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Inledning
För att människor ska kunna leva tillsammans krävs vissa gemen-
samma förhållningssätt. Ju större sammanslutningarna är och ju fler 
olikheter som ingår, desto större blir behovet av sammanhållande 
strukturer och värderingar. Demokrati kan fungera på detta sätt. 
Folkstyre bygger på idéerna om alla människors lika värde och 
förmåga att avgöra sina intressen, vilket kräver att det gemensamma 
beslutsfattandet inkluderar alla (se t.ex. Dahl, 1989). Demokrati 
kan också ses som ett sätt att hantera olikhet, och hela tiden skapa 
tillfälliga överenskommelser (Gutmann & Thompson, 1996). 

Tolerans blir då centralt, både med tanke på grundläggande 
demokrativärden som jämlikhet och frihet, och i förhållande till 
demokratiskt fattade beslut. Alla röster måste höras och tolereras i 
processen, och demokratiska beslut behöver i slutändan accepteras 
även av människor som inte stödjer dem. Majoritets- och 
minoritetsperspektiv är dock inte alltid i harmoni. Att beslut kan 
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upplevas som särskilt problematiska av vissa grupper och att vissa 
röster har svårare att göra sig hörda, innebär svårigheter (se t.ex. 
Miller, 2003). Även i dessa diskussioner betonas tolerans.  

Tolerans betraktas således ofta som ett positivt och eftersträvansvärt 
värde. Som Elisabet Langmann visar i sitt kapitel i den här antologin 
är toleransbegreppet dock mångsidigt och delvis omtvistat. Det gör 
att människor kan avse olika saker med tolerans, och att det därför 
också kan vara svårt att mäta hur toleranta människor är. Erik 
Lundberg och Ali Abdelzadeh visar dock i sitt bidrag i antologin 
att ungdomars tolerans verkar stärkas med stigande ålder, och att 
det finns tecken på skillnader mellan olika grupper av unga. Även i 
det här kapitlet undersöks ungdomars tolerans. Tonvikten ligger vid 
toleransbegreppets innebörd ur ett lekmanna- och ungdomsperspektiv. 

Syftet är att undersöka vilka föreställningar om tolerans som finns 
hos unga i 17–18-årsåldern, och följande frågor uppmärksammas 
särskilt:

Innebörden: Hur uppfattas toleransbegreppet? Vad är det som ska 
tolereras? 

Värdet: Betraktas tolerans som något eftersträvansvärt? Varför i 
sådana fall? 

Ansvaret: Vilka är det som ska vara toleranta, och har vissa ett 
särskilt ansvar?

Gränslinjerna: Hur långt sträcker sig toleransen?
Uppmärksamhet riktas genomgående mot både likheter och 

olikheter i betraktelsesätt, samt mot eventuella skillnader i synsätt 
mellan olika grupper av unga. Studien baseras på fokusgruppsintervjuer, 
och ungdomarnas föreställningar relateras till perspektiv som berörs i 
den begreppsteoretiska diskussionen om tolerans. 
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Teoretiska perspektiv på tolerans
I detta avsnitt ges kortfattat ett antal teoretiska infallsvinklar på 
toleransbegreppet. Tre olika betraktelsesätt presenteras, och dessutom 
berörs maktdimensioner och toleransens gränser. Dessa teman 
återkommer sedan när ungdomars synsätt presenteras.

Tolerans som icke-inblandning – framförallt av stabilitetsskäl
För ett första synsätt är icke-inblandning centralt. Att vara tolerant 
innebär att avstå ifrån att hindra någon från att tycka, handla eller 
leva på ett sätt som man ogillar. Och detta trots att det rör något som 
upplevs som viktigt, och trots att man skulle ha möjlighet att sätta 
stopp för åsikten, handlingen eller levnadssättet (Galeotti, 2015). 

Huvudargumentet för att agera tolerant handlar här om stabilitet. 
Denna syn på tolerans brukar knytas till hur starka statsmakter 
behövde (behöver) förhålla sig till framförallt religiöst oliktänkande. 
Tolerans gentemot dessa grupper var (är) ett sätt att undvika konflikt 
och skapa stabilitet. Alternativet, en stark statlig kontroll, innebär dels 
behov av en (förtryckande) kontrollapparat, dels en risk att fanatism 
och samhälleliga spänningar uppkommer. När fredlig, frihetlig, 
samexistens är målet, blir tolerans ett medel för att åstadkomma 
detta. Toleransen i sig har alltså inget direkt egenvärde, utan är mer 
ett ”mindre ont” än konflikt (Del Águila, 2005).  

Tolerans som neutralitet – för att mångfald har ett egenvärde
Ett andra synsätt ställer neutralitet i fokus, och ser ett egenvärde i ett 
samhälle karaktäriserat av mångfald och pluralism. Här bör den som 
har makten (framförallt staten) inte bara låta bli att förfölja dem som 
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tänker och lever på ett annat sätt, utan också vara neutral gentemot 
sådana olikheter och inte själv ta ställning. Alla ska tillförsäkras samma 
rättigheter och frihet att leva som de önskar. En stat som förhåller sig 
neutral till olika sätt att leva, förväntar sig också att medborgarna har 
ett tolerant förhållningssätt gentemot varandra (Galeotti, 2015). 

Synsättet är nära kopplat till liberalismen som idé, där 
människors autonomi, frihet och rätt att göra egna livsval betonas, 
och där en utvecklingsoptimism råder. Tolerans tillskrivs med denna 
utgångspunkt ett alltså egenvärde, och blir en form av förpliktelse 
(Del Águila, 2005). Neutralitetsprincipen är dock ofta svår att 
tillämpa. Vissa menar därför att även detta toleransideal i praktiken 
blir inriktat på stabilitet och samexistens, snarare än på att utgöra ett 
principiellt försvar för mångfald (Galeotti, 2015).  

Tolerans som erkännande – för inkludering
Ett tredje synsätt tar sin utgångspunkt i olika gruppers skilda 
möjligheter i samhället. I de flesta samhällen är det så att vissa grupper, 
identiteter, sociala praktiker och sätt att leva dominerar och uppfattas 
som normala. Det gör att de(t) avvikande ställs i fokus för tolerans. 
Neutralitetsprincipen garanterar alla samma fri- och rättigheter. Den 
tar dock inte hänsyn till att minoriteter sällan ges samma erkännande 
som majoriteten för sitt sätt att leva. Särskilt svårt kan det vara för 
minoriteter att få tillträde till och acceptans i det offentliga rummet, 
t.ex. för att få uppföra religiösa byggnader (Galeotti, 2015).

Tanken om tolerans som erkännande betonar vikten av lika 
rättigheter, men strävar därutöver efter en pluralism som omfamnar 
och erkänner olikhet. Så länge allas fri- och rättigheter upprätthålls 
bör även ifrågasatta och omstridda olikheter betraktas som legitima 
inslag i samhället. Endast på detta sätt kan alla samhällsmedlemmar 



6

känna sig jämlika, inkluderade och respekterade. Slöjor och 
tatureingar eller piercingar kan användas som exempel (Galeotti, 
2015). Vare sig vi känner oss bekanta och bekväma med dessa uttryck, 
eller främmande och obekväma inför dem, bör vi erkänna dem och 
se dem som legitima. Detta bör göras av respekt för människorna 
som omfattar praktikerna, alltså för deras skull. Särskilt viktigt är 
erkännande av underordnade grupper. 

Tolerans och makt
En central aspekt av tolerans handlar om makt. Att vara tolerant 
innebär ha möjligheten att agera intolerant, men att avstå. Därför blir 
det fullkomligt missvisande att tala om att undersåtar skulle tolerera 
makthavare eller fångar sina fångvaktare (Del Águila, 2005). De är 
inte i någon maktposition, och har inget val. 

Tolerans som erkännande lägger, som framgår ovan, särskilt stor 
tonvikt vid maktaspekter. Erkännande är allra viktigast för grupper 
som på olika sätt är underordnade eller marginaliserade. För att de 
ska bli inkluderade i samhället på riktigt behöver deras sätt att vara 
och leva värdesättas, inte bara accepteras. Det kan även bidra till 
positiva självbilder hos minoriteter, vilket också är nödvändigt för att 
stärka deras position (Young 2000).  

Tolerans aktualiserar således på flera sätt makt. Det är framförallt 
av institutioner, grupper och individer som befinner sig i maktposition 
gentemot andra, som bör vara toleranta. De som behöver toleransen 
bäst är de som av olika skäl är i underläge eller som underordnas. 

Toleransens gränser
Även om det inte är möjligt att sätta upp en definitiv gränslinje, 



7

finns en omfattande diskussion om gränser för vad som ska tolereras. 
Tolerans bör inte gälla gentemot alla typer av uppfattningar, 
handlingar eller sätt att leva. Här ska fyra sätt att tänka kring 
gränslinjer uppmärksammas. Dessa kompletterar varandra, och viss 
överlappning föreligger. 

Det första rör egenskaper som inte kan förändras, t.ex. etnisk 
tillhörighet, kön(sidentitet), sexuell läggning eller funktionshinder. 
Det bör t.ex. inte betraktas som tolerant att visa överseende med att 
någon är av en härkomst som man ogillar. Omvänt bör inte åsikter 
som exempelvis nedvärderar kvinnor eller homosexuella tolereras. 
En andra gränslinje rör sådant som de allra flesta betraktar som 
kategoriskt fel och orättfärdigt, som mord och tortyr. Inte heller sådant 
bör tolereras (Galeotti, 2015). 

Ett närliggande synsätt kan för det tredje hittas i tanken på att 
vi inte bör tolerera sådant som visserligen är ett uttryck för fria val, 
men som medför skada, framförallt för andra personer. Detta brukar 
benämnas harm principle. En fjärde gränslinje sätter autonomi och 
fria val i fokus, och menar att sådant som är en följd av tvång inte bör 
tolereras (Del Águila, 2005).  

Särskilt de två sistnämnda gränslinjerna tar sin utgångspunkt i att 
tolerans, och de rättigheter som följer av detta synsätt, måste förstås 
inom ramen för ett visst (liberalt) värdesystem. Oinskränkt tolerans 
bör därför bara gälla i förhållande till sätt att leva som respekterar 
människors rättigheter och autonomi (Del Águila, 2005). 

Även om det på ett principiellt plan går att formulera gränser 
för toleransen, är det självfallet betydligt svårare att i den komplexa 
praktiken avgöra var dessa bör gå. Vilka egenskaper som ska ses som 
föränderliga, vad som bör betraktas som kategoriskt orättfärdigt, 
när något skadar, eller när tvång kan sägas ligga bakom val är alltid 



8

möjligt att ha olika uppfattningar om. 

Summering 
I tabellen nedan summeras kortfattat de teman i den teoretiska 
diskussionen som berörts ovan. De återkommer när ungdomarnas 
synsätt presenteras.  

Tabell 1: Teoretiska perspektiv på tolerans 
Perspektiv på toleransbegreppet

Innebörd och värde

Tre olika synsätt:
•	 Icke-inblandning	–	skapa	stabilitet
•	 Neutralitet	–	värna	mångfald
•	 Erkännande	–	inkludering

Ansvar

Över- och underordning: 
•	 Ansvaret	främst	på	människor,	grupper,	

institutioner	med	makt	
•	 Behovet	störst	för	underordnade,	dem	i	

underläge

Gränslinjer

Principer:
•	 Egenskaper	som	inte	kan	förändras
•	 Det	orättfärdiga
•	 Det	skadliga
•	 Det	som	grundas	i	tvång	

Tillvägagångssätt
Undersökningen baseras på fyra fokusgruppsintervjuer med 
ungdomar från fyra olika skolor och fyra olika program i årskurs 2 i 
gymnasieskolan. 
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Fokusgruppsintervjuer – om metoden 
Fokusgruppintervjuer (Morgan 1997; Wibeck 2010) innebär att 
forskaren träffar en grupp människor för ett samtal. Beroende på 
studiens inriktning läggs tonvikten i analysen antingen vid samtalets 
innehåll eller vid interaktionen i gruppen. I den här undersökningen 
är det samtalens innehåll som fokuseras. 

En stor fördel med att genomföra intervjuer i grupp är att det går 
att dra nytta av den dynamik som vanligen uppstår när människor 
samtalar. Uppfattningar och åsikter formas genom samspel med 
andra, och i fokusgruppsintervjuer skapas möjlighet att instämma, 
ifrågasätta, föra in nya infallsvinklar, förtydliga och utveckla 
resonemang. Fokusgrupper brukar därför vara en bra metod för att 
få en bild av komplexa och mångdimensionella frågor. Det kan också 
vara lättare för den som till en början känner sig osäker, att efter 
hand dela med sig av sina tankar i en gruppsituation. Vid enskilda 
intervjuer kan osäkerhet inför ett ämne medföra att intervjupersonen 
blir tystlåten och kortfattad. Deltagande i fokusgrupper brukar ofta 
upplevas som positivt, och i metodlitteraturen talas det också om 
att positiva bieffekter – som t.ex. ny kunskap, ökad självinsikt – kan 
uppkomma. 

Metodens begränsningar ligger bland annat i att den viktiga 
samtalsledarrollen kan vara svår. Det gäller att hitta en balans 
mellan att styra mot önskat fokus och låta deltagarna associera 
fritt. Samtalsledaren behöver ibland kunna hålla tillbaka personer 
som tar mycket talutrymme och uppmuntra mer tillbakadragna 
deltagare, utan att upplevas som hämmande eller tvingande. Vid 
fokusgrupper tillkommer också en etisk dimension som är viktig 
att uppmärksamma. Forskaren kan utlova konfidentialitet och 
anonymisering av deltagarna, men inte kräva eller kontrollera att 
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deltagarna upprätthåller detta i relation till varandra. Det är därför 
viktigt att uppmärksamma intervjupersonerna på detta, och i samtalet 
understryka att förväntningen är att deltagarna visar varandra respekt 
och att det som sägs stannar i rummet. 

Fokusgrupperna i studien – om urvalet och genomförandet
Trygghet är viktig för att få till stånd bra samtal, och i den här studien 
har deltagarna i varje grupp känt varandra. I urvalet ingår fyra grupper 
ungdomar. Varje grupp består av ett antal elever som går i samma klass 
i gymnasieskolans åk 2. För att få en så stor spridning som möjligt 
när det gäller deltagarna totalt sett, går eleverna på fyra olika skolor, 
och fyra olika program. Två av grupperna består av både unga kvinnor 
och män, och två av grupperna inkluderar enbart kvinnor eller män. 
Totalt medverkade 28 elever i fokusgrupperna, varav 12 kvinnor och 
16 män. (Se tabell 2.)
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Tabell 2: Översikt över urvalet
Studieinriktning Typ av skola och 

fiktiva namn
Deltagare

Yrkes-
program	

Bygg-	och	
energi-
området

Jobbskolan (Jens, Jonas 
m.fl.)

Kommunal,	flera	
kommuner.	Tonvikt	
yrkesprogram.	

Män 10

Service-
området

Serviceskolan (Sara, 
Samuel m.fl.)

Kommunal,	flera	
kommuner.	Alla	typer	av	
program.

Kvinnor	och	
män

7

Studieför-
beredande	
program

Naturvet./	
tekniskt	
område

Alternativa frigymnasiet 
(Angelica, Ahmed m.fl.)

Fristående,	större	stad.	
Enbart	studieförb.	
program.	

Män	och	
kvinnor

8

Humaniora/	
samhällsvet.	
område	

Läroverket (Linnéa, Lisa, 
Lova)

Kommunal,	större	stad.	
Enbart	studieförb.	
program

Kvinnor 3

Totalt	antal	deltagare 28

På frivillig basis, med godkännande från skolledning och med 
lärares hjälp, skapades grupper i de utvalda klasserna. Utgångspunkten 
var att eleverna skulle ha tämligen olika uppfattningar, känna sig 
bekväma med att diskutera, och fungera tillsammans i ett samtal. 
Ungdomarna bedömdes vara tillräckligt gamla för att själva avgöra 
om de ville delta. 

En halvstrukturerad intervjuguide med ett antal övergripande 
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frågor ramade in samtalen.1 Stort utrymme gavs för deltagarnas 
reflektioner och associationer (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Inledningsvis och avslutningsvis betonades att materialet skulle 
behandlas med konfidentialitet och att deltagarna skulle anonymiseras 
vid rapportskrivande. Det klargjordes också att tanken var att samtalet 
skulle stanna i rummet, samt att lärare och skolledare naturligtvis inte 
skulle få ta del av enskilda utsagor och uppfattningar. 

Intervjuerna genomfördes i en avskild lokal på respektive 
skola. De tog mellan 70 och 90 minuter, spelades in (ljud) och 
transkriberades i sin helhet. För att öka läsbarheten och undvika att 
deltagarna låter ”dumma” (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015), 
har viss skriftspråklig redigering gjorts vid citat. I vissa fall har även 
en del talspråkliga insticksord som typ, ju och liksom, tagits bort. 
Markeringen […] innebär att delar av ett inlägg eller en konversation 
utelämnats. 

Över lag fungerade intervjuerna mycket väl, och diskussionerna 
blev givande både för studien och för deltagarna. Klimatet var 
respektfullt och ungdomarna både bekräftade och utvecklade 
varandras resonemang. I alla intervjuer fanns elever som talade väldigt 
mycket, medan andra var mindre aktiva i diskussionen. 

När intervjuerna var genomförda fick deltagarna svara på ett 
mycket kort frågeformulär om sin bakgrund, och möjlighet att lämna 
skriftliga kommenterar på hur de upplevt samtalen. Formuläret visar 
att deltagarna i de olika grupperna skiljer sig åt en del när det gäller 
socio-ekonomisk bakgrund och samhällsintresse.2 De kommentarer 

1  En av de inledande frågorna som ställdes var exempelvis ”Om jag säger ordet 
tolerans, vad tänker ni på då?”. 

2 Även om det inte gäller för alla enskilda deltagare, finns ett mönster av att eleverna på 
de studieförberedande programmen kommer från hem med högre utbildningsnivå än eleverna 
på de yrkesförberedande programmen. I gruppen från Alternativa frigymnasiet ingår elever 
som också talar andra språk än svenska i hemmet, medan övriga grupper enbart inkluderar 
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som gavs om samtalen handlade i mycket hög grad om att deltagandet 
upplevts som intressant och lärorikt (jfr positiva bieffekter ovan). 

I analysen av samtalen urskiljs ett antal olika synsätt och 
föreställningar. Dessa relateras i hög grad till ett de teoretiska 
perspektiv på tolerans som presenterats i föregående avsnitt (jfr 
Walton, Priest, & Paradies, 2013), men diskussionerna har också gett 
upphov till ytterligare några infallsvinklar. Det som sägs knyts ibland 
primärt till grupper, i andra fall till enskilda deltagare (Eriksson, 
2006, s. 54; Morgan, 1997, s. 60).

Grupperna har getts namn som signalerar vilken typ av program 
eleverna går (se tabell 2 ovan). Deltagarna från respektive grupp 
har i texten sedan tilldelats fiktiva förnamn som används vid citat 
och referat. Begynnelsebokstaven synliggör vilken grupp deltagarna 
tillhör. De som har namn som börjar på J går exempelvis på 
Jobbskolan. Av anonymiseringsskäl anges i en del fall dock inte heller 
de fiktiva namnen, utan enbart vad som uttryckts (om flera deltagit i 
diskussionen klargörs det genom begynnelsebokstäver och nummer, 
t.ex. A1, A2 etc.). 

Ungdomars syn på tolerans
I detta kapitel presenteras de synsätt som framträder i samtalen. 
Genomgående illustreras först den huvudsakliga bild som framträder, 
därefter nyanser och skiljelinjer som också kan anas. Kapitlet har fem 
delar som i tur och ordning rör toleransbegreppets innebörd, praktik, 
värde, ansvar och gränslinjer.

deltagare från svensktalande hem. Intresset för politisk och samhällsfrågor är generellt lägre i de 
yrkesförberedande grupperna, och deltagarna där diskuterar även denna typ av frågor mindre 
med vänner och föräldrar. 
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Toleransens huvudsakliga innebörd – acceptans för det som 
ogillas
Acceptans för det som ogillas blir ett tema i alla samtal när frågan 
om vad tolerans betyder ställs. Ingångarna skiljer sig dock något 
åt mellan deltagarna, och i diskussionerna kan ett antal olika spår 
urskiljas. Över lag kan ungdomarnas tankegångar knytas till de 
teoretiska perspektiv som lyfts fram ovan, men därutöver finns också 
ytterligare några infallsvinklar. 

Att ungdomarna knyter tolerans till att hantera det man inte gillar 
är tydligt. Tolerans handlar om ”hur mycket man klarar av” eller 
”orkar”, och rör sådant som man måste ”leva med”, behöver ”stå emot” 
och ”hålla sig lugn” inför. Några associerar till tålamod. Jens svarar så 
här på frågan om vilka det är man behöver tolerera: 

Ja, idioter och dom man inte gillar ( Jens). 

Aisha klargör att tolerans handlar om lägen där man inte fullt ut 
håller med, men ”man accepterar det ändå”.

Just ordet acceptera används flitigt, särskilt av deltagarna på de 
studieförberedande programmen: 

Tolerans är en sorts mätning av vad som ska accepteras 
(Alfred). 

Det är kanske så att man inte håller med, fast man 
accepterar det. (Aisha)

Typ acceptera varandra (Linnéa).

Jag tycker att acceptera är ju då att visa att även fast jag inte 
tycker så här, så är det okej, att du är så. Det tycker jag är 
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lite att man accepterar någon (Lova).

Alla måste ju ha det bra och alla måste ju acceptera vissa 
saker (Sara).

När det gäller frågan om vad det är som ska accepteras hamnar 
olikhet ofta i centrum. Att det är olikhet som skapar behov av tolerans 
berörs flera gånger i gruppen från Alternativa frigymnasiet:

Ja, det är väl när olikheter uppstår, det är då man måste 
börja tolerera. […] Om vi delar samma åsikter, delar 
samma religion, delar samma allting, då behöver man inte 
tolerera. För då är det ju precis samma. Men det är väl först 
när man tycker olika, kanske ser olika ut – om man nu har 
problem med det – det är först då man måste börja tolerera 
och acceptera (Angelica). 

Vi är olika. Vi har olika värderingar, och det är det man 
måste kunna tolerera. Att antingen så kan man göra det 
för att man tycker att man har samma värderingar, eller att 
man resonerar på samma sätt. Men det är det om man inte 
har det. Det är då det blir problem. […] Det är då man 
sätter toleransen på prov, eller vad man ska säga (Albin).

Fyra huvudsakliga infallsvinklar kan urskiljas när det gäller 
vad som skapar behov av tolerans. Tre berör olikheter, och det 
fjärde kretsar kring sådant som man inte kan påverka. Flera av 
deltagarna startar sina reflektioner med ett individperspektiv, och 
uppmärksammar individuella olikheter. I gruppen från Läroverket 
sägs t.ex. inledningsvis att tolerans handlar om att låta alla få vara 
som dom är eller vill, och att tolerans behövs i förhållande till ”folk 
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som är annorlunda än en själv. Och det är ju typ alla (Lisa)”. Ordet 
annorlunda används även av en deltagare från Serviceskolan:

Man kan ju inte diskriminera någon för att den är 
annorlunda (Samuel).

På frågan om vilken typ av olikhet det rör, blir Lisas svar att det 
handlar om flera saker, om utseende, sätt att tänka eller vara, samt 
intressen. I en annan grupp konstaterar Jesper att ”personer är olika 
från person till person”. 

En andra infallsvinkel har grupper i fokus. Det första en av 
deltagarna från Alternativa frigymnasiet lyfter fram när frågan om 
vad tolerans betyder ställs, är detta: 

Jag tänker på etnicitet, religion eller sexuell läggning. 
Alltså det kan handla om vad andra tolererar i ett samhälle 
(Ahmed).

Även i ett resonemang från Aisha som handlar om problemet 
med fördomar mot kulturer och religioner finns ett tydligt grupp- 
och samhällsperspektiv. Även diskussionen på Läroverket har delvis 
en sådan infallsvinkel. 

Ett tredje perspektiv rör åsikter. Detta är ett tema som 
återkommande berörs i alla samtal, ofta i relation till gränslinjer (se 
vidare nedan). Också här framträder framförallt ett individperspektiv, 
det är i första hand individer som företräder åsikter.

Som politiska åsikter, som är väldigt individuellt, då gäller 
det att man tolererar varandra, att man accepterar […] hur 
varandra […] tänker och tycker. (Albin)

Alla tycker olika, och det är okej att tycka olika (Sofia).
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Det är ju så också att man får ju tycka och tänka vad man 
vill ( Jens).

Gemensamt för de tre synsätt som hittills presenterats är att 
olikhet står i fokus. Att människor är, lever eller tycker olika är 
anledningen till att tolerans behövs. Perspektiven lyfts i flera inlägg 
också samtidigt:

Det finns en hel del som inte accepterar andra för hur 
dom är, eller hur dom ser ut, vad dom tycker. Eller kanske 
bara för deras kön. Alltså att dom inte tycker att dom får 
göra vissa saker bara för att dom råkade vara vem dom är. 
(Linnéa)

Att man alla fall från grundpositionen tolererar alla typer 
av personer, att man tolererar det faktumet att vi är olika 
och att har olika åsikter och vi tänker olika. (Albin)

Det fjärde perspektivet, som kommer upp i samtal med eleverna 
på Jobbskolan och Serviceskolan, har en annan inriktning. Det rör 
beslut, regler eller förhållanden som ogillas, men inte kan påverkas. 
Jesper associerar i inledningen av samtalet skolan som något man 
måste klara av och orka med, trots att man inte gillar det. Lite senare 
återkommer Jonas till synsättet genom att relatera till en potentiell 
situation på en arbetsplats där man kan ställas inför saker som måste 
göras även om man tycker att det är jobbigt. 

Några av deltagarna i gruppen från Serviceskolan återkommer till 
hur det finns saker i samhället som de ogillar, men som de inte alls 
kan påverka och därför måste acceptera. Ett exempel som används 
är brister välfärdssystemet, ett annat stort flyktingmottagande. Det 
senare är några av deltagarna kritiska emot, eftersom de uppfattar 



18

att det är förenat med stora kostnader och att andra samhälleliga 
stödfunktioner får stå tillbaka: 

Många har ju svårt att acceptera – ja men, som all 
invandring och allt, det med flyktingar och så. Jag har 
också svårt att acceptera det. Liksom, läget. […] Jag vet ju 
själv vad jag tycker och tänker. Men att jag vet att jag inte 
har någon chans att påverka någonting. Och då måste man 
ju acceptera det ändå. 

En annan deltagare i gruppen är mycket kritisk till detta, och ser 
ingen motsättning i att hjälpa flera grupper samtidigt, oavsett om de 
finns i Sverige sedan länge, eller söker sig hit för att fly krig. 

Toleransens praktik – främst att inte lägga sig i
Att förhålla sig tolerant verkar i första hand innebära icke-

inblandning:

Man accepterar att dom är sådan, sedan struntar du i dom 
( Jonas).

Det är väl att låta alla vara som dom vill vara. […] Alltså 
man kan ju mer hålla sig undan, tänker jag (Linnéa).

Man ska hålla sig utan att säga emot. Det är deras börda, 
man ska inte lägga sig i och man ska ha tolerans (Sofia).

Man bara tolererar det, även fast man kanske tycker att det 
är fel. Man säger inget (Andreas).

Vissa antydningar till ett neutralitetsperspektiv finns, men 
detta är inte särskilt tydligt. Ahmed tangerar tanken om ett ansvar 
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för samhället (möjligen staten) i ett inlägg i en diskussion om att 
människor har olika toleransnivåer: 

Det är väldigt, väldigt individuellt, och även liksom – 
det har mycket att göra med vad samhället tänker, och 
majoriteten som är så, för …[meningen avslutas inte]

Genom att individperspektivet, och det mer vardagsnära, är mest 
framträdande i de flesta diskussionerna är uppmärksamheten på 
staten/samhället begränsad, och tanken om en neutral stat berörs 
inte. Däremot görs kopplingar till mångfald som ett egenvärde (se 
vidare nästa avsnitt), och tanken om att det är en slags förpliktelse att 
vara tolerant förefaller stark.  

Tanken om erkännande anas efter hand i en del resonemang på 
de studieförberedande programmen. I gruppen från Alternativa 
frigymnasiet talas det en hel del om att vi bör försöka förstå andra. 
Amin understryker vikten av att en grundläggande likhet att bygga på 
är att vi alla är människor, och Aisha betonar att vi först måste förstå, 
för att kunna acceptera. Tanken om att tolerans som erkännande, 
uttrycks dock allra tydligast vid ett tillfälle i gruppen från Läroverket. 
På frågan om vad som kan göra samhället mer tolerant, svarar Lisa: 

Alltså att man ska vara tolerant emot grupper, alla 
människor. Då ska man ju också se till den gruppens 
historia. Hur dom har blivit behandlade, liksom, förut. För 
att det kan sätta spår på hur man kanske ska bemöta dom 
nu.

Lisa anger som exempel hur vissa ord och beskrivningar av grupper 
kan bära på över- och underordning, och därför bör undvikas.
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Inte heller när jag frågar explicit reflekterar deltagarna från 
yrkesprogrammen i termer av att vissa grupper kan ha särskilda 
behov av att tolereras och erkännas:

Intervjuare: Är det några grupper, som det är extra viktigt 
att bli tolererad för?

Sofia: Svårt.

Sara: Det är väl alla. 

På Jobbskolan konstateras att det kanske vore önskvärt att förstå 
andra, men att det är svårt, särskilt när olikheten är väldigt stor.  

Intervjuare: Om man fortsätter med det man ogillar, en 
del saker kan man ju ganska lätt bara strunta i, som man 
ogillar.

Jonatan: Ja.

Intervjuare: Eller […] finns det skäl att ibland faktiskt 
försöka förstå det man inte gillar […] eller det sätt att leva 
man inte delar, den åsikt – har man någon slags ansvar att 
man borde försöka sätta sig in i det eller?

Jonatan: Nej. 

Jesper: Man är väl rädd för det nya bara.  

Jonas: Men det är klart, man ska ju ha lite förståelse för vad 
andra tycker och tänker, det är ju klart, men…

Jonny: Du behöver inte samtycka.
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Jonas: Nej. Det är ju väldigt svårt om det är […] jättelångt 
ifrån vad man själv tycker. 

Någon konstaterar att det både kan vara till personlig nytta och 
intressant att förstå mer om andra, en annan att de flesta dock är 
fasta vid sina egna tankesätt. När jag några inlägg senare frågar om 
gruppen tror att folk generellt nöjer sig med att acceptera andra, eller 
om de också försöker förstå och respektera, blir svaret att det flesta 
bara struntar i det – de blandar sig inte alls i. 

*

Som framgår berör samtalen i alla grupper liknande dimensioner 
när toleransens innebörd uppmärksammas, men det finns också vissa 
skillnader i vad som berörs. Skillnaderna mellan elevgrupperna kan 
på detta område delvis kopplas till tämligen olikartade infallsvinklar 
på makt och skilda erfarenheter (se vidare nedan). När det gäller 
sätten att resonera på, är dessa betydligt mer utförliga i grupperna 
från Alternativa frigymnasiet och Läroverket. Deltagarna knyter 
där i hög grad an till varandras tankegångar, och utvecklar dem. 
På yrkesprogrammen är inläggen kortare och mindre nyanserade. 
Samtalsledaren får en mer aktiv roll och ställer fler uppföljningsfrågor. 
På Jobbskolan görs särskilt korta inlägg, och samtalet får ofta formen 
av att någon säger en sak, som någon eller några sedan instämmer i 
med ett eller två ord. Deltagarna från Serviceskolan gör lite längre 
inlägg, men har ibland svårt att komma på exempel när sådana 
efterfrågas.3 

3  Värt att reflektera över är att det kan ha betydelse vem som genomför intervjuer. 
Mest olika mig är de unga männen på Jobbskolan, medan kvinnorna och deltagarna från de 
studieförberedande programmen i högre grad kan identifiera sig med mig. 
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Toleransens värde – stabilitet, mångfald och inklusion
Tolerans är otvetydigt något positivt för ungdomarna, och som 
framgår ovan framstår det som något av en förpliktelse att vara 
tolerant. På frågan om varför tolerans är något bra, kommer alla de 
tre teoretiska perspektiv som uppmärksammats i teoriavsnittet upp. 

I linje med betoningen på tolerans som icke-inblandning är 
stabilitet och undvikande av konflikt ett framträdande skäl. Samuel 
framför i en diskussion om olika stilar att man ibland bör låta bli att 
uttala sig nedlåtande om det man inte gillar, eftersom det är ”onödigt 
att skapa en konflikt”. Flera resonemang liknar detta: 

[Om alla skulle] säga precis som dom tyckte och tänkte för 
att dom fick, och vill. Då blir det kaos. […] Det skulle bli 
krig (Sara).

Om man inte klarar av det, och inte kan tolerera att man 
har olika åsikter, så leder ju det så klart till konflikter. Men 
det blir ju svårt att bygga upp någonting långsiktigt om 
[…] olika grupper inte kan acceptera varandra (Albin).

Det är ju för att kunna leva med varandra egentligen. Hade 
vi inte kunnat acceptera varandra hade vi ju varit i fejd hela 
tiden. Då hade inte samhället fungerat. (Andreas)

Alltså jag tror att det är jättesvårt att liksom undvika 
konflikter överhuvudtaget. […] Man kan ju ifrågasätta, 
men liksom acceptera det ändå. Att folk är annorlunda, 
och tycker annorlunda (Lisa).  

Som framgår hamnar åsikter ofta i fokus. En viss betoning av 
individuella aktörer kan också anas. 
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Det finns emellertid också de som tar ett större samhällsperspektiv 
i uppmärksamheten på stabilitet och harmoni:

Alltså tolerans är ju nödvändigt för att kunna leva 
tillsammans som ett samhälle. För om vi inte skulle kunna 
tolerera varandra så skulle vi inte kunna leva som ett 
samhälle, och kunna uttrycka oss som ett samhälle och 
[…] leva tillsammans. Det går inte att leva tillsammans 
om man inte tolererar varandra. Om alla avskyr och hatar 
varandra, då lever dom individuellt (Amin).

I diskussionerna om toleransens värde framhålls också tanken om 
att olikhet och mångfald har ett egenvärde. En fråga om det inte skulle 
vara lättare om alla var mer lika möts av nekande svar på Jobbskolan: 

Det blir ju jobbigt om ingen är annorlunda liksom. Man 
måste ju ha den där personen som är lite annorlunda. 
Annars är ju inte livet roligt ( Johan).

På Serviceskolan görs liknande reflektioner vid några tillfällen.

Vi tycker ju – det är alltid kul att träffa någon annorlunda 
än man själv. Annars skulle hela livet vara tråkigt (Sofia). 

Ja men, det skulle vara jättetråkigt om alla var likadana. 
[…] Det är ju olikheterna som gör att man är unik och 
speciell (Samuel). 

Det görs också kopplingar till att samhällsutvecklingen gynnas 
av olikhet – i synnerhet när det gäller idéer. Om alla vore lika skulle 
samhället ”nog inte utvecklas som det ska”, säger Johan, och Jonas 
talar vid ett annat tillfälle om att flera åsikter behövs för att vi ska 
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”komma fram till nya saker”. Sara uttrycker sig som att ”om ingen 
skulle ha sagt någonting hade vi inte kommit någonstans”. Sanna 
knyter, när samtalet håller på att avslutas, även an till demokrati: 

Men om alla skulle tycka precis likadant, då hade vi ju inte 
behövt någon demokrati eller någonting. Det är roligt när 
man får tycka som man vill faktiskt. Att man inte måste 
känna [sig] tvingad till att tycka som alla andra (Sanna). 

Resonemang om värdet av pluralism och hur detta dessutom kan 
medföra samhällsutveckling, förs även i diskussionen på Alternativa 
frigymnasiet:

Alfred: Tolerans handlar jättemycket om att acceptera 
varandras olikheter. Och inte bara rent hur vi ser ut, utan 
också hur vi tänker och hur vi är. Man kan ju lära sig 
väldigt mycket när man accepterar varandras olikheter. 
Man utvecklas mycket som en människa, och fungerar 
[…] bättre tillsammans. Det är ju det som liksom krävs för 
att gå framåt, både i sig själv och som ett samhälle. 

Andreas: Ja […] om vi inte skulle kunna vara med 
varandra och leva med varandra, skulle vi aldrig kunna ta 
tag i utvecklingen av vårat samhälle. Då skulle alla göra 
sina egna grejer. […] Vi kan hantera dom flesta sociala 
problemen som finns. 

Vid ett senare tillfälle konstaterar Ahmed också att olikhet är ett 
faktum, och att det därför är ointressant att tänka på något annat sätt:

Som en specifik partiledare sade, att ”ett helt homogent 
samhälle skulle fungera mycket bättre”, men egentligen är 
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det ju […] helt irrelevant. För vi är inte alla likadana. Så 
varför ska man ens […] ta upp det överhuvudtaget?

Den teoretiska diskussionen om tolerans som erkännande tar sin 
utgångspunkt i att underordnade grupper behöver erkännas för att 
kunna inkluderas till fullo i samhället. Som framgår ovan gör några 
av uttalat denna typ av reflektioner, tydligast Lisa, som exemplifierar 
med att det är viktigt att svarta personer inte omnämns på sätt som 
bär på underordning och förtryck. I andra fall medför direkta frågor 
på temat ”erkännande” dock inga reflektioner om att tolerans bör 
innebära detta.

Samtidigt berörs i samtliga grupper att stigmatiserande bilder av 
grupper är något negativt. Det knyter an till tanken om att det är 
svårare att känna sig inkluderad för dem som misstänkliggörs. Ett 
exempel som används två av grupperna är muslimer. En av deltagarna 
från Jobbskolan kommer in på att ”araber och afrikaner” i dagens läge 
ofta förknippas med terrororganisationer, och understryker att ”det är 
ju inte allihopa”. En annan deltagare lägger till att alla felaktigt ”dras 
över en kam”. Aisha menar att medierapportering om ISIS dödande 
bidrar till att många drar slutsatsen att ”ISIS kommer från islam, och 
sedan är muslimer så.” 

I gruppen från Serviceskolan problematiseras kategoriserande och 
utestängande genom den pågående amerikanska primärvalskampanjen 
och nedlåtande kommentarer om mexikaner från Donald Trump. 
Huvudproblemet med detta är, säger en deltagare, att ”han drar 
alla över en gräns” (Sofia). Vid ett annat knyter även Samuel an till 
inkluderingstanken:

Alltså om man inte kan acceptera dom, så kan ju aldrig 
dom ens få chans att komma in i samhället.



26

Amin talar utifrån egna erfarenheter om hur klasskamrater från 
en tidigare skola kunde uttrycka sig som om alla muslimer vore 
våldsverkare, men att det så klart inte gällde honom. Men, säger 
Amin, ”jo, jag är muslim”. Också Ahmed har erfarenheter från 
grundskolan och berättar om hur en lärare, efter det att klassen 
talat om ett bombdåd, med blicken riktad på honom understrukit 
att alla muslimer inte är sådana. Ahmed berättar om ytterligare en 
erfarenhet. I samband med att meddelande skulle skickas ut i ett 
välgörenhetsprojekt tvekade han om att skriva under med sitt namn, 
till följd av en oro för hur det skulle tas emot:

Ahmed: Då kan jag känna mig lite – dålig. Jag tänker, ja 
men dom här som kritiserar hur jag har skrivit […] och 
hur jag har – och allting…

Angelica: Du menar att du är orolig att dom ska göra det 
eller?

Ahmed: Ja. Jag säger inte att det är så, att den personen 
kanske tycker så, men man har alltid den känslan.

Även Alfred, som är mörkhyad, reflekterar över att han ofta får 
mer eller mindre subtila reaktioner när han presenterar sig med sitt 
mycket svenskklingande namn. Vikarier kan t.ex. antyda att han 
driver med dem. Aisha hakar på och exemplifierar med hur många 
stakar sig och försöker anstränga sig extra när de ska uttala namn de 
inte är bekanta med – som hennes eget. I den här diskussionen om 
namn enas gruppen dock om att det oftast inte ligger några illvilliga 
intentioner bakom, vilket gör att det är kan gå att bortse ifrån. 

Berättelserna om de egna upplevelserna illustrerar att det känns 
och påverkar självbilden negativt att inte inkluderas på ett självklart 
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sätt, utan att istället misstänkliggöras till följd av sin grupptillhörighet 
eller sitt namn. 

De tre deltagarna från Läroverket berättar också om erfarenheter 
av att behandlas olika. På mellanstadiet var accepterat att killar 
var stökiga, menar de, medan de i egenskap av att vara lugna tjejer 
istället fick en ansvarsroll för dem i klassrummet. De har först senare 
reflekterat över vilka olika måttstockar som rådde. Upplevelsen är att 
det inte är på samma sätt idag, och att de nu också skulle reagera:

Om det hade varit så nu, så hade man blivit väldigt arg, och 
inte tyckt att det var okej att någon gjorde så […]. Men det 
visste man ju inte då att alla borde få behandlas likadant 
(Linnéa). 

Flera exempel på, och indignation över, hur olika grupper 
behandlas olika framförs alltså i samtalen. Värdet av att inkluderas 
på lika villkor understryks därmed, även om detta i få fall dras ut 
till att tänka tolerans som erkännande. I samtalen förs emellertid 
diskussioner som skulle kunna beskrivas i termer av erkännande för 
individer. De tämligen omfattande diskussionerna om toleransens 
gränser relaterar nämligen ofta till kränkningar, och i exempel knyts 
toleransens värde där i hög grad till respekt för individers olikheter 
och till individers rätt att slippa bli kränkta (se vidare nedan). Detta 
synsätt kan formuleras som vikten av att bli respekterad för den man 
är, för sin individualitet.

Du vill att […] alla andra tolererar dig själv också. Oavsett 
om du är väldigt säker i dig själv eller inte, så är det ju 
väldigt viktigt för dig att du får vara som du är. […]. För 
att då känner man ju att man får vara sig själv och att det är 
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okej, och att det är någonting bra. Alltså, att man får tycka 
som man tycker ändå. Att man får se ut som man vill. Då 
behöver man liksom inte låtsas att man är någon annan 
och känna att man mår dåligt på grund av det (Linnéa).

*
Även när det gäller toleransens värde talar ungdomarna i hög grad 

således om liknande saker. Också här förs emellertid jämförelsevis 
mer utvecklade resonemang i de studieförberedande grupperna. 
Yrkeseleverna använder inte samma abstrakta språk, och framstår 
som mindre vana vid att diskutera frågor av detta slag. Egna 
erfarenheterna verkar också ha betydelse, och några av deltagarna 
från de studieförberedande programmen återger händelser som kan 
förstås i termer av att inte känner sig fullt inkluderade i samhället. 

Ansvaret för tolerans – allas ansvar, men också 
maktskillnader
Att alla människor bör förhålla sig på ett tolerant sätt i relation 
till andra framkommer genomgående i samtalen. Att vara tolerant 
framstår, som nämnts, som en slags förpliktelse. När explicita frågor 
ställs om vem som ska vara tolerant och om någon eller några har 
ett särskilt ansvar för tolerans, är en reaktion också att det är allas 
ansvar. ”Alla”, svarar Sofia, medan Lova säger att ”alla ska väl tolerera 
varandra”. 

Maktfrågor och ett extra ansvar för dem som är överordnade 
kommer emellertid också upp i alla samtal. Exemplen skiljer sig 
dock åt. Deltagarna från Serviceskolan och Jobbskolan framhåller att 
vuxna – i egenskap av att vara förebilder, mer erfarna och kunniga – 
har ett särskilt ansvar i relation till barn. På serviceskolan görs också 
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kopplingar till att de i sina kommande yrkesroller kommer att behöva 
vara särskilt toleranta i förhållande till kunder. 

Även i en av de studieförberedande grupperna lyfts vuxna fram i 
relation till barn, men här förs också fler perspektiv fram: 

Det är väl också folk som har ledande positioner. Typ som 
man ser upp till. […] Det är ju fler som ser dom kanske 
(Lisa).

Lisa talar, som tidigare visats, också om att vi måste ha ett 
historiskt perspektiv, och förstå hur vissa grupper underordnats och 
att dessa idag därför måste visas särskild hänsyn.

I gruppen från Alternativa frigymnasiet diskuteras detta utförligt, 
och frågan knyts omgående till samhällsnivå:

Intervjuare: Vem eller vilka är det som ska tolerera? Vilka 
är det vi pratar om när vi säger att man ska vara tolerant? 

Ahmed: Majoriteten, skulle jag säga. 

Aisha: Samhället. Samhället först och främst. 

Ahmed: För alltså, det är ju oftast saker som är utanför 
normen, som man liksom känner att man måste kunna 
börja hantera eller tolerera. […] Det är inte så att jag måste 
tolerera någon som är likadan som mig. 

Albin: Nej men precis. Men samtidigt så måste ju alla […] 
ha tolerans. Om dom inte har det, då blir det ju liksom åt 
andra hållet. 

Det sista inlägget framhåller dock också att det är allas ömsesidiga 
ansvar att vara toleranta. Albin resonerar – utifrån ett exempel om att 
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personer i gruppen skulle kunna bete sig elakt mot varandra – vidare 
om att det kan vara nödvändigt att den som känner sig nedtryckt 
också tolererar i bemärkelsen står ut med och accepterar saker (som 
för den skulle inte behöver vara rätt), för att inte ”gå ned sig totalt”. 
Här görs alltså en individualisering. 

Lite senare diskuteras i gruppen också att lagar och regler kan utgöra 
en riktlinje för vad som bör vara tillåtet, och att lagar kan förändras 
om människor finner skäl att göra det. Detta problematiseras genom 
exemplet homosexualitet och att det tidigare var sjukdomsklassat och 
förbjudet. Ahmed konstaterar att det uppkommer: ett visst problem 
där, eftersom minoriteten är den som måste agera.”

Några följer upp och resonerar om hur underordnade grupper har 
en svagare ställning att majoriteten kan vara ovilliga att förändra. Lite 
senare konstaterar Albin att ”beroende på deras position i samhället, 
så påverkar det oftast minoriteter annorlunda”. De erfarenheter av 
hur man betraktas som muslim och utifrån sitt namn, som lyftes fram 
i föregående avsnitt, kan också förstås i makttermer.  

Några av ungdomarna från Serviceskolan och Jobbskolan talar 
också om maktposition, men på ett helt annat sätt. De återkommer 
vid ett par tillfällen till att de själva känner en viss maktlöshet. Det är 
utifrån en sådan känsla som de t.ex. talar om att tolerans kan innebära 
att behöva stå ut med förhållanden man ogillar. Som nämnts använder 
några av serviceeleverna rådande invandringspolitik som exempel på 
ett förhållande de måste acceptera, trots att de inte gillar det. Ett 
huvudskäl är att det inte tycker sig kunna påverka frågan. Att (i 
framtiden) få rösta var fjärde år känns otillräckligt. 

Även i gruppen från Jobbskolan förs en diskussion om åsikter i 
relation till invandring. Här uttrycks en frustration över att bli inte 
bli lyssnad på, utan avfärdad och felaktigt dömd. Allra allvarligast är 
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att de anser sig bli pådyvlade uppfattningar som de tar avstånd ifrån:  

J1: Vi kan ta rasismen igen då. Jag tycker att den kommer 
upp väldigt snabbt, så fort man uttalar sig om någonting. 
[…]

Intervjuare: Så ni menar att om man framför någonting så 
blir man betecknad som om att man är rasist […]?

Flera: Ja. 

J2: Det är ju så också att man får ju tycka och tänka vad 
man vill, men så fort man gör det blir man…

J3: Dömd.

J2: … påhoppad av någon, eller man blir dömd för 
någonting. 

J4: Man blir ju dömd för något som inte, kanske är sant. 
[…]

J1: Ja, det är klart att du kommer självklart bli sur att 
liksom att personen…

J2: Men det får man tolerera [ironiskt]. 

J5: Jo, men sedan kan den ena individen sprida det till dom 
andra, och så blir man…

J1: Ja men exakt, man blir dömd av andra som inte har hört 
det heller. 

Detta tema berörs också i gruppen från Alternativa frigymnasiet. 
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Här är dock nyanserna fler, och deltagarna verkar inte på samma 
sätt känna sig utpekade och dömda för att de för frågan på tal 
(diskussionen något förkortad):

A1: Det att man stänger sina gränser för flyktingar, det 
handlar ju inte i alla sammanhang i alla fall om rasism. För 
[…] länderna som gör det, är för att dom själva känner att 
”vi klarar inte av att”…

A2: Ekonomiskt…

A1: Ja, precis, rent ekonomiskt och bostadsmässigt. [...] 
Man försöker få det att gynna liksom sig själv. Och när 
man känner att, att om vi tar in hundra tusen flyktingar, så 
kommer […] vi inte att ha ekonomi till att, […] alltså man 
behöver inte bara ha ett rasistiskt tänk, utan det kan också 
finnas ett politiskt tänk i det. Sedan om det är fel eller inte, 
det är inte jag rätt person att svara på. 

A3: […] Det blir lite så här, det är inte bara några få länder 
som måste ta in, det är ju människor! […] Dom flesta 
länder måste göra det. Det är ju som A1 sade, om ett land 
tar in alla flyktingar, alltså ekonomin kommer att gå nedåt, 
Men om många länder tar in, kommer ekonomin inte att 
ändras. För att då hjälps alla åt. Fast sedan kan man ju höra 
i sociala medier så här bara, ”flyktingar kom, och sedan har 
det hänt grejer, bla, bla, bla”. Och då […] måste man förstå 
att det är inte alla flyktingar. Alltså det är några idioter som 
gör det, men man ska inte skylla på alla andra. 

A4: Det kanske är lite sidetrack nu men, i alla fall, att 
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nationer kan tycka att pengar är viktigare än människoliv 
är lite absurt.

Toleransens gränser – kränkningar, lagar och principiella 
linjer
Hur långt toleransen bör sträcka sig är den fråga som ger upphov till 
mest diskussion. Att frågan är mycket komplex råder ingen tvekan 
om, och flera kommenterar att ämnet är svårt. Kränkningar utgör 
dock ett centralt tema i alla intervjuer, och tonvikten läggs ofta vid 
yttranden. Det som kränker, sårar eller gör illa behöver inte tolereras.  

Det är ju om det kränker någon. Då är det ju liksom stopp 
(Lisa). 

Om man ser att det är någon som behandlar någon illa. Då 
ska man inte tolerera det (Sofia).

Jag kanske inte tolererar att du kränker någon, det tål jag 
inte, och då säger jag ju emot det. Men att du bara är en 
vanlig människa, och ditt sätt att bete dig, sådant som 
du gör, har dina egna värderingar, det måste jag tolerera 
(Amin). 

Åsikter står i hög grad i centrum för diskussionerna om gränser, 
och i alla grupper görs en åtskillnad mellan att tycka och tänka 
(ha en åsikt) och att uttrycka detta (att säga). Den dominerande 
uppfattningen tycks vara att vi inte kan eller bör påverka människors 
åsikter, men att vi kan kräva att de inte yttras om de sårar eller kränker:

Jag tänkte säga samma sak, att så fort du sårar någon annan 
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så tycker jag inte att man behöver säga det. Man kanske – 
om man har något att säga, så säg det på ett snällare sätt. 
Om man nu ska komma till den gränsen (Sofia). 

Man behöver inte säga det, man kan ju tycka det (Linnéa).

Tänka det skadar ju ingen (Lova).

Man får ju tycka som man vill, men man borde kanske 
tänka på hur man säger det ( Jonny). 

I några av på resonemangen framhålls yttrandefriheten samtidigt 
som mycket stark:  

Vi har […] ett dilemma här. Vi har yttrandefrihet, men hur 
ska vi, alltså var går gränsen […] vad kan vi säga och vad 
kan vi inte säga? […] Det är många som […] säger saker 
och ting […] utan att tänka vad det kan leda till (Aisha)

Jesper: Fast vi har ju vår yttrandefrihet. Vi får ju säga som…

Jonas: Ja, du får ju säga, men du har, du har ju inte rätt att 
kränka någon för det. 

Att människor samtidigt kan ha väldigt olika uppfattning om vad 
som kränker kommer upp i alla intervjuer när deltagarna talar om 
gränslinjer. Kränkningsmåttstocken framstår därför i hög grad som 
individuell:

Det är väl från person till person. Att bestämma var man 
tycker att gränsen går ( Jonatan).

Var går gränsen för dig, det är kanske långt bort. Och 



35

andras gränser är kanske korta. Att andra tar åt sig snabbare 
(Aisha). 

Kompisar och nära relationer används ofta som exempel på hur det 
som någon kan ta illa upp för inte nödvändigtvis behöver uppfattas 
på samma sätt av andra.  

Om man typ känner dom så här, så vet man ju exakt vad 
man ska säga för att såra dom. Så att man vet vem som tar 
åt sig och inte ( Jonny).

Det är ju ganska många som skämtar om kränkningar 
också, typ så här skämtsäger ”du är så ful”. […] Om man är 
van med att göra så mot sina kompisar, så gör man så mot 
någon annan som tar illa upp, då är ju det – då blir ju det 
en kränkning, även fast det inte var menat som det kanske 
(Lova).

Samuel: Så länge som det är kränkande. […] 

Sara: Men […] vilken radie ingår ordet kränkande i? 

Sanna: Det är ju upp till en själv. […] Sara kanske inte ens 
tycker att det är kränkande. 

Att synen på vad som är sårande skiljer sig från person till person, 
gör att det inte är så lätt att fastslå var gränsen för kränkning ligger. 

Det förs emellertid också resonemang på en mer övergripande 
grupp- och samhällsnivå. 

Det här med att kränka folk […], det ju viktigt att prata 
med dom som kan bli kränkta. Var dom tycker att gränsen 
går. Så att dom får bestämma det generellt liksom […] 
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Någon som inte är homosexuell kan ju inte vet var gränsen 
för en homosexuell går om någon kränker den (Lisa). 

Sofia använder Donald Trump som exempel när jag frågar om var 
gränsen för vad som bör få yttras går: 

Sofia: Jag tänker på Trump till exempel. Han kan vara lite 
tyst av sig istället.

Intervjuare: Om vilka frågor då tänker du?

Sofia Ja, men mexikaner, och alla som inte får vara i landet, 
att dom förstör landet. Men att det är sådana som Trump 
– i min åsikt – som förstör. Att han, han tycker för mycket. 
Han kan hålla sina åsikter lite gränsade om man säger. […]

Intervjuare: Varför är det ett problem att han […], varför 
skapar det problem?

Sofia: För att det gör illa många personer. Och det är – så 
fort du gör illa personer så är det en dålig idé. 

Detta möter både medhåll och motargument. Några kommer in 
på att det också kan finnas saker som det kan vara bra om någon 
säger, att kritiska röster behövs. 

Ahmed problematiserar också detta med att saker kan behöva 
ifrågasättas, men utifrån ett helt annat perspektiv:  

Jag känner att, om vi sätter en gräns, då går det inte att 
bryta normen på något sätt. Förr i tiden så hade inte 
kvinnor rösträtt, och om vi satte en gräns på att man inte 
får bryta normen, då skulle ju aldrig någonting förändras 
till det bättre. Man vet ju inte vad som är det bästa förrän 
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det förändras. 

I samtliga grupper förs resonemang som knyter an till tanken 
om att nedlåtande åsikter och yttranden som rör sådant som inte 
kan förändras inte bör tolereras. Diskussionerna rör sig både på 
individ- och grupp-/samhällsnivå. Några nämner personlighet när de 
formulerar sig:

Det är kanske är du, din personlighet (Saga).

Linnéa använder begreppet identitet:

Jag tror att det är sådant som många har svårt att tolerera, 
att någon annan påpekar – om en själv och så. […] Det är 
väl liksom med ens identitet, att man tycker att man är så 
här. Och om någon då kommer och påpekar det, då kanske 
man tycker att det låter negativt, eller att dom förvrider 
det. Och så blir det ju att dom påverkar ens identitet, och 
vem man själv är. Och kanske vad man känner om sig själv. 

I ett annat inlägg berör hon att intolerans gentemot sådant som 
man inte kan förändra är särskilt allvarlig:

Det är väl också att man inte kan rå för var man kommer 
ifrån och hur man föds som. Man kan ju rå för sina åsikter 
dock. Dom kan man ju påverka (Linnéa).  

Ahmed ger ett liknande svar på frågan om vad som är viktigast att 
bli tolererad för:  

Dom saker man inte kan ändra över sig själv skulle jag säga, 
[…] som homosexualitet och kön – om folk inte tycker om 
mig för att jag är kille, då blir jag inte så glad.
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I en passus där gruppen lyfter fram utseende och sätt att vara som 
viktiga att inte uppleva sig kränkt för, lägger Jonas även till religion. 
Vid ett senare tillfälle klargörs att han själv inte tilltalas av religion, 
men att det kan vara betydelsefullt för andra: 

Själv så tycker inte jag att religion är så jätteviktigt. För jag 
finner liksom ingenting med det. Det förändrar inte mitt 
liv om jag ska gå och tro på någon eller inte. Det gör ingen 
skillnad. Men jag har även förståelse för dom som […] har 
det ( Jonas). 

Efter det att diskussionen i gruppen kommit in på 
Sverigedemokraterna, och hur de – enligt några – ständigt avfärdas 
som rasistiska trots att det kanske ”inte är så dom menar”, frågar jag 
om en argumentation som är uttalat rasistisk är i sin ordning. Flera 
svarar genast nekande. ”Rasism är inte okej”, säger Jens. När jag frågar 
vidare gör också han en åtskillnad mellan att tycka och säga, och 
klargör att tycka går bra, men inte säga. Jag undrar varför:

För att det kränker andra människor, […] för dom ser, 
annorlunda ut, eller dom har en annan hudfärg. Det ska 
ju inte spela någon roll. Dom är ju fortfarande människor 
( Jens). 

I gruppen från Alternativa frigymnasiet säger Aisha ”rasism borde 
inte ens finnas vid 2016”. 

Lagar och regler utgör en återkommande referenspunkt i 
diskussionerna om gränslinjer för acceptabla sätt att vara eller leva. 

Det finns ju lagar för vad man får göra också (Linnéa). 

Vi har i våra lagar här i Sverige. Och dom måste tolerera 
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det även om dom kanske inte vill (Angelica).

På Läroverket kommer i ett sammanhang nyanläda på tal. Att de 
inte fått lära sig vilka lagar och regler som gäller gör att de – utan 
att själva veta eller vara skuld till det – kan agera på sätt som ger fel 
signaler till andra och kan bli en fara. Det exempel som nämns är 
barns användning av cykelhjälm. 

I resonemangen om gränslinjer känns de teoretiska perspektiven 
igen. Sådant som uppfattas som självklart orättfärdigt, som att döda 
eller hota, är det givet att inte tolerera. Här är gränserna tämligen 
oproblematiska. 

Det som skadar är en annan gränslinje som kommer upp i samtalen. 
Andreas resonemang säger att människor i sin vardag får bestämma 
själva, ”så länge det inte påverkar någon annan negativt”. På en fråga 
om det ska vara i sin ordning att slå barn i uppfostringssyfte svarar 
Jens att det inte är det eftersom det ”skadar en annan människa”. 
Andra uttrycker sig så här:

Man måste sätta en gräns där man tolererar saker, till dess 
att man skadar någon annan på något sätt (Ahmed).

Om man går in och skadar någon annan […] så borde man 
ju se att det inte är okej (Linnéa). 

Man måste välja en sida. […] Jag är intolerant mot 
djurplågeri, misshandel, kvinnohandel, […] och då tar jag 
ställning (Aisha). 

När det gäller vad som skadar är det emellertid svårare att fastslå 
en gräns. En grundhållning är att det självvalda kan vara i sin ordning 
att inte blanda sig i, medan det som skadar andra inte ska tolereras. 
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Om det inte rör andra, och det här gör mig lycklig, då 
borde ni kunna tolerera det i alla fall (Amin). 

Det är en sak om jag själv väljer att utsätta mig för att ta 
droger eller skada mig själv. Men jag ska aldrig få gå in på 
andras (Sara).

Det är dock inte så lätt att veta om något kommer att skada andra 
eller inte. Att exempelvis droganvändning kan medföra negativa 
konsekvenser för andra berörs i de grupper som diskuterar frågan.

I intervjuerna berörs också att sådant som grundas i tvång, och 
praktiker som underminerar allas lika värde, inte bör tolereras. Amin 
använder uttrycket ”din frihet slutar där den andres börjar”. Gruppen 
på Serviceskolan kommer in på våld och våldtäkt när jag frågar om 
alla sätt att leva ska vara accepterade. Uppmärksamhet riktas mot att 
våld mot kvinnor och barn, och våldtäkter inte ses som brottsligt i 
vissa länder, och deltagarna understryker att det inte är acceptabelt. 
När jag frågar varför, blir svaret:

För att alla då ska ha lika värde, att kvinnorna ska kunna 
leva – alltså ha lika högt värde som männen har i de 
länderna. […] Män och kvinnor ska vara i samma streck 
om man säger. Barn ska kunna, alltså dom ska få göra vad 
som vill, så att det inte ska gå över gränsen. 

En annan deltagare lägger till att våld och våldtäkter förekommer 
i Sverige – trots att ”det inte är lagligt” – även utan invandring. 
Möjligen kanske inte i lika hög grad. 

Vikten av att alla människors lika värde respekteras kommer upp 
på flera sätt i alla samtal. I samband med att barnaga kommer på tal, 
säger Jonas att detta – utöver att skada – också handlar om att man 
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”ser personen som mindre värd”. Lisa uttrycker sig på ett liknande 
sätt:

Alltså jag tycker inte att det är okej att skada någon eller 
att se ned på någon, eller att ”du kan inte göra det här för 
att du är kvinna, eller för att du är barn”. 

När det gäller tvång kan det dock vara svårt att avgöra vad som är 
självvalt och inte. På Jobbskolan kommer samtalet in på sätt att klä 
sig. Någon nämner att han hört att ”heltäckande slöja, där du bara ser 
ögonen” förbjudits vid bilkörning någonstans, för att det innebar en 
risk för andra. När jag frågar hur det skulle se på saken om det inte 
gäller en praktisk situation, utan i största allmänhet, på torget eller i 
skolan, uppkommer en diskussion (här något förkortad):

J1: Men om det inte är någon risk så spelar det ju ingen 
roll.

J2: Ja, jo.

J3: Men det är ju också ett slags kvinnoförtryck, sådär. För 
dom måste ju ha det. 

J4: Det är ju männen som har sagt till dom, eller ja, enligt 
religionen så…

J1: Inte alla. 

J3: Det är inte alla. […]

J2: Ja, […] som du sade då att dom har bestämt själva, 
jag tror inte direkt det är någon kvinna från början som 
har skrivit grundlagarna som finns i dom länderna. […] 
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Inte här heller kanske. Det tror jag i större delen så är det 
skrivet av män, så det är väl lite från våra åsikter mest. Så 
om vi tar i Europa eller USA, så [har det] blivit ändrat 
mycket nu. Men dom lever kvar ganska mycket i det gamla 
sättet. […]

Intervjuare: Det svåra där är ju att veta vad som är självvalt 
och inte självvalt. Om man ska dra det till sin spets, det ni 
sade […] Å ena sidan det man väljer själv och som inte stör 
någon annan är inga problem, men det man inte har valt 
själv och som kan ses som problematiskt, det kanske vi inte 
ska tolerera då eller? 

J3: Ja. 

J5: Ja, om man blir tvingad till någonting är det väl inte 
roligt. Så är det väl inte någonting vi ska ha. 

Intervjuare: Nej. Vad skulle det kunna vara då för saker?

J5: Som att typ tvingad att ha på sig sådär om man inte vill. 

Intervjuare: Men hur ska vi veta om, när det är valt då, det 
är det som är frågan här?

J5: Det är det vi inte kan göra. 

Även senare i samtalet tangeras hur potentiella krockar ska 
hanteras. Jonas nämner religion. Den som är religiös måste även 
”rätta sig efter vad för regler som gäller här”. En annan gång säger 
han (utan att utveckla närmare): 

Alltså alla religioner så ska väl bli respekterade, men sedan 
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kanske någon speciell grej inom den kanske borde tas upp 
och diskuteras. Som vi kanske inte finner rätt.

I slutet av samtalet, efter det att jobbgruppen varit inne på att 
en återgång till mer kulturellt homogena samhällen skulle kunna 
innebära mindre konflikter, och jag frågar om det vore lättare om vi 
kunde rita om världen, blir reaktionerna: 

Jonatan: Nej alltså, nej…

Jens: Det kommer att skaffa större toleransnivå. 

Jonatan: Exakt.

Jens: Man måste tänka på att det är annorlunda där dom 
kommer ifrån. Och anpassa sig lite efter det också. Inte 
bara säga att dom ska anpassa sig efter hur det är här. 

Diskussionen på liknande teman är mer utförlig på Alternativa 
frigymnasiet (här något kortad):

Andres: Det borde finnas riktlinjer som alla måste hålla 
sig Även fast man kanske kommer från en annan kultur 
och behöver […]be på lunchen eller vad som helst […] 
Men att man ändå håller sig till arbetstider […]. Att man 
håller sig till grunderna, och sedan hur man liksom har sin 
vardag annars får man väl bestämma själv. Så länge det inte 
påverkar någon annan negativt. 

Albin: Men […] när det har blivit väldigt mycket migration 
hit till Sverige, så finns det folk som vill ha böneutrop i 
städerna. […] För att dom vill kunna utnyttja sin kultur 
här i Sverige. Och då kanske folk […] sätter sig emot det. 
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[…] För att det påverkar dom, för att dom kanske tycker 
att det är jobbigt att det kommer ropa ut […] klockan sex 
på morgonen. Och det kan man ju ändå förstå att det kan 
vara jobbigt. […] Men då kanske dom andra inte tolererar 
deras åsikter, för att […] vi ska få yttra oss hur vi vill och 
så. Då blir det liksom så här mot varandra. […]

Aisha: Ett dilemma.

Angelica: Det blir svårt.

Albin: Ja, det blir så svårt att sätta gränserna. 

Flera: Mm. 

Albin: Och man kan liksom förstå åt båda hållen.

Alfred: Fast levnadssätt egentligen. […] Det är ju skitsvårt 
att verkligen påverka. Vi lever ju i ett land där det finns en 
massa kulturer […] Det är ju inte liksom Nordkorea, där 
man måste låsa sig mot någonting. Så rent spontant känns 
det som att, ja alla ska kunna få komma hit och, liksom, 
göra vad man vill. Om man tänker levnadssätt. Men […] 
det skulle bli så mycket krockar ändå. 

Samtalet kommer sedan in på hur det finns en tendens att 
förknippa islam med terror och våld, och inte med att religion handlar 
om att ”vara en god människa”, som Aisha uttrycker det. Lite senare 
kommenterar hon att det inte är så lätt att bli svensk ”för hur är man 
svensk”? Och, flikar hon lite skämtsamt in,:

[Det finns även] invandrare som går hem och äter 
köttbullar och potatis. […] Tro mig, det är så (Aisha).
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Att lagar och regler inte utgör något givet och oföränderligt 
berörs och problematiseras också i den här gruppen mot bakgrund 
av en fråga om att det kanske ibland finns lagar som upplevs som 
orimliga eller onödiga. Albin tycker att det är möjligt att gå ihop 
och försöka förändra, och om det inte går får vi acceptera det som 
gäller. Att lagarna speglar de förhållanden som rådde när de stiftades 
kan emellertid vara ett problem, säger Anderas, eftersom samhället 
förändras. Lite senare problematiseras detta ytterligare av Ahmed, ur 
ett slags maktperspektiv. i förhållande till lagstiftning som förbjuder 
homosexualitet. 

Det blir ju ett visst problem där. Där det är minoriteten 
som måste agera. 

Krockar mellan olika gränslinjer synliggörs också när en deltagare 
berättar om hur hans mamma, under en semesterresa i ett annat land 
bevittnat hur en kvinna örfilat sitt barn, och att en sådan situation 
ger upphov till ett knepigt läge, eftersom barnaga är tillåtet både i det 
land de befanns sig i, och i det land kvinnan kom ifrån. 

Några framhåller demokrati som ett sätt att fastslå gränserna, även 
om det inte är så lätt: 

Det är väl […] grundregler som FN och sådant har satt 
upp, som många personer tillsammans har satt, kommit 
överens om. […] Det måste ju vara många personer som 
säger det, eller ja, ett antal personer som är framröstade av 
en större del, som får bestämma, för att man tycker lika 
som den. Kanske inte om allt, men vissa saker i alla fall 
( Jonas).

Demokrati i sådana fall. Det ska inte vara en som sätter 
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det, det ska vara hela folket som […] förenas och försöker 
hitta ett bra sätt. Men då kanske det blir likadant som vi 
har det i samhället just nu, att alla har olika åsikter och vet 
inte vart det ska ta vägen (Sofia).

Vi kan […] på ett demokratiskt sätt, liksom, komma fram 
till, svar, och hur vi ska hantera vissa problem (Andreas). 

*
Återigen går det att konstatera att en hel del paralleller finns till 

den teoretiska diskussionen, och att innehållet i samtalen på många 
sätt liknar varandra. Precis som tidigare framgår att eleverna på de 
studieförberedande programmen förefaller betydligt mer vana vid att 
fundera över och diskutera denna typ av frågor. 

Slutsatser och avslutande kommentarer
Huvuddragen i ungdomarnas samtal om tolerans summeras i tabellen 
nedan. Den visar att samtalen i hög grad kretsar kring de teman 
som lyfts fram i det teoretiska avsnittet, men att argumentationen 
i vissa avseenden är mer uttalad än i andra. De mest framträdande 
dragen är att tolerans uppfattas som acceptans för det som ogillas 
och är annorlunda än en själv, att alla bör vara toleranta – även 
om överordnade grupper också har ett särskilt ansvar – och att 
tolerans hög grad handlar om att inte blanda sig, framförallt för att 
undvika konflikt. Även om de är av väldigt olika karaktär, framförs 
i alla samtal erfarenheter av att inte accepteras för den man är eller 
för sina uppfattningar; av att underordnas och känna sig maktlös. 
När gränslinjer berörs, lyfts kränkningar fram som en klar sådan, 
samtidigt som måttstocken framförallt uppfattas vara individuell. 
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Sådant som är uppenbart orätt, det som skadar eller är uttryck för 
tvång, bör heller inte tolereras. Att det i praktiken är svårt att sätta 
gränserna uppmärksammas, och demokrati lyfts som ett sätt att 
praktiskt hantera detta. 

  
Tabell 3: Ungdomarnas synsätt – en summering 

Perspektiv på toleransbegreppet

Innebörden

Tolerans	innebär	att	stå	ut	med,	kunna	hantera	och	
acceptera	det	som	ogillas.

Det	som	ska	accepteras	är:

•	 Individuella	olikheter,	som	sätt	att	vara	och	se	ut

•	 Skillnader	på	grupp-/samhällsnivå,	som	
kultur,	religion	och	sexuell	läggning	(främst	
studieförberedande	program)

•	 Olika	åsikter	(som	främst	individer	är	bärare	av)

•	 Beslut,	regler	eller	förhållanden	som	man	ogillar	
(främst	yrkesprogram)

Att	förhålla	sig	tolerant	är	en	from	av	förpliktelse,	och	
innebär	att:

•	 Inte	blanda	sig	i	(dominerande	perspektiv)

•	 Värdesätta	olikhet	(dock	ej	uttalat	kopplat	till	
neutralitetstanken)

•	 Erkänna	utsatta	grupper	(främst	
studieförberedande	program)
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Värdet

Tolerans	är	positivt	för	att:

•	 Konflikt	undviks	och	stabil	samexistens	kan	nås	
(dominerande	perspektiv)

•	 Mångfald	har	ett	egenvärde	(tonvikt	på	
individperspektiv)

•	 Inklusion	är	något	eftersträvansvärt	
-	att	underordnas	känns	och	skapar	
negativa	självbilder	(egna	erfarenheter	från	
studieförberedande	program)

•	 Respekt	för	individualitet	kan	uppnås

Ansvaret

Alla	har	ansvar	för	toleransen	(underförstådd	förpliktelse)	

Maktanalyser	berör	dock	också:

•	 Att	överordnade	grupper	(som	vuxna),	har	ett	
särskilt	ansvar

•	 Att	underordnade	grupper	har	en	svag	position	
i	förhållande	till	majoritetssamhället	(främst	
studieförberedande	program)	

•	 Frustration	över	egen	maktlöshet	och	att	bli	
missförstådd	och	avfärdad	(yrkesprogram)



49

Gränslinjerna

Att	kränka	är	inte	tillåtet

•	 Särskilt	gällande	sådant	som	inte	kan	förändras

•	 Måttstocken	dock	i	hög	grad	individuell

Åsikter	fokuseras	starkt,	och	åtskillnad	görs	mellan	att:

•	 Tycka	(allas	rätt)

•	 Uttrycka	(ansvar	att	låt	bli	det	som	sårar/
kränker)	

Gränser	bör	sättas	vid	det	som:	

•	 Är	orättfärdigt,	som	att	döda	och	hota

•	 Skadar	andra	

•	 Är	en	följd	av	tvång	eller	underkänner	allas	lika	
värde

Lagar	och	regler	kan	sätta	gränserna:

•	 Dock	i	praktiken	svåra	avvägningar	(främst	
studieförberedande	program)

•	 Demokrati	ett	sätt	att	avgöra

I ungdomarnas diskussioner är de individorienterade utgångs-
punkterna framträdande, även om det också finns deltagare som 
knyter an till den mer grupp- och samhällsinriktade principiella 
diskussion som tar stor plats i den teoretiska litteraturen. Detta 
görs exempelvis genom att framhålla att vissa grupper har en mer 
utsatt position, både av historiska skäl och till följd av negativa 
stigmatiserande bilder av dem i samhället idag. Sammantaget kan 
ungdomarnas resonemang dock framförallt tolkas in i ett liberalt 
värdesystem. Det individuella perspektivet, med tonvikt på allas lika 
värde, på rättigheter och individualitet, är framträdande, och tolerans 
framstår underförstått som en slags förpliktelse. 
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Även om innehållstematiken i samtalen i hög grad liknar varandra 
mellan de fyra grupper som ingått i studien, finns också skillnader. 
Den rör dels argumentationen, dels vissa perspektiv. Deltagarna från 
de studieförberedande gymnasieprogrammen för både länge och mer 
utvecklade resonemang än deltagarna från yrkesprogrammen. De 
använder begrepp och exempel som blir mer precisa och nyanserade. 
I de här grupperna finns också elever som har egna erfarenheter av 
att ifrågasättas för den man är, vilket knyts till mer övergripande 
maktanalyser. Det finns dock även deltagare som gör denna typ av 
kopplingar utan att själva har upplevt det de talar om. 

Deltagarna från de yrkesförberedande programmen gör generellt 
kortare inlägg, och har svårare att utveckla sina resonemang och ge 
exempel när följdfrågor ställs. Diskussionerna hamnar sällan på en 
mer övergripande samhällsnivå. Även här finns den egna erfarenheten 
närvarande, när de talar om att känna sig uppgiven i relation till ett 
samhällstillstånd de ogillar, eller felaktigt utpekade och avfärdade 
som rasister på grund av sina åsikter. Deltagarna uttrycker sig inte i 
dessa termer, men deras sätt att tala kan tolkas som att de upplever sig 
som underordnade och maktlösa.  

Tolerans är något gott för alla, och alla deltagare ser sig också som 
toleranta människor. Den självbilden framstår emellertid som mest 
självklar i grupperna från Alternativa frigymnasiet och Läroverket. 
I grupperna från Jobbskolan och Serviceskolan finns det deltagare 
som uttrycker sig på sätt som kan förstås som att de upplever att 
omgivningen inte alltid betraktar dem som toleranta.

Det finns studier som tyder på att kognitiv och mognadsmässig 
utveckling bidrar till ökad komplexitet i resonemang om tolerans när 
barn blir äldre. I en australiensisk studie (Witenberg, 2007) jämförs 
6-7, 11-13 och 15-16-åringar. Ungdomarna som ingår i den här 
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undersökningen är äldre, och alla deltagare är i samma ålder. De 
skillnader som noteras när det gäller sättet att tala kan kanske istället 
dels kopplas till intresset för politik och samhällsfrågor, dels till att till 
att elevernas utbildningar skiljer sig åt. Intresset för samhällsfrågor 
är generellt högre bland eleverna på de studieförberedande 
programmen, och i deras utbildningar finns betydligt större inslag av 
ämnen och undervisning som rör komplexa och mångdimensionella 
frågor som tolerans. Att diskussionerna i dessa grupper kännetecknas 
av en jämförelsevis mer utvecklad argumentation, mer avancerad 
begreppsanvändning, och en till synes större säkerhet och vana av att 
diskutera denna typ av frågor, är därför kanske inte så märkligt. 
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