analys har vi vid flera tillfällen 
diskuterat alternativa tolkningar och prövat dessa gentemot varandra (Larsson, 2005). 

4.7 Urval 
Enligt Patton (1990) har vi gjort ett syftesbestämt urval. Vårt urval i studien har gjorts 
genom att vi kontaktade en gymnasieskola som vi antog hade elever med både etnisk 
svensk och annan etnisk bakgrund. Den initiala kontaktpersonen var biträdande rektor 
och han i sin tur hänvisade oss till en person som är utvecklingsledare inom 
samhällsprogrammet. Denna man som blev vår kontaktperson genom studien 
tillfrågade fyra elever, två tjejer och två killar, om de ville vara med i studien. Vår 
önskan var att det skulle vara ungdomar över 18 år som visar på en förmåga att ge 
uttömmande beskrivningar och motivera dessa. När de tackat ja, kontaktade vi dem 
direkt och bestämde tid och plats för varje intervju. 

4.8 Etiska aspekter 
I inledningen till varje intervju informerades intervjupersonerna om studiens syfte och 
upplägg enligt Kvales (1997) informerat samtycke. Dessutom informerades de om att 
intervjun var helt konfidentiell, och att inga detaljer om deras identitet skulle lämnas 
ut i vare sig studie eller tillbaka till vår kontaktperson. Vi talade även om att studien 
skulle finnas tillgänglig på Socialhögskolan för den som vill läsa. Slutligen fick de 
skriva på ett samtycke (se bilaga 2). För att upprätthålla intervjupersonernas 
anonymitet då resultaten presenteras i studien så använde vi oss av fiktiva namn och 
utelämnade eller ändrade avslöjande information. Intervjuernas längd var från en och 
en halv till två timmar, och alla intervjupersoner informerades om att det fanns 
möjlighet för en paus och att de fick avbryta om de hade någon fråga eller kände sig 
obekväm. Vid ett tillfälle gjordes ett uppehåll för att dricka vatten och vid ett tillfälle 
bröt intervjuaren för att fråga intervjupersonen om han upplevde frågorna besvärande. 
Både intervjuaren och observatören upplevde att hans korta och ibland undvikande 
svar berodde på att han kände sig obekväm i situationen som intervjuad eller på grund 
av frågorna. Men efter att han avfärdat dessa misstankar fortsatte intervjun. Vid de 
andra två intervjutillfällena tillfrågades intervjupersonerna om de önskade en paus, 
men de önskade att fortsätta. 
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4.9 Validitet 
Kvale (1997) beskriver validitet som studiens giltighet, att man mäter det man avser 
att mäta. I denna studie har syftet och frågeställningarna ständigt legat som grund för 
varje steg i processen av litteratursökning, utformning av teman och intervjuguide 
samt inhämtning och bearbetning av data. Larsson (2005) diskuterar också kring 
värdet av att frågorna i en öppen intervju verkligen ”fångar in” det studien kräver. En 
öppen intervju lämpar sig för att undersöka attityder, eftersom vi får individens 
berättelse. Intervjuguiden bygger på de teman som nämns i forskningsfrågorna. Detta 
gjordes för att minska risken att glömma frågor till ett tema under intervjutillfällena 
(a.a.). Under intervjuerna lämnades tillfälle vid varje tema för intervjuaren och 
observatören att göra en member check-inspirerad kritisk tolkning (Janesick, 2000). 
Kritisk tolkning är enligt Kvale (1997) att ställa motfrågor till den som intervjuas för 
att se om man har förstått rätt och för att undersöka svarens giltighet (validitet). Patton 
(1990) beskriver member check som det en forskare gör när hon efter transkribering 
och analys av intervjun går tillbaka till den intervjuade och frågar om hennes tolkning 
är giltig. Vår tolkning var member check-inspirerad då vi frågade en intervjuperson 
till exempel så här: ”kan det vara så att eftersom du upplever dig bra bemött av lärarna 
på din skola, så är det en anledning till att du är positivt inställd till skolan?” 
 
En undersökartriangulering utfördes i databearbetningen då båda författarna läste 
igenom varje transkribering för att färgkoda och meningskategorisera citat till varje 
tema. 
 
Resultat och analys redovisas på ett sådant sätt att läsaren kan kontrollera 
tillförlitligheten i författarnas tolkningar (Sjöström, 1994). 

4.10 Reliabilitet 
Reliabilitetsfrågan handlar om tillförlitlighet och noggrannhet under undersökningen 
och bearbetningen av materialet. Det handlar till stor del om en hantverksskicklighet 
samt att läsaren har möjlighet att följa med i forskningsprocessen (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson & Wängnerud, 2002; Kvale, 1997). Kring hantverksskicklighet skriver 
Kvale (1997):  
 

”Syftet är att komma fram till en genomskinlighet vad gäller den tekniska 
utrustningen, där den skicklige hantverkaren inte koncentrerar sig på metoderna 
utan på uppgiften.” (a.a., s. 103).  

 
Vi har försökt uppnå en god reliabilitet genom att resultatet vid upprepade tillfällen 
kategoriserats av båda författarna var för sig och tillsammans. Dessa resultat har 
sedan analyserats vid ett flertal tidpunkter för att även här försäkra oss om att inte 
göra förhastade tolkningar eller analyser. Under transkriberingen finns risk för att 
forskaren hör fel eller drar förhastade slutsatser av vad intervjupersonerna sagt. 
Intervjuarens reliabilitet diskuteras av Kvale (a.a.) i relation till ledande frågor. När vi 
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utformade intervjufrågorna strävade vi efter inte alltför detaljerade eller ledande 
formuleringar (Kvale, 1997). 

4.11 Generaliserbarhet 
 

Möjligheten att generalisera är begränsad inom kvalitativ forskning samtidigt som 
Kvale (1997) ger en beskrivning av möjlighet till analytisk generalisering.  
Argumentationen i studiens analys bygger på teorier, och försök har gjorts att 
tydliggöra argumentationslinjerna och att åstadkomma distinkta strukturer. Med detta 
som grund kan våra resultat generaliseras på det sätt, att de teman som framkommit 
rörande formandet av attityder hos ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk 
teoretiskt kan ha bärighet när attityder hos andra grupper studeras. Sjöström (1994) 
säger: 
 

”… generalisering på metanivå – det specifika innehållet i den framtagna 
kunskapen kan inte generaliseras men däremot insikten i hur det kan te sig för en 
människa att leva under sina villkor.”  (a.a., s. 87). 

5 Resultat och analys 

5.1 Bakgrund 
Alla fyra ungdomar går sista året på samhällsprogrammet med antingen fotboll eller 
basket som inriktning. Samtliga bor i samhällen där det finns fler svenskar än 
personer med annan etnisk bakgrund. 
 
Fatima är en tjej på 19 år som kom till Sverige med sina föräldrar när hon var åtta år. 
Hon kommer från Turkiet, men poängterar att hon är kurd.  
 
Amir är en kille som ska fylla 19 år. Han är född i Sverige av föräldrar som kommer 
från Algeriet, och han har två yngre systrar. 
 
Karim är en 19-årig kille som bor med sina föräldrar och fyra syskon. Han är född 
här i Sverige men har föräldrar som kommer från Marocko.  
 
Samira är 19 år. Hon bor med sin mamma och sin äldre bror. Hon är född i Kina men 
kom hit när hon var fem eller sex år. Hennes mamma och pappa är som hon själv 
beskriver det: ”från typ halva jorden” men de bodde i Kina i 20 år. Mamman har 
ursprung från Indien, Moçambique och Portugal medan pappan är från Portugal och 
Italien. 
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5.2 Tema 1: Skola 

5.2.1 Kort beskrivning av skolan 
Eftersom den gymnasieskola där vi utfört intervjuer har en specifik organisation och 
karaktär så kommer här en kort beskrivning att ges. Skolan är organiserad kring 
utbildning och intressen. Här finns estetiska, naturvetenskapliga och 
samhällsvetenskapliga program. Utmärkande för skolan är att varje elev väljer en 
inriktning efter intressen som exempelvis basket, fotboll, dans, musik, teater och så 
vidare. Elever som valt samma inriktning utgör en större grupp, vilken uppdelas i 
mindre grupper som i sin tur ändras varje termin. Undervisningen profileras på så sätt 
den bygger på problembaserat lärande och ämnesintegrering. 

5.2.2 Trivsel och socialt umgänge  
Fatima och Amir beskriver helt skilda upplevelser kring hur etnisk sammansättning på 
skolan påverkat deras trivsel: 
 

Fatima: Ja, jag trivs ganska bra här, för det är inte så att det är bara e svenskar eller 
bara e invandrare. Det är blandat och det är kul. 
 
Amir: När jag började så trivdes jag inte. Jag kom från… jag växte upp med mer 
svenskar. Alltså jag umgicks mycket med svenskar, och sen när jag kom hit så, jag 
kände mej lite utanför i början. Det kändes som om vi inte kom från samma värld. 

 
Fatima betonar att genom de olika inriktningar som man kan ha som tillval i 
utbildningen, grupperas eleverna efter intresse och etniciteter spelar därför mindre 
roll. Hon menar att det inte skulle fungera att någon kom till skolan som hade 
fördomar gentemot andra etniciteter. Samira nämner också liknande fördelar med 
skolan men menar också att en blandning av etniska bakgrunder på skolan minskar 
förekomst av diskriminering: 
 

Samira: Det kanske är så att när man kommer hit så är det redan fullt med 
människor som kommer från massa olika ställen. Då så har de här personerna som 
kan tänka sig att diskriminera blivit vana nästan. 

 
Amir menar att han började på skolan på grund av sitt sportintresse men blev chockad 
över att den sociala sammansättningen såg helt annorlunda ut än det han tidigare varit 
van vid. För honom handlade det både om elevernas etniska bakgrund men också att 
han upplevde att det fanns många stökiga elever på skolan. Han menar att detta ledde 
till att han ändrade sitt språk för att socialt passa in på skolan. Det handlade här om att 
använda fler slanguttryck. När lärare påpekade detta och det till och med påverkade 
betyget i svenska bestämde han sig för att inte längre anpassa sitt språk. På frågan om 
hur han tror andra elever på skolan tänker om detta så svarar Amir: 

 
Amir: Svenne, kan vissa tänka, eller att han leker Svenne. Jag har faktiskt hört 
invandrare som inte är så vana vid att man pratar bra svenska säga; men du pratar 
ju lite som en bög, ta fram hårdheten, eller nåt sånt där. 
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Karim däremot tonar ned betydelsen av etnicitet på skolan och betonar tillsammans 
med de andra intervjupersonerna det sociala umgänget på skolan. 
 

Karim: Jag trivs jättebra. Det är umgänget och kompisarna, alla är väldigt sociala. 
Det är lätt att ta kontakt med människor. På min förra skola var det mer grupperat, 
man hängde med samma människor hela tiden. Men här är det ganska fritt inte från 
början kanske men när man kom in och alla anpassade sig. 

 
Samira beskriver hur hon inte började trivas på skolan förrän hon hittade vänner och 
ett umgänge: 
 

Samira: Typ andra året då tror jag att jag började trivas så här, men annars så är det 
bra. Nu trivs jag i trean. Jag tror att det var så att typ mitt enda syfte för att gå här 
var för akademins skull och vänner betydde inte så jättemycket. Jag har redan 
mina. Sen så visade det sig att det inte var någon bra inställning . 

5.2.3 Grupperingar 
Berättelser om starka grupperingar kopplade till intressen på skolan ges av samtliga 
intervjupersoner. Dessa grupperingar beskrivs som allmänt kända och som naturliga 
och självklara. De grupper som intervjupersonerna själva är med i har i sig skapats 
utifrån dessa intressen. Några av dem beskriver vidare hur grupptillhörighet visas 
genom yttre attribut som kläder och utseende. 
 

Samira: Under faktiskt min hela skolgång så har jag märkt att det finns typ 
grupperingar mer här än nån annanstans. Nu kanske jag blir lite elak här men, eller 
det här är ju liksom känt, alla vet om det här. Jag kan förklara till exempel i 
matsalen är det väl så att längst bak så är det så att esteterna sitter.  Samhälle, natur 
dom här kända programmen vi sitter längst fram. Det blir typ idrottare längst fram, 
esteter längst bak och sen i mitten är lite blandat med så här skummisar. Varför 
dom sitter längst bak är för att dom är jättekonstiga. Esteter och idrottare har inget 
att göra med varandra, vi totalt undviker varandra. Man märker typ det när man 
kommer in när man ser på utseende och kläder och så. 
 
Karim: Det är en mindre grupp av dom som går fotboll. Vi är typ åtta pers. Tränar 
mycket, bra i skolan. Vi har gemensamma intressen. Sen är vi bra kompisar också 
sedan tidigare. Lika barn leka bäst. 
 

Snarare än at peka på känslor av att de inte får vara med i andra grupper så beskriver 
intervjupersonerna istället att de valt att inte vara med i vissa grupper där de inte 
skulle passa in eller där de inte är välkomna. 
 

Amir: Alltså, jag umgås med alla som vill umgås med mig. Det är inte så att jag… 
/…/ jag tror inte jag skulle ha så mycket gemensamt med till exempel rockarna, 
men jag skulle inte ha nåt emot att sitta och prata med dom. Men det är ju nånting 
som dom valt rock och jag valt basket, det är ju nånting som faller sig naturligt. 
 
Karim: Alltså jag har aldrig försökt vara med i någon annan grupp så det kan inte 
jag svara på men jag tror inte att jag skulle få vara med i alla grupper. Jag skulle 
inte passa i en grupp med till exempel bara esteter. 
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När tankar beskrivs gentemot andra grupper så handlar det främst om att olikheter 
poängteras. Vissa av dem beskriver dock åsikter gentemot och föreställningar om 
andra grupper och tänker att andra grupper har liknande inställning till dem själva. 
 

Samira: Jag känner mig jätte elak som säger det här men alla vet det att på skolan 
så är dansarna slampor. Och dom som sjunger är så här egocentrer och det är 
faktiskt sant, går du in på toaletten så står dom framför spegeln och du kommer 
knappt fram liksom. Ni kanske tycker att det är extremt fördomsfullt av mig, jag 
säger inte att dom är elaka personer men det är bara så här det fungerar. 
 
Fatima: Alltså det är inte så att man ogillar varandra. Man har ju så hära, ah men 
gamers som är datanördar och basket alla klär sig så här, fotboll är så här men det 
är inte. Det är inget annat så där. 
 
Karim: Alltså jag känner ju dom också, alltså jag är inte emot några av dom men 
man är inte med dom bara alltså. 
 

Vid frågan om hur andra elever och grupper på skolan tänker om intervjupersonerna, 
så svarar de att de inte riktigt vet och att de inte bryr sig om vad andra tänker. 

 
Karim: Jag tror att det är med så här ingen hatar mig men ingen älskar mig, så här 
mitt emellan. 
 
Samira: Eh, det bryr jag mig inte om. Om dom tycker illa så vet jag inte vad dom 
har för anledning, om dom tycker bra så vet jag inte heller vad dom har för 
anledning. 

5.2.4 Grupperingar och etnicitet 
Fatima reflekterar över att etnicitet generellt inte spelar roll för grupperingar på 
skolan, medan Karim uttrycker en osäkerhet kring vad andra tänker om etnicitetens 
betydelse. 
 

Fatima: Alltså jag tror inte att man ser någon som bara svensk och så. Det är bara 
fördomar. Det handlar om personligheten.  Alltså i min förra skola var det kanske 
lite så att svenskarna var med svenskarna, invandrarna var med invandrarna. Då 
gick jag i en svensk skola, fast här är det så blandat så man tänker inte så mycket 
på sånt. 
 
Karim: Det är tveksamt där. Fördomar finns ju säkert, alltså att man har en bild av 
hur personen är men jag har inte upplevt det. /…/ Jag tänker så här varför ska det 
spela någon roll var man kommer ifrån sen om alla tänker så det vet jag inte. 

 
Amir skiljer sig i det avseende att han återkommer till att understryka etnicitetens 
betydelse för sina upplevelser av grupperingar på skolan.  Han definierar även den 
grupp han ingår i utifrån ett sådant resonemang. Han talar om att det finns en 
minoritetsgrupp med, som han uttrycker det, svenskar på skolan. Dessa håller sig för 
sig själva och har en nedlåtande attityd till elever som han själv benämner som 
invandrare. Vidare menar han att han accepteras av denna grupp men också av 
grupper med en annan etnisk bakgrund. Själv har han främst sin lojalitet hos den som 
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han ser som invandrargruppen. Att befinna sig mellan dessa två grupper tycker han är 
tungt. 

 
Amir: Alltså jag umgås mer med invandrarna i den här skolan än vad jag gör med 
svenskarna, men svenskarna accepterar mig bättre än vad dom accepterar dom 
andra. Invandrarna snackar inte lika mycket skit som svenskarna. Så jag tycker 
dom är mer, dom är äkta än dom andra. Då umgås jag hellre med… Alltså det gör 
ont för mig att sitta med en svensk grupp och se dom sitta och skratta åt såna som 
ser ut som jag. 
 
Amir: Det är klart att det är jobbigt. Det är ju alltså, jag vet ju att invandrare i 
skolan, dom vet ju att svenskarna inte tycker om dom så mycket, eller skrattar åt 
varandra. Eh, men dom säger egentligen inte så mycket åt saken. 

5.2.5 Lärare  
Intervjupersonerna tror att deras lärare överlag har goda tankar om dem. Flera av dem 
menar att lärarnas tankar om dem beror på att de är skötsamma och ambitiösa i 
skolan. 
 

Karim: Jag vet inte riktigt, trevlig, snäll, omtänksam å arbetar bra. 
 
Fatima: Dom tycker väl att, jag har mål i livet, jag har ett bra betyg och så. Men jag 
tror att dom tycker att dom måste pressa mej för att jag ska göra mitt bästa för 
ibland kan jag vara lite lat. Men det är inget så att dom tänker att jag gör dumma 
saker och så. Jag är rätt lugn och så där. 
 

De berättar också att lärares bemötande är mycket viktigt för hur de upplever skolan 
och beskriver överlag ett positivt bemötande från lärarna. De menar även att lärarna 
på skolan tar sig tid för eleverna och att de skapar en öppen relation. 
 

Karim: Väldigt bra av lärare. Dom är väldigt sociala och hänger med oss. Det är 
inte som om dom sitter i arbetsrummet liksom och aldrig kommer ut, så att vi 
hänger med dom. 
 
Amir: De behandlar mig bra. Alltså vissa lärare är lite annorlunda än högstadiet, så 
där. Vissa är mer lärare-kompis än lärare, liksom. Vissa har som en sköld, dom kan 
inte ens prata om sina barn och sånt där. Men lärarna här är ganska öppna. Alltså 
ibland kan dom säga ”håll käften” till en, sånt där som jag skulle tagit åt mig. Om 
det här hade varit för tre år sedan så skulle jag ha slutat skolan, men nu är det 
ganska ok, ja, men alltså man har väl en ganska bra relation till lärarna, visa lärare i 
alla fall. 
 

Att lärarna inte behandlar elever utifrån deras etniska bakgrund styrks av samtliga 
intervjupersoner. 
 

Fatima: Lärare är ju inte så att dom går efter var du kommer ifrån. Det är från 
person till person. Så jag har aldrig känt så faktiskt. Dom behandlar alla lika. 

 
Fatima och Amir berör att det finns en bild om att ”invandrargruppen” förknippas 
med bråk och oordning. Fatima förhåller sig på så sätt att hon inte bryr sig om 
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fördomarna medan Amir särskiljer sig från ”dom andra invandrarna” som han anser är 
bråkiga. Vidare menar han att han blir mött med mer respekt av lärarna. 
 

Fatima: Typ innan jag började här så hörde jag att, ah men det är många invandrare 
här och skolan är dålig man lär sig ingenting. Fast jag brydde mig inte. Jag tycker 
att dom överdriver. För det var så hära, ah men det är många invandrare där. Då 
menar dom det är bråk, dom gör dåliga saker. 
 
Amir: Jag tyckte dom behandlade mig med mer respekt än dom andra invandrarna. 
Jag såg ju det som något positivt, men jag förstod också varför dom inte 
behandlade dom andra eleverna med lika mycket respekt. Alltså jag tror, om dom 
skulle ta in alla eleverna i det här rummet, och så skulle vi säga att något skulle 
hända här. Då skulle jag tro att den enda dom skulle lita på var mig. Alltså, dom 
skulle tro på min sanning än alla andras. 

5.2.6 Attityd 
Samtliga intervjupersoner har en positiv bild av skolan och tycker utbildning är viktigt 
Alla uttrycker starka tankar om att de genom sina studier bygger grunden för sin 
framtid. Fatima förklarar dock att hon inte endast har positiva upplevelser av skolan, 
eftersom hon arbetat så hårt att hon blivit utbränd. 
 

Fatima: Jag tycker att det är en bra skola. Jag tycker att det är bra att gå i skolan. 
Alltså det spelar ingen roll ifall jag går här eller inte men det är bra att gå i skolan. 
Jag måste ta vara på chansen som jag har och göra nåt av det. 
 
Samira: Jag har bra tankar [om skolan]. Jag känner mest så här om jag inte gick här 
vad skulle jag sitta och göra annars då, sitta å titta på ”Days of our lives”, jag 
menar. (skratt) Det är inget syfte med nånting annars. Men det är ju att man lär sig 
grejer. 

5.3 Kommentar till tema 1: Skolan 
Intervjupersonernas positiva attityder till skolan skulle också kunna förklaras utifrån 
positiv direktkontakt med attitydobjektet (Ekehammar, 2005). Deras direktkontakt 
skulle kunna förstås som de positiva upplevelser av skolan som dessa har. Här tycks 
lärarnas bemötande ha spelat roll men också det faktum de tänker sig att lärarna är 
positivt inställda till dem själva. 
 
Det ter sig starkt förankrat hos eleverna att grupperingar på skolan sker efter intressen, 
vilket inte är ifrågasatt av åtminstone denna studies intervjupersoner. 
Intervjupersonernas inställning kan då tolkas som att de har anpassat sig genom social 
påverkan med skolans normer kring grupperingar. Att etnicitet beskrivs ha liten 
betydelse på skolan kan också förstås utifrån att grupperingar efter intresse är så pass 
starka, att de omöjliggör grupperingar med koppling till etnicitet. Att det inte skapats 
in- och utgrupper utifrån etnicitet, skulle i sin tur kunna förklara att 
intervjupersonerna inte har upplevelser av exkludering och diskriminering kopplat till 
sin etniska bakgrund. Abrams et al. (2005) menar att de faktorer som verkar 
stigmatiserande är beroende av kontext. Skolan tycks i detta fall utgöra en kontext där 
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individer inte stigmatiseras utifrån sin etniska bakgrund. Detta skulle kunna förutom 
grupperingar, bero på den blandning av etniciteter på skolan som intervjupersonerna 
beskriver. Sådana förklaringar ger intervjupersonerna själva och beskriver vidare att 
detta är något de ser som positivt. Deras attityder till skolan har alltså påverkats. 
Intressant är att intervjupersonerna tycks förhålla sig till stereotypen, om att elever 
med annan etnisk bakgrund än svensk är stökiga och bråkiga (Ekehammar, 2005). 
 
Amir har en avvikande tanke om vilka grupperingar som gäller på skolan, vilket 
skulle kunna förklaras utifrån att han tidigt intog ett kritiskt förhållningssätt gentemot 
skolan. Han var ju sedan tidigare med i en kompisgrupp som inte anser att skolan är 
bra och att det är stökigt just för att många av eleverna har annan etnisk bakgrund än 
svensk. Utifrån det Amir berättar om att andra på skolan skulle tänka att han ”leker 
svenne”, förstärks bilden av honom som en avvikare. Detta skulle eventuellt kunna 
tolkas som den strategi som Abrams et al. (2005) redogör för, av att distansera sig 
från den stigmatiserade gruppen. Amirs beskrivning pekar på att vissa grupper på 
skolan måste anse att han anpassat sig till det som benämns den svenska gruppen och 
på så sätt svikit i lojalitet. 

5.4 Tema 2: Relationer 

5.4.1 Vänner  
Vännerna som intervjupersonerna har utanför skolan, kommer främst från samma 
bostadsområde eller har gått i samma skola som de har.  
 

Fatima: Eftersom jag har bott i Farsta så länge jag har bott i Sverige så har jag mest 
kompisar där och eftersom mina skolor alltid har legat i Farsta. 

 
Samira: Jag har extremt bra relation till dom. Det tror jag att dom också skulle 
hålla med om. Vi har varit kompisar väldigt länge, väldigt länge. Vi kände att det 
klickade extremt bra, alltså sjukt bra.  

 
Karim för ett resonemang där det är viktigt att vännerna har liknande egenskaper och 
erfarenheter som han har själv. Amir har liknande tankar, men menar att detta leder 
till att hans vänner i och utanför skolan är så pass olika att de är svårt för dem att 
umgås. 
 

Karim: Samma beteende, samma intressen och sånt. Jag tänker mer på så här 
uppförande och sånt. Man slänger i papperskorgen, håller upp dörren om det 
kommer en gammal tant såna saker. Alla har väl ganska likadan bakgrund /…/ 
nästan alla bor i lägenhet eller familjeområden. Alltså miljön och stället man växer 
upp på. 
 
Amir: Dom skulle inte umgås med dom jag umgås med i skolan. Det finns 
invandrare jag är med utanför skolan, men dom är som jag, eller vad man ska säga. 
Dom umgås i alla fall inte med så mycket invandrare. Det är ju ganska så, jag tror 
inte att nån i den här skolan nånsin skulle träffa på, eller skulle bli kompis med 
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dom jag umgås med utanför skolan. Alltså, dom svenskarna här, dom utanför 
skolan är mer, skulle jag säga är mer svenskar än dom här. 

5.4.2 Grupperingar bland jämnåriga kopplat till etnicitet 
Amirs förklaringar om olikheterna mellan vännerna i och utanför skolan kretsar kring 
etnicitet, boende och klass. Fatima rör också vid sådana grupperingar, då hon 
beskriver tankar som hon ibland får om andra jämnåriga på grund deras etniska 
bakgrund och området där de bor. 
 

Amir: Det handlar om, alltså, hela uppväxten egentligen. Vilka du växt upp med, 
var du bor, var du bott, vilka du umgås med. Det är väl det. Jag har aldrig träffat 
någon invandrare som umgås med mycket svenskar inne i stan som kommer från 
Södertälje, Ronna, såna där ställen. 
 
Fatima: Alltså, typ de där tjejerna om de står och skriker på tåget. Då blir jag så här 
måste de göra så. Alltså jag får en bild av att, typ Rinkeby-tjejer tänker jag. Ah 
men det är dom typ högljudda tjejerna på grund av att jag har sett några som håller 
på så. Om jag åker på den här linjen, Hjulsta tror jag att den heter, då typ förväntar 
man sig att det ska hända något. Och det tror jag att många andra också gör. Det är 
på grund av att man är från Rinkeby och är invandrare. 
 

Amir berättar sedan att han känner att han vill påverka båda dessa grupper. Han har 
försökt låta dem träffas, vilket ibland funkat och ibland inte. Han beskriver ett 
misslyckat försök då kompisarna utanför skolan talade illa om hans kompisar från 
skolan. Samtidigt tycker han att han lyckats föra samman dessa grupper en aning. 
Detta genom att han påverkat gruppen i skolans beteende och språk och genom att han 
gett den ”svenska” gruppen en bra bild av det han benämner ”invandrargruppen”. 

 
Amir: Jag tror faktiskt att dom har, det är mej, eller ja. Jag vet inte, det känns som 
om de har inspirerats på nåt sätt. Att de på nåt vis har lämnat det bakom sej, att 
säga ”abu” hela dagarna. Dom har fattat att man inte kommer nånstans med det, 
eller inte lika långt med det. 
 
Amir: Som invandrare vill jag ge svenskarna en så bra bild av invandrare som 
möjligt. Jag vill va så mycket ansiktet utåt som det går. För det kanske kan ändra 
nåns syn. 
 

På frågan om hur han upplevt att vara med i båda dessa grupper, svarar Amir att detta 
varit förvirrande men också fått honom att tänka kring dessa frågor. 
 

Amir: Jag har faktiskt tänkt på det ibland. Vem är jag egentligen? Jag tycker att det 
har varit bra för mej, jag har lärt mig se saker helt från två olika vinklar, och jag 
tycker det är positivt. 

 
Fatima förhåller sig till bilden som hon själv målat upp av tjejer på tåget, på så sätt att 
hon tänker att andra skulle kunna tänka så om henne själv. Samtidigt poängterar hon 
att människor som lär känna henne har positiva tankar om henne. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

29

Fatima: Om till exempel folk ser, om jag inte känner och jag går förbi och kanske 
skriker. Då vet jag, då känner jag att nu tycker dom illa om mej på grund av att alla 
invandrare är så. 

5.4.3 Grupperingar och behandling bland jämnåriga 
Flera intervjupersoner talar om grupper men kopplar inte dessa till något specifikt. 
Här handlar det istället om att det finns grupperingar bland jämnåriga, varav den egna 
gruppen är den grupp där de själva passar in. Fatima menar att hon skulle behöva 
anpassa sig för att få vara med i andra grupper. 

 
Samira: Jag trivs så bra i min grupp, det är därför jag umgås med dom. Alltså jag 
har aldrig försökt vara med i någon annan men jag tror inte att jag skulle få vara 
med i alla grupper. Man vet vilka grupper man passar in i och vilka grupper man 
inte passar in i. 
 
Fatima: Men det finns ingen grupp som inte skulle låta mej vara med. Asså jag 
skulle självklart behöva anpassa mej till vissa grupper. /…/ Men typ om jag umgås 
med så här snobbiga tjejer så måste man kanske bete sej på ett speciellt sätt och 
dom har bara märkeskläder. Det kanske inte skulle vara så passande om jag kom i 
mjukisbyxor. 

 
De tänker att möjligheten finns att inte alla grupper skulle behandla dem väl eller 
tänka positivt om dem. De menar att de inte låter detta påverka dem och att de 
undviker dessa grupper. Amir tänker att om andra grupper behandlar honom illa så 
gör han detsamma tillbaka. 

 
Samira: Men det är väl mest så att om jag känner att jag inte är omtyckt, om folk 
inte vill ha mej, då vill jag inte heller ha er. Det är väl mest så. 
 
Karim: Jag bryr mej inte så mycket om andra. 
 
Amir: Om nån är dryg mot mej så är jag dryg tillbaka. Alltså jag behandlar dom 
som jag vill bli behandlad. Om dom behandlar mej dåligt och förväntar sej att jag 
ska behandla dom bra så kan dom glömma det. Jag kör samma spel som dom 

5.4.4 Upplevelser av diskriminering och vardagsrasism bland jämnåriga 
På frågan om hur intervjupersonerna upplevt sig behandlade i relation till etnicitet, 
svarar tre av dem att de är medvetna om att diskriminering och rasism förekommer. 
Däremot har de själva inte upplevt detta. Fatima skiljer sig från de andra, i och med 
att hon besvarar denna fråga med att hänvisa till hur andra jämnåriga använder sig av 
olika skällsord, bland annat ”neger”. Hon funderar kring sin egen hudfärg men menar 
samtidigt att hon inte brytt sig. 
 

Karim: Man hör ju så mycket om så många som har blivit diskriminerade och så 
vidare. Jag antar att det finns ju men jag har aldrig råkat ut för det. 
 
Samira: Fula ord är väldigt normalt i ens vardagsliv och då ingår det liksom för att 
jag är mörkhyad. Jag kanske inte är så här svart som natten men jag är ju liksom 
lite mörk så då. Visst har ju ordet neger kommit upp men det är inte som om jag 
liksom har tagit åt mej eller det kanske beror på vart den kommer ifrån. 
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5.4.5 Attityder  
Fatima berättar att hon både har fördomar om vissa som hon definierar 
invandrargrupper och vissa svenska grupper. Samtidigt funderar hon kring hur detta 
tankesätt får negativa konsekvenser och ger förslag på alternativa förhållningssätt.  
Amir har många funderingar kring grupperingar kopplat till klass, etnicitet och 
geografi. Han menar att han själv har möjlighet att röra sig mellan dessa grupper.  
Karim håller sig till sin egen grupp och tonar ner sin etniska bakgrunds betydelse i 
relation till andra människor. Samtliga lägger stor vikt vid de egna vännerna och 
uttrycker inte ovilja mot andra grupper. 
 

Fatima: Ibland tänker jag typ på det att om jag tycker illa om någon så tänker jag 
att jag inte kan hata alla bara för det. 
 
Amir: Jag är ju den som mest av alla, alltså är med både den och den gruppen. Jag 
kan tänka mej att jag kan umgås med vem som helst och kan hitta nånting som 
man kommer överens om. 

5.5 Kommentar till tema 2: Relationer 
Att intervjupersonerna känner sig accepterade bland vänner och inom den egna 
gruppen, tycks leda till att de inte reflekterar kring hur de behandlas av andra grupper 
och vad dessa tänker om dem. Deras egna beskrivningar av att de inte är intresserade 
av att få vara med i andra grupper för att de trivs i sin egen grupp, skulle kunna styrka 
detta. En alternativ tolkning är att det utifrån intervjupersonernas rädsla att 
exkluderas, så håller de sig inom den egna gruppen. Härmed värdesätter de den egna 
gruppen högt. De värderande attityder som beskrivs gentemot andra grupper under 
intervjun, kan tolkas som en del av konkurrens mellan grupper. Däremot finns inte 
attityder, som tyder på reaktioner av aggressiv attack, mot de grupper som exkluderar 
dem (Abrams et al., 2005). 
 
Brown (2000) påpekar att konkurrens mellan grupper tar sig uttryck i negativa 
bedömningar och diskriminerande handlingar. De flesta intervjupersoner beskrev att 
de bland jämnåriga inte upplevt diskriminering på grund av sin etniska bakgrund. 
Intervjupersonerna ser grupperingar som naturliga och självklara delar av sina liv och 
för ett liknande resonemang kring grupperingar utifrån etnicitet, geografi och klass. 
Härmed skulle det kunna tänkas att det blir svårt för intervjupersonerna att särskilja 
diskriminering som skulle vara kopplad till etnicitet. 
 
Det finns även beskrivningar som styrker att individer med annan etnisk bakgrund än 
svensk ständigt förhåller sig till att vara den andre, trots att de inte talar om 
exempelvis diskriminering. Fatima talar exempelvis om hur hon tror andra skulle 
kunna placera henne i den sociala kategorin ”invandrare”, men placerar även själv 
andra individer i samma kategori. Amir berättar att han försöker ge andra en så bra 
bild av ”invandrare” som möjligt. Schmauch (a.a.) menar att individer kan försöka 
hålla diskriminering borta genom att bete sig väl. När Abrams et al. (2005) beskriver 
individers reaktioner på exkludering kopplat till stigma, finner vi även här alternativ 



 
 
 
 
 
 
 
 

31

som handlar om att överkompensera för sitt stigma. Samira beskriver att hon valde att 
inte bry sig om att vissa jämnåriga använde ”neger” som skällsord. Detta stämmer väl 
överens med det. Schmauch (a.a.) skriver om att individer som kopplar sina 
upplevelser till exempelvis diskriminering handskas med detta genom förnekande. 

5.6 Tema 3: Samhälle 

5.6.1 Grupperingar i samhället 
Grupperingar i samhället beskrivs som indelningar efter klass och geografi. 
Intervjupersonerna talar även om etnicitet, men tonar ner dess roll i jämförelse med 
klass och geografi. När de reflekterar kring grupperingar kopplat till etnicitet, så 
benämns invånare i förorten som en grupp. 

 
Amir: Det är ju stan och så förorterna, självklart är det grupperingar. Dom går i arv 
och /…/ dom som hängt där, dom kan inte göra så mycket åt att deras kompisar 
finns där, att dom har gått i skolan där och i stan så kanske man inte känner så 
många invandrare. Det kanske också är en gruppering, men det är ju inte med 
avsikt. 
 
Samira: Oj, det finns sjukt många. Kolla bara på så här integrations, typ Fittja är 
fullt med invandrare eller i Kista eller var det nu kan vara. Sen så finns det många 
faktorer vad det kan bero på. Det finns över hela världen, jag menar det är inte bara 
Sverige som är så här ensam om det. 
 
Tycker du att det finns grupperingar kopplat till etnisk bakgrund? 
Karim: Ja det finns. Det finns väl i förorten, där nästan alla har samma, eller alla 
kommer från annan etnisk bakgrund. 
 

När Samira berättar hur hon påverkas av dessa grupperingar, vill hon inte själv 
förknippas med grupper från dessa områden, där hon beskriver att det bor många 
”invandrare”. 

 
Samira: Det påverkar mig på så sätt att jag inte flyttar dit. Jag hoppas att jag 
befinner mig utanför som en aktör som tittar på det hela. Nu hoppas jag att jag är 
utanför även om jag är svensk, invandrare, eller vad det nu kan vara. 
 

Amir menar att ”svenskar” själva tillskriver sig en högre klass än individer med annan 
etnisk bakgrund och att klasserna är beroende av geografi. Han gestikulerar och visar 
med ena handen en högre klass när han pratar om de som bor i Stockholms innerstad, 
och visar på samma sätt att de som bor i förorterna till Stockholm tillhör en lägre 
klass. Han anser att ”svenskar” vill att det ska finnas en gruppering och en 
klassificering efter etnicitet. Detta skapar problem i sig större avstånd mellan 
grupperna. 

 
Amir: Invandrare är lägre än vissa svenskar, och svenskarna går ju alltid på klass, 
förflutet bla, bla, bla, bla. Men dom [gestikulerar uppåt] är mer svenskar än dom 
här [gestikulerar nedåt], dom [nedåt] uppnår inte samma standard än dom här 
[uppåt] svenskarna. Dom här [uppåt] är ju renare, bättre. Blått blod, eller jag vet 
inte vad jag ska säga, men ”classier” än vad invandrarna är. 
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Amir: Svenskarna vill, det ska finnas en standard. För att det ska finnas något som 
är ”high” måste det finnas något som inte är ”high” och det får va invandrare. Om 
invandrarna kämpar för att bli som svenskarna, och svenskarna bara backar undan, 
och invandrarna sen också backar undan, det är då det blir klyftor. 
 

5.6.2 Vi och de – innanför eller utanför svenskheten 
Tre av intervjupersonerna tror att andra ser på dem som ”invandrare”, men tänker 
själva att de är ”svenskar”. Samira däremot ser sig själv som ”svensk” och tror att 
andra också gör det när de träffar henne. Hon påpekar samtidigt att hon aldrig 
presenterat sig som ”svensk”. Fatima säger att hon blir exkluderad från gruppen 
”svenskar”. Det hon önskar är att alla människor ses på och behandlas som individer. 
Amir menar att han på grund av språk och det bostadsområde där han är uppväxt, är 
”mer svensk” än andra som ser ut att ha en annan etnisk bakgrund än svensk. 
 

Karim: Jag antar invandrare, när man pratar om invandrare så blir det som en enda 
stor grupp fast det är massa olika etniciteter och intressen och såna saker. Så jag 
vet inte, utåt sätt så blir det nog invandrargruppen. /…/ Jag ser mig själv som 
svensk. 
 
Samira: Om nån frågar mig här var jag är från så har jag inte sagt det men ändå så 
anser jag mig själv vara svensk. Jag tror att folk ser mig som svensk. 
 
Hur upplever du grupperingar kopplat till etnicitet? 
Fatima: Jag skulle vilja bli behandlad som alla dom, men jag skulle inte vilja se ut 
som dom och va som dom. Skulle vilja att en människa är en människa. 
 
Amir: Jag kom från… jag växte upp med mer svenskar. Nej, alltså det var… hur 
man pratar och allt sånt där. Det kändes alltså, jag känner mig mer svensk än 
många andra, som ser ut som jag. Det kändes som om vi inte kom från samma 
värld. 

5.6.3 Erfarenheter i samhället 
På frågan om hur intervjupersonerna upplever sig behandlade i samhället, reflekterar 
samtliga kring erfarenheter av vardagsrasism och diskriminering. Amir ger flera 
exempel från både klubbar och affärer, då han upplevt diskriminering kopplat till 
etnicitet. Han menar att diskrimineringen inte skett mot honom som individ, utan mot 
den grupp som han varit del av. Fatima berättar om en upplevelse i en affär men 
benämner inte denna som diskriminering. Här uttrycker hon, liksom de andra 
intervjupersonerna, i stället en osäkerhet rörande orsaken till att hon blev illa 
behandlad. 

 
Amir: När jag är själv då är det inga problem, då känner jag ingenting faktiskt. 
Men när det blir invandrare, om man är tre, fyra invandrare som går in nånstans så 
tror jag att antingen är det ’vill du ha hjälp’ för att man inte ska ta nånting, eller så 
är det, säger dom ingenting alls, för att dom tror att man inte ska köpa nånting. 
 
Fatima: En gång gick jag i för sej in på NK och skulle kolla på Burberry grejer och 
typ kollade på nånting och så sa de men rör inte den där för dina händer kanske är 
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smutsiga liksom. Fast jag vet inte om det beror på om jag är invandrare eller om 
jag hade klätt mej på ett visst sätt. Det vet jag inte.  
 

Samira berättar också om sina erfarenheter men uttrycker samtidigt att det är svårt att 
veta när en upplevelse skall ses som diskriminering. Andra intervjupersoner har 
tankar om att det förekommer diskriminering på arbetsmarknaden, men de har inte 
själva upplevt detta. Amir anpassar sig däremot till denna vetskap genom att använda 
sitt mer svenskklingande namn när han söker jobb. 
 

Samira: Min erfarenhet av diskriminering, det är väl mest att när jag kommer in 
någonstans så har folk haft fördomar innan jag ens pratar eller öppnar munnen eller 
gör nånting så. Sen när det visar sej att jag pratar bra svenska å inte bryter eller vad 
jag nu kan tänka mej att jag gör så har dom där fördomarna gått bort. Så blir det en 
helt annan reaktion på människor. Det händer ju inte varje dag men så här enstaka 
gånger. Och det är inte som om jag har märkt av det; jamen nu blir jag 
diskriminerad.   
 
Amir: Om jag till exempel skulle söka jobb skulle jag föredra att skriva mitt 
mellannamn Kalle än mitt förnamn. Liksom, visst ser dom en invandrare när jag 
kommer dit men då får jag i alla fall en chans liksom att visa att det är jag som ska 
ha jobbet. 

 
Samtliga intervjupersoner förhåller sig på något sätt till diskriminering. Karim 
uttrycker att han inte upplevt illa behandling i samhället, men reflekterar över att ett 
fåtal individer i samhället handlar diskriminerande mot andra. Även Fatima har ett 
förhållningssätt som kretsar kring vad hon från sin omgivning hört om diskriminering. 
Hon visar på detta, när hon berättar om att det finns en risk att även hon skulle bli 
diskriminerad på grund av sin etniska bakgrund när hon söker jobb. Detta är något 
hon skulle vilja förändra. 
 

Karim: Alltså alla behöver inte vara såna som diskriminerar. Jag vet inte hur jag 
ska förklara. Alla behandlar ju inte alla illa, det är bara ett fåtal tror jag.  
 
Fatima: Jag inte har sett det själv men det här är bara grejer som jag har lärt mej i 
skolan. Men jag har ju ändå fått höra det av föräldrar, släktingar, kompisar.  

 
Samira beskriver hur hon brukade försöka påverka andra människors tankar. Vid ett 
annat tillfälle säger hon att hon inte orkar försöka förändra andra människor. I stället 
har hon en inställning av att inte bry sig. Amir har tankar om att han kan undkomma 
diskriminering genom ett gott beteende. 
 

Samira: Alltså jag tycker nästan att sånt bara gör mej starkare. Om det är nån som 
har fördomar om mig eller tycker att jag är på ett visst sätt så tycker jag om att visa 
att jag inte är det. Det är väl mest kul att visa att dom har fel och jag har rätt. Det är 
nästan den bästa känslan som finns. Jag har rätt och du har fel. Grattis du har fått 
en gratis läxa. 
 
Amir: Det är inte roligt men samtidigt kan jag inte göra nånting åt det. Att det är 
som det är. Och därför måste jag vara bra i alla situationer. Alltså jag vill bli 
accepterad.  
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5.6.4 Attityd 
Samtliga intervjupersoner tycker att det mesta fungerar bra i samhället. Flera av dem 
har dock funderingar kring diskriminering i samhället och uttrycker att det är ett 
problem som är svårt att förändra. Amir och Karim menar att de inte har så många 
åsikter kring samhället. Karim nämner dock att de flesta har det ganska bra och att 
man får göra det bästa av de möjligheter man har fått. Själv har han inte upplevt 
diskriminering. Han tror det kan bero på att han har undvikit sådana situationer där 
diskriminering kan förekomma. Fatima anser att det svenska samhället fungerar bra, 
särskilt om hon jämför det med Turkiet som hon kommer ifrån. Samira beskriver 
negativa tankar om världen och samhället. Hon förklarar att detta beror på svåra 
personliga erfarenheter som hon haft. 
 

Karim: Jag tycker att det är ganska bra, alltså alla har väl det ganska bra ställt. Det 
skulle ju vara bra om det inte fanns diskriminering men det är en ganska naiv bild 
av samhället. /…/ Det är ju lite vad man gör det till också. Visst man kanske inte 
har samma möjligheter men man måste ändå försöka liksom att göra det bästa man 
kan. 

 
Fatima: Helt och hållet så tycker jag att svenska samhället ändå är bra om man 
jämför med andra samhällen. Man har ändå många rättigheter här fast ändå känner 
jag att ibland kan man förbättra vissa saker som till exempel jobb. Fast helt och 
hållet så tycker jag att samhället är bra för här får du säga vad du vill, du får tycka 
vad du vill, du får skriva vad du vill, du är fri. Typ när jag bodde i Turkiet, jag var 
kurd, då var det ännu svårare för där fick jag inte ens prata mitt eget språk. Nu kan 
jag inte ens kurdiska på grund av det. Jämfört med det är Sverige jättebra. 

5.7 Kommentarer till tema 3: Samhälle 
Intervjupersonerna menar att när det gäller grupperingar i samhället så sammanfaller 
etnicitet, klass och geografi. Utifrån detta menar intervjupersonerna att de själva inte 
befinner sig i en utgrupp på grund av sin etniska bakgrund. De distanserar sig från 
utgrupper i förorten och har tankar om att dessa har exkluderats på grund av etnicitet, 
klass och geografi. Det verkar inte som om intervjupersonerna anser sig vara 
exkluderade i samhället på samma sätt som dessa grupper. 
 
Intervjupersonerna tänker själva på denna grupp som ”invandrargruppen” och 
distanserar sig från denna grupp. Abrams et al. (2005) menar att individer kan reagera 
på exkludering kopplat till stigma, på så sätt att de lägger fokus vid att förbättra sina 
egna möjligheter att bli socialt accepterad. Detta genom att distansera sig själv från 
den stigmatiserade gruppen. Intervjupersonerna anser att risken finns att de 
stigmatiseras. Detta antagande görs utifrån att när de själva reflekterar över vad andra 
skulle tänka om dem, så finner vi tankar om att dessa skulle kunna tänkas placera dem 
i ”invandrargruppen”. Härmed styrks de teorier som bland annat Ahmadi (1998) 
beskriver om att ungdomen ofta bär den negativa stämpeln som ”invandrare” och för 
evigt ses som de andra i relation till den ouppnåeliga svenskheten. Vissa av 
intervjupersonerna menar att de själva ser sig själva som ”svenska” men uttrycker 
osäkerhet rörande om andra skulle tänka det samma. Azar (2001) menar att språk och 
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boende spelar stor roll för att inträde ska ges till svenskheten. Detta stämmer överens 
med intervjupersonernas egna tankar, om att de till skillnad från ungdomar i förorten 
inte är exkluderade. Samtidigt speglar deras osäkerhet rörande ifall de är ”svenskar”, 
det som Azar poängterar om att den som har en annan etnisk bakgrund än svensk, 
endast kan bli en besökare inom gränserna för svenskheten. 
 
De beskrivningar som finns kring negativa upplevelser i samhället, tyder på en 
osäkerhet rörande om dessa kan kopplas till den egna etniska bakgrunden, och om de 
kan benämnas som diskriminering och vardagsrasism. Detta stämmer bra med bland 
annat begreppet vardagsrasism som diffusa och subtila handlingar, vilka blir en del av 
vardagen. Trots detta så ger intervjupersonerna exempel på upplevelser av 
vardagsrasism eller diskriminering gentemot andra men också gentemot dem själva 
(SOU 2005:41). 
 
Intervjupersonernas upplevelser angående gränsdragningar kring svenskheten och 
negativa upplevelser kopplat till etnicitet, tycks inte ha lett till avståndstagande 
attityder gentemot samhället. Deras attityder till samhället skiljer sig mycket från den 
anda av utanförskap och samhällskritiska attityder, som exempelvis Sernhede (2005) 
beskriver från intervjuer med killar från förorten. Detta skulle kunna förstås utifrån 
det som Abrams et al. (2005) lyfter fram om att det som är viktigt för hur individen 
reagerar på exkludering, är att hon kan återfå sin självkänsla och sitt värde. 
Intervjupersonerna tycks uppleva att de accepteras och blir väl bemötta i de flesta 
sammanhang och grupper i samhället. Härmed hotas inte deras självkänsla. 

5.8 Tema 4: Hemmet 

5.8.1 Skolan 
Samtliga intervjupersoner beskriver att deras föräldrar anser utbildning vara viktigt. 
De menar också att föräldrarna tycker det är viktigt att de presterar och lär sig. 
 

Karim: Dom frågar ganska mycket och vill ha insyn i mina betyg och så där. Dom 
vill väl att jag ska ha så bra betyg som möjligt. Jag tycker att det är bra med lite 
press det gör att man så här anstränger sig. Det är bara bra. 
 
Samira: Alltså jag har växt upp med att så här kunskap är det viktigaste som finns 
och det är typ så här skit i mat kunskap that´s the shit, jag menar. Dom har 
verkligen så bankat in det men det där är så här gett från generation till generation. 
Å jag håller faktiskt med, jag tror kunskap det är nog svaret på allt. 
 

Fatima beskriver hur hennes föräldrar vill att hon skall ta vara på sin utbildning för att 
de själva inte haft den möjligheten. Hon beskriver även att hennes föräldrar har åsikter 
rörande den etniska sammansättningen på skolan och tänker att detta beror på att de 
inte vill att hon skall hamna i det som hon benämner invandrargruppen. 

 
Fatima: Typ när jag var i Turkiet så, typ många av mina släktingar har inte haft 
chansen att gå i skolan. Då känner jag att jag måste ta vara på chansen som jag har 
och göra nåt av det. Jag tycker att det är onödigt att bara slänga bort möjligheterna. 
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Plus att mina föräldrar typ dom har inte så jättebra jobb, så då känner jag så hära, 
då måste jag göra nåt. 
 
Fatima: Dom vill inte bara att jag går med invandrare dom vill att det ska vara 
blandat. Kanske för att samma sak att alla invandrare är en grupp liksom, det tror 
jag inte att dom vill att jag ska hamna i. 

5.8.2 Vänner 
Tre av intervjupersonerna känner att deras föräldrar tycker om deras vänner och 
menar att det här handlar om att dessa är skötsamma. Fatima skiljer sig här med att 
beskriva att hon håller mycket rörande sina vänner hemligt från sina föräldrar. 

 
Karim: Jag tror inte att dom bryr sig så mycket. Det är upp till mig liksom. Dom 
vill väl att jag ska göra mina egna missar och såna saker. Jag tror att vi har ganska 
likadan syn på kompisar. Dom har samma syn som jag. 
 
Fatima: Om jag berättar att till exempel mina kompisar kanske går ut och dricker 
varje kväll så får dom typ de är ju inte bra, skolan är ju viktig bla bla bla. Så det 
som händer mellan mig och mina kompisar det håller jag för mig själv.  

5.8.3 Samhället 
Karim och Amir menar att samtal kring samhället knappt förkommer hemma. Fatima 
berättar att hennes föräldrar delar med sig om hur de känner sig behandlade i 
samhället avseende jobb. Hon menar också att de oftast talar positivt om samhället för 
att de jämför med hemlandet. Samira poängterar att de talar hemma kring erfarenheter 
av diskriminering i samhället. 
 

Fatima: Dom skulle vilja ha bättre jobb så att. Fast jag känner ändå att dom känner 
sig bra behandlade för att dom hade det så dåligt själva asså i Turkiet. Så även dom 
jämför, men om dom inte skulle jämföra så tror jag att dom skulle tycka att dom 
hade det dåligt nu. För att nu jämför dom att det gör inget vi har det ändå bra 
liksom. 
 
Samira: Hon har självklart blivit diskriminerad men det är inte så att jag vet en så 
här specifik gång då det var starkt du vet. Jag brukar väl mest svara med att den 
personen är dum i huvudet. 

5.9 Kommentar till tema 4: Hemmet  
Samtliga intervjupersoner har föräldrar som ser skolan som mycket viktig och är 
själva positiva till skolan och till utbildning. Utifrån denna resultatbild skulle en 
slutsats kunna dras av att det här rör sig om stark social påverkan. Intervjupersonerna 
reflekterar själva över att föräldrarna talat mycket med dem om hur viktig utbildning 
är. Det är också intressant att en av intervjupersonerna reflekterar kring att utbildning 
blir viktig för henne, på grund av att föräldrarna inte haft chansen till utbildning. 
Fatimas föräldrars önskan rörande den etniska sammansättningen på skolan, tycks ha 
påverkat henne då hon själv ser det faktum att det är ”blandat” som något positivt. Det 
är svårt att uttyda vilken påverkan föräldrarna har haft på intervjupersonernas tankar 
kring relationer. Däremot är det tänkvärt att flera av intervjupersonerna tror att 



 
 
 
 
 
 
 
 

37

föräldrarna upplevt diskriminering i samhället, vilket tycks ha influerat deras 
medvetenhet om att detta existerar. Kamali (1999) menar att föräldrarnas inställningar 
och handlingar påverkar ungdomars attityder till samhället. Denna studie motsäger ej 
detta, i och med att intervjupersonerna tycks ha liknande attityder som sina föräldrar. 
Samtidigt finns ej resultat med klara samband mellan intervjupersonernas attityder 
och deras föräldrars attityder. 

5.10 Tema 5: Kompisgruppen 

5.10.1 Skolan 
När intervjupersonerna talar om skolan bland vännerna, så är det mest för att beklaga 
sig. Samtidigt så menar de att vännerna egentligen tycker att skolan är bra och att 
vännerna studerar hårt. 
 

Fatima: Alla siktar ju på så här höga betyg. Dom jag umgås mest med dom siktar 
på höga betyg. Det har bara hänt för när man umgås så mycket så börjat man ändå 
tänka asså likadant. 
 
Samira: Mina närmaste kompisar, det råkar bara vara så att dom vill ha så här bra 
betyg. Det var en tid som vi såg det som ett fängelse. Det är så här straight A bland 
dom. /…/ Mina kompisar är såna som alla sedan dom föddes vetat vad dom vill bli 
och jag är den enda som inte har en aning. 

5.10.2 Samhället 
Här tar intervjupersonerna främst upp gemensamma tankar med vänner kopplat till 
etnicitet. Samira beskriver gemensamma erfarenheter av diskriminering, men också 
att hennes vänner till skillnad från henne själv aktivt försöker påverka hur andra ser på 
och behandlar dem. 
 

Fatima: Jag tror att dom, just mina bästa kompisar har liknande åsikter på grund av 
att de själva är invandrare men svenskarna kanske inte upplever samma sak för att 
deras föräldrar har bra jobb och så där. 
 
Samira: Dom är beredda att så här bekämpa diskriminering och bevisa att folk har 
fel och arbeta för det men jag är lite annorlunda. Jag tror att det är för att jag är lat, 
att jag inte kämpar. 

5.11 Kommentar till tema 5: Kompisgruppen 
Att samtliga intervjupersoner berättar att deras vänner precis som de själva studerar 
hårt i skolan, kan tyda på att det handlar om social påverkan. Brown (2000) menar att 
ett tecken på att sociala normer i en grupp är verksamma, handlar om att dess 
medlemmar har samma attityder och beteenden. Det är också mycket möjligt att 
kompisgruppen formats utifrån att de har liknande motivation i skolan. Det är värt att 
poängtera att intervjupersonerna beskriver gemensamma upplevelser av 
diskriminering eller vardagsrasism, både bland vänner och i hemmet. Det finns som 
sagt en medvetenhet om att dessa fenomen existerar i samhället och härmed tänker vi 
oss att exkludering utifrån stigma kopplat till etnicitet existerar. Det skulle kunna vara 
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så att det är tryggt för intervjupersonerna att befinna sig i en grupp, som löper risk att 
exkluderas utifrån samma stigma. 

5.12 Helhetsanalys 
När vi väger samman resultaten av temana, framträder en bild där intervjupersonerna 
övervägande beskriver upplevelser av acceptans och inkludering, inom samtliga 
sociala sammanhang som studien belyst. Det är inte så att upplevelser av exkludering 
ej presenteras utan att upplevelser av inkludering tycks överväga. Intervjupersonerna 
är med i grupper inom skola, relationer och samhälle, till vilka de kan koppla sin 
tillhörighet och sitt värde. En tolkning skulle kunna vara att ungdomarna inte behöver 
utveckla olika former av motståndsidentiteter. Sådana beskriver Molina (2005) och 
Sernhede (2002) som reaktioner på utanförskap. Inte heller ser vi attityder som tyder 
på det Ålund (1997) påpekar av slutna grupper vända mot ”de andra” (”svenskarna”). 
Detta tyder på att intervjupersonerna reagerat med andra förhållningssätt och 
handlingar än det alternativ som beskrivs av Abrams et al. (2005), där individen 
identifierar sig med den stigmatiserade gruppen eller går till aggressiv attack mot den 
grupp som exkluderar denne. 
 
Samtidigt är det viktigt att inte glömma hur resultatbilden visar att intervjupersonerna, 
oavsett om de befinner sig i skolan, bland jämnåriga eller i samhället, ger 
beskrivningar där de förhåller sig till fördomar, stereotyper och diskriminering 
kopplat till sin etniska bakgrund. Dessa förhållningssätt är skapade både ur antagandet 
att dessa fenomen existerar men också ur deras egna upplevelser. Här finner vi 
förhållningssätt som härrör ur känslan av att vara någon annan. Till exempel som att 
vägra vara offret eller att försöka undkomma diskriminering genom att bete sig väl 
(Schmauch, 2006). Hos Samira, som ger egna exempel på upplevelser av 
diskriminering, finner vi både försök till motstånd men också tillfällen då upplevelsen 
förnekas. Samtliga intervjupersoner förhåller sig till risken att stigmatiseras utifrån sin 
etniska bakgrund. Detta med liknande reaktioner som Abrams et al. (2005) beskriver, 
av att exempelvis undvika situationer där de kan stigmatiseras eller genom att 
distansera sig från den stigmatiserade gruppen. 
 
När en jämförelse görs mellan upplevelser kopplade till etnicitet inom skolan, 
relationer och samhälle, så framträder sådana upplevelser främst inom samhället. 
Detta kan förstås utifrån det som redovisas av Abrams et al. (a.a.) kring exkludering 
kopplat till stigma. Här särskiljs exempelvis diskriminering kopplat till stigma från 
annan diskriminering, utifrån att denna sammanfaller med sociala normer som 
härigenom rättfärdigas. De normer som finns inom skolan och relationer tycks snarare 
fördöma sådana handlingar, vilket skulle kunna förklara att intervjupersonerna inte 
beskriver upplevelser av exkludering och diskriminering utifrån sin etniska bakgrund. 
Att vi finner fler beskrivningar av diskriminering inom samhället, kan förklaras 
utifrån att det där existerar normer som rättfärdigar dessa handlingar. 
Intervjupersonerna befinner sig främst i skolan och bland vänner. Därmed har de färre 
kontextuella beröringspunkter, där de skulle ha kunnat diskrimineras inom samhället. 
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Kanske har de hittills skyddats från starka negativa upplevelser kopplat till sin etniska 
bakgrund. 
 
Slutligen tycks det som om de attityder som formats utifrån acceptans och bemötande 
i en grupp, tycks påverka upplevelser och attityder inom andra gruppsammanhang. 
Exempelvis tycks det som om attityder kring relationer och grupperingar som formats 
i skolan, har påverkat hur intervjupersonerna tänker kring detta i andra sammanhang. 
Det handlar troligtvis om kraftig social påverkan, eftersom skolan utgör en nära och 
stark del i intervjupersonernas liv (Ekehammar, 2005). Detta blir intressant i relation 
till det Abrams et al. (2005) påpekar om att exkludering på olika nivåer samverkar. 
Utifrån detta kan en tolkning göras av att eventuella normer i samhället som verkar 
stigmatiserande utifrån etnicitet, inte influerat intervjupersonernas erfarenheter av 
relationer till jämnåriga, utan istället så har här normer i skolan inverkat. 

6 Slutdiskussion 

När återkoppling görs till studiens frågeställningar framträder inga heltäckande svar 
på någon av dessa två. Kanske ger detta en bild av den komplexitet som karakteriserar 
detta forskningsområde, där nya perspektiv och definitioner ständigt utvecklas.  
 
Utifrån frågeställningen rörande vilka faktorer som varit verksamma då 
intervjupersonerna format sina attityder till skolan, relationer och samhället, kan vi 
dra slutsatsen att upplevelser av exkludering och inkludering tyckts inverka. I denna 
studie kan en slutsats dras om att övervägande upplevelser av inkludering inom 
skolan, relationer och samhälle har lett till övervägande positiva attityder. Samtidigt 
finner vi även stark social påverkan både inom skolan och i familjen, för hur 
individerna har format sina attityder. 
 
Vår andra frågeställning uttrycker en undran över vilken roll intervjupersonernas 
etniska bakgrund spelat för deras attityder. Här ser vi främst att sådan påverkan är 
svår att urskilja när etnicitet, klass och etnicitet inte sammanfaller. Intressantast blir 
däremot den kontrast som blir synlig, när våra resultat ställs i förhållande till attityder 
som urskiljs i forskning med ungdomar i segregerade bostadsområden i Sverige. Detta 
kan spåras till att våra intervjupersoner inte kan anses exkluderade utifrån klass och 
geografi till skillnad från de ovan nämnda. Skolan tycks ha spelat en viktig roll för att 
minimera intervjupersonernas negativa upplevelser kopplat till sin etniska bakgrund. 
Vidare får vi inte glömma vikten av intervjupersonernas aktiva handlingar och 
förhållningssätt utifrån upplevelser av diskriminering, fördomsfulla attityder och så 
vidare. Dessa valde andra vägar än att forma negativa attityder. 
 
Det har visat sig att ett socialpsykologiskt perspektiv varit både givande och relevant 
för detta forskningsområde. Detta eftersom resultatet visar på starka tendenser av att 
individer kategoriserar sin livsvärld utifrån in- och utgrupper. Vi tycker precis som 
Esaiasson et al. (2006) att detta perspektiv bör användas i större utsträckning inom 
forskning som rör individer med annan etnisk bakgrund än svensk. Dessutom så kan 
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vi konstatera att vår studies resultat inte står i motsättning till teorier som finns kring 
diskriminering grundat i ett vi och de tänkande i samhället. Denna slutsats drar vi 
utifrån att intervjupersonerna beskrivit hur de förhåller sig till någon sorts strukturell 
diskriminering i samhället. Slutligen ser vi härmed hur viktigt det är att fråga 
ungdomar själva när deras livsvärld studeras i enlighet med James et al. (1998). 

6.1 Diskussion av metodval 
Valet av skola för intervjuer tycks haft en inverkan på vår resultatbild, vilket varit 
intressant men det skulle ha varit givande att utföra intervjuer på andra skolor för 
variation och jämförelser. Möjligtvis kan det vara så att vår kontaktpersons val av 
intervjupersoner har påverkat vår resultatbild. Eftersom vår studie handlar om hur 
attityder formas, har detta inte fått stor betydelse. 
 
Det faktum att vi valt en frågeställning som endast fokuserar på etnicitet visade sig 
problematisk, eftersom etnicitet samverkar med faktorer såsom klass, kön och 
geografi. Detta påpekas kring definitioner på etnicitet och i tidigare forskning.  
Samtidigt anser vi att detta fokus gav möjlighet till intressanta slutsatser. 
 
Begränsningen med de kvalitativa intervjuer som utförts är desamma som den 
svårighet som alltid finns i undersökningar kring attityder. Det handlar om att 
intervjupersonen har en önskan att framställa sig själv väl, och härmed undanhåller 
information som skulle kullkasta en sådan bild. Här spelar också in att intervju som 
metod endast når medvetna attityder (Ekehammar, 2005).  

6.2 Diskussion om teorival 
Att utföra en analys utifrån socialpsykologiska teorier visade sig relevant. Däremot 
vill vi påpeka att dessa teorier inte belyser omedvetna processer och inte heller det 
som ej sägs under intervjuerna. Exempelvis så skulle det tänkas att ett 
psykodynamiskt analysverktyg skulle ge andra vinklar och ytterligare förståelse kring 
det omedvetna. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
När förslag ska ges till fortsatt forskning så dyker idéer upp som handlar om 
påbyggnad på den egna studien, men också till annan forskning inom samma område. 
Denna studie visar på att de intervjupersoner som hörts inte ofta finns representerade i 
tidigare forskning, där vi har funnit mycket material beträffande ungdomar från 
segregerade bostadsområden. Ytterligare forskning med ungdomar liknande de i vår 
studie, med andra klasstillhörigheter och som kommer från andra geografiska 
områden, efterlyses. Att gå vidare och utifrån denna studie låta ungdomarna i en 
fokusgrupp själva förhålla sig till tidigare forskning kring utanförskap, vi och de, 
vardagsrasism, diskriminering och så vidare vore även det mycket intressant. Till sist 
efterlyser vi som tidigare nämnts, forskning med socialpsykologiskt perspektiv i 
kombination med andra perspektiv. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Skola 
Upplevelse och grupptillhörighet 
Trivs du i skolan? 
Kan du berätta lite om hur du upplever dig bemött på din skola? 
Hur tycker du att dina lärare behandlar dig? 
Vad tror du att dina lärare tänker om dig? 
Tror du att dina upplevelser av lärare har någon koppling till att du har en annan 
etnisk bakgrund? 
Hur upplever du grupperingar på din skola?  
Tror du att det finns någon grupp som du får vara med i? 
Tror du att det finns grupper som du får vara med i/inte får vara med i på grund av att 
du har en annan etnisk bakgrund? 
Attityd 
Vad har du för tankar om skolan? 
Hur känner du inför att gå i skolan? 
 
Relationer  
Upplevelse och grupptillhörighet 
Kan du berätta om dina kompisar? 
Finns det några kompisgrupper där du inte får vara med 
Tror du att det finns kompisgrupper som du får vara med i/inte får vara med i på 
grund av att du har en annan etnisk bakgrund? 
Vad tror du att de tänker om dig? 
Hur behandlas du av jämnåriga som inte tillhör din kompisgrupp? 
Attityd 
Vilka tankar har du om andra jämnåriga? (Ex. andra grupper)  
Vad har du för tankar om vuxna i din omgivning? 
 
Samhälle 
Upplevelse och grupptillhörighet 
Hur upplever du dig behandlad i andra sammanhang? (ex. klubb, fritidsaktivitet, affär) 
Hur upplever du grupperingar inom samhället? 
Finns det några grupper inom samhället där du inte får vara med? 
Tror du att det finns grupper inom samhället som du får vara med i/inte får vara med i 
på grund av att du har en annan etnisk bakgrund? 
Attityd 
Vad har du för tankar om samhället? 
 
Hemmet  
Upplevelse 
Kan du prata om dina tankar och åsikter med dina föräldrar? 
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Attityder 
Hur pratar ni hemma om skolan? 
Vad tror du att dina föräldrar tycker om din skola? 
Hur pratar ni hemma om de kompisar som du har? 
Hur pratar ni hemma om saker som händer i samhället? 
Hur tror du att dina föräldrar känner sig behandlade av samhället? 
 
Kompisgrupp  
Upplevelse 
Kan du prata om dina tankar och åsikter med dina kompisar? 
Attityder 
Vad tror du att dina kompisar tycker om din skola? 
Hur pratar du och dina kompisar om saker som händer i samhället? 
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Bilaga 2 Samtycke 
 
Till intervjuperson 
 
Vi är två studenter från Socialhögskolan, Stockholms universitet, och vi önskar 
intervjua dig, då vår önskan är att få en förståelse för hur ungdomar, med annan 
bakgrund än etnisk svensk, kan forma inställningar till skola, relationer och samhället 
genom upplevelser. 
 
Intervjun sker vid ett tillfälle på skolan och det tar ungefär en timma. Det råder 
fullständig konfidentialitet i vår studie och ditt namn kommer inte att nämnas, inte 
heller någon annan personlig information som kan avslöja vem du är. Studien 
kommer att presenteras i en rapport som sedan finns tillgänglig på Stockholms 
universitet. 
 
Tack på förhand 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Maria Liggett och Charlotte Lindblad 
 
 
Jag ger mitt samtycke till att vara med i er studie 
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