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Abstract 
 

 

Author: Victoria Axelsson 

Title: Swedishness for Immigrants- A Qualitative Content Analysis of Civic Orientation for 

Newcomers. [Translated title] 

Supervisor: Malinda Andersson 

Assessor: Eva Palmblad 

 

The aim of this study is to examine the book About Sweden, a text provided by Swedish local 

authorities to non-EES immigrants moving to Sweden.  The study focuses on how Sweden, 

Swedishness and immigrants are portrayed in the book, focusing especially on discussion of 

the relationship between Swedish society and immigrants. Using qualitative content analysis, 

the text is methodically analysed in relation to racialization, paternalism, Swedishness theory 

and intersectionality. I conclude that traces of racialisation and paternalism are present in the 

book About Sweden, and that a power structure is visible through intersectional analysis. I 

also conclude that the relationship between Swedish society and immigrants are portrayed in a 

positive way.  

 

Keywords: Swedishness, immigration, Swedish society, racialisation, paternalism, 

intersectionality, civic orientation.   
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1.Problemformulering 
 

Varje år får Sverige nya medborgare i form av nyanlända med varierande kunskaper om 

landet. Dessa personer erbjuds samhällsorientering av den kommun de flyttat till. Under minst 

60 timmar får nyanlända lära sig om Sverige och hur det svenska samhället fungerar när det 

kommer till bland annat skola, arbete, högtider, sjukvård och hur politiken fungerar 

(Riksdagen, 2015). Under denna samhällsorientering delas det ut material i form av en bok 

som heter Om Sverige och finns att tillgå på 10 språk (utöver svenska)  i nedladdningsbar 

form (Information Sverige, 2015). Kravet för att få medverka på samhällsorientering är att du 

har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare samt att du inte får tillhöra ett EES-land 

(Schweiz inkluderat) eller vara gästforskare, gymnasiestuderande eller arbetskraftsinvandrare 

(Lunds kommun , 2015).  

 

Med hjälp av boken får de nyanlända lära sig om sitt nya land Sverige. Men vad är det för bild 

som förmedlas? Med utgångspunkt i boken har jag tänkt göra en kvalitativ innehållsanalys för 

att ta reda på vad för bild av svenskhet som förmedlas till de nyanlända. Eftersom många 

nyanlända kommer från andra delar i världen än Europa (Migrationsverket:1, 2015) är det 

möjligt att bilden och uppfattningen av Sverige som de får till stor del kommer från detta 

häfte. Med andra ord förmedlas via boken en slags ”sanning” om inte bara Sverige och 

”svenskar”, utan också om ”de nyanlända”. Mot denna bakgrund är det av vikt att undersöka 

vilka kategoriseringar som görs i boken Om Sverige. 

 

Lagstadgad samhällsorientering är förhållandevis nytt, lagen om att alla kommuner ska 

erbjuda nyanlända samhällsorientering blev verklighet 1 december 2010 (Riksdagen, 2015). 

Innan dess var det upp till varje kommun att själva fatta beslut kring hur nyanlända skulle lära 

sig om det svenska samhället. Syftet med den nya lagen är att nyanlända ska få lättare att 

träda in på arbetsmarknad och bli en del av samhället. I första hand ska samhällsorienteringen 

bedrivas på den nyanländes modersmål eller på ett annat språk som personen behärskar väl. 

Tanken med att bedriva samhällsorientering i klassrum är att ge de nyanlända tillfälle att 

reflektera och ställa frågor vid behov vilket inte hade varit möjligt om boken Om Sverige bara 
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hade delats ut i handen och att ansvaret låg på individen att läsa igenom den. Nu gås istället 

boken igenom i grupp vilket underlättar för individen om det finns frågor.  

 

Migration och integration är en stor del av socialt arbete idag. I takt med att det politiska läget 

världen över blir allt mer instabilt ser vi att krig resulterar i ett ökat antal asylsökande i 

västvärlden. Sverige har de senaste åren tagit emot ett ökat antal nyanlända i nivåer som 

endast kan mätas med 1992 (Migrationsverket:2, 2015) då det var krig i forna Jugoslavien 

samt att läget i Europa och övriga världen under 1990-talet var oroligt då många länder 

upplöstes. Det är av största vikt att personer som av olika anledningar lämnar sina hemländer 

för att bilda sig ett nytt liv i Sverige tas emot på ett så humant och icke kategoriserande sätt 

som möjligt. Detta för att underlätta dessa personers väg in i en så fungerande vardag och 

tillvaro som möjligt. Eftersom migration och integrationsprojekt är en del av socialt arbete går 

det att argumentera för att uppsatsen har relevans för socialt arbete. Socialt arbete utvecklas 

ständigt framåt och genomgår ständiga förändringar för att underlätta för människor, både för 

socionomer och för klienter. Blomberg (2008) menar att det är av vikt att utvärdera ett lands 

sociala insatser, antingen för att behålla den eller utveckla den.  Utan att undersöka de insatser 

som ges står det sociala arbetet still utan utveckling framåt. Det finns alltså en relevans i att 

undersöka de insatser som finns i samhället, uppfyller de kraven för ett bra socialt arbete eller 

behöver något förändras? 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Denna uppsats syftar till att analysera framställningar av Sverige, svenskhet och nyanlända i 

skriften Om Sverige. 

 

-Hur framställs Sverige och svenskhet? 

-Hur framställs nyanlända? 

-Hur framställs relationen mellan det svenska samhället och de nyanlända? 
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3. Kunskapsläget  
 

Det finns en väldigt relevant avhandling från Örebro Universitet som är skriven av Jenny 

Rosén (2013) som berör kategorisering kring invandrare. Det är en studie där fokus har legat 

på utbildningen SFI och vad för kategorier som skapas, vad för språk som används där syftet 

är att belysa de diskurser som utbildningen format genom åren. Avhandlingen är omfattande 

där observationsstudier har gjorts samt att olika läroplaner och statliga utredningar har 

analyserats. Studien består av bland annat av fyra artiklar som berör fyra ämnen. Den första 

artikeln berör diskursiva förändringar och kategorieringar inom Sfi, den andra artikeln 

skildrar förhållandet mellan statlig policy och lärandet i Sfi-klassrummen. Den tredje artikeln 

berör ett feministiskt och postkolonialt perspektiv där kategorierna svensk och invandrare 

analyseras utifrån föreställningar om genus och jämställdhet inom Sfi-utbildningarna. Den 

fjärde och sista artikeln skildrar relationen mellan lärande och identitetsskapande i 

klassrummen där fokus ligger på föreställningar om nation och kön.  

 

Även om studien har likheter med min finns det en del skillnader som är värda att ta upp. Mitt 

fokus ligger snarare på det material som tilldelas vid samhällsorientering medan fokus för 

ovan nämnda avhandling ligger på Sfi och vad för diskurser det skapar. Bådas mål är att ta 

reda på framställningar av kategorier men den stora skillnaden är ingången och omfattningen. 

 

Resultatet från studien visar att Sfi-utbildningen och dess mål har förändrats över tid. Från 

början var målet med Sfi att invandrare skulle lära sig svenska medan idag är målet snarare att 

forma personer som är anpassade för den svenska arbetsmarknaden.  

 

Det finns även en artikel som berör svenskhet och sexualitet som jag finner relevant i 

sammanhanget då den berör svenskhet som konstruktion. Den är skriven av Maria Bäckman 

(2010) från Uppsala Universitet och är publicerad i Tidsskrift for kjønnsforskning. Den 

svenska synen på en fri sexualitet är känd och kan tolkas som något svenskt och av den 

anledningen finner jag artikeln relevant trots att den är kopplad till sexualitet och inte 

invandrarskap (även om beskrivningar av invandrarskap förekommer). Bäckman menar att 

svenska politiker uttrycker en stolthet över den fria sexualiteten och ser det som ett nationellt 
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arv. Vidare menar Bäckman att det inte är förvånande att ”svenska” lösningar exporteras 

utomlands i syfte att minska sexuellt överförbara sjukdomar, aborter och ungdomsgraviditeter 

i hopp om att lösa andra länders problematik med förtryck och patriarkat. 

 

En intressant artikel behandlar stereotyper mellan integrerade och nyanlända från Karibien i 

Storbritannien. Trots att de integrerade karibianerna anlände till Storbritannien på 1940-talet 

anses de fortfarande ha samma kultur och känna mer tillhörighet med de nyanlända. De 

skillnader som finns mellan de två grupperna ignoreras eftersom det antas att de nyanlända 

automatiskt absorberas upp av de mer etablerade och tar efter deras beteende. Studien visar 

dock att det finns en skillnad mellan grupperna. De etablerade känner mer samhörighet med 

det brittiska samhället än det karibianska eftersom de bott i Storbritannien så pass länge 

medan de nyanlända är mer kluvna i sin uppfattning.Trots det anser utomstående (personer 

utan karibisk bakgrund) att dessa två grupper är en och samma grupp. De anses ha mer 

samhörighet med varandra än vad de etablerade karibianerna och resten av det brittiska 

samhället har. Artikeln är skriven av Tracey A. Reynolds 2012 och publicerad i Community, 

Work & Family.  
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4. Teori 
 
Den teori och teoretiska begrepp som kommer användas och som känns mest relevant är 

svenskhet, intersektionalitet, rasifiering och paternalism.  Med hjälp av dessa teorier och 

teoretiska begrepp kommer textens innebörd att tydliggöras.  

 

Svenskhet som teoretiskt begrepp kommer att användas för att tydliggöra vad som är svenskt 

och vad innebär det att vara svensk. Intersektionalitet används för att kartlägga 

maktstrukturer. Rasifiering innebär ett skapande av ”vi och dem”, en slags kategorisering. 

Eftersom texten är skriven av ”oss” för ”dem” är det en relevant teori. Paternalism är ett 

teoretiskt begrepp och ibland används paternalism inom socialt arbete. Det kan också skådas i 

informativa texter då dessa, beroende på läsarens förkunskaper, kan uppfattas 

dumförklarande. Av dessa anledningar har jag valt ovan nämnda teorier då jag tror mig få en 

intressant analys med hjälp av dem. 

 

 

4.1 Svenskhet som teoretiskt begrepp 
 

Katarina Mattsson (2005, s145) menar att svenskhet ofta uttrycks i samspel med 

invandrarskap, att svenskhet inte kan uttryckas utan att ha invandrarskap som motpol.  

 

I media har bilden av svenskhet förmedlats med hjälp av invandrare som motpol (Mattsson, 

2006, s.146). En underförstådd bild av svenskhet skapas genom en fixering av bilden av 

invandrare. Detta förstärker ett vi och dem-tänkande.  Bilden av vad som anses svenskt 

förmedlas som normen och eftersträvansvärt medan bilden av invandraren förmedlas med 

hjälp av olika sociala problem som exempelvis misshandel, bidragsbrott eller att bo i förorten. 

Det svenska blir med andra ord en grupp utan problem som kan försörja sig själv när mer 

positiva inslag om svenskar rapporteras och när mer negativa bilder av invandrare 

rapporteras. 
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Vidare skriver Mattsson (2006, s.145) att det på arbetsmarknaden har börjat efterfrågas mer 

”svenska” egenskaper. Invandrare uppmanas att investera i svenskhet för att få större chans på 

arbetsmarknaden. Samtidigt upplever många arbetsgivare att chansen för personer med 

invandrarbakgrund att få ett jobb beror på hur pass ”svenska” de framstår.  

 

Mattsson (ibid.) menar att svenskhet kan förstås som en position i ett maktlandskap och som 

har många likheter med andra typer av maktpositioner. Hon menar att det finns likheter med 

Norman Faircloughs (språkteoretiker och diskursanalytiker) syn som innebär att språk och 

språkanvändning är konstruerad av ”den sociala världen”. En grupp i samhället kan ha 

dominans över en annan grupp vilket både påverkar och påverkas av de sätt vi förstår och 

talar om omvärlden med hjälp av diskurser. När exempelvis media beskriver, och på så vis 

skapar mening om människor och dess samhälle, påverkar diskurserna hur människor känner 

och tänker.  

 

De grupper i samhället som har makten att skapa diskurser styr med andra ord hur samhället 

ska påverkas och vilka diskurser som kommer bli rådande. Med andra ord, diskurser med 

svenskhet som norm påverkas av personer som likställer sig med svenskar eller svenskhet. 

Detta påverkar också hur människor ser på sig själva och på andra människor samt hur de ska 

förhålla sig.  

 

 

4.2 Intersektionalitet som teori 
 

Tina Mattsson (2010, s.17) skriver att begreppet intersektionalitet kommer från engelskans 

intersection som betyder ”korsning” eller ”skärningspunkt”. Till skillnad från genusanalyser, 

som endast ställer kön mot varandra, kan intersektionalitet förklaras som när analys görs med 

hjälp av olika kategorier som skär in i varandra. De viktigaste begreppen i en analys med 

hjälp av intersektionalitet är kön, etnicitet, sexualitet, klass. På senare tid har även 

funktionalitet setts som ett viktigt begrepp att använda. Syftet med intersektionalitet är att 

analysera maktstrukturer.  
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Vidare skriver Mattsson (2010, s.18-19) att uppkomsten av intersektionalitet kan förklaras 

som ett svar på den kritik feminister riktade mot att genusforskning var väldigt ensidig. 

Genusforskningens huvudsyfte är att uppmärksamma de könsmaktsstrukturer som finns. 

Feminister började kritisera detta och menade att kategorin ”kvinna” kan tolkas på flera sätt. 

Det finns inte en typ av kvinna. Framförallt kritiserade feministerna att mallen av den kvinna 

som fanns var en vit medelklasskvinna vilket innebar att förtrycket av andra typer av kvinnor 

osynliggjordes. Var fanns svarta arbetarklasskvinnors eller lesbiska kvinnors berättelser? 

Enligt Mattsson (2010, s.19) kallas detta för the problem of difference, eller olikhetens 

problem. Intersektionalitet är ett sätt att synliggöra och analysera maktstrukturer och förtryck 

samtidigt som komplexiteten som människor har hanteras på bästa sätt. 

 

En analys med hjälp av intersektionalitet innebär att fokus ligger på hur ojämlikhet skapas 

inom en grupp men också mellan två grupper (Mattsson, 2010, s.20). Detta innebär att 

ojämlikhet mellan exempelvis män och kvinnor eller svensk och invandrare blir tydlig men 

det öppnar också upp för att en analys mellan män och män samt kvinnor och kvinnor blir 

tillgänglig. Mattsson (2010, s.20) nämner ett exempel att svenska kvinnor har en annan status 

på arbetsmarknaden än invandrarkvinnor. En sådan analys hade inte varit möjlig utan 

intersektionalitet (även om slutsatsen hade kunnat dras).  

 

4.3 Rasifieringsteori 
 

Ålund (2006, s.296) menar att rasifiering är en process där motsatsförhållanden mellan ett 

”vi” och ett ”dem” skapas. Kategorierna uppfattas som ”självreproducerande  sociala 

kollektiv” där ”vi” och ”dem” har sina skilda historier, åsikter, kultur och karaktär. Dessa 

skillnader, biologiska och/eller kulturella, ses som naturgivna och fungerar därmed som en 

gräns för vad ”de” kan bli. ”Dem” kan aldrig bli en del av ”vi”.  

 

Vidare menar Ålund (2006, s.297) att dessa kulturella och/eller biologiska skillnader används 

i syfte att på något vis markera en skillnad mellan individer eller grupper. Samtidigt hänger 

dessa ”skillnader” ihop med den samtida och historiska synen att ojämlikhet är något 

naturgivet vilket leder till att koloniala bilder lever kvar. Indirekt stöds detta med hjälp av 
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olika moderna former av åtskillnad där människor beskrivs som kulturellt annorlunda och 

därmed mindre värda. Detta bidrar till att olika typer av ojämlikhet i samhället upprätthålls. 

Gränser dras vilket resulterar i att människor ges olika positioner på arbetsmarknaden, vissa 

har en överordnad position medan andra ges en underordnad position vilket minskar deras 

chanser på arbetsmarknaden.  

 

Kultur används ofta som skäl till människors olikhet. Men vad är kultur egentligen? Ålund 

(2006, s.297) beskriver det som något som inte är naturgivet eller statistiskt. Det är inte ett 

oföränderligt arv eller bagage. Vidare är kultur inte heller något som går att finna i 

arvsmassan hos människor. Kultur är istället något som ständigt formas och omformas med 

hjälp av livsvillkor, värdesystem, normer och erfarenheter. Med andra ord ändras kultur hela 

tiden när människor är i kontakt med sin omvärld. Människor skapar kultur hela tiden i 

samspelet med andra människor.  

 

 

4.4 Paternalism som teoretiskt begrepp 
 

Swärd och Starrin (2006, s. 254-256) menar att inom socialt arbete innebär paternalism att 

individens valmöjligheter och/eller handlingar begränsas utan dennes medgivande. 

Anledningen till att detta görs är för individens eget bästa. Individen tycks inte själv kunna 

veta vad som är bäst för sig själv utan behöver någon form av hjälp från en ”expert”.  

Paternalism i socialt arbete kan vara när en klient vill ha en viss insats eftersom klienten anser 

sig bli hjälpt med denna men istället blir tilldelad en annan eftersom socialarbetaren anser att 

den andra insatsen skulle hjälpa mer. Paternalism kan beskrivas som när någon vet bäst om 

någon annan och visar det i ord eller gester. Vidare kan paternalism innebära att den som blir 

utsatt för det kan uppleva sig dumförklarad eller kränkt. Det kan vara att utövaren säger 

självklara saker eller sätter sig över den andres vilja eftersom utövaren anser sig veta bättre.   

 

Historiskt sett har paternalism varit en stor del i socialt arbete (ibid.). De som sökte hjälp 

ansågs ha ”personliga defekter” och saknade viljan att ta itu med sina problem. Fattiga ansågs 

ha sig själva att skylla för sin fattigdom eftersom de inte visste bättre. När de sökte hjälp 
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mötte de socialarbetare som minsann visste lösningen på deras problem vilket resulterade i att 

de fattiga kränktes. Genom historien har socialt arbete gått från att anse att klienten har sig 

själv att skylla för sina problem till att det finns många faktorer som kan orsaka problem för 

klienten. Klienten är inte längre likställd med sitt problem utan är numera en klient som har 

ett problem.  

 

 

5. Metod och metodologiska överväganden 

5.1 Metodval 
Efter noga övervägande föll valet på kvalitativ innehållsanalys. Detta efter att ha övervägt 

bl.a. kvantitativ innehållsanalys men kommit fram till att det finns en svårighet i att besvara 

syfte och frågeställningar på ett tillfredställande sätt med hjälp av dessa metoder.   

 

 

5.2 Kvalitativ innehållsanalys 
 

Bryman (2008, s.281) menar att innehållsanalys är en metod som rör analys av dokument och 

texter samt att dessa kan te sig i tryckt, handskriven eller elektronisk form. Vidare menar 

Bryman (ibid.) att syftet med en innehållsanalys är att på ett systematiskt och replikerbart sätt 

analysera innehållet utifrån redan förbestämda kategorier. Metoden är mycket flexibel och 

kan användas på ett stort antal olika medier.  

 

Vidare kan en innehållsanalys ske på ett kvantitativt eller ett kvalitativt sätt beroende på syftet 

med analysen. Låt säga att jag är intresserad av att undersöka hur massmedia skildrar aids. 

Vid en kvantitativ innehållsanalys är jag mer intresserad av hur många artiklar som finns, har 

de ökat i antal de senaste tio åren eller när började artiklar om aids dyka upp. Att räkna 

förekomsten av vissa ord som används i mina valda artiklar är också vanligt. Vid en kvalitativ 

innehållsanalys ligger intresset snarare att analysera hur aids och personerna som har det 

framställs eller vilka ord som används och vad dessa betyder. Anledningen till mitt val av en 
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kvalitativ innehållsanalys är att den stämmer bäst överens med mitt syfte och frågeställningar, 

en kvantitativ innehållsanalys framstår som direkt olämplig på grund av detta. 

 

Hsieh och Shannon (2005) menar att kvalitativ innehållsanalys har tre underkategorier; 

konventionell innehållsanalys, riktad innehållsanalys och summerande innehållsanalys (min 

översättning). Av dessa tre vill jag hävda att jag använder mig av riktad kvalitativ 

innehållsanalys. Hsieh och Shannon skriver att den riktade innehållsanalysen kan användas 

för att analysera fenomen som inte är färdiga (incomplete) och/eller skulle ligga till gagn av 

en vidare beskrivning eller utvärdering. Metoden används ofta för att bekräfta den valda 

teorin vilket ofta leder till bias, forskaren är mer benägen att hitta bevis för sin teori än för att 

motbevisa den. Vidare är den riktade innehållsanalysen mer strukturerad än exempelvis 

konventionell innehållsanalys då teorin ofta är en del av kodningen. Forskaren börjar sin 

kodning med att hitta huvudteman i texten för att sedan använda sig av teorin i matchning 

med underkategorierna.  

 

5.3 Metodens brister och förtjänster 
 

Bryman (2008, s.301) presenterar en del fördelar med analys av andra forskares data. Dessa 

fördelar speglar ett material som redan är tryckt vilket mitt material också är. Det är av den 

anledningen som jag finner dessa fördelar relevanta trots att jag inte ska använda mig av data 

från andra forskare utan dokument som används under samhällsorientering. Bryman (ibid.) 

menar att analys av andra forskares data spar tid och pengar eftersom materialet redan finns 

samt att det material som finns oftast är av god kvalitet. Det kan handla om att materialet som 

väljs ut för analys är nationellt och är genomfört av institutioner som Statistiska Centralbyrån. 

Så omfattande material är i princip omöjliga för studenter att genomföra på den korta tid det 

krävs att skriva en uppsats men kan ändå vara nödvändiga att få med för att få tyngd i 

uppsatsen. Genom att välja ett material som används vid samhällsorientering spar jag med 

andra ord både pengar och tid. Vidare skriver Bryman (2008, s.303) att ytterligare en fördel 

med analys av andra forskares data är att mer tid till själva analysen av datan blir möjlig 

eftersom insamlingen av data tenderar att ta mycket tid i anspråk vid annan typ av 

datainsamling såsom enkäter eller intervjuer.  
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Nackdelen med analys av andra forskares data är enligt Bryman (2008, s.304-305) det faktum 

att jag inte är bekant med materialet jag väljer. Det krävs tid att lära känna det utvalda 

materialet och faktiskt förstå vad jag läser. Vid insamling av egen data, exempelvis genom 

enkäter, är jag bekant med frågorna och materialet vid analysen och slipper på så vis avsätta 

tid för att förstå mitt eget material. Trots detta väljer jag ändå kvalitativ innehållsanalys som 

metod då jag tror att jag i slutändan vinner tid genom att exempelvis inte söka upp personer 

för intervju, göra intervjuguide och sedan genomföra intervjuerna för att efter det koda och 

analysera mitt material.  

 

5.4 Urval/Material  
 

Det material som jag har valt är en bok på 192 sidor med namnet Om Sverige. Det är den 

tryckta information som ges till nyanlända vid den så kallade samhällsorientering som 

kommunerna erbjuder. Boken Om Sverige består av åtta (8) kapitel där det på ett enkelt sätt 

beskrivs hur det är att leva i Sverige. Första kapitlet handlar om hur det är att komma till 

Sverige, sista kapitlet berör hur det är att bli gammal i Sverige och däremellan berörs alla 

delar i livet. Enkelt beskrivet handlar boken om livets resa från att skaffa barn, att arbeta samt 

att bli gammal.  

 

Boken består av 175 sidor exklusive, 192 sidor inklusive sökregister (index), och är skrivet på 

uppdrag av Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län. Det förekommer bilder 

på människor och natur men har aktivt valt att avstå från en analys av dessa.  

 

Jag ville ha ett material som används vid så många kommuner som möjligt för att få ett 

material som är så rikstäckande som möjligt. Efter att ha besökt några medvetet valda 

kommuners hemsidor för att få en bild av vad för information som finns tillgänglig för 

nyanlända såg jag ett mönster. De flesta kommuner länkade till samma hemsida för den som 

ville veta mer om Sverige, www.informationsverige.se. På denna hemsida fann jag sedermera 

en svensk version av det material som används vid samhällsorientering.  
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Urvalet skulle jag vilja beskriva som ett icke-sannolikhetsurval där strategiskt urval eller 

målinriktat urval är det som bäst skulle beskriva min väg till mitt material. Detta eftersom jag 

sökte mig till kommuners hemsidor för att veta mer och på så vis komma i kontakt med mitt 

material. Målinriktat urval beskrivs enligt Bryman (2008, s.392) som när en forskare inte har 

som syfte att välja respondenter eller material på ett slumpmässigt sätt. Syftet är snarare att 

välja ut respondenter, eller som i detta fall, ett material som har relevans för syfte och 

frågeställningar. Vidare skriver Bryman (ibid.) att ett målstyrt urval inte kan generaliseras till 

en population men det är heller inte något jag vill åstadkomma vilket innebär att jag inte ser 

det som ett hinder. Till skillnad från ett bekvämlighetsurval, som finns tillgängligt för 

forskaren under tillfälliga perioder, finns materialet som jag har valt ut tillgängligt för den 

som önskar och har gjort det i snart 5 (fem) år. Det kan vara nödvändigt att påpeka att under 

uppsatsens gång har materialet uppdaterats och finns nu i en femte upplaga. Jag har använt 

mig av version fyra av boken för analys eftersom det var den som fanns tillgänglig vid 

uppsatsens början. 

 

 

5.5 Bearbetning av empiriskt material 
 

Jag har läst igenom materialet grundligt och valt ut delar ur varje kapitel som lämpade sig bäst 

för att besvara mina frågeställningar. Fokus låg på att hitta stycken som beskriver Sverige, 

svenskhet, nyanlända och relationen mellan Sverige och nyanlända. Sedan bestämde jag mig 

för vilken teori som skulle användas för varje utvalt stycke. Bryman (2008, s.281) menar att 

det behövs förbestämda kategorier vid en innehållsanalys och mina kategorier kan liknas med 

den teori som jag använt mig av. Paternalism (nedvärderande, ”jag vet bättre”), Rasifiering 

(allt som kan knytas till ”vi och dem”), svenskhet och intersektionalitet (mest fokus på 

sexualitet). När jag knutit mina stycken till kategorier var det dags att välja ut vilka stycken 

som skulle användas då jag hade valt ut cirka 35 olika kategorier och stycken vilket kändes 

som väldigt många. Jag hade som mål att varje kapitel skulle användas vilket slutade i att 

majoriteten av kapitlen fick två stycken som skulle analyseras.  

 

 



17 
 

5.6 Metodens replikbarhet, reliabilitet och validitet 
 

Eftersom materialet finns tillgängligt för vem som helst och ser likadant ut varje gång det 

läses finns en stor chans att analysen är replikerbar, alltså möjlig att göra om för den som 

önskar. Bryman (2008, s.49) menar att replikation kan göras för att någon har en känsla av att 

resultaten av en undersökning inte stämmer. Vidare menar Bryman (ibid.) att repkliation inte 

är en vanlig företeelse inom samhällsvetenskaplig forskning.  

 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, innebär att resultaten från en undersökning skulle bli den 

samma om den gjordes en gång till (Bryman, 2008, s.49). Med största sannolikhet skulle 

resultaten återigen bli de samma om samma teorier och teoretiska begrepp användes samt det 

faktum att materialet är offentligt vilket innebär att den som önskar kan ta del av materialet.  

 

Validitet innebär att en bedömning görs huruvida de slutsatser som tagits av en undersökning 

hänger ihop eller inte (Bryman, 2008, s. 50). Ett exempel är om ett intelligenstest verkligen 

mäter intelligens eller inte och om det finns ett samband mellan intelligenstest och intelligens. 

Med andra ord innebär detta att det ska finnas ett samband mellan resultat och metod. Mäts 

det som är avsett att mätas? I detta fall innebär det om resultatet svarar på frågeställningarna, 

vilket det går att argumentera för att det gör. Resultatet mäter det som metoden och 

frågeställningar/syfte avser ska mätas.  

 

 

5.7 Etiska ställningstaganden 
 

Eftersom materialet är tryckt och redan framtaget av annan part utgår jag ifrån att personer 

som skildras på bilder som finns i materialet redan givit sitt samtycke till detta. Detta medför 

att jag inte behöver reflektera särskilt mycket kring etiska ställningstaganden, särskilt inte 

eftersom dessa bilder inte kommer användas för analys. Jag utgår med andra ord ifrån att 

Göteborgs Stad (som är upphovsgivare till materialet) har bett både fotografer och personer 

på bilder om sitt samtycke. 
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Vid insamling av eget material hade mina resonemang sett annorlunda ut. Vid enkät eller 

intervju hade avidentifiering skett och detta hade jag talat om för respektive respondent vid 

tillfället för intervju eller ifyllande av enkät. 

 

6. Analys och resultat 

 

Eftersom teorin har används som tema vid kodning av boken kommer analysen ske i enlighet 

med dessa teorier/teman. Analysen kommer således ske i den ordning som är presenterad 

under teorikapitlet. Vidare kommer jag att sidhänvisa löpande i analysen för att underlätta för 

den som vill hitta de citat som jag använder mig av.   

 

6.1 Svenskhet 

6.1.1 Vad är svenskhet? 

På sidan 23 ställs frågan om det finns något typiskt svenskt och vad det i så fall skulle kunna 

vara. Följande citat går att finna:  

 

Kulturer förändras hela tiden. Den är också olika för olika grupper. Det 

som kan ses som svenskt finns också i andra kulturer, till exempel att 

tycka om naturen. 

 

Svaret är att det egentligen inte finns någon typiskt svensk kultur eftersom det som finns i 

Sverige också finns i andra länders kultur. Det tas ändå upp några saker i ett försök att 

sammanfatta svenskar och svenskhet.  

 

De ämnen som tas upp i kapitlet ”Finns det något typiskt svenskt?” är naturen, det svenska 

språket, alkohol, tidsuppfattning samt svenskars syn på religion. Genom att välja dessa ämnen 

som det som utmärker svenskhet väljs andra drag aktivt bort och signalerar att detta är 

viktigast att nämna om svenskar. Indirekt kan detta också tolkas som ett antagande att detta är 
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värt att nämna eftersom att nyanlända inte är på detta sätt. Om det antogs som självklarheter 

att andra också var såhär hade dessa saker inte fått stå med som exempel på svenska drag. 

Genom att nämna att svenskar kommer i tid antas det att nyanlända inte gör det. Katarina 

Mattsson (2005, s.146) menar att bilden av svenskhet förmedlas med hjälp av invandrare som 

motpol samt att en underförstådd bild av svenskhet skapas genom en fixering av bilden av 

invandrare. Med andra ord behövs en bild av invandrare för att skapa en bild av svenskar. För 

att det ska vara värt att nämna att svenskar kommer i tid behövs det också ett ”vetande” eller 

ett antagande kring att nyanlända inte gör det. När vi fixerar en bild av nyanlända skapas en 

bild av svenskar och detta förstärker i sin tur ett vi och dem-tänkande.  

 

Vidare menar Bäckman (2010) att svenskar ofta inte resonerar kring sin egen svenskhet 

eftersom svenskheten är en norm. Tillhör du en norm i samhället behöver du aldrig tänka på 

din identitet, du bara flyter med. Andra personer ser upp till dig och vill vara som dig. 

Svenskar är norm i Sverige, men även internationellt är Sverige ett av de länder som är rikast 

och har ett gott rykte. Kan det vara därför det är svårt att definiera vad som är typiskt svenskt? 

Att andra ser upp till svenskar och har aldrig haft anledning att reflektera över den svenska 

identiteten och av den anledningen är den så svårdefinierad? 

 

Bäckman (2010) menar utifrån sina egna studier att tillhör en person det skikt i samhället som 

är normen reflekterar den personen inte över sin svenskhet och vad det innebär. Personer som 

inte tillhör normen reflekterar desto oftare kring svenskhet och vad det innebär samt jämför 

skillnader och likheter mellan svenskhet och ursprungslandet.  Bäckman (2010) menar också 

att i sina studier har hon sett att svenskheten ofta är en icke-fråga för de som identifierar sig 

som svenskar. Hon menar också att många som studerat konstruktionen ”svenskar” och 

”invandrare” vittnar om att svenskar inte reflekterar över sin svenskhet. En återkommande 

slutsats är att svenskhet är en normalitet och som är ”så oomtvistad att den inte syns”. 

 

6.1.2 Jämställdhet och jämlikhet 

Tre sidor (s. 106-108) tillägnas jämställdhet och jämlikhet. Detta är en viktig fråga och något 

som debatteras ständigt i svensk politik. Det är något som berör alla och således viktigt att 

informera nyanlända om. Boken Om Sverige har som syfte att informera om Sverige och vad 
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som är svenskt och eftersom tre sidor tillägnas jämställdhet och jämlikhet kan det tolkas som 

att dessa ämnen är något typiskt svenskt och som svenskar är stolta över. Sverige är ett av de 

mest jämställda och jämlika länder i världen men som boken också nämner finns det en del 

kvar att arbeta med.  

 

I boken framträder bilden av en jämställd svensk man samtidigt som den svenska kvinnan inte 

är helt jämställd med mannen. Kvinnor arbetar ungefär lika mycket som män men män 

arbetar inte lika mycket som kvinnor i hemmet. Män har börjat ta mer ansvar hemma men 

ännu tar kvinnor det största ansvaret. På sidan 107 finns följande: 

 

Tidigare sköttes mycket av arbetet i hemmet av kvinnan. I dag tar de 

flesta männen i Sverige större ansvar i hemmet. Kvinnor arbetar 

ungefär 28 timmar i veckan i hemmet. Män arbetar ungefär 20 timmar 

i hemmet. Arbete i hemmet betyder till exempel vård av barn, arbete i 

trädgård, tvätta bilen eller städa och diska. 

 

Män arbetar mer i hemmet nu än tidigare men problemet med att kvinnor inte har samma 

möjligheter på arbetsplatser tas också upp. Kvinnor tjänar mindre pengar och kvinnor har 

svårare att nå riktigt höga positioner på arbetsmarknaden. På sidan 107 finns följande: 

 

I Sverige är det många kvinnor som arbetar jämfört med andra länder. 

Ungefär 80 procent av alla kvinnor mellan 20 och 64 år arbetar. Men 

på arbetet är det inte jämställt. Kvinnor brukar få lägre löner än män. 

Det finns inte så många chefer som är kvinnor. Fler män startar egna 

företag. 

 

Som stycket säger är det inte jämställt på arbetet. Men jämförs Sverige med andra länder har 

Sverige kommit en längre bit på vägen. Molina och de los Reyes (2006, s.303-304) menar att 

jämställdhet och jämlikhet har blivit en del av den svenska självbilden. Tanken bakom att få 

in kvinnor på arbetsmarknaden var att det var slöseri med mänskliga resurser att de flesta 
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arbetare var män. Sveriges produktivitet skulle ökas och det inrättades speciella lösningar för 

att underlätta för kvinnor att börja arbeta. Bland annat dagis (numera förskola) inrättades 

eftersom kvinnor i mindre utsträckning arbetade och istället var hemma med barnen.  

 

Men, att bara använda sig utav kön för att beskriva den ojämställdhet som fortfarande finns på 

arbetsmarknaden gör att bilden blir tämligen onyanserad. Det är inte bara kvinnor som grupp 

som nekas tillträde till vissa positioner utan det finns en annan typ av diskriminering som gör 

att vissa jobb endast går till vita medelålders män. 

6.2 Intersektionalitet 
 

På sidan 106 förklaras en intressant skillnad mellan jämställdhet och jämlikhet: 

 

Jämlikhet och jämställdhet betyder olika saker. Jämställdhet handlar 

om jämlikhet mellan män och kvinnor. Jämlikhet är när alla människor 

har samma värde och behandlas lika. 

 

Jämställdhet är när det finns en likvärdighet mellan könen medan jämlikhet går bortom kön 

och inkluderar alla typer av människor oavsett kön. Detta kan ses från ett genusperspektiv och 

ett intersektionalitetsperspektiv i den mån att ett genusperspektiv endast ser kön medan 

intersektionalitet ser mer än kön och inkluderar sexualitet, etnicitet och klass. Med ett 

intersektionalitetsperspektiv går det att förklara den ojämlika fördelningen på 

arbetsmarknaden som även inkluderar nyanlända. Trots att Sverige är ett av de mest 

jämställda och jämlika länder i världen finns det en utbredd diskriminering även här. Detta 

kan förklaras tydligare med intersektionalitet som innebär att kön spelar roll men även 

etnicitet, klass och sexualitet. Eftersom vita heterosexuella män från en övre eller medelklass 

är normen är det ofta det som indirekt efterfrågas på arbetsmarknaden. Avviker en person från 

något av detta kan det bli svårare att få tillträde på vissa positioner.   

 

Tina Mattsson (2010, s.25) menar att arbetsmarknaden är mer komplex än att bara kunna 

skådas utifrån kön. Analyser av arbetsmarknaden är bristfälliga i den mån att den tenderar att 
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bara se kön och inte exempelvis kön kombinerat med etnicitet. Mattsson (ibid.) menar att 

etnicitetsforskningen mest har fokuserat på invandrarmän och att genusforskningen har 

fokuserat på den svenska kvinnan vilket har resulterat i att invandrarkvinnan har glömts bort. 

En stor del av de som arbetskraftsinvandrade på 1950-1970-talen var kvinnor och 

osynliggörandet av dessa kvinnor har fått konsekvenser då bilden av invandrarkvinnan idag är 

att hon inte arbetar och istället är hemmafru och tar hand om barnen. Vidare menar Mattsson 

(2010, s.26) att den stereotypa bilden av invandrarkvinnor som finns idag och den stereotypa 

bilden av den svenska kvinnan som en frigjord och arbetande kvinna är konsekvenser av att 

forskningen systematiskt har osynliggjort invandrarkvinnor. Rosén (2013) menar i sin 

forskning att inom Sfi positioneras kvinnor födda i andra länder än Sverige som mindre 

jämställda sina män, de är förtryckta offer. Även detta spär på bilden av den svenska kvinnan 

som frigjord och invandrarkvinnan som förtryckt och icke jämställd.  

 

På sidan 108 finns följande citat: 

 

Synen på homosexualitet har förändrats mycket på kort tid i Sverige. 

Homosexualitet är mer accepterat nu än förr. Det finns idag lagar som 

skyddar homosexuella, bisexuella och transpersoner från att behandlas 

sämre än andra. 

 

Sverige har lagar som skyddar HBTQ-personers rättigheter. Bland annat får HBTQ-personer 

numera gifta sig i kyrkan och adoptera barn men trots det är HBTQ-personer inte en norm. 

Detta visas tydligt genom att ägna dessa personer ett eget stycke men även genom den 

diskriminering som HBTQ-personer upplever. Heteronormen är stark även i Sverige. 

Mattsson (2010, s.63) menar att sexualitet är en maktordning i samhället. Detta visar sig 

främst genom att par med samma kön upplever det problematiskt att visa sin kärlek offentligt. 

Ofta måste en så enkel gest som att hålla hand med varandra tänkas igenom, kan vi göra det 

här och nu utan att riskera blickar eller glåpord? Vidare menar Mattsson (2010, s.64) att 

HBTQ-personers sexualitet ofta ifrågasätts i den mån att heterosexuella frågar varför HBTQ-

personer ofta talar om sin sexualitet eller partner. Ofta måste HBTQ-personer ”komma ut” 

inför nya personer, kanske kollegor, och av den anledningen uppfattas det som att HBTQ-
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personer ”alltid” pratar om sin sexualitet. Normen är heterosexualitet och om någon nämner 

något annat uppfattas det som avvikande. När en heterosexuell kvinna på sin lunchrast 

berättar att hon och hennes man gick på bio i helgen är det ingen som reagerar över hennes 

sexualitet. Hade en kvinna däremot sagt att hon och hennes fru gick på bio hade det uppfattats 

som att hon ”hela tiden” måste prata om sin sexualitet.  

 

Knutagård (2007, s.145) beskriver Rubins sexuella värdehierarkiska cirkel där de sexuella 

handlingar som befinner sig i samhällets ”välsignade” mitt är de som ”rör sig inom hemmets 

sfär, i en frivillig, icke-kommersiell, monogam tvåsamhet, mellan två personer av motsatt 

kön, ur samma generation, utan sexuella hjälpmedel och med syftet att sätta barn till världen”.  

All sexuell aktivitet som är motsatt till detta hamnar i en egen cirkel utanför denna inre cirkel 

och ses som normbrytande. Tina Mattsson (2010, s.65) menar att den sexualitet som finns i 

cirkelns mitt är accepterat medan beteende utanför antingen ses som oaccepterat eller hamnar 

i ett gränsland för vad som är accepterat. Vidare menar Mattsson (ibid.) att Rubins sexuella 

värdehierarkiska cirkel gör det möjligt att förstå vad som konstrueras som normgivande och 

även se hur denna konstruktion görs med hjälp av en uppdelning mellan det normala och 

onormala. I denna uppdelning finns en över –och underordning och det är med hjälp av denna 

över –och underordning som gör det möjligt att säga att sexualitet är en maktordning i 

samhället.    

 

Som ovan nämnt står det i boken Om Sverige att acceptansen för HBTQ-personer i Sverige är 

större idag än förr. Trots detta genomsyras boken av heteronormativitet vilket är mest tydligt i 

kapitel 5 som handlar om att bilda familj och leva med barn. På sidan 122 går följande utdrag 

att finna:  

 

I Sverige är det ofta både mannen och kvinnan som tillsammans tar 

viktiga beslut om familjen. 

 

Detta syftar på den klassiska kärnfamiljen med mamma, pappa och barn vilket utesluter 

väldigt många andra typer av familjer. Inte någonstans nämns det om vilka andra typer av 

familjer som finns i Sverige. Att inte berätta detta kan tolkas på många sätt. Det kan tolkas 
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som att det fortfarande anses annorlunda och att det inte är en norm att en familj kan bestå av 

två mammor eller två pappor. Nyanlända riskerar att få bilden att det inte finns några andra 

familjer än den klassiska kärnfamiljen. Molina och de los Reyes (2006) menar att jämlikhet 

och jämställdhet är något som är typiskt svenskt. Sverige är ett föregångsland i många frågor, 

däribland rättigheter för homosexuella där Sverige var ett av de första länderna i världen som 

tillät homosexuella att gifta sig och adoptera. Genom att inte nämna andra former av 

familjekonstellationer kan det också tolkas som en förnekelse av något som är typiskt svenskt. 

 

Vad är en familj? Svaret på frågan är olika i olika kulturer och 

samhällen. I vissa delar av världen ses släkten eller gruppen man 

tillhör som en del av familjen. I Sverige räknas oftast bara föräldrar, 

syskon och barn som familj. 

 

På sidan 104 förklaras lite närmare vad en familj innebär. En familj ser olika ut i olika 

kulturer men i Sverige är det ofta föräldrar, syskon och barn som räknas till familj. Denna 

beskrivning är könsneutral till skillnad från tidigare citat där familj beskrivs som en man och 

en kvinna som har delat ansvar för familjen.  

 

Heterosexualitet och familjer som består av föräldrar med motsatta kön är vanligare än par 

med samma kön men är fortfarande vanligt. Enligt RFSL (2015) är det svårt att mäta andelen 

homosexuella i ett land eftersom det fortfarande finns diskriminering och förtryck vilket gör 

att människor har svårt att komma ut men menar att forskning i Sverige och internationellt 

pekar på att det finns mellan 5-10% homosexuella världen över. I ett land som Sverige skulle 

det innebära cirka 475.000–950 000 homosexuella (min uträkning om vi antar att Sveriges 

befolkning är 9.5miljoner).   

 

Intersektionalitet används för att analysera maktstrukturer i samhället (Tina Mattsson, 2010, 

s.19) och som tidigare visat är sexualitet en maktstruktur i samhället. Genom att inte nämna 

andra typer av familjer eller parrelationer tillåts dessa maktstrukturer fortgå utan förändring. 

Det går också att argumentera att eftersom den klassiska kärnfamiljen är vanligast är det den 

som bör stå som exempel i boken och visst kan det vara så att majoriteten ska vara det 
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exempel som används. Det kan dock ses som problemetatiskt att inga andra relationer nämns 

trots att det är vanligt vilket resulterar i att 475.000–950 000 (min uträkning) människor 

diskrimineras på grund av deras sexuella läggning vilket inte var bokens syfte.  

 

För att göra en intersektionell analys av arbetsmarknaden och andra instanser i samhället 

krävs fler komponenter än kön eller sexualitet. Det behövs etnicitet och klass samt att de 

kombineras. Med hjälp av dessa komponenter kan en intersektionell analys göras (Tina 

Mattsson, 2010, s.17).  Genom en intersektionell analys framträder maktstrukturer i samhället 

och berättar vem som har mest makt och vem som får tillträde till vissa positioner i samhället. 

Sexualitet är en maktstruktur i sig men genom att sätta det i samband med etnicitet, klass och 

kön framträder en mer nyanserad bild av det maktlandskap som finns i samhället. Med hjälp 

av citaten på föregående två sidor är det tydligt att kvinnor i en heterosexuell relation tar mer 

ansvar i hemmet än män samt att kvinnor arbetar i mindre utsträckning än män och har 

svårare att nå höga positioner på arbetsmarknaden. Det är också tydligt att trots alla 

rättighetslagar för HBTQ-personer anses heterosexualiteten som norm. Slutsatsen i en 

intersektionell analys blir att en heterosexuell man har mer makt på exempelvis 

arbetsmarknad än en homosexuell kvinna. Tillförs komponenten etnicitet resulterar det i att en 

homosexuell man med mörkare hudfärg har mindre makt än en vit heterosexuell kvinna. 

Eftersom normen är vit hudfärg och den mörkare hudfärgen anses normbrytande innebär detta 

att en nyanländ (med antagandet att den nyanlände har mörkare hudfärg) inte besitter samma 

makt som den vita kvinnan. Detta beror på att sexualitet inte är synligt med blotta ögat vilket 

resulterar i att trots att den mörkare homosexuella mannen är man inte har samma makt som 

den vita heterosexuella kvinnan. Sexualitet syns inte men kön och etnicitet gör ofta det. Män 

har mer makt än kvinnor, vit hudfärg är normen. Mörk hudfärg värderas lägre än kvinnligt 

kön. Av den anledningen diskrimineras personer med mörk hudfärg oftare än andra kategorier 

i samhället. 
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6.3Rasifiering 

6.3.1 Bankkonto 

 

På sidan 64 beskrivs vad ett bankkonto och kontokort är och hur den nyanlände ska gå 

tillväga för att skaffa dessa.  

 

De flesta personer har ett bankkonto och ett bankkort. Med 

bankkortet kan du ta ut pengar från en automat. Du kan också 

använda kortet när du handlar i en affär. För att få bankkonto och 

kontokort måste du prata med banken. 

 

De flesta svenskar har ett bankkonto och även ett bankkort samt vet hur dessa fungerar. 

Genom att i boken beskriva vad dessa saker är förutsätts det att nyanlända inte vet det och en 

skillnad mellan svenskar och nyanlända uppenbarar sig. Med antagandet att en skillnad 

mellan grupper finns kan detta tolkas som rasifiering. Ålund (2006, s.297) menar att 

rasifiering används i syfte att markera en skillnad mellan individer och/eller grupper vilket det 

indirekt görs i detta stycke när ett sådant antagande görs.  Detta i sin tur påverkar hur svenskar 

ser på andra grupper, däribland nyanlända. Det påverkar också nyanlända i den mån att de ser 

vilken bild svenskar har av dem, att svenskar tror att nyanlända faktiskt inte vet vad ett 

bankkonto och/eller bankkort är. Detta förstärker istället skillnader mellan svenskar och 

nyanlända när syftet med samhällsorientering är att underlätta etableringen av nyanlända 

genom att informera dem om sitt nya hemland.  

 

Som tidigare nämnts kan det tolkas att informationen om bankkonto och bankkort tilldelas 

eftersom det antas finnas en skillnad mellan svenskar och nyanlända när det gäller kunskaper 

om betalningssystem. Genom att informera om detta förstärks skillnader mellan grupper, ”vi” 

och ”dem” har skilda betalningssätt. Nyanlända riskerar att skjutas ännu mer längre ifrån 

gruppen svenskar. Tanken bakom informationen kan vara att hjälpa nyanlända in i det 

svenska samhället och på så vis bli etablerade men konsekvenserna kan även bli det motsatta 

eftersom det skapas skillnader mellan grupper istället för att föra dem samman. 
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6.3.2 Kat 

 

På sidan 158 finns följande:  

 

Kat är en växt som odlas i bland annat Afrika. Den räknas som en drog i 

Sverige. Att sälja eller själv ha kat kan ge långa fängelsestraff och höga 

böter. 

 

Totalt en sida tillägnas droger, alkohol och tobak och den enda drogen som nämns är kat trots 

att kat inte är den vanligaste drogen i Sverige. De vanligaste drogerna i Sverige är istället 

cannabis, amfetamin och kokain (CAN, 2015). Kat förekommer men är inte en vanlig drog på 

den svenska marknaden. Att nämna att kat är en olaglig drog i Sverige kan tolkas som ett 

antagande om att det är en vanlig drog utomlands eftersom det informeras om att den är 

olaglig i Sverige. 

 

Enligt polisen är användandet av kat nästan uteslutande koncentrerat hos invandrarmän som 

kommer från Afrikas horn (Drugsmart, 2015). Det kan med andra ord vara viktigt att 

informera om att kat är olagligt i Sverige och kan ge böter och fängelse. Samtidigt är det 

också viktigt att inte generalisera kring olika etniska gruppers missbruk av droger. En sådan 

generalisering kan skådas ur ett rasifieringsperspektiv som, även här, förstärker skillnader 

mellan grupper där ”vi” i Sverige inte använder kat men ”de” gör det. Ålund (2006, s.296) 

menar att inom rasifiering uppfattas ”vi” och ”dem” inneha olika historier, åsikter och kultur. 

Genom att endast informera om kat, med antagandet att endast invandrare använder det, 

förstärks skillnaderna mellan gruppen invandrare och gruppen svenskar. En konsekvens av 

detta är att invandrare får svårare att räkna sig till gruppen svenskar eftersom de antas vara så 

olika jämfört med svenskar.   

 

Vidare kan stycket tolkas som att kat är den enda drogen som invandrargrupper använder sig 

av. Droger är ett utbrett problem världen över och generaliseringar kring vilka etniciteter som 

använder vilka droger bör undvikas. Missbruket av kat finns överallt, inte bara på Afrikas 
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horn samt att missbruket av cannabis, amfetamin och kokain finns överallt även det, inte bara 

i Sverige.  

 

6.4 Paternalism 

6.4.1 Mat 

 

En underton av paternalism går att tyda på många ställen i boken. Tydligast kan paternalism 

skådas i kapitel 7 som utmärker sig på det viset att hela kapitlet är en uppmaning till den 

nyanlände att göra si eller så. Inte alla exempel kommer från kapitel 7 (även om fler än så kan 

användas).  

Följande går att finna på sidan 156 under rubriken ”Tips för barn”:  

 

Barn behöver äta nyttig mat på bestämda tider. Då kan de växa och 

utvecklas på rätt sätt. Barn ska äta samma mat som vuxna. 

 

Detta är hämtat från kapitel 7 som heter ”Att vårda sin hälsa i Sverige”. Vidare står följande 

att finna, även det på sidan 156, men under rubriken ”Tips för vuxna”:  

 

Om du vill gå ner i vikt ska du inte äta så mycket potatis, ris, pasta och 

bröd. Du ska helst låta bli godis, chips, kakor och choklad. 

 

Ovanstående två citat har paternalistiska drag. Här förutsätts nyanlända inte veta vad bra och 

hälsosam mat är. Det går också att fråga sig om inte detta räknas som allmänt vetande världen 

över att om en person vill gå ner i vikt måste hen äta mindre av vissa saker? Visserligen är 

Sverige ett västland där utseendefixeringen är stor och där löpsedlarna nästan dagligen pryds 

av tips på olika bantningskurer vilket innebär att i Sverige är det allmänt vetande att för att gå 

ner i vikt måste vissa saker i ens diet uteslutas. Men säkerligen kan nyanlända dra slutsatser 

kring att vikt och mat har ett samband trots att inga löpsedlar om den senaste 

bantningsmetoden finns. Det framstår snarare som disciplinering av de nyanlända än att i all 

välmening informera om bra och dålig mat. 
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Att skriva information kring vad som är bra att äta i en bok som riktar sig till nyanlända kan 

tolkas som ett antagande att nyanlända inte vet vad ”bra” mat är och hur en person bör äta. 

Detta har paternalistiska drag eftersom detta antagande görs. Att informera om detta görs i all 

välmening men får konsekvenser då det kan upplevas som nedvärderande för nyanlända som 

läser detta. Som Swärd och Starrin (2006, s.254) skriver ”Man utgår ifrån att individen inte 

vet vad som är bäst för henne själv utan det är en fråga för experter”.  

 

Matkulturer ser dessutom olika ut världen över och vad ”svenskar” anser som bra mat kanske 

någon annan inte gör. Västvärlden har inte någon absolut sanning på vad någon ska äta och 

därför blir det fel att ”tipsa” om svensk syn på mat när alla kanske inte delar samma 

uppfattning. Alla människor har en självbestämmanderätt över vad som en person vill och bör 

äta, det är upp till varje enskild individ att bestämma vad som ska finnas på tallriken.  

 

 

6.4.2 Skolplikt 

 

Under rubriken ”Skolplikt” på sidan 128 står det:  

 

I den svenska skolan är undervisning i sexualitet och samlevnad en del 

av läroplanen. Sverige har haft undervisning i sexualitet och samlevnad 

i över 50 år. 

 

Sex och samlevnad som ämne i skolan är det enda ämnet som tas upp vilket leder till frågan 

varför det är det enda ämnet som tas upp. Kan det vara så att det antas att sex och samlevnad 

väcker starka känslor och är ett känsligt ämne för många? Att det av den anledningen är 

viktigt att nämna att i Sverige är det ett ämne som funnits i över 50 år och är fullt acceptabelt? 

Många kan vara konservativa och vill inte att deras barn ska lära sig om sex och samlevnad 

eftersom det då skulle få ungdomen att vilja ha sex. Vissa konservativa delstater i USA har 

ingen sex och samlevnadsundervisning med hänvisning till att ungdomar då börjar ha sex 

(RFSU:1, 2015, RH Reality Check, 2015). Många troende vill exempelvis inte att det ska 
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läras ut om evolution eftersom det är inget de tror på. Istället tror de på att Gud skapade allt. 

Varför står det inget om att Sverige lär ut evolutionsteorin? 

 

Det är nästan som att det förväntas en kulturkrock och av den anledningen försvaras sex och 

samlevnadsundervisning med att Sverige har haft det i 50 år. Det kanske inte blir någon 

kulturkrock, vi vet egentligen ingenting om vad den generelle nyanlände tycker om sex och 

samlevnadsundervisning. Det finns dock en del som har avstått från sex och 

samlevnadsundervisning med hänvisning till religiösa skäl men det är numera inte möjligt 

(RFSU:2, 2015). Det kan alltså finnas viss relevans att ägna sex och samlevnadsundervisning 

ett eget stycke i boken. 

 

Sverige kommer troligtvis inte ge upp sex och samlevnadsundervisning bara för att några få 

kanske inte vill att sitt barn ska lära sig om det men det är en intressant motsättning (med 

antagandet att det finns en) mellan vad ”vi” och ”dem” tycker. ”Vi” tycker att det är bäst att 

lära ut sex och samlevnad men det är inte säkert att det är rätt. Forskning visar dock att sex 

och samlevnad gör att unga har ansvarsfullare sex än de som inte får undervisning alls (RH 

Reality Check, 2015). Samtidigt kvarstår det att Sverige inte har någon rätt att påtvinga 

människor något de inte vill eller tror på. Det är dessutom en tolkningsfråga vad som är 

ansvarsfullt sex, är det när skydd används och minskade tonårsgraviditeter och aborter eller är 

det avhållsamhet?  

 

Det kan ses som paternalism att lära ut sex och samlevnad, att när beslutet att lära ut sex och 

samlevnad togs ansåg regeringen att det var för allas bästa som det ska läras ut. Sverige var 

som land väldigt tidigt med att ha det som obligatoriskt i läroplanen och många motsatte sig 

beslutet (RH Reality Check, 2015).  
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6.4.3Vid arbetsintervjun 

 

På sidan 81 finns följande råd till nyanlända när de sökt ett jobb och får komma till en 

arbetsintervju: 

 

• Första intrycket är viktigt – se till att klädsel, humör och utseende är 

bra när du kommer till arbetsplatsen och ska hälsa på den som 

intervjuar dig. 

• Skaka hand – det kan vara bra att skaka hand med den som ska 

intervjua dig, det ger ett bra intryck.  

• Kom i tid – om du är försenad kan du förstöra dina chanser. 

 

Efter att ha jämfört dessa råd med Arbetsförmedlingens råd vid arbetsintervju 

(Arbetsförmedlingen, 2015) framstår dessa råd som speciellt framtagna för nyanlända och inte 

för svenskar. Arbetsförmedlingen råder arbetssökande att bland annat ta reda på information 

om företaget, förbereda frågor och tänka igenom vad du vill ha ut av jobbet. Listan med råd 

från Arbetsförmedlingen är lång och fokuserar mycket på förberedelser. Ju mer förberedd du 

är, desto större chans att du gör bra ifrån dig på intervjun och därmed får jobbet. De tre råden 

som står i boken Om Sverige fokuserar istället på själva intervjun och inte på förberedelser. 

Den nyanlände ska göra ett bra intryck via sitt utseende, ta i hand och komma i tid för att få 

jobbet.  

 

Det kan dessutom vara fel att uppmana nyanlända att ta i hand. Svenskar tar varandra i hand 

tämligen obehindrat men det finns kulturer och religioner där kroppskontakt med andra 

människor är främmande. Visserligen är syftet med boken att informera om hur svenskar gör 

och hur Sverige fungerar som land men en uppmaning att bryta sin tradition kan tolkas som 

att inte respektera människors olika sätt att vara. Det kan också ses som mindre respektfullt att 

anta att andra religioner inte tar i hand, inte heller att framställa det som att svenskar alltid tar 

i hand. Det kan också ses som en självklarhet att svenskar tar i hand, så självklart att det kan 

vara onödigt att nämna det. Vidare kan det uppfattas för nyanlända att de måste ta i hand på 

en arbetsintervju för att få jobb vilket kan resultera i ett dilemma där de måste välja mellan sin 



32 
 

kultur och ett jobb. Det finns olika sätt att hälsa på främmande människor och det hade varit 

önskvärt att nämna att andra sätt också är godtagbara, exempelvis lägga höger hand över 

hjärtat för att sedan buga lite lätt. 

 

För en svensk är det troligtvis självklart att komma i tid till en arbetsintervju. Daun (1994, 

s.166) presenterar resultat från en studie där 80 % av de tillfrågade svenskarna svarade ”ja” på 

frågan ”Blir ni irriterade på personer, som inte är ordentliga och punktliga?”. Även i andra 

länder ställdes samma fråga med varierande svar där resultatet visar att svenskar svarade ”ja” 

i större utsträckning. Det ska dock tilläggas att studien kan ifrågasättas då frågan kan 

uppfattas olika i olika länder och kulturer. Vidare menar Daun (ibid.) att en italienare som 

regelmässigt kommer 20 minuter försent ändå kan svara ”ja” på frågan och då mena de som 

kommer en timme försent till avtalade möten. Frågan och svaret talar egentligen inte om vad 

punktlighet och/eller ordning är, om det är att komma prick 14.00 till ett avtalat möte eller ej.  

 

Som tidigare skrivet görs ett antagande om nyanlända när punktlighet nämns som viktigt.  

Antaganden om andra bör undvikas då det kan få konsekvenser i form av att nyanlända kan 

känna sig dumförklarade. Återigen kan paternalistiska drag skådas i dessa tre punkter, vem är 

det som säger att dessa tre punkter inte är självklara också för nyanlända? Troligtvis är råden 

skrivna i välmening men råden går att tolka på många sätt, dels ur ett paternalistiskt synsätt 

där antaganden görs kring vad en nyanländ vet om hur en intervju bäst görs. Dessutom antas 

det indirekt att det sätt som nyanlända får jobb i sina hemländer skiljer sig åt från det svenska 

sättet. Hade det antagits att en arbetsintervju eller vägen till ett jobb såg lika ut världen över 

hade det svenska sättet inte behövts informeras om. Det hade i så fall uppfattats som 

självklarheter. 

 

6.4.4 Boende 

 

På sidan 46 beskrivs praktiska saker som är bra att tänka på när du bor i lägenhet. Följande 

citat går att finna:  
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Alla hus i Sverige är byggda för att vara varma på vintern. Husen är 

känsliga för fukt. Det kan lätt bli skador om lägenheten sköts på fel 

sätt. När du städar lägenheten ska du bara använda lite vatten. Du ska 

se till att alla golv och andra ytor blir torra. Om du ser att en kran eller 

vattenledning läcker eller droppar ska du alltid säga till hyresvärden. 

Lägenheten har ventiler för att rensa bort fuktig luft. Därför är det 

viktigt att ventilerna är öppna året om. 

 

I citatet går det att utläsa att det lätt blir skador på lägenheten om den sköts på fel sätt. Det kan 

tolkas som att det förutsätts att nyanlända inte vet hur en lägenhet ska tas hand om och därför 

måste viktiga råd såsom att använda sparsamt med vatten när det moppas (och inte stora 

mängder) läras ut. Detta har paternalistiska drag i den mening att ”vi” känner att detta måste 

läras ut för ”vi” vet att nyanlända inte vet hur en lägenhet bäst tas hand om för att undvika 

skador. Vidare nämns ordet ”hyresvärd” vilket indirekt tyder på ett antagande att nyanlända 

inte har råd att köpa sig ett boende utan uteslutande bor i hyreslägenheter. Dessutom antas de 

nyanlända komma från varma, fuktiga länder eftersom det nämns att lägenheterna är byggda 

att vara varma på vintern. Då är det kallt utomhus och därför kan det vara bra att informera 

om att lägenheterna klarar av att behålla värmen. Det blir således inte kallt inomhus på 

vintern, endast utomhus.  

 

Citatet består av korta men informativa meningar som har en paternalistisk ton. Swärd och 

Starrin (2006, s.254) menar att paternalism bland annat är när någons valmöjligheter och 

handlingar begränsas med hänvisning till att någon annan vet bättre. Nyanlända som 

informeras om detta får informationen mot sin vilja. De antas behöva det. Dessutom 

uppmanas de att leva på ett visst sätt (ha ventiler öppna och städa med lite vatten) eftersom 

någon annan vet bättre. Vidare finns det en paternalistisk ton i citatet i den mån att det kan 

uppfattas som dumförklarande.    
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6.4.5 ID-kort 

 

Paternalism går att urskilja på väldigt många ställen i boken. Det är nästintill omöjligt att inte 

göra det i en bok med ett informativt syfte som vänder sig till så många personer. Det går inte 

att veta vem som vet vad, för många kanske mycket i boken är självklarheter medan det för 

andra blir en aha-upplevelse. Trots att paternalism finns på flera ställen finns det också delar 

som inte innehåller paternalism och som är väldigt tydliga i sin information. Ett sådant 

exempel går att se på sidan 86 där det finns en beskrivning över tillvägagångssätt för att 

skaffa ID-kort.  

 

Du som är folkbokförd i Sverige och har fyllt 13 år kan få ett 

identitetskort, id-kort, från Skatteverket. Kortet gäller i fem år. Så 

här ansöker du om id-kort: 

 

1. Betala för id-kortet innan du går till Skatteverkets kontor. Det 

kostar 400 kronor. Pengarna ska du sätta in på Skatteverkets 

bankgiro- eller plusgirokonto (bankgiro 389-0100 eller plusgiro 50 

40 62-1). Spara kvittot. Det ska du visa upp när du lämnar in din 

ansökan. 

2. Gå till något av Skatteverkets kontor. Om du är under 18 år 

måste du ha en vårdnadshavare med dig. En vårdnadshavare är en 

person som har det juridiska ansvaret för den som är under 18 år. 

På Skatteverkets kontor måste du visa vem du är. Det kan du göra 

på två olika sätt: 

• visa godkänd id-handling eller 

• ta med en person som kan ge intyg på vem du är 

 

Tillvägagångssättet är tydligt beskrivet utan paternalism. Det är relevant att beskriva 

tillvägagångssättet ingående då många steg måste göras för att få hämta ut ett ID-kort. 
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Trots att det finns ställen i boken där paternalism förekommer och där det inte förekommer 

menar Swärd och Starrin (2006, s. 254) att utövandet av paternalism inom socialt arbete 

tyvärr är vanligt då socialt arbete slits mellan två poler. Den ena är paternalism där klienten 

kan utsättas för moraliska pekpinnar och uppleva hjälpen som förnedrande. Den andra är 

underlåtenhetsmakt vilket innebär att klienten inte får den hjälp som önskas eftersom ärendet 

lågprioriteras eller att klienten nekas hjälp. Det kan med andra ord vara svårt att undvika att 

vara informativ utan att ha inslag av paternalism i boken Om Sverige när motpolen är att inte 

göra något alls för att underlätta för nyanlända i sitt nya liv i Sverige. Syftet med boken är 

trots allt att underlätta etableringen av nyanlända och då är det av relevans att informera om 

Sverige. Dock kan vissa uppleva boken som dumförklarande.  

6.5 Relationen Sverige och nyanlända 

 

Det övergripande temat i boken är hur allting fungerar i Sverige samt att alla har rätten att 

uttrycka sina åsikter och bör också göra det. Slutar människor uttrycka sig slutar exempelvis 

politiken och demokratin i Sverige att fungera. Detta kan tolkas som en direkt uppmaning att 

nyanlända också ska yttra sina åsikter och att även nyanländas åsikter räknas precis lika 

mycket som andras. Det står skrivet i boken att allas åsikter är lika mycket värda och det blir 

som en signal till nyanlända att Sverige accepterar dem och ger de nyanlända det finaste som 

finns, rösträtt och åsiktsfrihet oavsett etnicitet, kön eller sexualitet.   

 

Vidare bygger demokratin på att alla är aktiva i sina åsikter, att alla diskuterar och skapar 

opinion. Annars fungerar inte politiken. Men hur fungerar det för de personer som kommer 

från ett land där folkets åsikter inte är värda något eller t.o.m. att de straffas för att uttrycka 

åsikter? Risken finns att dessa personer inte vågar. Det kan då vara bra att boken finns, 

eftersom det tydligt talar om att i Sverige är allas åsikter värda något. I Sverige får vem som 

helst bli politiker och alla över 18 år (och med medborgarskap) har rösträtt. Vem som helst får 

bli medlem i ett parti och vem som helst kan påverka. Det framgår tydligt vilket är bra för de 

som läser boken och tvekar inför att yttra åsikter.  
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Relationen mellan det svenska samhället och nyanlända visas tydligt i boken, inte minst i 

kapitel 6 som heter ”Att påverka i Sverige”. Hela kapitlet kan ses som att de nyanlända släpps 

in i politiken, att nyanlända inte ses som mindre värda utan precis lika mycket värda av det 

svenska samhället. Det är ett positivt kapitel som andas hopp. Andemeningen är att om inte ni 

nyanlända yttrar era åsikter så fungerar inte demokratin. Nyanlända uppmanas till friheten att 

yttra sina politiska åsikter och bli en del av Sverige. På sidan 139 står det:  

 

När du röstar väljer du vilket parti du vill stödja.  

 

Detta kan tolkas som att nyanlända bjuds in i det svenska samhället och markeringen att alla, 

även nyanlända, har rätten att säga sin mening blir tydlig.  

Det blir också tydligt på sidan 98 att relationen mellan det svenska samhället och de 

nyanlända porträtteras som god. Här erbjuds de nyanlända att engagera sig i folkrörelser och 

föreningsliv. Många svenskar har ett fritidsintresse och de nyanlända tipsas om att gå med för 

att skaffa sig ett större kontaktnät och snabbare lära sig språket. Andemeningen är att de 

nyanlända är mer än välkomna till dessa aktiviteter. 

 

Fritid kallas den tid då man är ledig från arbete och skola. Många i Sverige är 

med i föreningar eller har särskilda intressen på sin fritid.Om du har ett 

särskilt intresse på fritiden har du chans att skapa ett större nätverk och få 

fler kontakter i det svenska samhället. För dig som är ny i landet är fritiden 

ett sätt att få nya vänner och snabbt lära dig svenska språket. 

 

I bokens tidiga sidor (sidan 12) går följande förklaring till integration att läsa:  

 

Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. Det betyder 

att alla ska känna sig som en del av det svenska samhället. 

 

Bokens syfte är att integrera nyanlända in i det svenska samhället och därför är det självklart 

att förslag på hur den nyanlände kan hitta en väg in i samhället beskrivs. Däremot kan det bli 
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enformigt om ansvaret läggs på individen själv att hitta denna väg. Svenska folket måste 

också ta emot nyanlända med öppna armar för att integration ska funka, annars känner sig 

nyanlända inte som en del av det svenska samhället (som är definitionen på integration). 

Tracey A. Reynolds (2012) menar i sin forskning att etablerade och nyanlända ofta ses som en 

och samma grupp trots att etablerade kan känna samhörighet med sitt nya land. Detta beror på 

att utomstående betraktar etablerade som nyanlända och inte som en del i samhället. Vidare 

nämner Reynolds att trots att studien är gjord i Storbritannien och handlar om invandrare från 

Karibien kan liknande mönster skådas runt om i världen. För att bli fullt etablerad krävs att bli 

och känna sig som en del av det nya (i detta fallet svenska) samhället. Det spelar alltså ingen 

roll hur mycket invandrare känner sig som en del av det svenska samhället, det svenska 

samhället måste också se invandrare som en del av det. Reynolds menar att det kan vara svårt 

att bli en del av samhället eftersom utomstående betraktar invandrare som nyanlända oavsett 

hur länge de bott i landet. Ansvaret för integration och etablering ligger alltså både på 

samhället och på individen.  
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7. Avslutande diskussion 
 

Jag vill börja med att nämna att under analysens gång har en ny reviderad upplaga av boken 

Om Sverige publicerats. Den nya upplagan har inte tagits hänsyn till utan fokus har legat på 

den upplaga som var aktuell när jag började skriva min uppsats. Jag kan dock inte låta bli att 

undra om jag var något på spåren då den nya upplagan inte innehåller de stycken jag fastnade 

för.  

 

Mina slutsatser av analysen är att det finns spår av paternalism och rasifiering i boken Om 

Sverige. Det går också att göra en intersektionell analys av boken som visar det finns en, i min 

mening, oavsiktlig maktstruktur i boken som främst ter sig i heteronornativitet och en 

ojämlikhet mellan könen samt att den invandrade kvinnan har glömts bort inom forskningen. 

Min slutsats kring relationen mellan det svenska samhället och de nyanlända är att det i boken 

porträtteras som en bra relation. Nyanlända uppmanas att delta och bli en del av samhället. 

Men genom en intersektionell analys framträder en annan bild, nämligen att nyanlända har 

mindre makt i samhället eftersom etnicitet är en komponent i en intersektionell analys. Det 

vita idealet styr vilket resulterar i en ojämn maktfördelning i det svenska samhället. Det står 

inte tydligt någonstans i boken att det finns en diskriminering på arbetsmarknaden i Sverige 

vilket resulterar i att inte hela sanningen om arbetsmarknaden blir synlig. Det skrivs däremot 

att kvinnor har svårare att nå vissa poster och att de tjänar mindre vilket är diskriminering. 

Diskussionen kring om det hade varit rätt eller fel att ge nyanlända hela bilden av den svenska 

arbetsmarknaden lämnar jag därhän, intressant är det däremot att kvinnors diskriminering tas 

upp men inte diskriminering som exempelvis beror på etnicitet.  

 

Vidare är det intressant att boken kan tolkas som en disciplinering av nyanlända. Det råder ett 

skötsamhetsideal i Sverige där goda medborgare eftersträvas. Boken blir intressant just för att 

den talar om hur den skötsamme svensken är och lever sitt liv vilket ses som ett ideal 

eftersom skötsamhet genomsyrar hela boken. Även socialt arbete kan i stort tolkas som ett 

arbete som går ut på att fostra goda medborgare där detta skötsamhetsideal lärs ut till klienten. 

Det ska också tilläggas att socionomer till stor del är de som håller i samhällsorientering där 

denna bok används vilket ger substans i min poäng. Socialt arbete är både problemlösande 
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och förebyggande. Jag skulle vilja hävda att samhällsorientering med hjälp av boken Om 

Sverige är att arbeta förebyggande. Med andra ord, med hjälp av boken förebyggs sociala 

problem vilket kan ses som en del i resurssparande. Det finns ett resurssparartänk i att lära ut 

förebyggande. Genom att berätta om samhället sparas både tid och resurser eftersom det 

underlättar för nyanlända att slippa vissa problem samt lättare komma in i samhället. Finns ett 

sådant tänk blir det intressant att fråga sig själv för vem som denna samhällsorientering finns 

till för, det svenska samhället som sparar resurser eller den nyanlände som underlättas i sin 

väg in på arbetsmarknad och svenska samhället?  

 

Min analys av boken Om Sverige påvisar att den innehåller både bra och mindre bra stycken. 

Genom analys och utvärdering är det möjligt att förbättra boken vilket också görs 

regelbundet. Detta visar att min analys är av relevans. Boken Om Sverige som användes av 

mig för analys är den fjärde svenska upplagan av boken vilket talar för att uppdateringar görs 

och att det finns en medvetenhet kring att vissa stycken kanske inte är så neutrala som kanske 

är önskvärt. Tack vare att utvärderingar görs leder detta till en ny förbättrad och mer neutral 

version.  

 

Avslutningsvis vill jag säga att det är viktigt att alla insatser inom socialt arbete regelbundet 

undersöks och ifrågasätts. Det är då som viktiga förändringar kan ske. Utan att undersöka och 

utvärdera något är det svårt att bedöma om insatsen får önskad effekt eller inte. Det är också 

viktigt att påpeka att mina slutsatser enbart är min version av sanningen och att det är en 

tolkningsfråga om mina slutsatser verkligen är sanna.  
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