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Mångfald och mångkulturella förhållanden nämns av Integrationsverket som viktiga inslag i det svenska samhället 
och man arbetar därför inom verket för att motverka etnisk diskriminering och rasism. Enligt Integrationsverket 
handlar frågan om etnisk mångfald ytterst om samhällets förmåga att leva upp till principen om allas lika värde 
oavsett etnisk, kulturell eller religiös bakgrund. Integrationsverket har en avgörande roll för integrationen i Sverige 
och centralt i verkets arbete är den etniska mångfalden och integrationen av utlandsfödda invånare. Nya invånare, 
som beviljats uppehållstillstånd, tilldelas av Integrationsverket en bok, ”Sverige – en pocketguide”, med syfte att 
underlätta den första tiden i Sverige. Råd och handfasta tips om Sverige och det svenska samhället presenteras för 
läsaren, ”den nya invånaren”. 
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Förord 
Efter många timmars arbete blev det till sist en färdig uppsats. Jag har fått många frågor kring 
varför jag valt ett ämne som behandlar integration. För mig var valet enkelt. Jag är uppvuxen i 
Södertälje, en stad med stora problem vad gäller segregation och integration. Trots det stora 
antalet utlandsfödda invånare i Södertälje har jag under min uppväxt haft väldigt få utlandsfödda 
klasskamrater. Extra tydligt blev, för mig, de segregerade förhållandena på gymnasiet där skolans 
korridorer och uppehållsrum var uppdelade efter ”svenskar” och ”invandrare”. Jag upplevde 
aldrig att skolan tog tag i problematiken vilket var oerhört frustrerande. Allt sedan dess har jag 
varit intresserad av integrationspolitiken, hur den fungerar, alternativt inte fungerar samt hur den 
kan göras bättre.  

Jag vill tacka min handledare Tünde Puskas för konstruktiv kritik och värdefulla kommentarer. 
Ett stort tack vill jag även ge till dem som korrekturläst texten vilket jag vet inte är det roligaste, 
eller lättaste för den delen.  

Norrköping, 2/5 2006 
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Inledning 
Mångfald och mångkulturella förhållanden nämns av Integrationsverket som viktiga inslag i det 
svenska samhället och man arbetar därför inom verket för att motverka etnisk diskriminering och 
rasism. Enligt Integrationsverket handlar frågan om etnisk mångfald ytterst om samhällets 
förmåga att leva upp till principen om allas lika värde oavsett etnisk, kulturell eller religiös 
bakgrund.1 Integrationsverket har en avgörande roll för integrationen i Sverige och centralt i 
verkets arbete är den etniska mångfalden och integrationen av utlandsfödda invånare.   

I de integrationspolitiska målen påpekas att integration är en ömsesidig process mellan etablerade 
och nya invånare, där alla är ansvariga.2 Nya invånare som beviljats uppehållstillstånd tilldelas av 
Integrationsverket en bok, ”Sverige – en pocketguide”, med syfte att underlätta den första tiden i 
Sverige. Råd och handfasta tips om Sverige och det svenska samhället presenteras för läsaren, 
”den nya invånaren”. Genom pocketguiden presenterar Integrationsverket en bild av integration 
för läsaren. Intressant att studera är hur denna bild stämmer överens, alternativt skiljer sig från 
verkets officiella definition av integration. Vad innebär egentligen integration och vad menas med 
allas ömsesidiga ansvar? Hur gestaltas integration och det ömsesidiga ansvaret i ”Sverige – en 
pocketguide”? 

Syfte & frågeställningar 
Integrationsverkets roll inom svensk integration är betydande och det är därför av intresse att 
avtäcka verkets syn på integration och de praktiker som följer därefter. Syftet med uppsatsen är 
att definiera hur Integrationsverket gestaltar sin syn på integration genom boken ”Sverige – en 
pocketguide”.  

De övergripande frågeställningarna bli således som följer: 

• Hur gestaltar Integrationsverket sin syn på svenskhet och integration genom boken 
”Sverige- en pocketguide”?  

• Hur går denna syn ihop med Integrationsverkets officiella definition av integration? 

Disposition 
Nedan presenteras mitt val av material och den empiri som ligger till grund för denna analys. För 
att bearbeta materialet och färdigställa en analys har en specifik metod använts vilken presenteras 
i metodavsnittet. De teoretiska grunder som uppsatsen vilar på är viktiga för förståelsen av 
analysen och presenteras under teoretiska utgångspunkter. Därnäst följer analysen och de resultat 
den frambringat tillsammans med empiri och teori. Slutligen sammanfattas uppsatsen med 
reflektioner och avslutande slutsatser. 

                                                 
1 www.integrationsverket.se, Mångfald och diskriminering, 2006-04-04 
2 Regeringens proposition, 1997/98:16, Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik, s. 19 

http://www.integrationsverket.se/
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Avgränsning och material  
Materialet är hämtat från Integrationsverket där boken ”Sverige – en pocketguide” alltså är 
central för analysen. Boken ges ut till alla nya svenska invånare med syfte att underlätta de första 
åren i Sverige. Boken ger en intressant inblick i hur Sverige, svenskhet och integration presenteras 
för nytillkomna invånare. ”Sverige – en pocketguide” ges ut på svenska, lätt svenska, engelska, 
franska, arabiska, ryska samt serbiska, bosniska och kroatiska. Då boken som analyserats här är 
från 2001 har eventuella ändringar i texten uppmärksammats genom Integrationsverkets hemsida. 
Ingen av dessa ändringar har dock varit av betydelse för förestående analys. För att avtäcka hur 
Integrationsverket definierar svenskhet och integration i sina forskningsrapporter har två texter 
ur Integrationsverkets rapportserier studerats. Dessa är ”Vilka är annorlunda?” (2005) och 
”Gemensam värdegrund i mångfaldens demokrati” (2004). Dessa har studerats i syfte att avtäcka 
hur Integrationsverket upprätthåller, alternativt strider mot, de egna förhållningssätten vid 
utgivandet av ”Sverige – en pocketguide”.  

Ytterligare material som använts är regeringens propositioner angående svensk 
integrationspolitik, främst proposition 1997/98:16 ”Sverige, framtiden och mångfalden – från 
invandrarpolitik till integrationspolitik”. Denna proposition innehåller mål för den nya 
integrationspolitiken och är alltså den proposition som avgör Integrationsverkets uppgifter. Syftet 
med att studera denna proposition är att införskaffa en förståelse för verkets arbete och 
uppgifter. 

Metod 
Analysen kan beskrivas som en textanalys med fokus på diskurser och argumentationen inom 
dessa. Innebörden av begreppet diskurs kan beskrivas med Marianne Winther Jörgensens och 
Louise Phillips definition där diskurs förstås som ett bestämt sätt att tala om och förstå omvärlden.3 Den 
övergående tankegången i diskursteorin är att sociala fenomen aldrig slutgiltigt fixeras, vilket ger 
plats för ständig social strid om definitioner av samhälle och identitet.4 Avsikten är att undersöka 
hur Integrationsverket argumenterar inom diskurser som integration, migration och svenskhet och på 
så sätt både skapar och upprätthåller dessa som rådande diskurser inom verket. Att låta analysen 
inspireras av argumentationsanalys passar denna studie då just argumentationen inom, och 
således upprätthållandet av, respektive diskurs bör avtäckas för att syftet ska uppnås. 

Argumentationsanalys innebär i korthet att bedöma i vilken mån argumentationen inom ett 
specifikt område lever upp till vissa normer. Exempel på dessa normer kan vara saklighet och 
rationalitet.5 Syftet är att undersöka vilka skäl en text ger för en specifik uppfattning, hur de 
förstärker eller försvagar varandra och vad de i sin tur grundar sig på.6 Intentionen med denna 

                                                 
3 Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, 2000) s.7 
4 Ibid. s. 31 
5 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt (Studentlitteratur, 2000) s. 91 
6 Lennart Hellspong, Metoder för brukstextsanalys, (Studentlitteratur, 2001) s. 108 
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studie var inledningsvis att använda argumentationsanalys i dess renodlade mening där teser och 
satser avtäcks inom den argumenterande texten. Detta visade sig dock vara ogenomförbart då 
den analyserade texten, ”Sverige – en pocketguide”, inte är argumenterande på så vis som fordras 
för att en renodlad argumentationsanalys ska vara genomförbar. Att förkasta 
argumentationsanalysen helt vore dock förhastat då mycket trots allt finns att hämta från nämnda 
metod. Värdefullt inom ramen för analysen är att blottlägga värdeladdade ord och satser, inom 
argumentationsanalysen så kallade ateoretiska satser, vilka underlättar analysen.7 Ateoretiska 
satser förstås här som icke-teoretiska satser eller om man så vill meningar uttryckta i allmänna, 
”folkliga”, icke-objektiva ordalag.  

Vid analyserandet har ett antal diskurser identifierats vilka har en central roll i analysen. Dessa 
diskurser skapas och upprätthålls inom ”Sverige – en pocketguide” genom ett specifikt sätt att 
tala i texten. Inom ramen för diskurserna blir det alltså intressant att avtäcka resonemangen i 
pocketguiden vilket har gjorts, bland annat genom identifierandet av de ateoretiska satserna. I 
texten ryms således specifika sätt att uttrycka sig vilka upprätthåller aktuella praktiker, diskurser 
och tankegångar hos författaren.  

Begränsningar 
En argumentationsanalys av detta slag har sina begränsningar då den är mycket textnära och 
således fokuserar på just den text som ligger för analys. Slutsatser och analyser gör därför inte 
anspråk på att representera synen på integration hos hela Integrationsverket utan enbart just på 
den empiri som analyserats. Ovan sagda innebär dock inte att analysen blir ”osann” då den bör 
ses i sitt sammanhang som en analys av bilden på integration och svenskhet som presenteras 
genom ”Sverige – en pocketguide”.  

Teoretiska utgångspunkter 

Socialkonstruktivistiskt villkor för etnicitet, kultur och svenskhet 
Analysen vilar på en socialkonstruktivistisk grund med utgångspunkt i följande grundpremisser. 
Vår kunskap om världen kan inte betraktas som objektiv sanning då vår uppfattning är en del av 
vårt sätt att subjektivt kategorisera omvärlden. Det sätt på vilket vi uppfattar omvärlden är 
kulturellt specifikt och kontingent i meningen att socialt handlande bidrar till att konstruera den 
sociala världen. Socialkonstruktivismen är ett antiessentialistiskt synsätt där den sociala världen 
konstrueras socialt och alltså inte är bestämd av yttre förhållanden eller är given på förhand. 
Ytterligare en premiss är synen på människor som icke-essentiella, där det inte finns någon 
uppsättning av äkta och stabila karakteristika. Kunskap frambringas genom social interaktion där 
man bygger upp gemensamma, upplevda sanningar och kämpar om vad som är sant och falskt.8 
En stor del av analysen fokuserar på dessa upplevda sanningar, inom vilka argumentationer och 
                                                 
7 Ibid. s. 89 
8 Winther Jörgensen & Phillips, s. 11-12 
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specifika sätt att uttrycka sig alltså upprätthåller diskursen. Socialkonstruktivismen har sina 
kritiker då den ibland radikaliserats till att hävda att all kunskap är social konstruktion och då 
alltså övergår till ren relativism. Denna studies utgångspunkt i socialkonstruktivismen stannar vid 
ovan nämnda premisser.  

Analysen bygger på ett antropologiskt kulturbegrepp där kultur egentligen genomsyrar alla delar 
av samhället och handlar om normer, värderingar, sociala identiteter, handlingsmönster och 
tankesätt. Viktigt att poängtera är att socialkonstruktivismen här beskriver det sätt på vilket 
begreppet kultur tolkas och de värdegrunder som ryms däri. Således ses kultur som ständigt 
föränderligt genom sociala samspel, integration och de processer som sker därigenom. I likhet 
med kulturbegreppet definieras etnicitet i egenskap av ett socialt fenomen som kan förändras 
över tid och vid olika sociala sammanhang.9 Etnisk tillhörighet är således inte något en gång för 
alla bestämt och givet utan skapas genom social interaktion. Som Rogers Brubaker skriver är 
etnicitet ingenting man har utan är ett perspektiv genom vilket vi kategoriserar vår omvärld.10  

För att förtydliga begreppet etnicitet krävs här en redogörelse för fenomenet svenskhet. Det finns 
inte mycket forskning kring svenskhet men det är av stor vikt att inledningsvis söka definiera 
problematiken kring svenskhet som fenomen då det är ett centralt begrepp i ”Sverige – en 
pocketguide”. Begreppet svenskhet har vitt skilda innebörder beroende på vem som tillfrågas. 
Vad ingår egentligen i den svenska kulturen? Det vore, som Karl-Olov Arnstberg skriver, ett 
etnocentriskt misstag att begränsa kulturen till det enbart svenska. Svenskt är det som 
förekommer och är vanligt i Sverige, oberoende av om det förekommer någon annanstans. Utan 
detta synsätt riskerar man, enligt Arnstberg, att förlora sig i historiska legitimeringar där man, om 
man går tillräckligt långt tillbaka i tiden, kanske finner att ingenting egentligen är svenskt.11 Inom 
ramen för ”Sverige – en pocketguide” finns olika sätt att tala om och svenskhet och begreppet får 
därmed skiljda betydelser i pocketguiden. Svenskhet tillskrivs dels en etnifierad innebörd där man 
talar om ”svenskar” i formen av ursprungliga, infödda invånare. Här definieras svenskhet utifrån 
ett etniskt, nationellt ursprung till vilket specifika egenskaper knyts. Ett annat sätt att definiera 
svenskhet i pocketguiden är gestaltningen av det mångkulturella Sverige där svenskhet tillskrivs 
innebörder i form av en samhällsgemenskap. Svenskhet definieras här utifrån ett socialt 
interagerande och är alltså oberoende av etniskt och nationellt ursprung. Således ryms en 
tvetydighet i begreppet svenskhet vilket blir tydligt i analysen.   

Vad innebär den svenska värdegrunden? Begreppet värde bygger på värderingar, vilka existerar i 
många olika slag och utgör grunden till allt vi gör. Värderingar som sociala konstruktioner skapas 
genom aktiviteter och samspel mellan människor.12 Det är svårt att definiera en specifik svensk 

                                                 
9 Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Tusen år av invandring – en svensk kulturhistoria, (Arena, 1992) s. 13 
10 Rogers Brubaker, Ethnicity without groups (Harvard university press, 2004) s. 67 
11 Karl-Olov Arnstberg, Svenskhet – den kulturförnekande kulturen, (Carlssons, 1989) s.35 
12 Pirjo Lahdenperä, ”Värdegrunden som exkluderande eller inkluderande diskurs”, i Göran Linde (red.), Värdegrund 
och svensk etnicitet, (Studentlitteratur, 2001) s. 116 
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värdegrund då den ständigt står i förändring, liksom övriga delar av världen. Det som, av de som 
identifierar sig med en specifik värdegrund, framhålls som typiskt för just deras sätt att leva är det 
som alla andra egentligen håller med om.13    

I denna studie talas det om invånare i termen av boende med uppehållstillstånd i Sverige, vilka 
inte nödvändigtvis innehar svenskt medborgarskap i dess juridiska term. I juridisk mening 
definieras medborgare som den formella relationen mellan stat och individ. Inom nationalstaten har 
denna innebörd accentuerats som ett formellt kriterium på en grupp människor som innehar 
medlemskap i en stat och de därtill hörande rättigheterna och skyldigheterna.14  

Migration och integration tolkat utifrån den nationalstatliga diskursen  
Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips menar att en nationell diskurs präglas av en 
underförståelse att man som människa har ett ”hemland” man tillhör, oavsett om man uppehåller 
sig i ett annat land än just ”hemlandet”. Nationalstaten uppfattas, inom den nationella diskursen, 
som ett avgränsat territorium, där det bor ett folk som utgör en kulturell och språklig enhet.15 
Teoretiker delar ofta upp den nationella idén i en kulturell och en politisk variant. Den politiska 
varianten kopplas till franska revolutionen där ”nation” syftade på medborgarna i en specifik stat 
där dessa medborgare kollektivt bestämde över den egna staten. Här kopplas alltså stat, 
territorium, medborgare och självbestämmande samman i den nationella idén. Den kulturella 
varianten kopplas samman med Tyskland där man under den romantiska vågen talade om nation 
i termer av gemensam historia, kultur och språk.16 Forskare, som bland andra Ulrich Beck, menar 
att nationalstaten har spelat ut sin roll då mänskligheten trätt in i en ny era av en allt mer 
globaliserad värld.17 Globaliseringen innebär att vi reser allt mer och kan kommunicera med 
människor på de mest avlägsna platser. Frågan är dock om begrepp som nationalstat och 
nationalitet förlorat sin betydelse i och med denna utveckling. Vissa forskare motsätter sig detta 
resonemang bland vilka Benedict Anderson, Michael Billig och Lisa Malkki kan räknas upp. De 
menar att nationen fortfarande är det mest universellt giltiga värdet i vår tids politik.18 Oavsett 
om nationalstatens suveränitet urholkats eller förstärkts är det dock tydligt att de nationalstatliga 
diskurserna i stor grad har betydelse för den syn på migration och integration som gestaltas av 
bland andra Integrationsverket och Migrationsverket.  

Migration betyder folkförflyttningar inom eller mellan länder och begreppet rymmer följaktligen 
både flyttning från (emigration) och flyttning till (immigration) ett land.19 Migration kan syfta till 

                                                 
13 Christer Hedin, ”Värdegrunden i världsperspektiv”, i Göran Linde (red.), Värdegrund och svensk etnicitet, 
(Studentlitteratur, 2001) s. 98 
14 Mátyás Szabó, Vägen mot medborgarskap (Arena, 1997) s. 21-22 
15 Winther Jörgensen & Phillips, s. 155 
16 Winther Jörgensen & Phillips, s. 157-158 
17 Ulrich Beck, Vad innebär globaliseringen? Missuppfattningar och möjliga politiska svar. (Diadalos, 2001) 
18 Christina Johansson, Välkomna till Sverige? (Bokbox Förlag, 2005) s. 31 
19 www.migrationsverket.se 2006-03-25 

http://www.migrationsverket.se/
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både påtvingad flyttning och frivillig flyttning. Här fokuseras på immigration till Sverige snarare 
än emigration då det är immigrerade invånare som tilldelas ”Sverige – en pocketguide”. Inom den 
nationalstatliga diskursen sker immigration till staten, man tilldelas personnummer och definieras 
därmed som en invånare. Att den nya invånaren integrerats i form av personnummer och ett 
eventuellt juridiskt medborgarskap innebär inte att denne är integrerad inom nationen som 
samhällsgemenskap såsom den beskrivs i de integrationspolitiska målen nedan. Nationen kan här 
alltså beskrivas utifrån två aspekter, där den första är den territoriebundna statliga aspekten 
genom vilken man blir tilldelad personnumret och således blir betraktad som invånare inom den 
territoriella staten. Den andra aspekten av nationen kan beskrivas utifrån en samhällsgemenskap, 
vilken jag vill beskriva som en slags social integration som är skiljt från den statliga territoriella 
aspekten. Här sker integrationen till samhällsgemenskapen i form av traditioner och 
gemensamma förhållningssätt. Utifrån dessa två aspekter på nationen kan integrationen delas upp 
i två steg, det första till staten Sverige och det andra till samhällsgemenskapen Sverige.  

Regeringens mål för svensk integrationspolitik står att finna i proposition 1997/98:16 ”Sverige, 
framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik”. Dessa utgör grunden 
för Integrationsverkets arbete och återges här:  
• lika rättigheter för, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund 
• en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund, samt 
• en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans som alla 

oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för 
Det integrationspolitiska arbetet skall särskilt inriktas på att 
• ge förutsättningar till individers egen försörjning och delaktighet i 

samhället 
• värna grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnors 

och mäns lika rättigheter och möjligheter, samt 
• förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och 

rasism.20  

Vad innebär egentligen ett mångkulturellt Sverige, eller som de integrationspolitiska målen 
föreskriver ett Sverige med mångfald? Hans Ingvar Roth, docent i etik, talar om positiv distans i 
samband med Sverige som mångkulturellt land med vilket han menar möjligheten att bevara 
exempelvis språk och religiösa sedvänjor utan att bli påtvingad majoritetssamhällets traditioner.21 
För att detta ska vara möjligt utan att leda till negativ distans, det vill säga boendesegregation och 
ekonomisk distansering, måste det göras klart vilka områden som ska vara gemensamma för 
upprätthållandet av den samhällsgemenskap som nämns i de politiska målen. Att upprätthålla 
samhällsgemenskap kan, enligt Roth, innebära att religiösa grupper i särskilda fall måste nedtona 

                                                 
20 Regeringens proposition 1997/98:16, s. 19 
21 Hans Ingvar Roth, Mångkulturalismens utmaningar (Studentlitteratur, 2005) s. 14 
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vissa sedvänjor, men han framhåller särskilt att dialog mellan samhällsgrupper är oumbärligt för 
att uppnå den förespråkade gemenskapen.22 Det är således angeläget att man kommer överens 
om gemensamma handlingsvägar för att undvika en negativ distansproblematik.23 Roth 
kompletterar sitt resonemang med konstaterandet att det i länder med senare invandringshistoria, 
vari Sverige ingår, finns problem med att göra den dominerande samhällskulturen öppen och 
anpassningsbar till de nya kulturerna.24 En viktig komplettering, anser jag, då integrationen precis 
som målen föreskriver kräver ömsesidig anpassning mellan redan etablerade invånare och nya 
sådana.  

Analys 
Alla kursiveringar i citaten är mina egna för att visa argumentationen på ett överskådligt sätt. I 
”Sverige – en pocketguide” ryms formuleringar som kan tillskrivas en värderande icke-objektiv 
innebörd som inom argumentationsanalysen beskrivas som ateoretiska satser. Det är tacksamt att 
leta efter dessa vid en argumentationsanalys och det har gjort analysen mer överskådlig för min 
del. Det finns även ateoretiska satser vilka är svåra att avgöra sanningsvärdet på, dessa 
förekommer dock frekvent i analysen. Exempel på en ateoretisk sats är påståendet att svenskar 
agerar på ett visst sätt i en viss situation, vilket inte går att avgöra om det är sant eller falskt. 
Genom att analysera uppbyggnaden av satser och ord har jag sökt urskilja mönster i texten 
”Sverige – en pocketguide” som sedan lett fram till min analys. 

Inledningsvis bör påpekas att ”Sverige – en pocketguide” tillhandahåller värdefull praktisk 
information till nya invånare om exempelvis folkbokföring, socialtjänst, skola och så vidare. 
Viktigt att poängtera är att syftet med denna analys inte på något sätt innefattar information som 
ovan nämnd, utan som sagt hur Integrationsverket förmedlar synen på svensk kultur och 
integrationsprocesser genom boken.  

”Upptäcktsfärden” kan börja 
Vid argumentation och framställning av en text är det viktigt att identifiera läsarkretsen där syftet 
är att appellera mottagarens intellekt och dennes förmåga att ta till sig texten.25  Då ”Sverige – en 
pocketguide” vänder sig till nya svenska invånare kan framställningen och formuleringarna säga 
en del om hur författaren ser på den presumtiva läsekretsen. I detta sammanhang säger det också 
en hel del om hur författaren ser på migration och anledningen till att läsaren, den nya invånaren, 
kommit till Sverige. Därmed formas en diskurs om migration inom vilken det resoneras för de 
föreställningar om begreppet migration som författaren besitter. 

                                                 
22 Ibid. s. 19 
23 Ibid. s. 31 
24 Ibid. s. 25 
25  Bergström & Boréus, s. 89 
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”Sverige – en pocketguide” inleds med ett förord riktat till läsaren där boken uppges vara skriven 
för att underlätta läsarens fortsatta ”upptäcktsfärd” i Sverige.  

”Vi hoppas att dessa sidor ska göra din upptäcktsfärd i Sverige lättare – och kanske roligare”26

Att använda en formulering som upptäcktsfärd antyder en syn på läsaren som nyfiken och hågad 
att lära sig mer om det nya landet. Genom att, i vad som kan beskrivas som en 
preskriptiv/uppmanande tes, anmana läsaren att ta vara på sina möjligheter i det nya landet 
förmedlas en uppmaning om ansvar för fortsatt integration inom samhällsgemenskapen.  

Infällt i bokens kapitel återkommer en serie författad av invandrade svenskar, serien kallas ”Vi 
som redan bor här”. Exempelpersonerna, som invandrat till Sverige under skilda omständigheter, 
är Jolin från Finland, Mark från USA, Hanna som är adopterad från Etiopien och till sist Jasenko 
från Sarajevo. Dessa representerar ett urval av utlandsfödda invånare, i synnerhet Jolin från 
Finland då finländare utgör den största gruppen av invandrare i Sverige vilket man även påpekar i 
pocketguiden.27 Frågan infinner sig dock hos mig hur invånare från exempelvis mellanöstern, 
eller flyktingar undan politisk förföljelse har möjlighet att identifiera sig med dessa 
exempelpersoner. Förvisso är det inget som säger att de inte skulle kunna finna representation i 
ovan nämnda personer och det är kanske en orimlig tanke att alla ska finnas representerade. 
Urvalet kunde dock ha haft en större bredd med tanke på den presumtiva läsarkretsen. 
Anledningen till att jag efterfrågar ett större urval av exempelpersoner är att med en bredare 
presentation av inflyttade invånare skulle bilden av Sverige och dess invånare breddas.  

Pocketguiden delas ut till alla invånare som fått uppehållstillstånd i Sverige och tiden efter 
uppehållstillståndet beskrivs som hektiskt med mycket nytt att tänka på. Läsaren görs medveten 
om att personbevis och personnumret är nödvändiga handlingar för att ta sig fram i Sverige.  

”När du fått ditt uppehållstillstånd är nästa steg in i det svenska samhället att bli 
folkbokförd.”28

Författaren beskriver alltså migrationsprocessen utifrån de handlingar som är nödvändiga för att 
klara sig i Sverige. Jag upplever diskursen migration i ”Sverige – en pocketguide” som gestaltad 
utifrån ett medlemskap i den territoriella gemenskapen Sverige, innefattande personnummer och 
diverse handlingar. Migrationen sker till staten Sverige och därefter tar integrationsprocessen till 
samhällsgemenskapen vid. Jag har även förbundit diskursen migration med författarens 
gestaltning av läsaren. Diskursen åskådliggör en syn på läsaren som en nyfiken, upptäcktsresande 
immigrant som, efter att ha fått uppehållstillstånd, är redo att integreras i samhällsgemenskapen 
Sverige. 

                                                 
26 Ingela Björk och Bulle Davidsson, Sverige – en pocketguide, (Integrationsverket, Norrköping 2001) förord 
27 Ibid. s. 16 
28 Ibid. s. 76 
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”Grattis! […] vägen till Sverige har öppnat sig.”29

I de integrationspolitiska målen finns strävan efter en samhällsgemenskap formulerad. Vidare står 
att finna en strävan efter en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och 
tolerans som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga och medansvariga för.30 Integrationsverket 
påpekar att det är viktigt med en ömsesidig integreringsprocess med allas lika ansvar som grund. 
Hur gestaltas då detta i ”Sverige – en pocketguide”? Läsaren av pocketguiden upplyses om vad 
denne kan begära av det svenska samhället efter sitt uppehållstillstånd. Det finns mycket praktisk 
information berörande detta vilket kan ses som något mycket positivt, information som nya 
invånare annars kan ha svårt att finna. Utöver detta finns bara beskrivet hur svenska invånare 
lever och därmed kan kallas svenska. Argumenten inom diskursen integration sammanfaller på 
många punkter med argumentationen inom diskursen svenskhet, inbegripande generaliseringar 
och stereotypa beskrivningar av den svenska kulturen. För att tillgodose de integrationspolitiska 
målen om allas medansvar för integration bör en större mångfald, i meningen fler kulturer och 
alternativa levnadsförhållanden, finnas representerat i ”Sverige – en pocketguide”. Under kapitlet 
Svenskar och traditioner finns dock ett stycke rörande nya inverkningar i den svenska kulturen där 
man i en mening uttrycker sig som följer:  

”På samma sätt som människors traditioner kan förändras när de flyttar till nya länder, kan 
också det nya landet ta intryck av de inflyttades kultur.”31  

Här finns alltså formulerat att integration kan ske från ”båda sidor”, alltså mellan etablerade 
invånare och nya invånare, vilket borde vara självklart och beredas större plats i en utgåva från 
Integrationsverket. I en 260 sidor tjock bok är detta enda stället där det diskuteras och 
problematiseras kring det svenska kulturbegreppet, man faller emellertid snabbt tillbaka i spåret 
av en traditionell beskrivning av svenskhet i form av husmanskost, julfirande och Friskis & 
Svettis. Vad jag vill framhålla är hur man i ”Sverige – en pocketguide” nämner det ömsesidiga 
integrerandet i förbifarten när det egentligen torde behövas en tydlig problematisering av 
kulturbegreppet. Det nämnda gäller förvisso enbart om önskan är att gro ett intresse hos läsaren, 
den nya invånaren, för fortsatt integrering. Återkommande är dock problemet att förhålla sig 
enkelt och lättförståeligt i en bok som denna, men det utesluter inte ett problematiserande. Roth 
uttrycker i ”Mångkulturalismens utmaningar” att fördomar, stereotyper och ohållbara 
generaliseringar utgör hinder för integrationen, vilket man alltså bör se upp med i ”Sverige – en 
pocketguide”.32   

Fram till 1960-talet fördes en assimileringspolitik i Sverige med syftet att nya invånare så snabbt 
som möjligt skulle anpassas till det nya samhället. Efter några år förutsattes de flesta i stort sett ha 
tillägnat sig det svenska språket och det svenska sättet att leva, men ”riktiga” svenskar blev de 

                                                 
29 Sverige – en pocketguide, ”Vi som redan bor här”, s. 61 
30 Regeringens proposition 1997/98:16 s. 19 
31 Sverige – en pocketguide, s. 57 
32 Roth, s.38 
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dock aldrig. Under 1960-talet började kritik framföras mot assimileringspolitiken och det ansågs 
omöjligt att alla skulle anpassas till en enda kultur, och vad innebar egentligen den påstådda 
majoritetskulturen?33 Integration sågs som ett möjligt och realistiskt alternativ där alla invånare 
alltså förväntas ta ansvar för anpassning.34  

Integrationsverket tar i ”Vilka är annorlunda?” upp problematiken med integration där frågan är 
om det är lämpligt att, som man uttrycker det, bygga broar för att förena kulturer eller bygga 
staket för att bevara kulturer.35 Roth menar att särbehandling och staketbyggande mellan kulturer 
kan leda till rasistiska förhållningssätt. Som exempel tar han upp kåtaskolorna som infördes i 
Sverige efter 1913. Skolorna var ett led i målet att bevara minoritetskulturer såsom den samiska, 
där samiska barn erhöll utbildning anpassad efter levnadsförhållanden i fjällvärlden. Utbildningen 
var undermålig och skapade än mer segregerade förhållanden.36 Ett minoritetsskydd får inte bli 
för hermetiskt tillslutet eller underminera möjligheterna att uppnå dialog över kulturgränserna.37 
Grupporienterade åtgärder kan dock vara enda möjligheten att jämställa enskilda 
gruppmedlemmars livsvillkor med majoritetsbefolkningen, menar Roth.38  

Idag betraktas krav på assimilering som förtryck i de flesta västländer.39 Integration presenteras 
som ett alternativ till assimilering och mångkulturalism där alltså allas ansvar för anpassning 
betonas. Integrationsverket menar i ”Gemensam värdegrund i mångfaldens demokrati” att 
levande kultur alltid är utsatt för förändring och utveckling genom de enskilda medlemmarnas 
aktiva deltagande.40 Man kan tala om den svenska värdegrunden som något fast bestämt 
bestående av demokrati och frihetsvärden. Frågan är dock hur väl den stämmer överens med 
svenskars uppfattningar och beteenden. Nationalismens idé om ett folk, en nation och en stat är 
mer avlägsen är någonsin och demokratiska stater blir allt heterogenare både när det gäller 
kulturer och religioner.41 Frågan är då vad som händer med värdegrunden i mångfaldens 
demokrati? För det första behöver det utredas vad som egentligen menas med värdegrund. 
Värdegrunden utgör såsom Pirjo Lahdenperä skriver en viktig del av kulturbegreppet där 
gemensamma värderingar används för att skapa samhörighet alternativt distansering mellan 
samhällsgrupper. Värdegrunden kan därmed användas för att skapa mening, spelregler och 
ordning mellan invånarna i ett samhälle. I processen att ordna vår sociala verklighet har 
värdegrunden med dess meningssystem en självskriven del.42 Förr talades det om den svenska 
värdegrunden i mening av en etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. 
                                                 
33 Åke Daun, En stuga på sjätte våningen, (Symposion, 2005) s. 101 
34 Lillemor Sahlberg (red.), Gemensam värdegrund i mångfaldens demokrati (Integrationsverkets Rapportserie 2004:06) s. 33 
35 Thorleif Pettersson & Yilmaz Esmer, Vilka är annorlunda? (Integrationsverkets Rapportserie 2005:03) s. 32 
36 Roth, s. 36 
37 Ibid. s. 165 
38 Ibid. s. 68 
39 Susan Moller Okin, Mångkulturalism – kvinnor i kläm? (Daidalos, 2002) s. 13 
40 Sahlberg (red.) s. 14 
41 Ibid. s. 58 
42 Lahdenperä, s. 116-117 
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Här gäller det dock att vara försiktig då det är omöjligt att reservera grundläggande normer som 
uteslutande knutna till en religiös eller kulturell tradition. Många värden och normer kan relateras 
till flera av de stora religiösa och kulturella traditionerna.43 Man kan också fråga sig om det 
verkligen går att tillskriva värdegrunder på en hel kultur eller om man, i postmodernistisk anda, 
bör se till individen och dennes privata värdegrund. Zygmunt Bauman, professor i sociologi, 
menar att det i ett postmodernt samhälle inte finns några absoluta värden, någon objektiv moral 
eller en universell etik utan bara sociala konventioner och värden som utvecklas genom sociala 
samspel. Den moraliska gemenskapen visar sig vara inte så mycket en föreställd gemenskap som en 
postulerad gemenskap.44 Jag kan dock skönja en tvetydighet hos Bauman där han ställer sig kritisk 
till individualismen och postmodernismen och menar att ett samhälle där ingen bryr sig om sin 
andre är ohållbart.  

Det ständiga dilemmat tycks vara vilka värden som ska tillvaratas och förespråkas, samt om det är 
etiskt försvarbart att inskränka i kulturer för att försvara demokratiska värden. Susan Moller 
Okin, amerikansk statsvetare och filosof, ifrågasätter särbehandlandet av minoritetskulturer och 
menar att det främjar diskriminering mot kvinnor inom den kulturella minoriteten. Som exempel 
tar hon upp tillåtelsen av polygami i Frankrike för män med polygami inbundet i kulturen.45  
Moller Okins diskussion kan ses som ett resonemang riktat till den kanadensiske filosofen Will 
Kymlicka som hon kallar de kulturella grupprättigheternas främsta försvarare. Kymlicka visar sig 
dock medveten om problemet med grupprättigheter och håller med Moller Okin på många 
punkter där han menar att rättvisa inom etnokulturella grupper är lika viktigt som rättvisa mellan 
etnokulturella grupper. Han menar vidare att grupprättigheter endast är godtagbara om de främjar 
rättvisa mellan etnokulturella grupper men oförsvarliga om de skapar eller förvärrar 
genusskillnader inom gruppen.46 Resonemangen som förs mellan dessa politiska teoretiker menar 
jag tyder på hur mångfasetterad debatten är och att det är omöjligt att på ett enkelt sätt avgöra 
hur minoritetskulturer ska behandlas, hur de ska definieras och om det över huvud taget ska 
finnas någon särbehandling av dessa. Integration innebär som sagt en mellanväg som när den 
fungerar väl ska bidra till en ömsesidig samhällsgemenskap. Det innebär att alla oavsett 
värdegrund måste göra avkall på vissa särpräglade normer och traditioner för att bidra till ett 
integrerat samhälle.  

Hur tar man då fasta på mångkulturbegreppet i ”Sverige – en pocketguide?”? Här återkommer vi 
till stycket, som jag nämnt tidigare, där det finns en problematisering av kulturbegreppet. Här står 
bland annat:  

                                                 
43 Hedin, s. 54 ff 
44 Zygmunt Bauman, Postmodern etik (Daidalos, 1995) s. 60 
45 Moller Okin, s. 14 
46 Will Kymlicka i Mångkulturalism – kvinnor i kläm? (Daidalos, 2002), s. 39 
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”Inga traditioner är för evigt desamma. Svenska traditioner har förändrats genom åren. […] 
Genom muslimer i Sverige har många blivit bekanta med Ramadan, fastemånaden.”47  

Stycket presenterar en möjlig problematisering av kulturbegreppet, där man pekar på den ständigt 
föränderliga kulturen som nämnts i forskningsrapporterna. Man talar om ett ”multikulturellt 
utbyte” som gagnar alla. Stycket är intressant och skulle enligt min mening beredas mer plats i 
pocketguiden då det på många sätt kan underlätta för läsaren att ta till sig texten. De enformiga 
generaliseringarna byts ut mot en, om än enkel, mer nyanserad beskrivning av svenskhet och 
kultur. I pocketguiden finns tips och förslag på trossamfund och riksorganisationer till vilka 
läsaren kan vända sig. Att uppmana utlandsfödda invånare att ta vara på sin kultur kan ses som 
ett inlägg i debatten om det mångkulturella samhället där heterogenitet förespråkas och gynnas. 
Att stimulera olikheter kan återknytas till vad Roth nämnde som positiv distans, där språk och 
religiösa sedvänjor som behålls inom gruppen innebär något positivt så länge det finns dialog 
mellan samhällsgrupperna. Svårigheten är dock, som inte minst synes i debatten mellan Moller 
Okin och Kymlicka, balansgången mellan bevarandet av minoritetskulturer och en fungerande 
integrationsprocess.  

”Så brukar vi göra…”48

När svenskar bor i andra länder brukar det vara speciella saker de längtar efter. Bilden av 
Sverige är för många en röd stuga invid en sjö med den svenska flaggan vajande på sin stång. 
När de väntar besök från Sverige, brukar de ofta be gästerna ta med sig någon svensk mat, som 
till exempel […] knäckebröd, smörgåskaviar på tub eller inlagd sill.49

Diskursen om svenskhet som presenteras i ”Sverige – en pocketguide” bygger mycket på vad 
Arnstberg skulle kalla en schablonvärld. Att tala om svenskhet i meningen av generella 
antaganden där alla svenskar automatiskt saknar knäckebröd, kaviar och den röda stugan med vita 
knutar vid en utlandsvistelse är att likna vid påståendet att alla italienare äter pasta eller att alla 
brasilianare dansar samba. Det är ett utifrånperspektiv som egentligen inte säger något om 
individers förhållande till vad som kan kallas svenskhet.50 En intressant frågeställning relaterat till 
citatet ovan är vad det egentligen är vi saknar när vi är utomlands, och varför. Handlar det inte 
helt enkelt om att vi saknar det vi känner igen och har vuxit upp med såsom familj, vänner och 
den mat vi är vana vid? Sådana upplevelser är högst subjektiva och torde således skilja sig från 
individ till individ. I inledningen till ”Sverige – en pocketguide” visar man sig medveten om detta 
och bland annat nämns följande: 

”Gränsen mellan det hemmahörande och det främmande går inte längre vid närmsta 
passkontroll – utan mitt ibland oss själva.”51

                                                 
47 Sverige – en pocketguide, s. 56-57 
48 Sverige – en pocketguide, s. 43 
49 Sverige – en pocketguide, s. 46 
50 Karl-Olov Arnstberg, Svenskhet – den kulturförnekande kulturen, (Carlssons, 1989) s.38 
51 Sverige – en pocketguide, s. 8 
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Därmed uppstår ett problem med att tillskriva dessa egenskaper som etniskt och burna och som 
givet för alla, ett problem som kan kopplas till Brubakers resonemang om ”gruppism” 
(groupism). Brubaker beskriver hur vi genom så kallad ”gruppism” behandlar etniska grupper 
och nationaliteter som entiteter till vilka specifika intressen och handlingsmönster kopplas.52 Den 
så kallade ”gruppismen” synliggör de svårigheter som finns med förenklade beskrivningar av slag 
som ”Sverige – en pocketguide” när det gäller etnicitet, kultur och de egenskaper och attribut 
som kopplas till dessa. Det är till synes svårt att upprätthålla en nyanserad beskrivning av denna 
problematik i en populärvetenskapligt författad pocketguide.  

Inledningen av ”Sverige – en pocketguide” präglas av en kritik mot den essentialistiska synen på 
svenskhet. Här berättas att det tidigare talades om ”svenskarna och deras invandrare”, medan det 
idag är mångfald och samhällsgemenskap som ska prägla samhället, ett yttrande som är hämtat 
från regeringens proposition om den nya integrationspolitiken.53 Inledningen formas alltså av den 
nya integrationspolitiken där mångfald och gemenskap förespråkas, det ifrågasätts även om det 
egentligen finns några egentligt svenska traditioner.  

”Till för något årtionde sedan var Sverige ett samhälle som utgick från att dess invånare var 
lika. […] Även i det nationella folkhemmet fanns de som var mer lika än andra. Och därmed 
de som mer eller mindre hårdhänt måste anpassas eller stötas ut. […] Idag är vi smärtsamt 
medvetna om att det var fel väg att gå, att drömmen om ett samhälle byggt på allas likhet lätt 
kan bli en mardröm.”54  

Frågeställningar och problematiseringar som ryms i inledningen står delvis i kontrast till resten av 
boken. Inledningen kan tolkas som att svenskhet faktiskt inte är definierbart i traditionella termer 
av vi och dem där svenskhet automatiskt innefattar röda stugor och knäckebröd, utan definieras 
genom individer som ser sig som svenska och vad de tolkar som svenskt. Arnstberg söker avgöra 
hur svenskhet skulle kunna definieras och presenterar ett exempel. En Volvo-bil som är gjord i 
Sverige anser många vara svensk trots faktumet att de flesta beståndsdelar gjorts i andra länder, 
medan en pizza som är gjord i Sverige inte alltid anses vara svensk även då den förmodligen inte 
smakar likadant någon annanstans. En avgränsning till vad svenskhet är skulle här vara; det 
svenska är sådant som alla svenskar alltid gjort och som andra folk inte gör. Denna avgränsning 
är dock inte realistisk då alla svenskar inte gör samma saker. Alla firar exempelvis inte högtider på 
samma sätt och många firar inte överhuvudtaget. Inte heller tidsdjupet, sådant svenskar alltid har 
gjort, kan avgöra svenskhet då, om man går tillräckligt långt tillbaka, inser att ingenting kan anses 
som ursprungligt svenskt bortsett från naturen vi omgärdas av. Det mest handfasta påståendet av 
vad som är svenskt menar Arnstberg således vara att det svenskarna tycker är svenskt är 
svenskt.55 I inledningen till stycket ”Svenskar och traditioner” nämner man i pocketguiden: 

                                                 
52 Brubaker, s. 8 
53 Proposition 1997/98:16  
54 Sverige – en pocketguide, s. 8 
55 Arnstberg, s. 191-192 
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”I det här kapitlet beskrivs några vanliga svenska traditioner. De har ibland sin grund i religion, 
ibland i annan folklig kultur. Du kan också läsa lite om det specifikt svenska – om det nu finns 
något sådant.”56

Efter ovanstående inledning problematiseras i några rader begreppet svenskhet och det påpekas 
att det egentligen inte kan påstås finnas någon egentligt svenskt. Ändå följer därefter ett långt 
kapitel med generaliseringar, stereotyper och etnifierade beskrivningar om vad svenskar gör och 
vad det innebär att vara svensk.  

I Integrationsverkets forskningsrapport ”Vilka är annorlunda” poängteras att länder inte på något 
sätt är inbördes homogena och att det som regel finns olika undergrupper när det gäller etnicitet, 
klasstillhörighet, utbildning, ålder, kön och religion.57 Det påpekas vidare att kultur och 
värderingssystem inte är något statiskt och oföränderligt.58 Rapporten syftar till att avtäcka hur 
invandrare kan uppleva mötet med svensk kultur. Resonemanget i rapporten mynnar i slutsatsen 
att det är den svenska kulturen som är annorlunda i den meningen att Sverige värdesätter 
emancipativa frihetsvärden, det vill säga individuell frihet och integritet, medan de flesta andra 
länder prioriterar traditionella värden såsom religion, familj och fädernesland. I rapporten ryms 
redovisningar om hur långt Sverige har kommit i ekonomisk utveckling och jämställdhetsarbete. 
Det talas om att en globaliserad värld med ekonomisk tillväxt och utveckling kan ses som 
försvenskad snarare än amerikaniserad, med tanke på den höga levnadsstandarden som de nordiska 
länderna representerar.59 Det inledande påståendet att det alltså inte är invandrares kultur som är 
annorlunda utan just den svenska kompletteras således med redovisningar av hur långt den 
svenska välfärden kommit och hur det beror på de emancipatoriska värdena som Sverige 
representerar. Det här underblåser alltså den svenska välfärdsmodellen och kulturen som något 
positivt och eftersträvansvärt för invandrare att uppnå och känslan av att Sverige har något att 
lära av sina nya invånare förbises. Tolkningen av rapporten blir således, Sverige är annorlunda, 
men Sverige har hunnit längre än de flesta andra. Då rapporten ställs i samband med integration 
kan det tolkas som att nya invånare borde anpassas efter den svenska, moderna modellen snarare 
än tvärtom. Resonemanget som förs i rapporten kan återknytas till den problematik som 
Brubaker talar om, där beteenden definieras utifrån etnisk tillhörighet.60 Här etnifieras begreppet 
svenskhet och kopplas samman med ett ursprungligt fenomen vilket beskrivs som specifikt för 
den svenska kulturen och önskvärt att uppnå. Etniska och kulturella egenskaper ställs mot 
varandra för att visa på skillnaderna dem emellan. Att på detta sätt upprätthålla skillnaderna i en 
rapport om samhällskulturer skapar ett vi och dem tänkande som det, enligt min mening, är svårt 
att finna fördelar med. 
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Hur ställer sig då Integrationsverket till begreppen invandare och svenskar och hur ska dessa 
begrepp användas? I proposition 1997/98:16 påpekas att begreppet invandare på senare tid 
kommit att betyda icke-svensk och därmed skapat ett vi och dem tänkande. Bland annat därför 
beslutade regeringen att man istället för invandrarpolitik skulle tala om integrationspolitik. I 
denna proposition föreslås att begreppet invandrare endast ska användas på dem som är utrikes 
födda och är folkbokförda i Sverige.61 Detta har man tagit fasta på i ”Vilka är annorlunda” och 
man avser därför använda begreppet enbart på utrikes födda. Likväl använder man begreppet 
andra generationens invandare senare i rapporten vilket alltså motsäger allt man tidigare påstått sig 
anammat från regeringens proposition om integrationspolitiken.62 Även i ”Sverige – en 
pocketguide” är begreppen svensk kontra invandrare problematiskt. Det nämns att det i Norrland 
alltid bott finländare liksom i delar av Mellansverige63 Dessa ”finländare” har alltså varit bosatta i 
Sverige i generationer men benämns ändå som finländare. Kanske skulle de utgöra det man 
benämner som minoritetsbefolkning tillsammans med samerna, vilket också det kan tyckas 
tvivelaktigt då författaren tidigare i boken påpekat att begreppen majoritetsbefolkning och 
minoritetsbefolkning är problematiska eftersom vår kultur blivit alltmer individualiserad och 
ovanstående uppdelning således ter sig föråldrad.  

”Under en tid tedde det sig naturligt att tala om svenskarna och deras invandrare, eller 
majoritetssamhället och dess minoriteter, eller om multikultur och svensk kultur. Idag inser vi 
att mångfalden och olikheten kommit för att stanna.”64

Citatet är hämtat från inledningen av pocketguiden där det finns en problematisering kring 
begreppen majoritetskultur kontra minoritetskultur. Resonemanget som förs i inledningen 
försvinner dock i den senare delen av boken, som så många andra av de inledande resonemangen. 
Pocketguiden genomsyras av en diskontinuitet beträffande de svåra begrepp som här tas upp. 
Följden blir att läsaren lämnas förvirrad och det är svårt att egentligen hitta några fasta 
förhållningssätt i boken.  

Citatet ovan, och bristen på uppföljning av aktuella resonemang kring svenskhetsbegreppet 
kontra invandrarbegreppet, reser en del frågeställningar hos mig. Vad innebär egentligen 
svenskhet i pocketguiden och hur väljer man att gestalta denna svenskhet? Min analys visar att 
”Sverige – en pocketguide” består av en rad generaliseringar av svensk kultur och den 
integrationsprocess som förväntas följas av den nya invånaren.  

”På lördagen, påskafton, äter svenskarna ägg som de först målat i olika färger, och på det 
svenska påskbordet finns ofta sill av olika slag.”65

Vid närmare analys ter sig detta som ett ytterst generaliserande påstående då det, som Arnstberg 
påpekat, omöjligt kan inbegripa alla svenskar. Synen på de svenska traditionerna skiljer sig mellan 
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individer och kan knappast rymmas i så enkla generaliseringar som faktiskt finns i ”Sverige – en 
pocketguide”. Det är självklart svårt att beskriva kulturella förhållanden utan att generalisera, men 
jag efterlyser en problematiserande diskussion där författaren visar sig medveten om de problem 
som generaliserande beskrivningar av slag som ovan medför. Boken måste förstås i sitt 
sammanhang där den är avsedd för nya svenska invånare som vet mer eller mindre om det 
svenska samhället. Påståenden presenteras som sanningar utan någon problematisering kring den 
schablonmässiga beskrivningen. Det återkommande problemet med dessa generaliseringar består 
främst i skapandet av ett vi och dem förhållande mellan etablerade svenskar och nya svenska 
invånare, frågan är även om det finns några svenskar som till fullo kan identifiera sig med de 
generaliserande beskrivningar som ges i ”Sverige – en pocketguide”.  

Bilden av Sverige som ges i ”Sverige – en pocketguide” kan tyckas ensidig i likhet med vad Åke 
Daun skriver i ”En stuga på sjätte våningen”, att bilden av det officiella Sverige är ensidig och bör 
kompletteras med bilder av andra delkulturer.66 Det bör dock påpekas att Sverige är lika bundet 
av kultur som andra länder, frågan är bara hur de som lever i Sverige uppfattar sin 
kulturtillhörighet. Att påstå att det inte finns någon svensk kultur vore etnocentriskt och 
felaktigt.67 Det är således inte påståendet att det finns en svensk kulturbundenhet som jag 
ifrågasätter i ”Sverige – en pocketguide” utan den generalisering som görs genom att beskriva 
stereotyper som omöjligtvis är applicerbara på alla som betraktar sig som svenska. Daun påpekar 
att stereotyper är ytliga iakttagelser men att forskning visar att folkliga föreställningar har ett mått 
av sanning. Dessutom utgör, menar han vidare, fördomar en levande verklighet mellan 
människor, oavsett om dessa fördomar är sanna eller inte. Enligt Daun är det lättare att leva i vår 
internationaliserade värld då man känner till dessa föreställningar och förstår upphovet till dem.68 
Jag funderar dock på en annan möjlig utgång av dessa föreställningar, nämligen att 
generaliseringarna i ”Sverige – en pocketguide” skapar ytterligare distansering mellan etablerade 
och nya invånare.  

En slutsats som kan dras av diskursen svenskhet är att Integrationsverket har en förståelse av 
svenskhet som föränderligt fenomen påverkbart av dem som innefattas som svenskar. Detta 
kommer dock inte till sin rätt i ”Sverige - en pocketguide” där man emellanåt beskriver en 
essentialistisk syn på svenskhet och kultur som inte kan anses vara respresentabel för den svenska 
integrationspolitiken. Jag upplever även två sätt att beskriva svenskhet i pocketguiden där man 
skiljer på den etniskt burna svenskheten och den mångkulturella svenskheten vilken inbegriper 
alla Sveriges invånare. Den etniskt burna svenskheten beskrivs i samband med de svenska 
traditionerna där ”svenskar och traditioner” nämns som ett självklart fenomen. Den 
mångkulturella svenskheten nämns främst i pocketguidens inledande kapitel där det påpekas att 
Sverige inte alls längre bygger på ett heterogent sammansatt samhälle, utan snarare på en 
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mångfald vilken berikar samhällsgemenskapen. Jag tycker mig se dessa ambivalenta, tvetydiga 
definitioner av svenskhet genom hela pocketguiden. Att det trots allt ryms en essentialistisk, 
etnifierande definition av svenskhet i boken är problematiskt med tanke på bokens tilltänkta 
läsare som alltså är ämnade att få en inblick i Sverige genom denna text. Det torde således vara av 
vikt att inte presentera några faktiska sanningar om den svenska kulturen, som ju som sagt är 
individuellt förankrad inom de som betraktar sig som bärare av denna. Förvisso bör boken vara 
skriven på ett enkelt och övergripbart sätt, men det behöver inte utesluta problematiserande 
avsnitt och tolkningar av det i texten sagda. 

”Vi som redan bor här”  
Som nämnts tidigare finns infällt i bokens kapitel en serie författad av invandrade svenskar, kallad 
”Vi som redan bor här”. Dessa personer representerar den mångkulturella synen på svenskhet 
som gestaltas i pocketguiden. Personerna lyfts fram som ”svenskar” och gestaltar alltså ett 
mångkulturellt, öppet Sverige. Dessa personer står i kontrast till den etniskt burna svenskhet som 
presenteras på många andra ställen i boken, där svenskhet definieras utifrån traditioner och 
etniskt burna egenskaper. I ”Vi som redan bor här” gestaltas svenskhet i mångkulturella termer 
och serien visar på tvetydigheten i begreppet svenskhet och de dilemman som uppstår vid en 
snäv etniskt buren definition av begreppet. Exempelpersonerna beskriver var och en hur de 
upplevt vägen in i det svenska samhället som brokig och, som man uttrycker det, vinglig där 
fördomar och kulturkrockar utgjort hinder för integrationen. Jag finner dock även här en 
tvetydighet i svenskhetsbegreppet där det, trots att exempelpersonerna ska representera en 
mångkulturell svenskhet, är otydligt vad svenskhet egentligen innebär här vilket vi ska se nedan.  

En av exempelpersonerna, Jolin från Finland, beskriver hur hon blivit irriterad och uppretad av 
de ”typiskt svenska företeelserna” som innebär att man inte talar om vissa saker, inte säger ifrån 
och en artighet som präglar det svenska samhället. Hennes skildring av sin integrationsprocess 
anser jag präglas av en anpassning till Sverige, snarare än en ömsesidig process mellan henne och 
det nya landet.  

”Det är alltså ett hårt arbete som väntar dig. Men oroa dig inte – det mesta är faktiskt ganska 
roligt. Gör det till en sport att iaktta det ”svenska sättet” att göra saker.”69  

Här blir tvetydigheten i svenskhetsbegreppet ytterst tydligt som jag ser det. Jolin som i 
pocketguiden representerar den mångkulturella svenskheten beskriver svenskhet och svenskar 
utifrån etniskt burna egenskaper och attribut. Svenskar beskrivs av Jolin som principfasta och 
ibland svåra att ha och göra med. Av hennes beskrivning att döma ser hon inte sig själv som 
svensk, utan har som följd av integrationsprocessen anpassats till de svenska levnadsmönstren för 
att ”passa in” i samhällsgemenskapen. Jolin förklarar också hur hon tycker det varit värt alla år av 
missförstånd och irritationer för att slutligen anpassats till svenskheten och därmed kunna leva 
problemfritt i Sverige. Jag upplever Jolins beskrivning av svenskhet som något ouppnåeligt, man 
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blir egentligen aldrig svensk i dess huvudsakliga mening om man inte är född i Sverige. Det enda 
utlandsfödda invånare kan göra är att anpassa sig till levnadsmönstren för att leva så friktionsfritt 
som möjligt. När svenskhet gestaltas utifrån ett etniskt buret perspektiv blir det alltså med andra 
ord oåtkomligt. Resonemanget och beskrivningen minner om den assimilering som beskrivits 
tidigare där nya invånare förväntades anamma det svenska levnadssättet, ”riktiga svenskar” blev 
de dock aldrig. 

Problemet med att betrakta Jolin och de andra exempelpersonerna som ”icke-svenskar”, en bild 
som de själva på sätt och vis är med och skapar genom sina betraktelser i pocketguiden, är 
återigen att begreppet svenskhet blir entydigt med att vara infödd svensk. Som redan har 
resonerats kring ovan innebär detta att den etniskt burna svenskheten framhålls och att inflyttade 
svenskar egentligen inte alls kan betraktas som ”riktiga svenskar”. Daun talar om de ”onormala 
svenskarna” som inte alls bär på den typiskt ”svenska” karaktären. De infödda svenskar som kan 
anses avvika från det typiskt svenska, med vilket menas tystlåtenhet, stelhet och rädsla för att göra 
bort sig, skulle enligt Daun trivas lika bra eller bättre i en annan kultur.70 Enligt Daun är det alltså 
inte självklart att alla infödda svenskar kan inordnas i den ”typiska svenskheten” som Jolin talar 
om utan istället identifierar sig med andra attribut. Det blir en klyfta mellan den mångkulturella 
svenskheten som från början var ämnad att skildras i ”Vi som redan bor här” och den etniskt 
burna svenskheten som tillslut framhålls genom exempelpersonernas skildringar.   

”I Sverige råder religionsfrihet”71

I ”Sverige – en pocketguide” beskrivs Sverige och svenska traditioner genomgående som kristet 
buret och det nämns aldrig något om det faktum att Sverige idag är ett av världens mest 
sekulariserade länder. Svenskhet förknippas idag inte med någon specifik religion utan snarare 
med ickereligiösa begrepp såsom modernitet, demokrati och rationalitet.72 Vid en presentation av 
de religioner som finns representerade i Sverige bereds kristendomen hela sex sidor medan 
exempelvis islam beskrivs kortfattat på en knapp halv sida vilket kan tyckas konstigt då det 
nämns att islam är den snabbast växande religionen i Sverige med 250 000 muslimer.73   

Enligt kyrklig tradition firas midsommar till minne av Johannes Döparen, och Johannes har 
också namnsdag i samband med denna helg.74

Citatet ovan är ett exempel på hur traditioner beskrivs utifrån ett kristet ursprung trots att man 
nämner att de flesta midsommarfirare firar just för att välkomna sommaren och allt vad den 
innebär. Att presentera Sverige som ett kristet land bestående av kristna traditioner, utan att 
påpeka det faktum att sekularisering blivit ett minst sagt applicerbart begrepp på Sverige och 
svenskhet kan tyckas underligt. I Integrationsverkets forskningsrapport ”Gemensam värdegrund i 
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mångfaldens demokrati” beskrivs en positiv och negativ religionsfrihet. Innebörden av positiv 
religionsfrihet är att alla invånare ska ha rätt att själv välja religionstillhörighet.75 När vi talar om 
religionsfrihet är det ofta den positiva religionsfriheten som åsyftas. Vi ska alla ha rätt att välja 
religionstillhörighet, om vi över huvud taget väljer att tillhöra någon religion. Med negativ 
religionsfrihet åsyftas rätten att slippa bli påtvingad en religion.76 Religionsfriheten bör alltså 
tolkas som var människas rätt att slippa inordnas i en viss religion och de levnadsmönster som 
rimligtvis följer därmed. Att, såsom i ”Sverige – en pocketguide”, beskriva kristendom som den i 
Sverige dominerande religionen innebär en normering av kristendom av författaren. Denna 
normering upprätthålls av argumentationen inom diskursen om en kristen värdegrund som 
präglar författandet av boken. Här kan återknytas till problematiken om vad som egentligen 
menas med värdegrund, där man förr talade om demokratisk värdegrund i meningen av den etik 
som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. Som nämndes tidigare är det dock 
omöjligt att reservera grundläggande normer som uteslutande knutna till en religiös eller kulturell 
tradition. Att påstå att en demokratisk värdegrund automatiskt bygger på kristen, västerländsk 
tradition är således felaktigt då många värden och normer kan relateras till flera av de stora 
religiösa och kulturella traditionerna.77 Christer Hedin menar i ”Kristen tradition och västerländsk 
humanism” att vår värdegrund härstammar från en kristen tradition och den västerländska 
humanismen men, påpekar han, värdegrunden måste utvecklas i takt med att världen förändras. 
Vi behöver ta ställning till vilka ideal som ska bevaras och vilka vi rimligtvis bör förändra.78 
Problematiken ligger alltså inte i vari värdengrunden härstammar utan hur den utvecklats och 
formats av dem som ser sig som en del av denna  

Gestaltningen av den kristna värdegrunden förstärks genom bildmaterialet i ”Sverige – 
pocketguide”, där det under rubriken ”Skola” finns en bild föreställande en lärarinna med Bibeln 
under armen. Bibeln har ingenting med resten av texten att göra, som handlar om valet av 
inriktning på gymnasieprogrammet. Bilden förstärker argumentationen inom diskursen på så sätt 
att författaren porträtterar den kristna värdegrunden som central i det svenska samhället. Roth 
menar att det innebär en utmaning i en ”multikulturell invandrarstat” att formulera och sprida 
föreställningar om en gemensam samhällsidentitet som kan ses som acceptabel utifrån de flesta 
invånares perspektiv. Ambitionen har i traditionella multikulturella invandrarstater såsom USA, 
Kanada och Australien varit att skapa en gruppöverskridande kultur- och värdegemenskap. Detta 
har skett mot bakgrund av föreställningen att ingen etnisk eller religiös kultur kan göra anspråk på 
att vara den mest betydelsefulla ur officiell synvinkel. Det här kan dock vara svårt i länder med 
senare invandringshistoria, såsom Sverige, då problem uppstår i processen att göra den 
dominerande samhällskulturen mer öppen och anpassningsbar till de nya kulturerna. Detta gäller i 
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synnerhet i de fall då en religion eller kyrka har haft prägeln av att vara landets officiella.79 Den 
kristna värdegrunden som beskrivs i ”Sverige – en pocketguide” skulle, för att anpassas till de 
integrationspolitiska målen om en samhällsgemenskap, ställas i kontrast till alternativa 
värdegrunder och på så sätt bidra till skapandet av en gruppöverskridande kultur- och 
värdegemenskap.  

Reflektioner 
Den nationella diskursen visade sig tydligt i analysen av pocketguiden och kan kanske ses som en 
övergripande diskurs över de andra diskurser som avtäckts, migration, integration och svenskhet. 
Migrationen knyts till nationalstaten där invånaren alltså immigrerar till ett specifikt territorium, 
staten, vilket senare följs av en integrationsprocess där den kulturella aspekten av nationen blir 
viktig och invånaren anpassas till gemensamt språk och traditioner för att uppnå 
samhällsgemenskap. Man nämner i ”Sverige – en pocketguide” att språket är en viktig del i 
integrationen och att lära sig svenska är en nyckel till det svenska samhället. Den nationella 
diskursen blir också tydlig vid definitionen av det ”svenska” där man knyter beteenden och 
traditioner till etnisk tillhörighet, varefter man definierar etniskt och nationellt ursprung som: 

”Nationellt eller etniskt ursprung: vilket land någon kommer ifrån eller vilket folkgrupp någon 
tillhör.”80  

Etnicitet beskrivs alltså utifrån aspekter som land och folkgrupp vilka kan ses som fast bestämda 
där en nation kan anses bestå av en etnisk homogen majoritet. Då etnicitet kopplas till den 
nationalstatliga diskursen tycks det således vara lätt att glida in i diskussioner om etniska 
majoriteter respektive minoriteter. Dessa förhållningssätt blir även tydliga i diskursen om 
integration där det talas om majoritetsbefolkningens, de etablerade svenskarna, och 
minoritetsbefolkningens, de nya invånarnas, ömsesidiga ansvar för integration.  

Under analysen av ”Sverige – en pocketguide” ville jag veta vad boken egentligen argumenterar 
för. ”Pocketguide” antyder att boken ska betraktas som en guide till Sverige, innebär det också en 
guide till att bli svensk? Något egentligt svar på frågan står inte att finna i pocketguiden. 
Inledningsvis nämns dock att boken ska ses som just en informationsguide till det svenska 
samhället för att underlätta fortsatt informationssökande av läsaren, den nya invånaren. På så vis 
fyller pocketguiden sin funktion mycket väl, för det är en bra guide vad gäller den praktiska 
informationen. Vad som kommit fram av analysen är dock att det uppstår problematik vid 
beskrivningen av etnicitet, svenskhet och en övergripande samhällskultur. Inledningsvis finns, i 
pocketguiden, en problematisering av det essentialistiska kulturbegreppet som en gång präglade 
Sverige. Läsaren görs medveten om att det nu sätts värde på olikheter och Sverige som 
mångkulturellt land. Efter inledningen ryms inte längre några nyanserade beskrivningar och 
generaliseringar tar vid. Jag funderar över hur detta möjligtvis pekar på författarnas roll i ”Sverige 
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– en pocketguide” då inledningen är skriven av en annan författare än återstoden av boken. 
Kanske visar det att författaren givits stor plats och att pocketguiden därmed präglas av dennes 
syn på integration och svenskhet vilket sedermera får representera Integrationsverkets syn.  

En pocketguide av slag som denna fordrar ett språk som skiljer sig väsentligt från exempelvis 
forskningsrapporter innefattande förenklade formuleringar och generaliseringar. Analysen anser 
jag visar på problematiken kring dessa formuleringar och generaliseringar i ”Sverige – en 
pocketguide”. Det visar således att gestaltningen av integration och svenskhet i pocketguiden står 
i kontrast till Integrationsverkets officiella syn på dessa begrepp. Det innebär dock inte att man 
självklart kan göra en ny pocketguide som skulle vara fri från dessa problem. Analysen visar 
snarare hur en text i pocketform begränsar problematiseringar och nyanseringar av svåra begrepp.  

Sammanfattande slutsatser 
Syftet med analysen var att avtäcka hur Integrationsverket gestaltar sin syn på integration och 
svenskhet genom pocketguiden samt hur denna gestaltning sammanfaller med verkets officiella 
definition av integration. Analysen resulterade i att ett antal diskurser avtäcktes inom ramen för 
”Sverige – en pocketguide”, dessa diskurser var migration, integration, svenskhet och den kristna 
värdegrunden. Resultaten av hur diskurserna framställs i ”Sverige - en pocketguide” kan 
sammanfattas såsom nedan följer. 

Immigrationen till Sverige omfattas av två steg, nämligen immigration till staten vilken följs av 
immigration till samhällsgemenskapen. Uppehållstillståndet är ett första steg till Sverige vilken följs 
av en integrationsprocess där man förväntas lära sig det svenska språket och de svenska 
traditionerna som man sedan anpassar sig till. Svenskhetsdiskursen blir i ”Sverige – en 
pocketguide” tvetydig där svenskhet presenteras utifrån två olika perspektiv. Det ena perspektivet 
föreskriver en mångkulturell svenskhet som står fritt från den etniska tillhörigheten. Det andra 
perspektivet beskriver svenskhet och svenskar utifrån traditioner och etnisk tillhörighet, där 
svenskhet kopplas samman med dessa attribut. Dessa två perspektiv på svenskhet gör det svårt 
att avgöra när man egentligen kan betraktas som svensk enligt pocketguiden. Analysen visade 
även hur ambivalensen i svenskhetsbegreppet gör sig synlig även där det specifikt mångkulturella 
Sverige är ämnat att skildras. Detta syntes inte minst i beskrivningen av svenskhet och 
integrationsprocessen som gavs i ”Vi som redan bor här”. I den återkommande serien tolkade jag 
det som att önskan var att beskriva svenskhet just utifrån ett mångkulturellt perspektiv, något 
som dock inte blev fullt så tydligt i och med exempelpersonernas erfarenheter och redogörelser. 

Att integrationen är en ömsesidig process mellan etablerade och nya invånare framgår inte fullt så 
tydligt i pocketguiden då stor vikt läggs på den nya invånarens vilja till integration och 
anpassning. Även detta blir tydligt i ”Vi som redan bor här” där integrationsprocessen beskrivs 
som en ensidig process hos den nya invånaren. Att integrationsprocessen gestaltas så ensidigt i 
pocketguiden kan förvisso ha sin förklaring i att boken riktas till just nya invånare och dennes del 
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av integrationen. Här blir det emellertid ett glapp mellan Integrationsverkets officiella beskrivning 
av integration, som en ömsesidig process, och hur detta förmedlas i pocketguiden.  

Att betona den svenska kristna värdegrunden som man gör i pocketguiden har jag framställt som 
bekymmersamt då en problematisering uteslutits. Intressant är hur nya invånare förväntas tillägna 
sig företeelser som många infödda svenskar sällan reflekterat över eller ansett som en del av sin 
kultur. Här tänker jag bland annat på beskrivningen av midsommar utifrån den kristna traditionen 
vilket jag, utifrån min högst subjektiva referensram, inte känner igen mig i. Problematiken ligger i 
att normera den kristna värdegrunden som en för alla svenska invånare given värdegrund, vilket 
torde utesluta en stor grupp människor som betraktar sig som svenskar men inte delar just denna 
värdegrund. En utgåva av slag som ”Sverige – en pocketguide” ges ut i syfte att underlätta 
integreringen i det svenska samhället, men problematik uppstår då man genom just pocketformen 
tvingas anta, generalisera, normera och på så sätt begränsa sina uttrycksformer. Resultatet blir att 
stora grupper utesluts vilka därmed inte kan identifiera sig med bokens innehåll. 
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