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Abstract 
 In this study we have examined the image of Sweden and its perceptions of reality in 

relation to newly arrived immigrants. In order to do so, we used a book named “Om 

Sverige” and information from the projects “Va Med!” and “Va Med-UNG!”. The 

material is used in the societal orientation for newly arrived immigrants in order to help 

them establish themselves in Swedish society. With the help of intersectionality, 

categorisation and stereotyping we have performed a discursive analysis studying a 

selected few topics: children, gender, ethnicity, and traditions and norms. Questions that 

were to be answered in this essay were what image and realities the books want to 

mediate, if there are any risks of categorisation and stereotyping in the books, and how 

the book can be understood through an intersectional point of view.  

  The results of our study were that, although it described the injustices still present in 

Swedish society, the material mainly mediated an image and reality of Sweden as equal 

and progressive in many areas. In our final discussion, we suggest further research 

concerning the immigrants’ perceptions of descriptions in the material used in the 

societal orientation.  
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Tack 

Först av allt vill vi tacka vår handledare som alltid gav oss inspiration och aldrig gav 

upp hoppet om oss, inte ens när vi ändrade material för sjunde gången. Vi vill även 

tacka de ansvariga som givit oss allt material om samhällsorienteringen. Sist av allt vill 

vi tacka varandra för att vi stått ut med och stöttat varandra när energin tagit slut och 

frustrationen tagit över.  

 

Vi avslutar detta tack med en textrad från det svenska popbandet Kent och låten 

Sverige: ” Duka din veranda till fest för en långväga gäst i landet lagom är bäst […] 

Välkommen, välkommen hit vem du än är, var du än är.” 

 

Johanna Frykner Backne och Sofie Pettersson, Kalmar 2018 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund  

I februari 2018 gjorde regeringen en bedömning att samhällsorientering för nyanlända 

bör lägga större fokus på att informera om och diskutera kring Sveriges rådande normer 

och värderingar. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson förtydligar 

dessa värderingar i följande citat:  

Några av de värderingar som präglar Sverige är jämlikhet, individuella rättigheter 

och skyldigheter och ett tydligt värnande av barns rättigheter. Jämställdhet mellan 

kvinnor och män är något vi har kämpat för under en lång tid, och vi har kommit 

väldigt långt. Regeringen vill att samhällsorienteringen för nyanlända ska handla 

mer om de här sakerna.  

Ovanstående citat visar en bild av Sverige som ett land som värnar individens 

rättigheter och lika värde. Den samhällsorientering som Sveriges riksdag lagstadgat om 

fungerar som ett sätt att integrera nyanlända i det svenska samhället. 

Samhällsorienteringen som den nyanlände får ta del av kommer ha en betydande roll i 

utformningen av den bild denna person kommer att få av sitt nya land.  

Tanken om Sverige som ett jämställt land är inte ny. År 1928 höll Per Albin Hansson 

sitt kända “Folkhemstal” i remissdebatten i riksdagens andra kammare. Där talade han 

lidelsefullt om folkhemmet - medborgarhemmet. Två citat från detta tal är något som vi 

tar med oss genom hela vår studie nämligen “hemmets grundval är gemensamheten och 

samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, 

inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre.” Denna 

jämlikhet som Per Albin Hansson talar om är något Sverige fortfarande lever på 

(Dahlqvist 2002:3, s.464). Samtidigt som hans tal fortsätter: “Det svenska samhället är 

ännu icke det goda medborgarhemmet. Här råder visserligen en formell likhet, likheten i 

politiska rättigheter, men socialt består ännu klassamhället och ekonomiskt råder 

fåtalets diktatur.” Per Albin Hanssons tal hölls för 90 år sedan och Ylva Johanssons 

inlägg angående samhällsorienteringen gjordes i början av år 2018, vilket visar att 

diskursen fortfarande är aktuell.   

Det finns flera möjliga förklaringar till varför Sverige under en lång tid har haft en 

bild av att vara ett av världens mest jämlika och jämställda länder. En möjlig förklaring 

är det välfärdssystem som finns i Sverige, som är uppbyggt för att omfatta alla. Den 

svenska välfärdsstaten utmärks av att målet för alla medborgare är full sysselsättning, 
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med andra ord att alla som kan arbeta ska arbeta, vilket bidrar därmed till att fler 

omfattas av välfärdssystemet. Systemet utmärks även av dess universiella socialpolitik 

där alla medborgare omfattas av ett grundläggande skydd oavsett inkomst. Det svenska 

välfärdssystemet skiljer sig åt från det konservativa system som finns i exempelvis 

södra Europa, där statligt skydd och omsorg främst utgår ifrån familjen samt det liberala 

system som finns i länder som USA och Storbritannien, där medborgare hänvisas till 

privata trygghetsförsäkringar och acceptansen för skattehöjning är lägre bland 

genomsnittliga inkomsttagare (Olofsson 2015, s. 71-73).  

Vi lever i en allt mer globaliserad värld och människor flyttar till Sverige från olika 

delar av världen. Marita Eastmond och Lisa Åkesson beskriver också att även med en 

ökad globalisering så kvarstår föreställningen om en nationalstat, där individens 

tillhörighet till ett sådant utesluter alla andra hem. Flyktingar blir därför tvungna att 

snabbt integreras då de anses som udda kategorier (Eastmond & Åkesson 2007, s. 10). 

Faktum kvarstår dock att globaliseringen ökar och människor har skilda bakgrunder och 

erfarenheter utifrån exempelvis kön, klass och etnicitet. I och med detta blir det extra 

viktigt i dagens samhälle att använda sig av ett intersektionellt tänkande. Detta innebär 

att undersöka hur olika kategorier samspelar med varandra i syftet att fånga upp centrala 

maktrelationer inom såväl som utanför olika samhällsgrupper (Mattsson 2014, s 15). 

Intersektionalitet blir därmed en av de viktigaste utgångspunkterna i denna studie. Vår 

studie kommer visa på att materialet som används i samhällsorienteringen förmedlar till 

stor del en bild av Sverige som jämlikt, samtidigt som det även visar på att det i Sverige 

fortfarande förekommer en hel del orättvisor. Vi kommer därmed utgå från en grund av 

både den schabloniserade bilden av Sverige samt verklighetens Sverige och dess 

samspel.  

 

1.2 Begreppsdefinition 

I texten förekommer begreppen jämlikhet och jämställdhet: två mycket lika begrepp 

men med olika innebörd. Jämställdhet innebär mäns och kvinnor lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter i samhället. Jämlikhet avser alla individers lika värde, 

möjligheter och sociala förhållanden (Nationalencyklopedin 2018). Begreppet 

jämställdhet kommer i denna uppsats användas i diskussioner kring kön, medan vi i 

övrigt kommer använda begreppet jämlikhet.  
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1.3 Problemformulering  

För att hjälpa nyanlända att integreras i det svenska samhället ska kommunerna erbjuda 

samhällsorientering till dessa personer. I och med att samhällsorienteringen har en 

betydande roll när det kommer till att utforma den nyanländes bild av Sverige är det 

viktigt att författarna till materialet tänker på hur de framställer vissa ämnen. Människor 

har olika erfarenheter med sig beroende på den bakgrund de har, och det blir då viktigt 

att även ha i åtanke hur människor kan påverkas av den bakgrund de har.  

Sverige har under en lång tid försökt upprätthålla bilden av sig själva som ett jämlikt 

land (se Jezierka & Towns artikel från 2018), samtidigt som ojämlikheter ännu finns i 

det svenska samhället (Towns 2002 s. 157-172). Myndigheter som kommer i kontakt 

med nyanlända spelar en viktig roll när det kommer till att ge information om Sverige. 

Med detta som bakgrund anser vi det angeläget att studera det material som inkluderas i 

samhällsorienteringen. Genom att granska ett antal skrifter med material söker vi att 

komma fram till vilken bild av Sverige som materialet förmedlar i 

samhällsorienteringen för nyanlända.  

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka samhällsorienteringen och vilken bild av 

Sverige den ger till nyanlända. Vi kommer sammanställa ett antal teman (barn, kön, 

etnicitet samt traditioner och normer) för att se hur materialet vill förmedla bilden av 

Sverige till nyanlända samt genom tidigare forskning vidga den schabloniserade bilden 

av Sverige kopplat till verkligheten. För att få en bättre förståelse för hur denna bild kan 

förstås utifrån våra valda teman använder vi oss av kritisk diskursanalys och ett 

intersektionellt perspektiv i vår studie.  

 

1.5 Frågeställningar 

 Vilka bilder av Sverige ger boken “Om Sverige” samt skrifterna Va med! och 

Va med- UNG! utifrån teman barn, kön, etnicitet samt traditioner?  

 Finns det några kategoriseringar eller risk för stereotypifiering i texterna i boken 

och skrifterna? 

 Hur är språket i materialet utifrån ett intersektionellt perspektiv? 
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2 Samhällsorienteringens innehåll 

Här kommer vi presentera närmare vad samhällsorienteringen innehåller, vad den 

innebär och varför den finns. 

 

2.1 Om Sverige och Va Med! 

Enligt lagen om samhällsorientering för vissa invandrare (SFS 2013:156) är samtliga 

kommuner i Sverige skyldiga att erbjuda samhällsorientering till nyanlända som har 

fyllt 18 men inte 65 år, som är folkbokförda i en svensk kommun och som har beviljats 

uppehållstillstånd i Sverige enligt utlänningslagen. Varje kommun ska aktivt verka för 

att nå fram till nyanlända som blivit folkbokförda i kommunen och motivera dem till att 

medverka i samhällsorienteringen (SFS 2013:156, 1-5§§). Förordning 2010:1138, som 

styr arbetet med samhällsorientering för nyanlända, anger att målet är att “deltagarna 

utvecklar kunskap om: de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska 

värderingar, den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, hur samhället är 

organiserat, praktiskt vardagsliv” (SFS 2010:1138).   

Boken “Om Sverige” innefattar samhällsorientering för nyanlända som migrerat till 

Sverige. Den finns översatt till över 10 olika språk: bland andra arabiska, dari, persiska 

och franska. Boken används för att ge grundläggande information till nyanlända om det 

svenska samhället. Den används även för att ge stöd till de svenska kommunerna i 

arbetet med samhällsorientering. På hemsidan informationsverige.se (2016) står: 

“Samhällsorienteringen är till för dig som vill veta mer om Sverige och det svenska 

samhället. [...] Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta för dig som är 

nyanländ att etablera dig i arbetsliv och samhällsliv.”  

I boken finns kapitel som berör olika delar av det svenska samhället: till exempel 

svensk historia, traditioner, arbetsmarknaden, hälsa och sjukvård. Enligt rapportering 

från Länsstyrelsen har antalet deltagare i samhällsorienteringen från år 2015 till 2016 

ökat med 5400 personer. 262 av Sveriges kommuner uppgav att de erbjuder 

samhällsorientering till nyanlända (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2017, s.4).  

Va Med! Värdegrundsarbete och Medborgarkunskap var ett projekt som 

delfinansierades av Europeiska flyktingfonden mellan 2008 och 2011. Materialet 

utformades för att skapa dialog och reflektion för deltagarna och ämnar användas inom 

SFI (Svenska för invandrare) samt inom samhällsorienteringen för nyanlända. 

Utbildningsmaterialet består av åtta ämnesområden: Att komma till Sverige, Att bo i 
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Sverige, Att försörja sig och utvecklas i Sverige, Individens rättigheter och skyldigheter, 

Att bilda familj och leva med barn i Sverige, Att påverka i Sverige, Att vårda sin hälsa i 

Sverige samt Att åldras i Sverige. Utöver texthäften finns det introduktionsfilmer 

tillhörande varje häfte, bildmaterial om personer och situationer, bildfilmer för att skapa 

dialog och reflektion samt diskussionsfilmer (Va Med! 2011). 

Va Med-UNG! var även det delfinansierat av Europeiska flyktingfonden. Projektet 

pågick mellan 2013 och 2015. Detta projekt riktade sig till asylsökande 

ensamkommande ungdomar och deras behov av att prata om saker som var viktiga för 

dem. Materialet fokuserar på frågor som rör nyanlända ungdomars introduktion till 

Sverige: som demokrati, samhället, individen, jämställdhet, rättigheter, skyldigheter, 

och hälsa.  Utbildningsmaterialet består av sex texthäften med olika teman: Att komma 

till ett nytt land, Familj, fritid, vänner och relationer, Bra hälsa och goda vanor, Studier 

och arbete, Att bli en del av samhället och Att leva tillsammans.Till varje tema finns en 

introduktionsfilm. Det finns även bild- och filmmaterial för att pedagogiskt kunna 

arbeta med dialog och reflektion för målgruppen (Va Med-UNG! 2015).  

Efter samtal med en person som ansvarar för samhällsorienteringen i Kalmar län fick 

vi veta att boken “Om Sverige” är det material som uppdaterats mest nyligen och som 

ingår i de flesta kommuners samhällsorientering. Samtidigt används materialet i Va 

Med! av många kommuner även om materialet inte uppdaterats, eftersom de anser att 

det fortfarande är aktuellt och relevant. Enligt ansvarig för samhällsorienteringen ses 

materialet främst som diskussions- och reflektionsunderlag, men många som deltagit i 

orienteringen använder senare boken “Om Sverige” som en handbok. Detta material är 

alltså bilden som nyanlända får av Sverige när de deltar i samhällsorienteringen. 

Diskussionerna som följer varje kapitel i materialet kan vi dock endast spekulera i hur 

de förs.     

 

3 Tidigare forskning  

Vi har valt ut ett flertal artiklar och avhandlingar som delas upp i sex avsnitt för att ge 

en djupare förståelse för de teman vi finner relevanta för en mångsidig och allsidig 

samhällsorientering. Vi har hittat artiklarna främst genom universitetets databaser och 

använt sökord som “jämställdhet”, “bilden av Sverige”, “immigrants”, “sweden”, och 

“intersectionality”. Artiklarna har vi därefter delat in under olika teman: Sverige som 

jämställt, Intersektionalitet, Rasism och integration, “Vi och dem”, Välfärdsregimer 
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samt Språkval. Närmare förklaring till varför artiklarna har valts ut anger vi i slutet av 

varje avsnitt, men huvudsyftet har varit att lyfta fram kontrasten mellan verklighet och 

bilder av Sverige.  
 

3.1 Sverige som jämställt och kritik mot bilden av Sverige 

I Katarzyna Jezierska och Ann Towns artikel från 2018 diskuterar författarna 

utvecklingen av jämställdhet som en svensk egenskap och en del av varumärket 

“Progressive Sweden”. I texten hänvisas till ett uttalande som gjordes av president 

Donald Trump den 19 februari 2017: “Look at what’s happening in Sweden last night. 

Sweden! Who would believe this. Sweden. They took in large numbers [of refugees]. 

They’re having problems like they never thought possible”. Efter detta uttalande har 

Sverige fått kämpa för att motbevisa och återta bilden av Sverige som ett jämställt land 

istället för att ses som ett av världens mest våldstäta länder. Frågan är hur Sverige, som 

profilerar sig som ett föredöme för jämställdhet, tacklar de ökade rösterna om att 

multikulturalism och jämställdhet är oförenligt? Varumärket “Progressive Sweden” 

visar deras egna små särdrag och vill framstå som ett liberalt drömlandskap samtidigt 

som de slits mellan utopiska ideal och problematiska generaliseringar om Sverige som 

varumärke där folket har gemensamma mål och delar beteenden.  

Artikeln visar att Sverige ännu står starkt för jämlikhet och inte behöver 

marknadsföra sig, till skillnad från andra länder, med hjälp av anti-feministiska bilder 

på män som skyddar den svaga kvinnan. Risken med att vara starkt förknippad med 

jämlikhet är att andra kan vilja smutsa ned denna bild. De lyfter även fram risken att 

Sverige blir blinda för ökad nationalism och xenofobi som finns internationellt. 

Slutligen kommer författarna fram till att även om Sverige inte objektifierar kvinnor så 

försvinner budskapet om jämställdhet genom ett liberalt drömlandskap där politiska 

svårigheter och disharmoni utesluts i berättelsen (Jezierka & Towns 2018, s. 55-63).  

Föregående artikel refererar till Ann Towns artikel Paradoxes of (In)Equality- 

Something is Rotten in the Gender Equal State of Sweden. I den här artikeln lyfter Ann 

Town fram att Sverige, som sedan 1990-talet stoltserat med att vara ett av de bästa 

länderna i världen på jämlikhet mellan könen, paradoxalt nog skapat en ojämlikhet 

genom att kategorisera “svenskar” och “invandrare”. Sverige har lyckats lyfta kvinnor 

både ekonomiskt och politiskt och borde därmed anses som ett föredöme för andra 

länder. Men samtidigt som jämlikheten mellan könen har blivit bättre har också en 

hierarkisk kategorisering mellan svenskar och invandrare skapats. I försöken av att 
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minska klyftan mellan män och kvinnor har Sverige skapat en stigmatisering av kvinnor 

med utländsk bakgrund som kategoriseras inte enbart som “invandrare” utan även som 

“kvinnliga invandrare”. Dessutom förlorades den kvinnliga aspekten när ord som 

“arbetsmarknaden” och “arbetsplats” byttes ut till “kultur” och “kulturell skillnad” som 

förklaring till ojämlikheten. Detta är ett stort problem för Sverige som vill värna om 

varje individs rätt till sin egna kultur och som vill kännetecknas som ett multikulturellt 

land. Artikeln visar på en viktig insikt att även om jämlikheten mellan könen varit 

utjämnad så är det ett konstant arbete att underhålla denna jämlikhet genom att 

samhället förändras och ytterligare komponenter tillstår (Towns 2002, s. 157-172). 

I Magdalena Zmuda-Trzebiatowskas artikel diskuteras det svenska folkhemmet som 

begrepp och innebörd. Vidare jämförs bilden av folkhemmet i fem svenska skönlitterära 

verk och dess relation till den rådande politiska diskursen om en välfärdsstat i kris. 

Artikeln grundar sig i att folkhemmet, som varit samhällsbärande sedan 1930-talet, 

raserades under den socialdemokratiska välfärdsstaten under 1990-talet. 

Folkhemsmetaforen togs däremot snart tillbaka i debatten och drömmen om den gamla 

svunna tiden.  

Resultatet som artikelförfattaren kommer fram till är att bilden av folkhemmet som 

utmålas i de svenska skönlitterära verken är en vemodig tillbakablick på vad som varit, 

och de försök som författare till romanerna gör för att kritisera folkhemmet knappast 

kan kallas för omvälvande (Zmuda-Trzebiatowska 2014, s. 92-113).    

Dessa artiklar förmedlar en oro att den schabloniserade bilden av Sverige som 

jämställt land börjar ifrågasättas samt att Sverige inte kan leva på gamla meriter utan 

ständigt måste fortsätta arbeta för ett jämlikt land. Därför har vi valt att ta med dessa 

artiklar när vi i vår studie går igenom materialet som ingår i samhällsorienteringen, för 

att eventuellt se en bild som målas upp av Sverige och en verklighet som egentligen 

existerar.   

 

3.2 Intersektionalitet 

I en artikel av Tina Mattsson presenteras intersektionalitet som ett verktyg för kritisk 

reflektion. Mattsson menar att förtryck och ojämlikheter tenderar att förstås i allmänna 

termer. Ojämlikheter relaterade till kön, sexuell läggning, klass, och etnicitet riskerar 

därmed att neutraliseras och inte upptäckas. Genom att fokusera på hur kategorierna 

samspelar med varandra kan centrala maktrelationer hållas i fokus. Mattsson kom fram 

till att intersektionalitet är ett användbart tankesätt inom socialt arbete och kritiska 
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reflektioner, då det ger möjlighet att fånga upp dynamiska maktrelationer och förtryck 

inom såväl som utanför olika samhällsgrupper (Mattsson 2014, s. 15). 

Edward Ou Jin Lee och Shari Brotman (2013) undersöker i sin artikel ett 

forskningsprojekt om HBTQ-personer med flyktingbakgrund och deras upplevelser av 

att bo i Kanada. För att göra detta använder sig författarna av en kritisk intersektionell 

analys. Författarna söker kunskap om hur hetero- och cisnormativitet samt processer av 

radikalisering formar vardagen för flyktingar som även är HBTQ-personer.  

Korsningar mellan historiska, sociala, politiska, kulturella och psykologiska aspekter 

av migration, sexuell läggning samt könsidentitet påvisar det komplexa sätt på vilket 

kanadensiska myndigheter organiserar vardagen för HBTQ-personer med 

flyktingbakgrund. Regleringar och diskurser om hetero- och cisnormativitet har, 

historiskt sett, formats av västvärlden. På samma sätt har även utvecklingen av det 

internationella flyktingarbetet formats. Begreppet flykting myntades i Europa efter andra 

världskriget för att identifiera och främja det stora antal personer som flydde från östra 

Europa. Kategorier av flyktingar har tagits upp inom det politiska för att reglera och 

begränsa mottagandet av “oönskade raser” från europeiska länder. Medan specifika 

grupper av europeiska flyktingar har placerats i en “rasifierad hierarki” har europeiska 

definitioner resulterat i exkludering av flyktingar från länder i Asien och Afrika. Dessa 

flyktingar blev “de andra”, en grupp som inte ansågs värdiga att ses som flyktingar. 

Över tid kom flyktingkategorin att bli mer globaliserad, och den stora majoriteten av 

flyktingar identifieras komma från länder utanför Europa (Lee & Brotman 2013, s. 157-

183).  

Dessa artiklar valdes ut för att ge en inledning till intersektionalitet, som är den 

teoretiska utgångspunkt vi främst kommer att använda oss av i denna studie. Lee och 

Brotmans artikel ger en inblick i hur intersektionalitet kan förstås utifrån vissa 

nyanländas erfarenheter. I materialet som ingår i samhällsorienteringen berörs inte 

intersektionalitet, varför vi har valt denna teori för att ge ytterligare en dimension av 

materialet och vår studie. 

 

3.3 Rasism och integration 

Då socialt arbete utgör en viktig del av den svenska välfärden får socialarbetare ofta den 

ledande rollen i genomförandet av integrations- och migrationspolitik. Barzoo Eliassi 

(2017) menar att socialt arbete i Sverige än idag är präglat av färgblindhet och 

universalism som hävdar sig som jämlikhet, rättvisa och neutralitet. Det är denna 
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färgblindhet som gör att teoretiska såväl som praktiska tillvägagångssätt som 

antirasistiskt socialt arbete inte fått någon plats inom socionomutbildningar och yrken, 

som främst grundar sig på ett individinriktat socialt arbete.  

I sin studie utförde Eliassi kvalitativa intervjuer med 22 socialarbetare i Sverige för 

att undersöka deras syn på integration och rasism samt hur de hanterar rasism i den egna 

organisationen såväl som i samhället. Många av de intervjuade såg integration som att 

vara migranternas ansvar och inte statliga myndigheters. Andra utmanade denna tanke 

och menade att sociala strukturer exkluderar migranter från ett jämlikt deltagande i det 

svenska samhället. Bland socialarbetare med svensk bakgrund var den allmänna tanken 

att rasism inte var ett stort problem eller inte var ett problem överhuvudtaget i deras 

praktik och/eller i samhället. I ett citat beskrev en svensk intervjuperson integration som 

att förstå det svenska språket och att kunna följa utvecklingen av det svenska samhället, 

och framställde bristen på detta som ett större problem än psykisk ohälsa eller missbruk. 

Socialarbetare med utländsk bakgrund ansåg att rasism var ett stort problem för de 

själva, både i rollen som myndighetsperson och som migrant i det vardagliga livet. En 

intervjuperson med muslimsk bakgrund menade att rasismen i Sverige är dold, den visas 

aldrig öppet eftersom rasism anses vara något “fult” i Sverige. Även personer som anser 

sig vara progressiva och fria från fördomar kan upprätthålla ojämlika relationer genom 

fördomar och stereotyper. Detta är något som indirekt har en inverkan på arbetet, även 

bland socionomer (Eliassi 2017, s. 6-35).  

Som blivande socionomer spelar vi en viktig roll när det kommer till att bryta eller 

upprätthålla fördomar kring de vi kommer i kontakt med i arbetet (till exempel 

nyanlända). Artikeln valdes därmed ut för att belysa det ansvar som myndigheter har i 

förhållande till nyanlända och att även myndighetspersoner kan bidra till att upprätthålla 

fördomar och stereotyper. 

 

3.4 “Vi och dem”  

Aleksandra Ålund och Minoo Alinia (2011) beskriver i sin artikel migration som “en 

komplex process som förbinder olika världar och olika sociala och kulturella 

sammanhang”. Den svenska debatten kring denna komplexitet har lett till att migration 

ofta förenklas till problem relaterade till kulturkrockar och kulturanpassning. Tendenser 

att vilja homogenisera kultur och etnicitet har lett till sociala och kulturella 

rangordningar mellan kategorierna “svenskar” och “invandrare”.  
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Med detta som bakgrund diskuterar författarna de problem som kan uppstå av denna 

reducerade kulturförståelse. Som exempel nämns risken att innebörden av kulturell 

dynamik och dess koppling till en social dimension glöms bort, vilket författarna menar 

i sin tur leder till åtskiljande mellan olika samhällsgrupper och att migranter reduceras 

till en främmande kultur och därmed möter social exkludering i det svenska samhället. 

Den sociala exkluderingen fokuserar oftast på kulturella skillnader och främst 

genusrelationer används för att visa på behovet att nyanlända anpassar sig till det nya 

samhällets kulturella normer.  

Författarna använde sig av Goffmans och Simmels teorier om stigma och 

främliggörande för att diskutera förutsättningarna för kulturförståelse som inkluderar en 

koppling mellan det kulturella och det sociala samt öppnar för kulturell mångfald. Som 

slutsats menar författarna att formandet av kulturell och etnisk identitet ska kopplas till 

ett dynamiskt samspel mellan det förflutna och det nuvarande. Den sociala dimensionen 

ska belysas för att undvika en stigmatiserande kultur (Ålund & Alinia 2011, s. 43-64).  

Denna artikel visar på hur kategoriseringar sker i samhället och har varit till hjälp för 

oss i vår teori samt analys.   

 

3.5 Välfärdsregimer  

I en studie från 2010 undersökte Patrick Sachweh och Sigrun Olafsdottir 

välfärdsregimer i tre olika länder och dess medborgares uppfattning om ojämlikhet. De 

länder som valdes ut var Sverige, Tyskland, och USA. För att uppnå sitt resultat 

använde sig författarna av data från 1999 års ISSP (International Social Survey 

Programme). Stratifiering skiljer åt markant i dessa länder -  främst på grund av de olika 

roller som staten, marknaden, och familjen har inom den politiska sfären. För att bättre 

förstå varför uppfattningar av verkliga stratifieringar och ideala stratifieringar kan 

variera nationer emellan hänvisade författarna till vad de olika välfärdsregimerna 

innebär för att rama in kontexten av respondenternas svar. I artikeln nämndes 

marknadens betydelse för välfärd i USA, familjens betydelse för välfärd i Tyskland, och 

statens betydelse för välfärd i Sverige.  

Det resultat som författarna kom fram till var att många amerikaner såg sitt samhälle 

som mer ojämlikt, men att deras strävan mot en mer jämlik stratifiering var lägre än 

bland svenskar och tyskar. Högre uppfattningar om ojämlikhet behöver därmed inte 

innebära en intolerans mot ojämlikhet. Svenskarnas uppfattningar av den verkliga 

stratifieringen var att den var mest jämlik, men inte så jämlik som de hade önskat. 
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Tyskarnas uppfattning om verklig stratifiering liknade de svar svenskarna uppgav, men 

deras strävan mot mer jämlika strukturer var generellt sett lägre än i Sverige (Sachweh 

& Olafsdottir 2010, s. 149-168).  

En av våra teorier till varför Sverige ses som ett jämlikt land är just på grund av den 

välfärdsregim som Sverige har. En artikel som undersöker medborgarnas tankar om 

jämlikhet har en plats i denna studie för att kunna påvisa hur svenskarnas uppfattning 

om jämlikhet skiljer sig från medborgare i andra länder.  

 

3.6 Språkval för statliga hemsidor  

I sin artikel från 2018 har Maimu Berezkina intervjuat myndighetspersoner från Norge 

och Estland om deras val av språk på statliga webbplatser. Respondenterna förklarade 

språkvalet genom politiska uttalanden, men också med hjälp av ekonomiska, 

pragmatiska och tekniska, eller moraliska faktorer.  

Berezkina menar att även om användningen av olika språk regleras i lagstiftningen så 

finns det även ett tolkningsutrymme för människorna som skriver på dessa webbplatser 

och att de anpassar policyerna utifrån institutionens behov. Aktörerna behandlar olika 

språk på olika sätt i sina svar, vilket rättfärdigar och upprätthåller en hierarki av vissa 

språk. Vissa av förklaringarna ser multilingualism som något “kostsamt” eller 

“problematiskt”.  

Denna artikel visar på att även om myndigheter har en tanke om att uttrycka sig 

tydligt i sina texter så kan det finnas ett tolkningsutrymme och en mänsklig faktor som 

styr hur de uttrycker sig. Den visar även på att det finns flera anledningar att inkludera 

vissa minoritetsspråk, men att det även finns flera anledningar att exkludera dessa 

(Berezkina 2018, s. 98-116).  

Artikeln visar att även myndighetstexter kan brista i sitt språkval och är därmed 

relevant att ha till hjälp för vår analys av materialet i samhällsorienteringen. 

 

4 Teoretiska utgångspunkter  

För att förstå vårt material har vi haft flera teorier och begrepp till hjälp. Detta avsnitt 

beskriver först begreppet intersektionalitet. Därefter beskrivs ytterligare två begrepp 

som hör samman till det intersektionella perspektivet: kategorisering och 

stereotypifiering. Ett intersektionellt perspektiv har valts för att kunna förstå det svenska 

samhället utifrån teman som kön, klass, och etnicitet samt för att få kunskap om hur 
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kategorier och stereotyper kan vara verksamma i samhället och påverka svenska såväl 

som utländska invånare.  

 

4.1 Intersektionalitet 

Begreppet intersektionalitet ämnar att belysa hur olika maktstrukturer och kategorier 

korsar och påverkar varandra. Exempel på centrala kategorier för intersektionella 

analyser är kön, sexuell läggning, etnicitet eller hudfärg, samt klass. Ett intersektionellt 

tänkande kan användas för att ge en mer djupgående analys av en specifik kategori, 

exempelvis migranter. Gruppen migranter är inte homogen, utan består av migranter av 

varierande etnisk bakgrund, olika kön, osv. Alla människor har olika upplevelser och 

erfarenheter utifrån de kategorier de tillhör, och alla dessa bör tas till vara på och få 

utrymme i analysen (Mattsson 2015, s. 19-20).  

En intersektionell analys är viktig att använda för att förstå de nyanländas 

erfarenheter. På grund av att en utländsk person i Sverige kan möta olika svårigheter till 

följd av sin tillhörighet till en viss kategori som andra migranter, eller infödda svenskar, 

inte möter. Migranter kan möta skilda svårigheter i det svenska samhället beroende på 

om de är man eller kvinna, har levt i fattigdom eller rikedom, osv. Det är viktigt att 

förstå att vissa migranter är mer utsatta än andra, och att de kan ha skilda möjligheter i 

sitt nya hemland beroende på vilka andra kategorier de tillhör. Vidare är det viktigt att 

förstå att det kan finnas diskriminering och förtryck inom samma kategori (Mattsson 

2015, s. 20). Ett exempel relaterat till migranter är att migranter från exempelvis 

Västeuropa eller USA har lättare att bli “accepterade” som medlemmar i det svenska 

samhället trots att de inte uppfyller vissa krav som kan ställas för integration, som 

kunskap i det svenska språket. Det finns framstående “etnonationella hierarkier av 

utländskhet och medborgarskap” (Dumbrava 2015, s. 12) i Västeuropa där icke-vita 

migranter anses vara avlägsna och inkompatibla med vita européers sätt att leva (Eliassi 

2017, s. 14).  

 

4.2 Kategorisering 

Sociologerna Kerstin Sandell och Diana Mulinari menar att det finns tre olika sätt att 

använda kategorier som begrepp. Det första är att förstå kategorier som det allmänna 

sätt på vilket människor grupperar sin omvärld. Kategorier kan vara allt från kön och 

etnicitet till olika yrken och är inte nödvändigtvis kopplade till hierarkier eller 
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maktaspekter. Alla kategorier kan därmed inte användas för att förstå maktstrukturer 

och ojämlikhet (Sandell & Mulinari 2006, s. 131). 

Ett andra sätt är att utgå från strukturfunktionalism, vilken fokuserar på hur språket 

är av betydelse för människans sätt att strukturera och förstå världen. Förutom genom 

språk antas människor förstå världen genom dikotomier, motsatspar som svart/vit, 

gammal/ung eller liknande. Det essentiella för dikotomier är att de upprätthålls genom 

tabut kring “gråzoner”. Motstånd mot eventuella kategorier där emellan blir mer 

förståelig om man utgår från att en person antingen är kvinna eller man, svart eller vit, 

homo- eller heterosexuell, osv. Motsatsparen förstås dock inte utifrån en hierarkisk 

ordning, och kan därmed inte användas för den intersektionella analysens syfte (Sandell 

& Mulinari 2006, s. 132).  

Det tredje sättet är att utgå från strukturfunktionalismen med betoning på språkets 

betydelse, men att ge större utrymme för maktrelationen mellan kategorierna. Även här 

är utgångspunkten att dikotomier är en central del av människors kategoriseringar, men 

att kategorierna även förstås som hierarkiska. De upprätthålls och skapas genom 

skillnad och ojämlikhet (Sandell & Mulinari 2006, s. 132-133).  

 

4.3 Stereotypifiering  

Stereotypifiering innebär att ett antal lättförståeliga och erkända egenskaper hos en viss 

samhällsgrupp överdrivs och sedan används för att förklara människor som tillhör denna 

grupp. Individer från gruppen blir i sin tur reducerade till dessa egenskaper och blir 

begränsade till att vara på det sätt de förutsätts att vara. De blir osynliggjorda i 

förhållande till den komplexitet de bär som enskilda individer (Ambjörnsson 2006, s. 

75).  

Stereotypifiering är något som även kan kopplas till socialt arbete med nyanlända. 

Williams och Graham menar att socialt arbete med migranter fokuserar på att kultur och 

språk är de främsta hindren för en “lyckad” integration. Detta antagande är något som 

inte enbart bidrar till en syn på migranter som bristfälliga men även försummar deras 

styrkor och förmågor (Williams & Graham 2014, s. 18). I detta fall blir stereotypen att 

migranter inte kan integreras i Sverige om de inte förstår “den svenska kulturen” och 

språket. Till följd av detta förbises andra möjligheter migranten har till integration i 

samhället (som utbildning och kunskap från hemlandet).  
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5 Metod 

5.1 Diskursanalys 

I en diskursanalys står språket i centrum. Utgångspunkten är att språket inte speglar 

verkligheten utan bidrar till att forma den. Diskursanalys bygger på ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv och kan utföras på en rad olika sätt. Det som binder 

dem samman är att de alla delar vissa premisser (Bergström & Boréus 2012, s. 354). Vi 

valde diskursanalys utifrån en tanke om att boken “Om Sverige” samt Va Med! och Va 

Med-UNG! via språket kan bidra till att inte enbart kategorisera och stereotypifiera 

nyanlända, men också ge en alltför enklad bild av det svenska samhället.  

Vi reagerade på hur mycket av den samhälleliga diskursen som sker via internet. 

Därmed finner vi det viktigt att fokusera på den språkliga inverkan texter kan ha för att 

skapa en bild och verklighet av något (i detta fall Sverige). 

Kristina Boréus (2015, s. 176-177) beskriver hur diskursanalysen har några olika 

viktiga utgångspunkter. Den första är att sättet på vilket man uppfattar händelser i sin 

omvärld varierar mellan samhällen och epoker. Den andra är att vi med språkets hjälp 

delar in och tolkar omvärlden och att detta påverkar konkreta människor. Samtidigt kan 

det också vara så att världen i sig påverkar hur vi använder språket och hur vi agerar. 

Vi följde Boréus upplägg som hon beskriver med att välja texter med omsorg. Detta 

var en del av vår urvalsprocess och bestod i boken Om Sverige, Va Med! samt Va Med-

UNG! som ingår i samhällsorienteringen som många nyanlända deltar i. I samband med 

att vi valde detta material var vi aktivt medvetna om att dessa skrifter kan anses vara 

bilder av Sverige som svenska myndigheter kan stå för i och med att de tillåter texterna 

att användas i samhällsorienteringen. Samtidigt kan materialet ha svårt för att visa 

verkligheter i Sverige. Denna medvetenhet var även med oss när vi analyserade texten 

då det kunde vara svårt att identifiera eventuella kategoriseringar på grund av den bild 

som förmedlades. Vi var också tvungna att påminna oss om i vilket samhälle böckerna 

publicerats samt hur den samhälleliga diskursen ser ut för tillfället. Till sist återvände vi 

till våra frågeställningar och undersökte om vi kunde besvara dessa med hjälp av det 

analysmaterial som vi valt ut (ibid. s. 183-189). 

 

5.1.1 Kritisk diskursanalys 
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För att genomföra en kritisk diskursanalys av vårt material använde vi oss av Norman 

Fairclough’s tredimensionella analysmodell som går ut på att studera tre delar: text, 

diskursiv praktik och social praktik.  

I första delen av modellen studeras texten på lingvistisk och grammatisk strukturell 

nivå. När vi analyserade textens meningsuppbyggnad tittade vi på textens modalitet, en 

teknik som hjälper oss att knyta avsändaren till innehållet i texten. Vi undersökte även 

vad det är som påstås i texten och vad det är som är underförstått (Bergström & Boréus 

2012, s. 377).  

Den diskursiva praktiken går ut på att se hur texten produceras, konsumeras och 

distribueras. I denna delen av modellen blir begreppet intertextualitet aktuellt, vilket 

handlar om hur texter relaterar till varandra (Bergström & Boréus 2012, s. 376).  

Samtidigt som Fairclough åtskiljer text och den diskursiva praktiken så genomförs den 

diskursiva praktiken samtidigt som textanalysen och omvänt. Medan texten visar på de 

formella drag som skapar diskurser och genrer lingvistiskt, visar den diskursiva 

praktiken på vilka genrer och diskurser som textförfattarna bygger vidare på för att 

skapa texten (Winther, Jörgensen och Phillips 2000, s. 74-75).    

I den tredje delen av analysmodellen så tillkommer aspekten av den sociala 

praktiken, vilket innebär att diskursen sätts in i ett socialt sammanhang där aspekten om 

ideologi och makt lyfts. Faircloughs modell kallar det diskursordning, där vi sätter 

aktuell text i relation till andra diskurser för att kunna genomföra diskursanalysen och se 

hur diskursordningen är konstruerad (Bergström & Boréus 2012, s.377). Avslutningsvis 

sammanfattar Winther Jörgensen och Phillips (2000, s.75) kritisk diskursanalys enligt 

Faircloughs modell på följande sätt: relationen mellan den sociala praktiken och texten 

sker genom den diskursiva praktiken: 

 Textnivån är den lingvistiska uppbyggnaden 

 Den diskursiva praktikens nivå består i att se diskurser och genrer som 

artikuleras i produktionen och konsumtionen av texten. 

 Den sociala praktiken överväger om den diskursiva praktiken omstrukturerar 

eller reproducerar den existerande diskursordningen och vad för konsekvenser 

detta har för den bredare sociala praktiken. 

 

5.2 Datakällor, urval och tillvägagångssätt 

Vi har valt ut böcker som förekommer i samhällsorienteringen som många nyanlända 

deltar i. Valet gjordes efter kontakt med Flykting och integration i Kalmar som tipsade 
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oss om samhällsorienteringen för nyanlända samt samtal med personer som arbetat med 

denna bok. Stora delar av arbetet har vi delat upp mellan oss då vi tidigt insåg att vi 

tänker väldigt lika och ser det som en tillgång att kunna granska texterna vi skriver 

mellan oss. Denna granskning har genomförts med lätthet då vi skrivit i ett gemensamt 

dokument via Google drive.   

 

5.3 Forskningsetiska överväganden 

I detta avsnitt resonerar vi till de etiska principer vi har haft att förhålla oss till i vårt 

arbete. Vi redogör även för de dilemman som kan uppstå i vår studie och vad vi bör ha i 

åtanke i analysen.  

 

5.3.1 Etiska krav 

Vetenskapsrådet (2002) har antagit två etiska principer som forskare ska utgå ifrån i sin 

forskning. Det finns två grundkrav som forskare ska utgå ifrån: forskningskravet och 

individskyddskravet. Dessa är dock inte absoluta utan måste vägas emot varandra 

genom hela forskningsprocessen. Forskningskravet innebär att samhället och dess 

medlemmar har rätt till att den forskning som genomförs görs av välgrundade och 

väsentliga skäl. Individskyddskravet utgår från att enskilda individer inte får exponeras 

för risk att utsättas för skada, förödmjukelse eller kränkning. Individskyddskravet 

baseras på fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då vår forskning handlar böcker i 

samhällsorienteringen så undviker vi till stor del att bryta mot individskyddskravet. 

I genomförandet av denna studie är det viktigt att tänka på att förhålla oss kritiska till 

det material som ska granskas. Dokument från myndigheter kan ofta anses vara mer 

tillförlitliga än andra, vilket gör det ännu viktigare att reflektera kring vad som står i 

materialet.  

Det största etiska dilemma som kan uppstå i denna studie är hur vi som författare 

själva kategoriserar och uppfattar människor som migrerar till Sverige. I uppsatsen 

används oftast det enkla begreppet “nyanlända” för att beskriva dessa människor, något 

som kan bidra till att vidare reducera individer till kategorier. Tyngdpunkten i denna 

studies forskningsetik är därmed att vi som författare under arbetets gång även ska 

arbeta med att inte stereotypisera eller dra förutfattade meningar. 

 

5.3.2 Tillförlitlighet och trovärdighet 
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Vi valde att analysera allt material som ingår i samhällsorienteringen och inte bara en 

del av det. Vi valde ut fyra teman att utgå ifrån i vårt resultat och analys: barn, kön, 

etnicitet, samt traditioner och normer. Anledningen till att just dessa teman valdes ut är 

att vi ansåg att de framkom tydligt i både boken “Om Sverige” samt texterna i Va Med! 

och Va Med! UNG. Vidare har dessa teman visat sig vara relevanta för det 

intersektionella perspektivet, särskilt teman kön och etnicitet. Dock kan vi ha missat 

relevant information genom att ha valt ut fyra teman. Det finns många aspekter som kan 

påverka situationen för nyanlända personer, och dessa aspekter faller bort då den inte får 

utrymme i vår analys. Exempelvis klass hade kunnat vara ett relevant tema att analysera 

i denna studie.   

Vi har, som beskrivit i tidigare avsnitt, förhållit oss till de forskningsetiska 

riktlinjerna som berör vår studie. Eftersom vi gjort en kritisk diskursanalys har vi även 

kunnat förhålla oss kritiska till informationen vi tagit del av både i vårt valda 

studiematerial såväl som den tidigare forskningen vi använt oss utav.   

   

6 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar vi material som samlats in från boken “Om Sverige” samt Va 

Med! och Va Med- UNG!. Vi har utgått från fyra teman: barn, kön, etnicitet, samt 

traditioner och normer. I varje tema presenterar vi resultatet samt utför en analys av 

dessa.  

 

6.1 Barn  

Boken “Om Sverige” resonerar kring de svårigheter det kan innebära för vuxna såväl 

som barn att flytta till och etablera sig i ett nytt land. Den beskriver att barnen ofta har 

lättare än de vuxna att komma in i det nya samhället. Detta kan bero på att barn har 

skolplikt från sju års ålder (Om Sverige 2017, s. 63), medan föräldrarna inte alltid hittar 

arbete och därmed inte kommer in i samhället på samma sätt. Till följd av detta blir 

vuxna ofta beroende av sina barn i kontakten med myndigheter i det nya landet, 

exempelvis för tolkning. Detta innebär ombytta roller för förälder och barn, och kan 

ibland leda till att barnet blir tvunget att ta alltför stort ansvar redan i tidig ålder. Boken 

fortsätter med att förklara vikten av att föräldrarna får kunskap om det nya samhället 

samt att den vardag och miljö barnet kommer växa upp i även kommer bli en del av 

barnets person. Om familjen förstår det nya landets normer och värderingar samt kan se 
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likheter och olikheter med den egna kulturen och identiteten, menar boken att föräldern 

kommer ha rätt förutsättningar för att bli en “stark och tydlig förälder” för att stötta 

barnet på sin väg in i vuxenlivet. Vad som menas med att vara en “stark och tydlig 

förälder” anges inte i boken, men vikten av att vara detta för att kunna ge sitt barn en 

trygg miljö betonas (ibid., s. 139).    

Avsnittet om barn handlar till stor del om barns rätt till en trygg och kärleksfull 

uppväxt, men även om föräldrarnas ansvar. Texten ovan hänvisar till de ombytta roller 

som kan uppstå mellan förälder och barn efter att ha migrerat till ett nytt land. Här 

förmedlas en bild av att barn inte ska behöva ta ansvar för sin förälder, utan att det är 

föräldrarna som ska ta ansvar för barnet. Samtidigt visar de också att i verkligheten kan 

det ske ett byte av roller på grund av att barn har lättare att lära sig språket samt komma 

in i det nya samhället fortare. För utomstående kan detta uppfattas som att nyanlända 

föräldrar inte tar ansvar för sina barn och därmed kan stereotypifieringen, att nyanlända 

är sämre föräldrar, förstärkas när det i själva verket handlar om att vuxna har andra 

förutsättningar att integreras i ett nytt samhälle, av anledningarna vi nämnt ovan.     

I Va med-UNG! finns ett avsnitt om familjerelationer där olika familjekonstellationer 

beskrivs. Det inleds med: “I Sverige är det vanligast att det finns en mamma, pappa och 

två barn i familjen” (Va Med-UNG! s. 5). Till avsnittet finns det fyra bilder där första 

bilden visar en stor familj med åtta personer varav två har på sig sjalar. I andra bilden är 

på fyra personer, två vuxna och två barn, där barnen står framför det som vi tolkar är 

deras föräldrar. I tredje bilden är det en kvinna och en pojke. Kvinnan håller i en cykel i 

ena handen och pojken i den andra, pojken tittar ner i marken och ser ledsen ut. Den 

sista bilden är på en kvinna i förkläde som står bakom en bardisk. I vår studie tillhör det 

också att problematisera de visuella elementen i materialet. När författarna väljer att 

avbilda olika familjekonstellationer väljer de att avbilda den stora familjen där 

kvinnorna bär slöja vilket kan tolkas som att de är religiösa. Detta kan vara ett sätt att få 

deltagare i samhällsorienteringen som har en liknande tro att identifiera sig och känna 

igen sig i den stora familjen. Samtidigt kan bilden öka stereotypifieringen att alla som 

bär sjal har en stor familj. I de tre andra bilderna förekommer inte någon synlig religiös 

åskådning samt att alla övriga har relativt ljus hy. I bild nummer tre reagerade vi över 

att pojken är det enda barnet som uttryckligen ser ledset ut varför vi frågar oss om detta 

beror på att han enbart har en förälder? Det kan finnas flera orsaker till att endast en 

förälder är närvarande, men varför måste barnet avbildas som ledset i ett avsnitt som 

handlar om olika familjekonstellationer och inte handlar om känslor?    
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Boken om Sverige uppger att “Sverige tar barns rättigheter och skydd mot hot och 

våld på stort allvar” (s. 125). Avsnittet “Synen på barnuppfostran i Sverige” i boken 

berättar om hur barnuppfostran i Sverige har ändrats genom åren. I början av 1900-talet 

var den allmänna synen på barnuppfostran mer disciplinerad: barnen skulle lyda de 

vuxna och fysisk bestraffning (aga) var vanligt. I mitten av 1900-talet växte den mer 

“demokratiska” uppfostran växte fram och barnaga förbjöds i skolor och hem (Om 

Sverige, s. 141). Denna beskrivning fick oss att tänka till då många länder i världen än 

idag som tillåter barnaga, och många föräldrar har en disciplinär syn på barnuppfostran. 

Lever man kvar i “det gamla samhället” om man har växt upp i ett land vars generella 

uppfattning är att det inte är fel att använda våld mot sina barn i ett uppfostrande syfte?  

Boken tar även upp socialtjänsten och deras uppgift att hjälpa barn och familjer som 

på olika sätt har det svårt. Socialtjänsten ansvarar för att barn ska få växa upp under 

trygga förhållanden och kan stötta föräldrarna i deras föräldraskap om det behövs. När 

ett barn riskerar att fara illa samarbetar socialtjänsten med familjen samt andra vuxna 

för att se till att barnet får det så bra som möjligt. Den hjälp som socialtjänsten erbjuder 

sker i första hand tillsammans med föräldrarna som gett sitt godkännande. Om en 

påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling finns - till följd av familjeförhållanden 

eller sitt eget beteende - kan socialtjänsten ge barnet hjälp mot föräldrarnas vilja. 

Exempel på detta är att barnet får bo i en annan familj eller på ett hem för vård och 

boende (ibid., s. 142).  

Även i Va med! 5: Att bilda familj och leva med barn i Sverige står det bland annat 

om barnuppfostran och barns rättigheter i Sverige. Några diskussionsfrågor i detta 

avsnitt (s 13) är “Hur ska pojkar och flickor behandlas?” samt “Ska man använda straff 

eller belöning i uppfostran? Varför/Varför inte?”. Nedan i materialet finns en faktaruta 

som handlar om förbudet mot barnaga: “I Sverige finns lagar för att skydda barnen. En 

lag förbjuder föräldrar att slå sina barn. Föräldrarna har alltid ansvar för sina barn, men 

om barnen far illa i familjen kan kommunen ta över ansvaret och placera barnen i ett 

annat hem.”  

Materialet tar upp barnuppfostran i Sverige och att ingen får slå barn. Om barn far 

illa kan socialtjänsten omhänderta barnen. För nyanlända som kommer från ett annat 

samhälle med andra lagar och regler om barnuppfostran är det därför viktigt att få lära 

sig om hur Sverige ser på barnuppfostran, eftersom konsekvensen kan bli att barnet 

omhändertas av socialtjänsten. Samtidigt ska man inte förutsätta att nyanlända slår sina 

barn eller på annat sätt behandlar dem illa. Frågan uppstår hur nyanlända barn påverkas 
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av att föräldrarna kan bli mindre auktoritära och att deras barnuppfostran då förändras i 

och med att ett rollövertagande kan ske, som vi diskuterade i inledande avsnittet av 

detta kapitel? För att relatera till studiens teoretiska utgångspunkter kan utländska 

föräldrar stereotypifieras som att vara sämre föräldrar om deras barnuppfostran inte 

stämmer överens med den allmänna uppfattningen i Sverige. Stereotypen blir i detta fall 

att utländska föräldrar slår sina barn eller tvingar dem att ta för stort ansvar allt för 

tidigt.  

 

6.2 Kön  

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter inom alla viktiga områden i livet. [...] Sverige är på många sätt ett 

jämställt land. Cirka 80 procent av alla kvinnor i Sverige mellan 20 och 64 år 

arbetar utanför hemmet, vilket är en hög andel i jämförelse med många andra 

länder (Om Sverige, s. 76).  

 

I avsnittet om jämställdhet mellan könen framställs Sverige som ett väldigt jämställt 

land. Flickor har samma möjlighet som pojkar till utbildning, kvinnor får rösta samt 

väljas in i riksdagen, och regeringen har lika många kvinnliga ministrar som manliga. 

Däremot tar boken upp vissa brister gällande jämställdhet, exempelvis på 

arbetsmarknaden. Kvinnor tjänar generellt sett mindre än män, även då de har samma 

yrke och utför samma arbete. Forskning har även påvisat skillnader i mäns och kvinnors 

möjligheter att balansera arbetsliv och familjeliv, och att kvinnor är föräldralediga i 

större utsträckning än män. Kvinnor utför dessutom mer arbete i hemmet (som städning 

och matlagning) än män (SCB 2018), även då de arbetar lika mycket (Om Sverige, s. 

76). En möjlig anledning till att kvinnor oftare arbetar deltid och är hemma mer med 

barnen är att det traditionellt sett varit kvinnans uppgift att ta hand om hem och barn, 

och att denna tanke till stor del lever kvar idag (ibid., s. 119-120). Val av utbildning och 

yrke styrs fortfarande till stor del av vad som anses vara lämpligt för en man eller 

kvinna att utföra. Det finns en relativt markant uppdelning mellan könen på den svenska 

arbetsmarknaden: exempelvis arbetar fler kvinnor inom vård och omsorg medan fler 

män arbetar inom teknik eller bygg. Regeringen har som mål att kvinnor och män ska 

välja utbildning och yrke utifrån intresse och kompetens och inte utifrån kön (ibid., 

s.119). Detta visar på att bilden av Sverige jämställt inte riktigt överensstämmer med 

verkligheten. 
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Även i Va med-UNG!: Att leva tillsammans finns ett avsnitt om jämställdhet. Där 

står att “Sveriges riksdag har bestämt att Sverige ska vara ett jämställt samhälle”. Boken 

menar att jämställdhetsarbetet börjar i hemmet och i skolan, och ska finnas på alla 

arbetsplatser. I häftet finns diskussionsfrågor såsom “Kan både mamman och pappan 

sköta barnen, laga mat, byta däck på bilen och städa? Hur är det i ditt hemland?” och 

“Tycker du att det finns yrken som en kvinna/man inte kan ha? Varför tycker du så?” 

Dessa frågeformuleringar finner vi intressanta utifrån kategorisering samt 

stereotypifiering, då den konstanta jämförelsen med hur det är i Sverige jämfört med hur 

det var i hemlandet kan bidra till ett vidare “vi och dem”-tänk (Ålund och Alinia, 2011). 

Detta särskilt eftersom frågorna insinuerar att alla i Sverige gör på ett visst sätt, som 

skiljer sig från hur människor gör i den nyanlända personens hemland.   

Boken “Om Sverige” talar även en del om äktenskap: exempelvis att 

tvångsäktenskap är förbjudet och att äktenskap är könsneutralt. Detta innebär att ingen 

kan bli tvingad till att gifta sig och att två personer av samma kön kan gifta sig med 

varandra. I Sverige kan man välja mellan en borgerlig vigsel eller en vigsel vid ett 

religiöst samfund, till exempel i en kyrka. En borgerlig vigselförrättare får inte neka till 

att viga två personer av samma kön. Däremot kan en vigselförrättare vid ett religiöst 

samfund - till exempel en präst - välja mellan att säga ja eller nej. Om en präst säger nej 

kan man fråga en annan präst (ibid., s. 135). I boken står att det enligt 

diskrimineringslagen är förbjudet för företag och organisationer att behandla vissa 

människor sämre till följd av deras etniska tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, kön eller sexuella läggning (ibid., s. 120-121). Det kan då uppfattas 

som något motsägande att präster, som tillhör kyrkan, har rätt att säga nej till att låta två 

personer av samma kön gifta sig.  

Häfte nr 4 i Va Med! handlar om individens rättigheter och skyldigheter. Där står det 

även om jämställdhet och jämlikhet som kan sammanfattas med: “Kvinnor och män ska 

ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter” (s. 9) samt “Jämlikhet innebär alla 

människors lika värde” (s. 12). I kapitlet om jämlikhet står det att “mäns våld mot 

kvinnor är ett stort problem” (s. 14) och vart kvinnor kan vända sig för hjälp. De tar 

även upp var män kan få hjälp med problem, men då tar häftet huvudsakligen upp 

problem som skilsmässor, missbruk och arbetslöshet (ibid.,). Detta visar på att det är 

män som slår kvinnor samt att det finns en skillnad på kvinnors respektive mäns 

problem. I texten är mäns problem mer kopplade till deras person, såsom missbruk och 

arbetslöshet, medan kvinnors problem orsakas främst av männens våld mot dem.  
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Boken nämner att kvinnors och mäns möjligheter påverkas av andra faktorer än kön. 

Den nämner att alla inte identifierar sig med det kön de tilldelats vid födseln samt att det 

finns fler kön än man och kvinna. I avsnittet nämns dock inga andra påverkande 

kategorier än kön, vilket gör att andra kategorier som kan påverka mäns och kvinnors 

möjligheter i samhället (till exempel klass och etnicitet) glöms bort. Detta gör därmed 

att, precis som Mattsson skrev i sin artikel, vissa orättvisor i samhället riskerar att 

reduceras och glömmas bort. För att lyfta frågan om intersektionalitet analyserar vi 

därmed kategorierna nyanländ och kön. För en nyanländ kan det vara svårt att hitta 

arbete i sitt nya land, exempelvis på grund av bristande språkkunskaper. Att dessutom 

vara kvinna kan göra det ännu svårare, något som påvisas i och med att boken “Om 

Sverige” nämner att även om Sverige är ett jämlikt land så finns det fortfarande 

orättvisor på arbetsmarknaden baserat på kön (s. 119-120).  

I boken “Om Sverige” används ofta ordet “hen” snarare än att skriva “han eller hon”. 

Boken ger även en mer komplex beskrivning av könsidentiteter - och tillkännager fler 

kön än man och kvinna och förklarar att vissa inte identifierar sig själva med dessa två 

kön. I Va Med! och Va Med-UNG! används ordet “man” istället för “hen”. Ordet “hen” 

har funnits med i Svenska akademiens ordlista sedan 2015 års upplaga och var därmed 

inte ett officiellt ord när Va Med!-materialet skapades. Detta visar på att även om Va 

Med! informationsmässigt fortfarande kan vara relevant så är boken “Om Sverige” mer 

könsneutral och därmed en mer aktuell version utifrån könsperspektivet.  

    

6.3 Etnicitet  

I kapitlet om “Integration i Sverige” beskrivs innebörden av ordet integration med att 

alla ska känna tillhörighet i det svenska samhället oavsett bakgrund. “Sverige är ett 

mångkulturellt samhälle. Alla samhällsinvånare ska kunna delta i samhället på lika 

villkor oavsett kulturell, religiös eller etnisk bakgrund.” (Om Sverige, s.12). Alla ska ha 

rätt att behålla sin kultur och sitt sätt att vara. Integration sker genom att människor från 

olika samhällsgrupper möts och har ett utbyte med varandra (ibid., s. 12-13).  

I Sverige är det regeringen som har ansvaret att utforma den svenska 

integrationspolitiken. Regeringen vill att alla ska vara delaktiga i samhällsgemenskapen 

oavsett etnisk bakgrund och nationell härkomst. För att integrera nyanlända och kunna 

ge dem en bra start och goda förutsättningar till ett självständigt liv i Sverige ger 

regeringen därför extra stöd till nyanlända (ibid., s. 13).  
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Att lämna sitt hemland och komma till ett nytt land kan innebära svårigheter och 

utmaningar. Du kanske har upplevt traumatiska händelser och förlorat hem, pengar, 

nära vänner och släktingar i hemlandet. Det är utmanande att lära sig ett nytt språk, 

ett nytt system och en ny kultur. Det är vanligt att flykten utlöser en personlig kris 

(ibid., s. 14).  

Boken ger därmed en tudelad definition av kultur och visar på en paradox. Å ena sidan 

hävdar boken att Sverige är ett mångkulturellt samhälle där alla har rätt att ha sin egen 

kultur och ska kunna delta i samhället på lika villkor. Å andra sidan skrivs det att det 

kan vara svårt för nyanlända när de kommer till ett nytt land och ska lära sig ett nytt 

språk och även en ny kultur. Slutsatsen vi drar är att Sverige är ett mångkulturellt 

samhälle där de nyanlända ska ta till sig en ny kultur. Därmed läggs ansvaret att anpassa 

sig till samhället på den nyanlände medan bilden av Sverige som ges är att det är ett 

mångkulturellt samhälle.  

I tidigare forskning tog vi upp en artikel om Progressive Swedish Brand som även 

dem visar att Sverige gärna vill marknadsföra sig som ett jämställt land men lämnar få 

bevis som faktiskt visar att det stämmer. I boken “Om Sverige” hävdar författarna att 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle där alla har rätt till sin egen kultur, men de 

informerar även de nyanlända om att de kan få det svårt när de ska lära sig en ny kultur. 

Samtidigt kan citatet kopplas till den intersektionella teorin. Boken tar upp skillnaden 

med att komma till ett nytt land och en ny kultur, men nämner också att de nyanlända 

kommer möta svårigheter med att möta den nya kulturen. Nyanlända som kommer från 

en kultur som skiljer sig mycket från kulturen i Sverige hamnar i en kategori, och 

svårigheterna att integreras där även språket kan utgöra ytterligare en kategori som de 

nyanlända hamnar i.  

Både i Va med! och Va med-UNG! inleds serien av böcker med ett avsnitt som heter 

“Att komma till ett nytt land”. Avsnitten är nästintill identiska sånär som på vissa ord 

som skiljer sig åt.  

Att flytta till ett annat land är inte alltid så lätt. Det är mycket som är nytt och olikt 

hemlandet. Människor talar ett annat språk. Det nya landet har andra lagar och 

traditioner. Många människor lever på ett annat sätt än man är van vid i sitt 

hemland. Det kan vara svårt att acceptera att man har lämnat sitt hemland. Man 

kanske känner att man förlorar sina rötter (s. 4). 

Citatet ovan är från Va med!, i den versionen som riktar sig till unga avslutas stycket 

istället med: “Det kan också kännas väldigt spännande” (s. 3). Med en kritisk 

diskursanalys kan valet av att utelämna den sista meningen helt ändra på hur innehållet 
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uppfattas. Genom att avsluta med att “det kan också kännas väldigt spännande” ges 

innehållet en mer positiv framtoning istället för att enbart räkna upp svårigheter och 

utmaningar. 

 

6.4 Traditioner och normer   

Boken “Om Sverige” menar att det inte finns något som är typiskt för svenskar och den 

svenska kulturen, att det är olika för alla. Därefter hänvisar boken till flera saker som 

många personer uppfattar som typiskt svenskt. Dock reserverar sig författarna för att 

detta inte gäller för alla.  

1. Svenskar har en stor tilltro till staten och stor respekt för myndighetsbeslut, 

rättsväsende och tjänstepersoner.  

2. Den svenska kulturen påverkas i stor utsträckning av vädret med de långa mörka 

vintrarna då människor hellre träffas inomhus.  

3. Svenskar är mycket intresserade av naturen och vi har en lag som heter 

allemansrätten som gör det möjligt att fritt vandra i naturen.  

4. Boken tycker också att något som är typiskt svenskt som är värt att nämna är att 

Sverige har en lång dryckeskultur.   

5. Det är viktigt att komma i tid. Många svenskar tycker det är “respektlöst” att 

komma sent.  

6. Som avslutning på detta avsnitt tar boken upp kristendomen, vars värderingar 

det svenska samhället byggts på. En värdering beskrivs som “en uppfattning om 

vad som är rätt och riktigt i livet”. Många av de svenska traditionerna och 

högtiderna härstammar från religionen - exempelvis dop, konfirmation, bröllop 

och begravning (ibid., s. 26-27). 

I avsnittet “Religion i Sverige” tar boken upp att Sverige är idag ett av de mest 

sekulariserade länderna i världen. Detta betyder att staten inte baserar lagar på religion 

eller trosuppfattning. I ett sekulariserat samhälle ska grunden baseras på humanistiska 

värden och religion är enbart en privat angelägenhet (ibid., s. 28). De nämner att det 

finns många olika trosuppfattningar representerade, men att över hälften av alla 

svenskar är medlemmar i kristna Svenska kyrkan. Ur en kritisk diskursanalys perspektiv 

noterar vi även att de avslutar detta avsnitt om religion med att beskriva ateism och 

agnosticism- som båda är positiva till sekularism. 

I Sverige ska staten ta ansvar för att garantera människornas säkerhet. Det leder till 

att människor inte är beroende av sina släktingars beskydd för att leva ett tryggt liv. I 
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samhällen där staten inte tar ansvar för sina invånare förlitar sig människor mer på sina 

släktingar för sin trygghet (ibid., s.124).  

För att återgå till punkt nummer ett i listan över typiskt svenska saker så framgår det 

på flera ställen i boken att Sverige till stor del är ett individualistiskt samhälle där det du 

gör mest påverkar dig själv och inte din familj. Att det är staten som har ansvar och de 

poängterar också att om du begår ett brott så straffas endast du och inte din familj. I 

andra mer kollektivistiska länder och kulturer sköts mycket inom familjen istället (ibid., 

s. 25-26). 

Precis som vi nämnde i kapitlet ovanför, med progressive branding, försvinner de 

faktiska bevisen för att bilden av Sverige stämmer i och med att mycket av uttalandena 

mjukas upp med en kommentar som “alla passar inte in i traditionerna vi listat”.  

Boken “Om Sverige” riktar sig till nyanlända och är till för att bidra med ett lärande 

och information. Därför finner vi det problematiskt att de väljer att ta med information 

om Sverige och svenskar som ”i Sverige är det viktigt att komma i tid” eller ”Sverige 

har en lång dryckeskultur”. Det kan insinuera att nyanlända finner denna information ny 

och lärorik och kan anspela på stereotyper eller fördomar att de nyanlända inte passar 

tider eller dricker alkohol. Om vi använder oss av den kritiska diskursen och försöker 

läsa mellan raderna måste vi beakta vad författarna har valt att ta med, men också vad 

de kan tänkas ha utelämnat. 

Enligt boken styrs många av Sveriges traditioner av vädret med dess långa och kalla 

vintrar. Vår analys av detta påstående är att det kan försvåra integrationen då språket 

inte finns gemensamt mellan nyanlända och svenska medborgare. Risken finns att 

nyanlända stannar hemma och samtalar med andra nyanlända på deras hemspråk istället 

för att komma ut och umgås med svenskar. Detta kan i sin tur leda till att 

stereotypifieringen av nyanlända kvarstår om integrationen uteblir. Därmed uppfattar vi 

påståendet som en uppmaning till nyanlända att de måste själva ta sig ut i samhället för 

att integreras och att, som vi nämnde i kapitlet ovanför, ansvaret återigen ligger på dem 

själva.  

 

7 Slutdiskussion 

Ovan har vi sammanställt vårt resultat utifrån fyra teman och genomfört mindre 

analyser av resultaten. För att sammanfatta våra slutsatser fortsätter vi hänvisa till dessa 

fyra teman. Därefter återkopplar vi till de frågeställningar som formulerades i början av 
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uppsatsen. Avslutningsvis går vi igenom eventuella brister i val av metod och teori som 

vi har använt i vår studie. 

I temat om barn kom vi fram till att rollerna för barn och föräldrar kan bli ombytta 

till följd av att barn har det lättare att etablera sig i ett nytt land än vad vuxna har. För att 

återgå till vår frågeställning om vilken bild som ges av Sverige utifrån temat barn visar 

materialet att Sverige är ett land som värnar om barns rättigheter, exempelvis genom att 

det är förbjudet att använda våld mot barn för att uppfostra dem. Vi ser tendenser till 

kategoriseringar och stereotypifieringar genom att utomstående ser nyanlända som 

sämre föräldrar i och med de ombytta roller som kan ske mellan förälder och barn när 

barn lättare kommer in i samhället och lär sig det nya språket fortare och även genom att 

barnuppfostran kan skilja sig åt.  

Temat kön handlade om jämställdhet, både gällande hur Sverige till stor del är ett 

jämställt land, men också att mycket fortfarande är orättvist fördelat mellan könen. Vi 

uppfattade att materialet kopplar mäns problem till dem som person medan kvinnors 

problem kan uppfattas bero mer på männen.Vi resonerade även kring hur ordet “hen” 

används i boken om Sverige och att “man” användes i materialet Va med!. De 

kategoriseringar som diskuterades i detta avsnitt var främst svårigheter för nyanlända 

kvinnor på arbetsmarknaden samt risker för “vi och dem”-tänk gällande vad en man 

eller kvinna kan utföra. 

Under temat etnicitet diskuterades integration och vad det kan innebära för den 

nyanlände att komma till ett nytt land. Vi lyfte fram regeringens ansvar att integrera 

nyanlända i det svenska samhället. Boken nämnde att alla ska ha rätt till att behålla 

kulturen från sitt hemland, men talar också om de svårigheter som det kan innebära för 

en nyanländ att “lära sig en ny kultur”. Något av det första som boken skriver om 

integration är att det är regeringen som har ansvar för denna. Regeringen ska se till att 

nyanlända kommer in i samhället på samma villkor som svenskfödda och att dessa två 

grupper har ett utbyte. Samtidigt visar mycket i texten på att det mer är de nyanländas 

ansvar att komma in i samhället. Ett exempel är citatet vi hänvisade till i resultaten 

under avsnitt 6.1: “Om hela familjen har förståelse för det nya samhällets normer och 

värderingar och kan se likheter och olikheter med den egna identiteten och kulturen ges 

goda chanser för barnen att få ett stabilt liv”. Boken menar att alla människor ska ha rätt 

att vara olika och behålla sin kultur, men menar samtidigt att det är viktigt att de 

nyanlända ska lära sig “våra svenska värderingar”, vilket även regeringens bedömning 

och citatet från Ylva Johansson visar på i vår problembakgrund.  
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I temat om traditioner och normer listar boken “Om Sverige” en del saker som anses 

som typiskt svenska. Dock reserverar de sig för att alla svenskar kanske inte känner igen 

sig i beskrivningen. Därefter går vi vidare och diskuterar religion i Sverige där vi 

kommer fram till att materialet visar att mer än hälften av alla svenskar är medlemmar i 

den kristna Svenska kyrkan, men att kapitlet i boken avslutas med att ta upp ateism och 

agnosticism som är positiva till sekularism. Vi ifrågasatte varför författarna tagit med 

vissa typiskt svenska saker och utelämnat andra som t.ex. att komma i tid och att 

Sverige har en lång dryckeskultur var tydligen något som var relevant att ha med på 

listan.  

För att sammanfatta svaren till de frågeställningar vi formulerade i början av studien 

fann vi att materialet till stor del förmedlar en bild av Sverige som jämlikt, trots att 

böckerna nämner de verkligheter av orättvisor som ännu existerar i Sverige. Vi fann 

vissa kategoriseringar samt risker för stereotypifiering i texterna inom samtliga teman i 

resultaten. Utifrån ett intersektionellt perspektiv var språket i materialet till stor del 

inkluderande med uttryck som “hen” och förtydliganden att exempelvis alla svenskar 

inte känner igen sig i beskrivningarna om “typiskt svenskt”.   

I problembakgrunden tog vi upp den svenska (socialdemokratiska) välfärdsregimen 

som en av förklaringarna till bilden av det jämställda Sverige. Ur ett intersektionellt 

perspektiv skulle den socialdemokratiska välfärdsregimen kunna ställas mot de 

konservativa och liberala välfärdsregimerna. Den svenska regimen påstås vara utformad 

för att inkludera alla medborgare, oavsett inkomst, kön eller etnicitet. Vid en första 

anblick kan den därmed anses främja jämlikhet mer än de andra två välfärdsregimerna. I 

den konservativa regimen är förmåner och försäkringar mer anpassade till den arbetande 

mannen som i det samhället är tänkt att försörja familjen, medan den gifta kvinnan 

uppmuntras till att ta hand om barn och äldre mer än att förvärvsarbeta - något som syns 

bland annat genom en brist på offentliga daghem för barn (Sachweh & Olafsdottir 2010, 

s 153). Därmed är denna regim till kvinnans nackdel då hon inte omfattas av samhällets 

skydd på samma sätt som mannen och kvinnan blir då utsatt till följd av kategorin kön. I 

Sverige grundas välfärden istället av att alla som är arbetsföra ska arbeta. Dock visar 

boken “Om Sverige” att kvinnor generellt sett mindre än män. I den liberala regimen är 

fattigdom ofta högre än i andra regimer, den är mer omfattande och folk är oftare kvar i 

fattigdom under en längre tid. Vidare erbjuds tjänster generellt sett via marknaden, 

antingen genom privata eller sociala försäkringar. De allra fattigaste blir till följd av 

detta stigmatiserade för att behöva så kallad “poor relief” (Sachweh & Olafsdottir 2010, 
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s 152). Låginkomsttagare är därmed mer utsatta i denna regim än personer med högre 

inkomst eftersom individen blir utsatt till följd av kategorin klass. Däremot är den 

svenska välfärdsregimen exkluderande för personer som anländer till Sverige utan 

handlingar: så kallade “papperslösa”. När dessa personer inte kan inkluderas i systemet 

kan de heller inte erhålla samhällets skydd. Även denna regim kan därmed vara till 

nackdel för vissa individer utifrån kategorin etnicitet eller nationalitet. 

Även då de metoder och teorier vi valde har varit till hjälp för vårt arbete, har vissa 

utmaningar och svårigheter tillkommit med dessa. De svårigheter som uppstått gällande 

tillämpning av metod i vårt arbete har varit att se till att våra egna föreställningar kring 

ämnet inte tar över. I och med valet av en metod som fokuserar på hur saker och ting 

beskrivs under en viss tid blev det mer utmanande att utföra detta arbete, då även vi som 

författare tar del av de diskurser som råder för tillfället. Liknande svårigheter har 

uppstått när det kommer till tillämpningen av teori. Med tanke på att vi tillämpat vårt 

resultat utifrån kategoriseringar och stereotypifieringar fanns en hög risk att våra egna 

tankar får utrymme snarare än det som återfunnits i materialet.  

 

8 Reflektioner och förslag till vidare 

forskning 

En av de stora frågorna som har uppstått under den tid vi har arbetat med denna uppsats 

har varit hur vissa framställningar i samhällsorienteringens material kan uppfattas av de 

nyanlända som deltar. Förslag till vidare forskning inom detta område kan därför vara 

att intervjua nyanlända som deltar i samhällsorienteringen, och därmed kunna få förslag 

till hur samhällsorienteringen kan förbättras.  

Vi vill förtydliga att informationen i böckerna inte nödvändigtvis är fakta och ska 

inte tolkas så. Vi ifrågasätter var de har belägg för det de skriver i böckerna när det 

exempelvis inte finns några källhänvisningar. Boken ”Om Sverige” har bearbetats av 

Göteborgs stad och Länsstyrelsen i Västra Götalands län och vi har inte hittat någon 

tidigare granskning av denna bok. Vi har inte heller hittat någon information om exakt 

hur många som använder boken i samhällsorienteringen eller vilka alternativ som 

funnits till denna bok. Detsamma gäller materialet från Va Med och Va Med-UNG!, 

detta material är inte heller uppdaterat som vi tidigare nämnt i kapitel 2.  
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