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Sammanfattning 

I ett mångkulturellt samhälle blir frågor om integration, nationell identitet och svenskhet 

aktuella. Dramakomedin Sveriges bästa svensk har skapats som en insats för att påverka 

samhällsdebatten kring dessa ämnen och uppmana en att fundera på vem som är svensk och 

bryta ner fördomar som existerar i samhället. Syftet med denna studie är att undersöka vilka 

slags diskussioner, i relation till filmen, som skapas hos en grupp med utlandsfödda svenskar 

och en grupp med svenskfödda svenskar. Syftet är även att undersöka om diskussionerna kan 

relateras till det bakomliggande syftet och målen med filmprojektet. För att undersöka detta har 

teorier om organisationers kommunikationsstrategier och teorier om att använda humor för att 

påverka tankebanor använts. Två fokusgruppsintervjuer har ägt rum varav en med svenskfödda 

svenskar och en med utlandsfödda svenskar för att kunna hitta likheter och skillnader i 

diskussionerna mellan grupperna. Analysen visar att syftet med att inleda diskussion uppnås 

hos båda grupperna, om än på olika sätt. Den svenskfödda gruppens diskussioner handlar 

mycket om problematisering av svenskhet och den utlandsföddas diskussioner om anpassning 

och tillhörighet. Gemensamt för de båda grupperna var att de ansåg att integration inte bör 

handla om assimilation. De menade också att humorgenren för denna typ av fråga var 

problematisk då humorn, enligt dem, delvis skymde filmens budskap. Frågorna kring svenskhet 

och integration visar sig vara aktuella och denna typ av insats, med film, är en viktig del av 

samhällsdebatten. 

 

Nyckelord: Svenskhet, integration, humor, Sveriges bästa svensk, strategisk 

kommunikation 

  



 

 

 

Abstract 

In a multicultural society, questions like integration, national identity and swedishness become 

of immediate importance. The comedy-drama Sveriges bästa svensk was created as a 

contribution to affect the public debate on these issues and encourage people to think about 

what is swedish, and to break down prejudices that exist in the society. The purpose of this 

study is to examine what kind of discussions develop in relation to the film. The purpose is also 

to examine if these discussions can be related to the purpose and goals of the film project. To 

examine this, theories about communications strategies of organisations and theories of humor 

to affect way of thoughts have been used. Two focus group interviews took place, whereof one 

with swedish-born swedes and another with foreign-born swedes to be able to find similarities 

and differences in the discussions between the groups. The analysis shows that the purpose, to 

start a discussion, is accomplished within both groups albeit in different ways. The discussion 

within the group of swedish-borns is mainly about the problematization of swedishness and the 

discussions within the group of foreign-borns is mainly about adjustments and belonging. The 

groups mutually believe that integration should not be about assimilation. They also agreed that 

the genre of humor for this type of question was problematic because the film, according to 

them, lost its message. The questions regarding swedishness and integration proved to be 

current and this type of effort, using film, is an important part of the public debate. 

 

Key words: Swedishness, integration, humor, Sveriges bästa svensk, strategic 

communication    
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1. Inledning 

 

1.1. Introduktion 

“Det här är lyckligaste dagen! (...) Jag ska bli svensk!” 

(Sveriges bästa svensk, 20161) 

 

Det säger huvudkaraktären, Hussein Hashemi, i filmen Sveriges bästa svensk när han får det 

efterlängtade beskedet att han ska bli svensk medborgare. Förmodligen är detta en tanke som 

finns hos många invandrare när de äntligen får det där beskedet. Att bli svensk medborgare kan 

ha stor betydelse för många människor som i Sverige har flytt från krig och osäkerhet till 

trygghet i Sverige. Ett medborgarskap kan föra med sig en känsla av trygghet och frihet. Men 

frågan är om dessa människor verkligen känner den där tillhörigheten och känslan av att vara 

en del av det svenska samhället? Räcker det med endast ett papper för att bli svensk? Frågan 

vad svenskhet och integration innebär är svår att svara på. Den har blivit särskilt aktuell idag 

på grund av flyktingsituationen i världen och det ökade antalet människor på flykt som kommit 

till Europa och Sverige (Karén, F. chefsred. 2016, hämtad 2016-12-162). Debatten har, bland 

annat, kommit att handla om möjligheter till integration, och Studieförbundet Vuxenskolan och 

ABFs filmprojekt Sveriges bästa svensk är ett försök till att bidra till diskussionerna om och 

arbetet med integrationen. 

 

I filmen Sveriges bästa svensk tas frågor om integration och svenskhet upp. Vad menas med 

integration? Vem är svensk och när blir man egentligen svensk? Vad är typiskt svenskt? Syftet 

med filmen är att ta upp frågor om integration och människors sökande efter tillhörighet och att 

skapa diskussion om vad svenskhet är. Utifrån de mål som sattes upp för filmen, som 

exempelvis ökad insikt och förståelse om invandrares situation och att se bortom hud- och 

hårfärg, och arbetet med den, är vi intresserade av att undersöka vilka diskussioner filmen 

väcker (Ansökan om bidrag, 20153). 

 

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=jTsPG4T4vnw 
2 http://www.svd.se/om/flykten-till-europa 
3 Ansökan om bidrag till integrationsprojekt, 2015, 

https://www.uppsala.se/contentassets/3e963114069b415ea3e5f4791fd630c3/28-scn-ansokan-om-bidrag-

studieforbund-vxskolan-abf.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=jTsPG4T4vnw
http://www.svd.se/om/flykten-till-europa
https://www.uppsala.se/contentassets/3e963114069b415ea3e5f4791fd630c3/28-scn-ansokan-om-bidrag-studieforbund-vxskolan-abf.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/3e963114069b415ea3e5f4791fd630c3/28-scn-ansokan-om-bidrag-studieforbund-vxskolan-abf.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/3e963114069b415ea3e5f4791fd630c3/28-scn-ansokan-om-bidrag-studieforbund-vxskolan-abf.pdf
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I och med flyktingkrisen i Europa, med över en miljon flyende människor som tog sig över 

medelhavet år 2015 (Karén, F. (chefsred.) 2016, hämtad 2016-12-16) så har dessa frågor också 

diskuterats mer än någonsin idag. En rapport från undersökningsföretaget Novus (2016, hämtad 

2016-12-164) visar att invandring och integration ses som den viktigaste politiska frågan i 

opinionsundersökningar bland svenska folket. En annan rapport, med beslut från regeringen, 

från 2006 (Kamali,red. 20065), “Den segregerade integrationen” handlar om svensk 

integrationspolitik och vad som måste förändras och förbättras för att minska segregationen. 

Kamali skriver i förordet till rapporten att integrationen sedan 1975, inom det officiella arbetet, 

har präglats att gälla invandrarna och deras behov av att integreras i det svenska samhället. 

Kamali (2006) menar att samhället kan delas upp i två grupper med skilda egenskaper, det är 

en grupp med svenskar och en grupp med invandrare. Den svenska gruppen ses som integrerad 

och behöver därmed inte integrationspolitik medan den andra gruppen med invandrare behöver 

det, och detta arbete ska ledas av svenskar. Svenskheten blir då den eftersträvansvärda normen 

för att integreras i samhället och målet för social sammanhållning. Kamali (2006) menar att 

integrationen som allmän politik har blivit en särpolitik för “de andra” och att det har bidragit 

till ökad segregation och desintegration i samhället. Istället, för en lyckad integration och en 

social sammanhållning bör politikens huvudmål vara att skapa lika möjligheter, lika rättigheter 

och lika utfall för alla, oavsett kön, hudfärg och etnicitet. Detta ska kunna göras genom att 

minska socioekonomiska klyftor och bekämpa den strukturella diskrimineringen (Kamali, 

2006). 

 

Då detta är en viktig och aktuell samhällsfråga är det relevant att undersöka vilka slags 

diskussioner filmen Sveriges bästa svensk ger upphov till och det är även viktigt att undersöka 

de olika åtgärder och aktiviteter som görs i samhället kring integrationsfrågor. Sveriges bästa 

svensk har som syfte att genom humor skapa debatt och ifrågasätta dagens syn på svenskhet 

och integration. Men hur diskuteras dessa ämnen i relation till filmen? Finns det skillnader på 

de slags diskussioner som filmen skapar hos dem som är födda i Sverige och de som inte är 

det?  

 

Denna uppsats skrivs inom området Medie- och kommunikationsvetenskap, med inriktning på 

strategisk kommunikation och kommunikation om social förändring. Detta då filmen Sveriges 

                                                 
4 http://novus.se/wp-content/uploads/2016/08/c3f39bd094c0ea44eac17169edccb55e.pdf 
5 http://www.regeringen.se/contentassets/8abbae5ea9c540f4b8a34bc905bb8752/den-segregerande-integrationen-

sou-200673 

http://novus.se/wp-content/uploads/2016/08/c3f39bd094c0ea44eac17169edccb55e.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/8abbae5ea9c540f4b8a34bc905bb8752/den-segregerande-integrationen-sou-200673
http://www.regeringen.se/contentassets/8abbae5ea9c540f4b8a34bc905bb8752/den-segregerande-integrationen-sou-200673
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bästa svensk kan betraktas som ett exempel på en kommunikationsinsats från organisationer 

inom det civila samhället för att, på en viss nivå, förändra tankar och beteenden och på så sätt 

bidra till opinionsbildning i samhället. 

   

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka diskussioner som uppstår kring begreppen 

svenskhet och integration i relation till filmen Sveriges bästa svensk. Uppsatsen ämnar 

undersöka hur sättet att förmedla ett budskap kring svenskhet och integration med hjälp av 

filmen tas emot, och vilka slags diskussioner som uppstår hos två fokusgrupper där den ena 

består av svenskfödda svenskar och den andra av utlandsfödda svenskar. Syftet är även att 

relatera gruppdeltagarnas utsagor, efter att ha sett filmen, till det bakomliggande syftet och den 

målsättning som aktörerna bakom filmen har formulerat. 

 

1.2.1. Forskningsfråga 

Utifrån syftet lyder den övergripande forskningsfrågan: 

- Vilka slags diskussioner om svenskhet och integration skapar filmen hos en grupp 

svenskfödda och en grupp utlandsfödda svenskar, och hur kan dessa diskussioner 

relateras till filmprojektets syfte och mål? 

 

För att kunna svara på forskningsfrågan utgår vi från dessa frågeställningar: 

1. Vilka tankar och diskussioner kommer till uttryck i gruppdiskussioner efter filmen? 

2. Kan de diskussioner som förs i fokusgrupperna relateras till det syfte och de mål som 

filmens initiativtagare och producenter har formulerat, och i så fall hur? 

3. Vilka åsikter har gruppdeltagarna kring användning av filmen för att belysa integration?  

4. Vilka skillnader i diskussionen finns mellan de två grupperna? 

 

1.3. Disposition 

Här kommer en redogörelse för uppsatsens övergripande struktur. Kapitel två består av en 

ämnesbakgrund där filmens handling beskrivs översiktligt och även vilka aktörer som ligger 

bakom filmen och deras syfte och mål med projektet. Därefter tas, för uppsatsen relevanta, 

definitioner av begrepp upp. Här definieras integration och assimilation. Dessa har många olika 

definitioner, därför är det viktigt att konkretisera vilka definitioner som uppsatsen utgår från. 
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Därefter kommer en forskningsbakgrund där tidigare forskning om ämnet som vi är intresserade 

av gås igenom för att kunna relatera till vår egen studie. Sedan, i kapitel tre, redovisas det 

teoretiska ramverk och de teoretiska begrepp som används i analysen av gruppintervjuerna. I 

kapitel fyra, metod och material, förklaras valet av fokusgrupper och hur urvalet och 

genomförandet av intervjuerna har gått till. Här tas även frågor om validitet och reliabilitet upp. 

Analysmetod presenteras för att sedan avslutas med metoddiskussion och etiska överväganden. 

I kapitel fem, redovisning av fokusgruppsdiskussioner, redovisas gruppdeltagarnas svar och 

kopplas till uppsatsens undersökningsteman och frågeställningar. I kapitel sex, analys, 

analyseras redovisningen av fokusgruppsdiskussionerna i relation till bakomliggande syfte och 

teorier om kommunikationsstrategier och humor som ett sätt att ändra tankebanor. I kapitel sju, 

slutsats och avslutande diskussioner, återkopplar vi och svarar på frågeställningarna för att 

sedan i den avslutade diskussionen koppla till forskningsbakgrund. Uppsatsen avslutas med 

förslag till framtida forskning. 
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2. Bakgrund 

 

2.1. Ämnesbakgrund 

I inledningen har samhällskontexten tagits upp. Ämnesbakgrunden här tar istället upp vad 

Sveriges bästa svensk är för något. Först presenteras en översiktlig beskrivning av filmens 

handling och några specifika nyckelscener. Sedan beskrivs vad och vilka som ligger bakom 

Sveriges bästa svensk, dess aktörer och deras syfte och mål med filmprojektet. 

 

2.1.1. Sveriges bästa svensk 

Sveriges bästa svensk är en dramakomedi som handlar om Hussein Hashemi, hur han en dag 

får beskedet att han ska bli svensk medborgare och hur han bestämmer sig för att han ska bli 

Sveriges bästa svensk. Tittaren får sedan följa hans resa mot att bli svensk och flera roliga, 

obekväma och tänkvärda situationer uppstår på vägen. Hussein, som börjar kalla sig själv för 

Hasse, försöker hitta det som är typiskt svenskt genom att bland annat köpa svensk mat. Han 

bjuder sedan in säljarna i butiken som hjälpte honom att hitta svensk mat till en svensk fest dit 

också grannen Ove blir bjuden. Under festen bjuds det på jul-, påsk- och midsommarmat, och 

naturligtvis den riktigt svenska kebabpizzan. Hasse passar också på att fråga Ove hur en svensk 

man är, något som inte visar sig vara helt lätt att svara på. Istället för att säga vad som är svenskt 

berättar Ove om vad som inte är svenskt. Någon i stan som skrattar väldigt högt är förmodligen 

en norrman och om det på en tom buss sätter sig någon bredvid en då är det inte heller en svensk. 

 

Under filmens gång får tittaren också se hur jobbigt Hasses fru tycker det är att inte känna igen 

sin man och hon förstår inte varför det är så viktigt att bli svensk. I slutet av filmen, efter ett 

samtal med sin mamma, inser Hasse att han inte kan bortse från sin bakgrund längre och måste 

acceptera sig själv för den han är. Han är nu Hussein igen och han kan aldrig bli helt svensk 

men det är han glad över och han blir älskad för precis den han är (Sveriges bästa svensk, 

20166). 

 

2.1.2. Bakom Sveriges bästa svensk 

Sveriges bästa svensk är ett filmprojekt producerat av Populate, ägt av Studieförbunden ABF 

och Studieförbundet vuxenskolan i Uppsala län, finansierat av Uppsala kommun tillsammans 

med Länsstyrelsen i Uppsala län och Arbetsförmedlingen Uppsala (Populate, 2016, hämtad 

                                                 
6 https://www.youtube.com/watch?v=jTsPG4T4vnw 

https://www.youtube.com/watch?v=jTsPG4T4vnw
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2016-12-197). Sveriges bästa svensk är en dramakomedi som genom humorn behandlar sociala 

frågor om integration, svenskhet, identitet och tillhörighet. Till filmen tillkommer även 

studiematerial som består av diskussionsfrågor och övningar (Sveriges bästa svensk. 

Studiematerial. Hämtad 2016-12-19). 

 

Valet av humor, menar Fredrik Sjöberg som representant för Studieförbundet Vuxenskolan 

Uppsala som är en av de aktörer som står bakom filmprojektet, beror på att humorn öppnar 

sinnen på ett annat sätt än en allvarlig typ av ton. Sjöberg menar också att det är lättare att öppna 

upp sig för diskussion om filmen om tittaren mår bra i slutet av den istället för att ha en klump 

i halsen, och att vara mer öppen för att prata om individen och inte om statistiken. I denna film, 

vill de vända “skrattspegeln” mot det “typiskt svenska” och på så sätt skratta åt hur fånigt de 

olika karaktärerna beter sig8. 

 

Med hjälp av denna film hoppas organisationerna bakom kunna problematisera 

samhällsdebatten som pågår just nu kring svenskhet och integration och bryta ner fördomar som 

existerar i samhället. De undrar också över hur människor ska integreras i svensk kultur och 

svenska samhället när svenskhet egentligen är ett svårdefinierat begrepp. De vill att tittarna ska 

fundera på vad svenskhet egentligen innebär, vem som är svensk och vem som inte är det. Hur 

integreras personer i det svenska samhället? Syftet med filmen blir därav att ta upp integration 

och människors sökande efter tillhörighet samtidigt som organisationerna bakom filmen hoppas 

skapa en debatt om vad svenskhet är, gällande exempelvis kultur och seder (Ansökan om 

bidrag, 20159). Bakgrunden till filmen är enligt ABF och Studieförbundet Vuxenskolan den allt 

mer polariserade debatten kring svenskhet och integration idag (Ansökan om bidrag, 201510). 

För att få filmprojektet att spridas har en analog och en digital strategi skapats där den analoga 

strategin består av arrangerade filmvisningar som följs upp av diskussioner. Den digitala 

strategin består av en kampanjsite på vilken filmen finns. Där finns även länkar till 

studiematerial samt diskussionsmaterial. En kampanj har även skapats på Youtube och 

Facebook, vilken främst riktar sig mot Uppsala (Ansökan om bidrag, 201511). 

                                                 
7 http://populate.se/dramakomedin-sveriges-basta-svensk-bland-vinnarna-i-cannes/ 
8 Fredrik Sjöberg, Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala, mejlkonversation den 16 december 2016 
9 Ansökan om bidrag till integrationsprojekt, 2015, 

https://www.uppsala.se/contentassets/3e963114069b415ea3e5f4791fd630c3/28-scn-ansokan-om-bidrag-

studieforbund-vxskolan-abf.pdf 
10 Ibid. 2015 
11 Ibid. 2015 

http://populate.se/dramakomedin-sveriges-basta-svensk-bland-vinnarna-i-cannes/
https://www.uppsala.se/contentassets/3e963114069b415ea3e5f4791fd630c3/28-scn-ansokan-om-bidrag-studieforbund-vxskolan-abf.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/3e963114069b415ea3e5f4791fd630c3/28-scn-ansokan-om-bidrag-studieforbund-vxskolan-abf.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/3e963114069b415ea3e5f4791fd630c3/28-scn-ansokan-om-bidrag-studieforbund-vxskolan-abf.pdf
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Organisationerna bakom filmen, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan har tillsammans, i en 

ansökan om bidrag till Uppsala kommun, redogjort för projektets målsättning vilken består av 

dessa fyra mål: 

 

 Fler svenskar som är födda i Sverige med svenskfödda föräldrar får en ökad insikt, 

intresse och förståelse för den situation många med invandrarbakgrund lever i. 

 

 Fler svenskar som är utlandsfödda tar till sig det man kan/vill när det kommer till 

"svenska" seder och bruk men vi vill lyfta fram den egna kulturen är av värde i 

integrationen, att "vi duger som vi är". Det finns inget rätt eller fel. 

 

 Filmen ska få båda grupperna att se lite längre än hud- och hårfärg och se människan. 

Kanske titta upp och le nästa gång man ser en granne, våga konversera lite med 

restaurangägaren/taxichauffören/skolkamraten (och vice versa). 

 

  Integrationsfrågan ska efter avslutat projekt vara en fortsatt viktig fråga inom 

samverkande organisationer med bl.a. folkbildning, studier, kompetensutveckling och 

innovativa framtida insatser i samverkan med ideella organisationer. 

 

(Ansökan om bidrag, 201512) 

 

Denna film har visats på flera håll, bland annat i skolor, studiecirklar, SFI-utbildningar och 

personalutbildningar. Filmen har även visats under Almedalsveckan och i Riksdagen 

(Populate, 2016, hämtad 2016-12-19). Filmen har mottagit pris som en av vinnarna vid Cannes 

Corporate Media & TV Awards 2016, vilket är en filmtävling som hedrar världens finaste 

företagsfilmer och Tv-produktioner. 

 

2.2. Definitioner av begrepp 

Eftersom denna uppsats undersöker vilka slags diskussioner kring svenskhet och integration 

som filmen skapar kommer här två begrepp definieras. Dessa är integration och assimilation. 

                                                 
12 Ansökan om bidrag till integrationsprojekt, 2015, 

https://www.uppsala.se/contentassets/3e963114069b415ea3e5f4791fd630c3/28-scn-ansokan-om-bidrag-

studieforbund-vxskolan-abf.pdf 

https://www.uppsala.se/contentassets/3e963114069b415ea3e5f4791fd630c3/28-scn-ansokan-om-bidrag-studieforbund-vxskolan-abf.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/3e963114069b415ea3e5f4791fd630c3/28-scn-ansokan-om-bidrag-studieforbund-vxskolan-abf.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/3e963114069b415ea3e5f4791fd630c3/28-scn-ansokan-om-bidrag-studieforbund-vxskolan-abf.pdf
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Nedan har detta försökts göras och samtidigt förklaras på vilket sätt dessa begrepp är tänkta att 

förstås i den här studien. 

 

2.2.1. Integration 

Här förklaras vad ordet integration betyder och vilken definition av integration som är mest 

relevant utifrån filmens syfte och vilka aspekter av integration som den tar upp. Det finns många 

olika resonemang kring vad integration är och det finns ingen klar definition. Vi har valt att 

utgå från Margareta Popoolas (2002, i Scaramuzzino, 2014) definition eftersom att den passar 

bra överens med hur filmen respektive gruppdeltagarna presenterar begreppet. 

 

Enligt Popoola (2002, i Scaramuzzino, 2014, s. 3) är integration ett begrepp med rötter i den 

samhällsvetenskapliga debatten och kan relateras till solidaritet och gemenskap. Integration är 

processen i vilken ett blandat samhälle försöker uppnås, präglat av social närhet, delaktighet 

eller jämlikhet mellan befolkningsgrupper, grupperna kan indelas i allt från klass till etnicitet. 

Idag används begreppet mest för att beskriva integration i relation till invandrare och andra 

etniska minoriteter inom landets befolkning. 

 

2.2.2. Assimilation 

När det talas om integration kommer ofta assimilation också upp, så även i den här studien, och 

därför är det viktigt att definiera ordet. Assimilation kan användas i andra sammanhang än 

endast assimilering av invandrare men här ligger fokus endast på den definitionen, av Anniken 

Hagelund, Jill Loga och Expo skola13. 

 

Assimilation är ett begrepp som i denna uppsats definieras som integreringen av invandrare 

samtidigt som deras olikheter från det svenska folket försvinner eftersom de på ett sätt kan sägas 

absorberas in i samhället (Hagelund och Loga, 2009, i Scaramuzzino, 2014, s. 3-4). Vidare 

skriver Expo Skola att assimilering antingen kan vara ett fritt val eller att samhället tvingar 

personer att assimilera sig (Expo skola, u.å. Assimilation, hämtad 2016-12-2214). 

 

                                                 
13 Expo skola är en kunskapsbank om organiserad rasism och intolerans (http://skola.expo.se/om-expo-

skola_30.html) 
14 http://skola.expo.se/assimilation_111.html 

http://skola.expo.se/om-expo-skola_30.html
http://skola.expo.se/om-expo-skola_30.html
http://skola.expo.se/assimilation_111.html
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2.3. Forskningsbakgrund 

Eftersom filmen, genom humorn, belyser samhällsfrågor som integration och svenskhet är det 

relevant att titta på tidigare forskning om hur humor fungerar som strategi för att förmedla 

budskap i samhällsfrågor. Kapitlet börjar med att ta upp tidigare forskning om begreppen 

nationell identitet och multikulturalism som kan kopplas till uppsatsens huvudbegrepp 

svenskhet och integration för att sedan gå in på forskning om humor där etniska skillnader 

belyses för att påverka samhällsdebatten och på så sätt förändra tankebanor hos mottagare. 

Tidigare forskning avslutas sedan med forskning om hur humor, vid förmedlandet av nyheter, 

tas emot av mottagare. 

 

2.3.1. Nationell identitet, svenskhet och multikulturalism 

Eftersom vår studie behandlar samhällsdebatten kring begreppen svenskhet och integration 

kan den relateras till forskning om nationell identitet och multikulturalism som kan ge oss en 

grund i hur samhället ser ut och hur det har sett ut. Dock är vi medvetna om att Johansson 

Heinös artikel är från 2009 och forskning som han hänvisar till är ännu äldre. Det politiska 

läget ser annorlunda ut idag än vad det gjorde då. 

 

I sin artikel ”Democracy between collectivism and individualism. De-nationalisation and 

individualisation in Swedish national identity” beskriver Johansson Heinö (2009) hur 

moderna demokratiska stater har växt fram genom idéer om bland annat individualisering, 

nationalism och homogenitet som viktiga roller för en modern demokrati. Men under de 

senaste decennierna har fler och fler vänt sig mot nationalismen och nationsidentiteten och 

istället värnat om multikulturalismen och liberalismen. Detta till stor del på grund av den 

teknik- och kommunikationsrevolution som har skett samt även den stora internationella 

migrationen. Assimilering och nationalism har gått från något positivt till att ses på som 

relativt negativt och istället välkomnas mångfald och individualism. 

 

Johansson Heinö (2009) diskuterar svenskhet och han menar att för att kunna säga vad som är 

svenskt så kan ‘den andra’ studeras. Vi kan lära oss mycket om oss själva genom att studera 

konstruktionen av ‘dem’. Genom att titta på vad som är osvenskt går det att förstå vad som är 

svenskt. Det finns idag inga officiella koder för hur folk ska uppföra sig när de lever i Sverige 

och därför är det svårt att definiera vilka värderingar som är viktiga för en svensk och vad 

som är bra att tänka på som invandrare till Sverige. Men det går att se att svenskar verkar 
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uppfatta sig själva som individualiserade demokratiska medborgare som lever i ett jämställt 

förhållande, är toleranta gentemot minoriteter och avfärdar nationalism, rasism och homofobi. 

Dessa värderingar är på inget sätt en definition för svenskhet utan dessa är universella 

värderingar. Men Johansson Heinö (2009) menar att det som skiljer sig åt hos svenskarna i 

jämförelse med andra är att dessa värderingar ses som de viktigaste och värderas väldigt högt. 

 

Johansson Heinö (2009) menar vidare att trots den av-nationalisering som till viss del har 

skett behöver det inte betyda att det saknas en nationell identitet. Precis som i många andra 

länder identifierar många sig med den nationella identiteten, svenskar är stolta över sitt land 

och de vill inte bli av med sin självständighet. Men det är enligt Billig (1995, i Johansson 

Heinö) viktigt att inte blanda in politiken i den nationella identiteten utan det räcker med så 

kallad ’banal nationalism’. Detta innebär att det är okej att poängtera den nationella 

identiteten i exempelvis väderrapporter och när det gäller sport. 

 

Det är först på senare tid som vissa nationalistiska drag har börjat göra sig tillkänna på nytt 

och svensk politik börjat röra sig bort ifrån multikulturalismen och även börjat återvända till 

assimileringspolitiken. Enligt Brubaker (2001, i Johannsson Heinö, 2009) finns det en del 

exempel om att multikulturen har gått för långt när till exempel att sjunga nationalsången har 

förbjudits. Multikulturalismen ses ofta mer som ett problem än en lösning (Brubaker, 2001 i 

Johansson Heinö, 2009). 

 

2.3.2. Humor som samhällsmoral 

I boken Humor som samhällsmoral har Staffan Berglund och Karin Ljuslinder (1999) undersökt 

hur och på vilket sätt humoristiska representationer i svensk TV-humor, av mötet mellan nya 

och gamla svenskar, bland annat kan främja tolerans och samverkan över kulturella och etniska 

gränser. De vill även undersöka humorgenrens begränsningar för att fungera som en 

främlingsprogressiv kraft. De frågar sig vad som egentligen berättas i televisionens 

humorprogram kring det svenska och det främmande och hur publiken förstår och tolkar olika 

typer av humoristiska förhållningssätt (Berglund & Ljuslinder, 1999, s. 10-11). Detta har de 

utfört genom att analysera humoristiska texter från tre svenska humorserier för att sedan 

intervjua informanter som får ta del av de humoristiska texterna. De kommer fram till att det är 

sällan eller i princip aldrig, som svensk TV-humor skämtar på ett nedlåtande sätt om invandrare. 

Generellt sett händer det sällan att det skämtas om människor som avviker från det typiskt 

svenska, vilket exempelvis kan vara genom kulturell eller etnisk avvikelse. De kommer fram 
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till att svensk TV-humor snarare skördar skratten på svenskarnas bekostnad och att 

framställningen av svenskar bland annat visar sig i att svenskar framställs som självgoda, 

okunniga, hämmade, fördomsfulla och “på fyllan” (Berglund & Ljuslinder, 1999, s.100). 

Invandrare framställs däremot ofta som socialt och kulturellt kompetenta, innovativa och 

godhjärtade samt att de är gladare och mer spontana än svenskarna (Berglund & Ljuslinder, 

1999, s. 65-67). 

 

Humorns förmåga att väcka nya tankar hos mottagarna kunde Berglund och Ljuslinder se spår 

av till viss del i deras studie, i enstaka fall uttryckte sig informanterna om att de kände någon 

typ av nya tankar när de hade sett inslagen och i samtliga fall överensstämde de nya tankarna 

med sändarens avsikt med inslaget (Berglund, Ljuslinder 1999, s. 157). På frågan om svensk 

TV-humor kan bidra till främlingsprogressiv kraft kommer de dock fram till att det knappast är 

troligt att det skulle kunna ha något inflytande över ens tankar om människor av annan etnisk 

eller kulturell bakgrund än ens egen. Svensk TV-humor utgör, enligt dem, alltså inget hot mot 

utvecklingen av samlevnaden mellan etniska och kulturella grupper. Det svensk TV-humor 

visar är snarare att människors värde inte bestäms av färg, form och sedvänjor. De kommer 

även fram till att svensk TV-humor fyller en slags normativt fostrande funktion i en positiv 

mening då den bekräftar allas lika värden och är integrerande (Berglund & Ljuslinder, 1999, s. 

172). 

 

Vår studie liknar till viss del Berglund och Ljuslinders (1999) studie, då även den undersöker 

insatser för att påverka synen på integration och svenskhet genom humorn. I den studien har 

de, med hjälp av intervjuer, försökt undersöka hur informanterna faktiskt blivit påverkade och 

om humorinsatserna har bidragit till förändrade tankebanor. Syftet med vår studie har inte varit 

att mäta om gruppdeltagarna blivit påverkade av att se filmen. Men Berglund och Ljuslinders 

forskningsresultat kommer att kunna relateras till valet att använda humor som redskap i filmen 

Sveriges bästa svensk, och till våra gruppdeltagares diskussion om filmen. 

 

2.3.3. Nyheter och humor 

Kowalewski (2013) studerade i sin artikel “Does Humor Matter?” hur seriösa nyhetssändningar 

respektive komiska nyhetssändningar tas emot av människor och vilka sorters nyheter som får 

människor att tala om en viss nyhet. Hon analyserade framför allt vilka typer av nyheter som 

sätter agendan hos allmänheten och vilka attityder som påverkar hur medias agenda-setting tas 

emot. Resultatet visade att det verkar som att personer som ser en seriös nyhetsrapportering 
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som de stöder har lättare att förstå det viktiga i ämnet, men om en person inte håller med om 

den informationen är det lättare att förstå det viktiga i ämnet om det är en komisk 

nyhetsrapportering istället. Det beror alltså på individens attityd till informationen när det gäller 

vilken slags nyhetsrapportering som sätter agendan hos mottagaren. 

 

Zillmann (2000, i Kowalewski, 2013) menar att det ibland kan vara så att komediprogram är 

mer övertygande än andra informationsprogram. Detta förklaras genom att humor har en 

förmåga att “minska motviljor, möjligtvis ta bort dem [vår översättning]” (Zillmann, 2000, s. 

15, i Kowalewski, 2013, s. 6). På så sätt blir individer mer positivt inställda till informationen 

om den är rolig och det blir svårare att hitta motargument. 

 

Samtidigt finns det forskare som argumenterar mot att komediprogram kan vara mer 

övertygande. Trots att det är svårt att hitta motargument när det tittas på en komisk 

nyhetssändning och humorn får mycket uppmärksamhet så menar ändå Nabi et al. (2007, i 

Kowalewski, 2013) att humor fungerar som distraktion när det gäller att förstå det relevanta 

innehållet i informationen. 

 

Kowalewskis (2013) artikel handlar om hur viktig information tas emot beroende på om det är 

via en seriös nyhetssändning eller en komisk sådan. Den behandlar också om hur humor har en 

förmåga att vara mer övertygande och att det blir svårare att hitta motargument när människor 

tar till sig humoristisk information. När det gäller aspekten om humor är syftet med vår studie 

att titta på hur humor som insats för att påverka tas emot av de som ser filmen. Vi har inte 

fokuserat på huruvida gruppdeltagarna håller med om det som visas utan snarare deras åsikter 

om hur humor har hjälpt till att förstå syftet med filmen. 
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel tas de teorier upp som kopplas till vår undersökning och dess resultat för att sedan 

kunna analyseras. Först tas Larsåke Larssons teori om kommunikationsstrategier upp för 

organisationer som vill nå ut med information. Sedan tas Berglund och Ljuslinders diskussioner 

om teorier om humor upp, där frågan om/hur humor kan väcka nya tankebanor diskuteras. 

 

3.1. Kommunikationsstrategier vid information 

Då vi uppfattar filmprojektet som en kommunikationsstrategi för att nå ut med information till 

målgruppen, och då organisationerna bakom har satt upp en målsättning är det intressant att 

använda oss av teorier som behandlar hur organisationer jobbar med den strategiska planeringen 

bakom en kommunikationsinsats. Det kan sedan kopplas till hur organisationerna bakom denna 

film har jobbat samt till gruppdeltagarnas diskussioner om filmen i dessa frågor. Genom att 

undersöka detta kan vi se hur en kommunikativ insats, för att möta svåra diskussioner som 

dyker upp i samband med ökad invandring med målsättning som har att göra med demokrati 

och allas lika värde, betraktas av de grupper som vi har valt att intervjua. 

 

Larsåke Larsson har i boken “Tillämpad kommunikationsvetenskap” (2008) presenterat hur 

kommunikationsvetenskapliga kunskaper tillämpas inom organisationer. Larsson talar om 

informationsbranschens utvecklingstendenser i Sverige och menar att organisationernas 

kommunikation nu befinner sig i en brytningstid mellan traditionella påverkansmetoder, som 

nu kompletteras med mer jämbördig kontakt mellan organisationen och dess målgrupper 

(Larsson, 2008, s. 19-20). 

 

Larsson (2008) tillägnar en del av boken till att presentera informationsverksamhetens 

arbetsprocess inom organisationer. Där redovisas steg för steg de olika faser som organisationer 

använder för i stort sett allt arbete inom området. Processen börjar i organisationers 

omvärldsanalys, mål och målsättning, planering, målgrupper, kommunikationsstrategier, 

budskap, medieval och genomförande för att sedan avslutas i dess produktion, utvärdering och 

efteranalys (Larsson, 2008, s. 26-27).  I vår studie finner vi det intressant att relatera det som 

framkommer av våra fokusgruppsintervjuer med organisationernas förarbete till Larssons 

(2008) teorier om de första stadierna för en kommunikations- och informationsinsats. De 

specifika steg som vi finner mest relevanta är stegen; omvärldsanalys och föranalys, mål och 

målsättning samt målgrupper och målgruppsanalys. 
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3.1.1. Omvärldsanalys 

Det första steget inför informationsaktiviteter är omvärldsanalys och föranalys. 

Omvärldsanalys innebär att organisationen skapar sig en föreställning om hur omvärlden ser ut 

i nuläget och även hur den kommer att se ut (Larsson, 2008, s.98). Omvärldsanalysens syfte är 

att samla in fakta från omgivningen som kan påverka organisationen på något sätt. 

Omvärldsanalysen delas ofta upp i två spalter, en makronivå och en mikronivå där makronivån 

innehåller de politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga samhällsförhållandena. I 

mikronivån ingår faktorer som kan påverka affärsmöjligheterna för en organisation. Enligt 

Larsson (2008 s. 98) går det att, genom att analysera och bevaka omvärlden, identifiera 

organisationens styrkor och svagheter men också dess hot och möjligheter. Resultatet av en 

omvärldsanalys kan bland annat leda till att organisationen skapar en ny marknad, etablerar nya 

samarbetsrelationer eller att organisationen beslutar sig för att skapa en informations-eller 

marknadskampanj (Frankelius & Rosén, 2002, i Larsson, 2008, s. 99). I analysarbetet som utgör 

den samlade föranalysen behöver flera faktorer undersökas såsom samhälls-och 

miljöförhållanden som kan påverka aktiviteten, eventuella problem med organisationens 

produkter eller idéer, organisationens relation med omvärlden och med olika grupper, 

organisationens image och anseende, etiska aspekter och erfarenheter och analyser av tidigare 

liknande aktiviteter (Larsson, 2008, s. 101-102). 

 

3.1.2. Mål och målsättning 

Nästa steg inför informationsaktiviteter är att organisationen ska sätta upp mål och målsättning. 

Den som genomför en kommunikativ aktivitet har som ambition att åstadkomma något, det vill 

säga, ett mål. En informationsinsats som inte baseras på ett mål går inte att planera och 

genomföra på ett bra sätt. Utan mål är det svårt att välja rätt målgrupper, formulera rätt budskap 

och välja rätt medier och kanaler (Larsson, 2008, s. 109). Ett problem är att målsättningen ofta 

är för allmän och vid, vilket leder till att det blir otydligt. Målen ska vara formulerade på ett 

relevant och begripligt sätt och vara något organisationen kan sträva efter och söka uppnå. De 

måste även formuleras så att de upplevs som ideal och som känslomässiga sikten. Utan 

ordentliga mål blir det sedan svårt att analysera åtgärden (Larsson, 2008, s. 109). När en 

målsättning formuleras bör en organisation först och främst fundera på om de behöver 

informera, och i så fall varför. Det organisationen informerar om bör både sändare och 

mottagare ha ett behov av (Larsson, 2008, s. 110-111). 
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För en informationsåtgärd bör ett eller flera av de uppsatta målen uppnås (Larsson, 2008, s. 

120). Ofta uttrycks målen hos en målgrupp på tre nivåer, en kognitiv, en affektiv och en 

beteende-betingad nivå. Det innebär således att mål formuleras för att nå förändrade kunskaper, 

attityder och beteenden. Vare sig det gäller att köpa en viss vara eller agera efter en viss idé har 

all planerad kommunikation som syfte att antingen förändra eller skapa beteendemål på kort 

eller lång sikt (Larsson, 2008, s. 120). 

 

3.1.3. Målgrupper och målgruppsanalys 

Nästa steg är att förstå och lära känna den grupp som organisationen vill kommunicera med 

(Larsson, 2008, s.143). Förutom att veta hur de tar till sig av information, bör det finnas en 

förståelse för människors möjlighet att tillägna sig informationen och vilka hinder och problem 

de kan uppleva. Ju mer information som sprids inom ett socialt system, desto mer ökar klyftorna 

mellan resursstarka och resurssvaga grupper då starka grupper lättare tar till sig av 

informationen (Tichenor m.fl. 1970, Thunberg m.fl. 1979, i Larsson, 2008, s. 143). 

 

En målgrupp kan definieras som den grupp organisationen vill kommunicera med och på så sätt 

nå ut med sitt budskap till (Larsson, 2008, s. 144). Organisationer har ofta flera olika 

målgrupper att kommunicera med och dessa målgrupper befinner sig på olika nivåer. På den 

översta nivån finns allmänheten. Den översta delas, sedan på nästa nivå, in i olika undergrupper. 

Målgrupperna bryts ofta ner i mindre grupper för specifika ändamål vilket krävs för att kunna 

använda sig av rätt medieval till rätt målgrupp. Arbetet med målgrupp delas upp i två moment, 

först att välja ut målgruppen och för det andra att analysera den målgrupp som organisationen 

vill kommunicera med (Larsson, 2008, s. 147-148). När en målgrupp analyseras bör det tas 

fram basvärden kring dess yttre faktorer som exempelvis kan vara gruppens storlek och dess 

demografiska kännetecken. Organisationen bör även analysera gruppens inre faktorer och 

egenskaper som dess behov, förhållandet till ämnet och kunskaper och attityder. Kortfattat kan 

det sägas att målgruppsanalysen har till uppgift att skapa en metodmässig uppdelning genom 

att lägga märke till särskiljande kännetecken hos dem som önskas kommunicera med för att 

kunna välja rätt medier, rätt argument och rätt utformning (Larsson, 2008, s. 150-151). 
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3.2. Humor för att förändra tankebanor 

I vår studie finner vi det relevant att förhålla oss till teorier om humor som ett sätt att förändra 

tankebanor då organisationerna bakom filmen, med hjälp av humor, vill nå ut med sitt budskap. 

Målsättningen som de har satt upp har att göra med en typ av förändring, både kognitivt och 

beteendemässigt. De vill bland annat att fler personer ska se människan bortom hud-och 

hårfärg, att fler kanske ska säga hej till varandra mer och att de även ska få en förståelse om 

varandras situationer. Därför finner vi det intressant att förhålla vår studie till teorier om humor 

som ett sätt att förändra tankebanor hos mottagarna. För att göra detta tas avstamp i Berglund 

och Ljuslinders (1999) presentation av humorteorier. Avsnittet börjar med att presentera olika 

typer av humorteorier men mynnar sedan ut i den som ämnas användas i denna forskning, 

teorier om humor som ett sätt att förändra tankebanor. 

 

Det kan sägas att det råder en psykologisk tyngdpunkt bland humorteorier då de flesta 

humorforskare är psykologer (Raskin, 1985, i Berglund & Ljuslinder, 1999, s. 30).  Varje 

enskild teori belyser en viss aspekt utifrån skaparens intressen, de olika teorierna står dock inte 

i motsättning till varandra utan de kompletterar snarare varandra. Humorteorierna delas ofta in 

i tre huvudgrupper av teoretiska förhållningssätt vilka är: teorier om oförenlighet, teorier om 

befrielse samt teorier om överlägsenhet (Asa-Berger, 1996; Raskin, 1985; Palmer, 1994, i 

Berglund & Ljuslinder, 1999, s. 30). Enligt synsättet på teorier om oförenlighet betraktas humor 

av den avvikelse som uppstår när förväntningar byggs upp på ett visst sätt men sedan plötsligt 

ersätts av något motsägelsefullt. Teorierna om befrielse och om överlägsenhet är redskapet i 

frågan om vad humoruttrycket skapar för följdverkning på mottagaren. Enligt synsättet på 

teorier om överlägsenhet är det känslan av något slags överläge gentemot någon eller något som 

skapar munterhet hos mottagaren. Enligt synsättet på teorier om befrielse antas humor skapa en 

känsla av lättnad (Berglund & Ljuslinder, 1999, s. 31). 

 

Förutom dessa tre vanliga teoribildningarna finns det andra teorier som inte riktigt sorteras 

under dem. Det finns bland annat teorier om humor och medvetandeutveckling, det vill säga 

humoruttryckets förutsättning för att skapa nya tankar och tankebanor hos mottagarna. Om 

mottagarna till exempel känner främlingsrädsla eller har fördomar mot en etnisk grupp kan ett 

skämt eventuellt väcka nya tankar (Knuuttila, 1996, i Berglund & Ljuslinder, 1999, s. 32). Vad 

är det då i humor som kan locka fram nya tankar? Om något i texten plötsligt får oss att haja till 
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så skärps våra sinnen och vi blir då medvetna om vad vi tänker. På så sätt förbereds mottagarna 

på uppkomsten av nya tankar och tankebanor. 

 

Berglund och Ljuslinder (1999) hänvisar till Wilson (1979) som talar om att förenandet av det 

kulturellt oförenliga, det överraskande och det oväntade sätter mottagaren i ett helspänt 

sinnestillstånd där kognitiva och emotionella processer blir mottagliga för intryck. De hänvisar 

sedan till Berlyn (1960) som menar att det oväntade får mottagaren att haja till och på så sätt 

aktiverar hjärnan på ett sätt som leder till ökad ”arousal”, det vill säga ökad sinnesberedskap. 

Med skärpta sinnen är mottagaren således i ett tillstånd av beredskap för att tänka nya tankar. 

Ökningen av sinnesberedskap, hos mottagaren, kan antingen upplevas som behaglig eller 

obehaglig men i en situation där hen möter humor och upplever glädje, känner mottagaren oftast 

välbehag. 

 

Enligt Berglund och Ljuslinder (1999) saknas det dock teorier och empiriska undersökningar 

som kan klarlägga om humor faktiskt har förmågan att ändra tankebanor, eller till och med 

förmå en att ändra attityder och beteenden. Forskare har endast kunnat visa att humor väcker 

människors uppmärksamhet och att den lätt bevaras i det ständiga mediebruset (Berglund & 

Ljuslinder, 1999, s. 36). 

 

3.3. Teoretisk sammanfattning 

Då Sveriges bästa svensk är en kommunikationsstrategi för att göra en insats i samhället är det 

intressant att undersöka den bakomliggande planeringen som organisationerna bakom har 

utfört. Som Larsson (2008) tar upp är omvärldsanalys, mål och målsättning och 

målgruppsanalys en viktig del av det inledande arbetet för en kommunikativ insats som denna, 

och det är de tre stegen som denna uppsats lägger fokus på. Det inledande arbetet enligt denna 

teori om kommunikationsstrategi kommer i analysen anknytas till gruppdeltagarnas 

diskussioner om filmen kopplat till de bakomliggande organisationernas syfte och målsättning 

med kommunikationsinsatsen.  

 

Sveriges bästa svensk är en insats som vill påverka och förändra en samhällsdebatt, men även 

mottagarens åsikter och beteende genom att använda sig av humor som strategi. Därför är 

Berglund och Ljuslinders (1999) diskussion om teorier om humor som ett sätt att förändra 

tankebanor relevant. Denna teori kommer i analysen kopplas till gruppdeltagarnas diskussioner 
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och utsagor om filmen som kommunikationsinsats för att förmedla budskap kring frågor om 

integration och svenskhet.  
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4. Metod och material 

I detta kapitel tas tillvägagångssättet upp för att kunna uppnå vårt syfte och svara på 

frågeställningarna. Val av metod, urval, genomförande, etiska överväganden och analysmetod 

behandlas noggrant för att uppnå en transparent och trovärdig studie. 

 

4.1. Val av insamlingsmetod 

Denna studie ämnar undersöka vilka slags diskussioner som skapas kring Sveriges bästa svensk 

kopplat till begreppen svenskhet och integration. Därför ansågs den metod som passade vår 

undersökning bäst för att ge svar på vårt syfte och våra frågeställningar vara fokusgrupper. 

Fokusgrupper är en mycket bra metod för att utforska hur människor tycker och tänker kring 

ett särskilt ämne, vilket gör att den är högst relevant för oss (Dahlin-Ivanoff i Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 81). Valet av metod stod mellan fokusgrupper och kvalitativa intervjuer. 

Med kvalitativa intervjuer hade vi kunnat få mer djupgående svar från specifika 

intervjupersoner till skillnad från i fokusgruppsintervjuer. Men vi beslutade oss för att använda 

fokusgruppsintervjuer då det är just diskussioner som studien ämnar undersöka och därför var 

fokusgrupper bäst lämpade till den här studien. Interaktionen som skapades genom detta 

metodval hjälpte oss att få en bild av hur de tänker och talar om frågor om integration och 

svenskhet. Då social interaktion främjar diskussion blev valet av fokusgruppsintervjuer tillslut 

självklart. Med hjälp av att lyssna till gruppdeltagarna i fokusgruppsdiskussionerna skapades 

kunskap för oss (Dahlin-Ivanoff i Ahrne & Svensson, 2015, s. 82-84). 

 

En nackdel med fokusgrupper är att vissa gruppdeltagare kanske inte vågar uttrycka särskilda 

åsikter eftersom de kan vara oroliga för vad de andra i gruppen ska tycka eller att de inte vill 

uttrycka något som inte är socialt accepterat. Å andra sidan kan det finnas personer som istället 

överdriver det de säger för att till exempel göra intryck (Wibeck, 2010, s. 144). Då kan 

individuella intervjuer lämpa sig bättre och det kan i vissa fall kännas som en mer säker miljö. 

Det kan också, i en fokusgrupp, vara svårt för tysta och försiktiga personer att göra sin röst 

hörd, speciellt om det finns en eller flera som gärna och ofta tar ordet. Då är det gruppledarens 

uppgift att försöka vända sig till de här personerna med särskilda frågor så att den personen 

också får komma till tals (Dahlin-Ivanoff i Ahrne & Svensson, 2015, s. 90). 

 

Fokusgrupper kan, till skillnad från enskilda intervjuer, ses som en mer avslappnad metod vilket 

kan skapa engagemang och kraft hos de deltagande personerna att våga stärka sina egna åsikter 
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och erfarenheter när alla har något gemensamt i gruppen. En annan fördel med fokusgrupper är 

dynamiken som skapas och sättet som metoden gör det möjligt att framkalla och utveckla 

gruppens tolkningar och förklaringar. Denna dynamik skapar diskussioner, och det är just 

diskussionerna som studien vill undersöka. Det som kan undersökas med fokusgrupper är också 

hur det går att förstå hur människor socialt konstruerar mening av samhällsfrågor (Dahlin-

Ivanoff i Ahrne & Svensson, 2015, s. 82-83). 

 

4.2. Urval 

Forskningsfrågan är att studera vilka slags diskussioner kring svenskhet och integration som 

filmen skapar hos utlandsfödda svenskar och svenskfödda svenskar. Detta då filmprojektets 

målsättningar specifikt nämner dessa två grupper. Då föll det sig naturligt för oss att ha ett urval 

där en fokusgrupp bestod av utlandsfödda svenskar och en annan grupp av svenskfödda 

svenskar.  Detta har gjort det möjligt att undersöka likheter och skillnader i diskussionerna 

mellan grupperna. Vi försökte beakta homogeniteten och heterogeniteten i gruppen för att få en 

bred representation av målgruppen. Likheterna mellan personerna i den ena fokusgruppen var 

att de hade det gemensamt att de är födda i ett annat land än Sverige och att de sedan kommit 

hit och upplevt integration under ca 20-30 år i det svenska samhället. I den andra fokusgruppen 

var likheten att de alla är födda i Sverige och att de inte har varit med om hur det är att komma 

från ett annat land och försöka anpassa sig till livet i Sverige. Inom vardera gruppen hade 

deltagarna liknande erfarenheter i den fråga som vi tycker är viktigast, integrationen. Någonting 

som alla gruppdeltagare hade gemensamt var att alla hade sett filmen innan sessionen. Men för 

att det inte skulle bli för homogent i grupperna lades viss vikt vid personernas kön, en jämn 

blandning av könen i grupperna eftersträvades. Det är viktigt att ha med båda aspekterna men 

att homogeniteten i grupperna är det vi lägger vikt på. De skulle ha något gemensamt som 

gjorde att deras diskussioner tog avstamp i just detta (Dahlin-Ivanoff i Ahrne & Svensson, 2015, 

s. 86-87). 

 

Det hade också varit intressant att inte dela upp personerna utan istället ha en blandning av, så 

kallade, “invandrare” och “svenskar” för att se hur diskussionerna skulle kunna se ut mellan 

dem. Men valet gjordes att dela upp dem i två grupper för att vi ansåg det vara intressant att se 

hur de pratar om ämnet utan att behöva begränsa sig eller vara rädda för att kanske säga fel 

och/eller för att kränka någon. 
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4.2.1. Gruppen med svenskfödda svenskar 

Urvalet till gruppen med svenskfödda svenskar var ett strategiskt urval där gruppdeltagare 

aktivt valdes ut, de tillfrågade personerna skulle vara svenskfödda svenskar och kunna bidra till 

en ökad insikt och förståelse om frågor kring svenskhet och integration (Wibeck, 2010, s. 66). 

Wibeck argumenterar för att det ofta är bra att använda sig av redan existerande grupper då det 

både underlättar rekryteringen men också att det minskar risken för det som står ovan, att 

deltagarna begränsar sig eller är rädda för att uttrycka vissa åsikter (Wibeck, 2010, s.65). 

Gruppdeltagarna kontaktades av oss och vi informerade om syftet med fokusgruppen, att de 

skulle se filmen Sveriges bästa svensk innan mötet och att det var frivilligt att ställa upp. Den 

här gruppen bestod av fyra personer där de två killarna kände varandra och de två tjejerna likaså. 

Vi valde att sätta ihop två redan existerande grupper. De fick således diskutera med både 

främlingar och en person de kände sedan innan. Dessa deltagare hade alla utbildning på 

högskolenivå och var i 20–30-årsåldern. 

 

4.2.2. Gruppen med utlandsfödda svenskar 

När det gällde urvalet till gruppen med utlandsfödda var det lite svårare. Det är inte en 

självklarhet att få tillträde till att utföra en studie på en särskild plats eller inom ett särskilt 

område utan där behövdes så kallade dörröppnare som kunde släppa in oss i den miljön vi ville 

studera (Ahrne & Svensson, 2015, s. 30). I detta fall krävdes det för att få ihop en fokusgrupp 

med utlandsfödda svenskar, en god kontakt med en person på ett av studieförbunden bakom 

som kunde ge oss tillträde till de personer vi ville studera och även lokal där intervjusessionen 

kunde hållas. Urvalet skedde alltså genom en kontaktperson. En sådan person kan, enligt 

Wibeck (2010, s. 81), vara bra att använda för då kan hen föreslå lämpliga och tänkbara 

gruppdeltagare. Kontaktpersonen kan dessutom bjuda in gruppdeltagare så länge hen är 

informerad om det övergripande syftet för fokusgruppen och kan förklara det för 

gruppdeltagarna som väljs ut (Wibeck, 2010, s. 82). Vi hade alltså här inte särskild stor kontroll 

över vilka gruppdeltagare som vi skulle få träffa och genomföra fokusgruppssessionen med. Vi 

fick inga kontaktuppgifter till dem innan och kunde därför inte själva skicka ut någon inbjudan 

med information. Vi visste inte heller hur många som skulle komma, då kontaktpersonen skötte 

all kontakt. Vi var dock noggranna med att poängtera syftet med fokusgruppen, att 

gruppdeltagarna ska vara svenska medborgare som fötts i ett annat land och att de skulle se 

filmen Sveriges bästa svensk innan de kom till mötet. Viktigt var också att de skulle kunna 

svenska, vilket skulle underlätta för oss och de andra gruppdeltagarna. Det kom sex stycken 

gruppdeltagare till fokusgruppen. Det var lite oklart huruvida dessa personer kände varandra 
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sedan innan men genom att studera hur de hälsade på varandra verkade det som att vissa var 

bekanta med varandra medan andra var okända. Gruppen bestod av fyra kvinnor och två män. 

De var alla från Iran och i medelåldern och övre medelåldern men huruvida de hade liknande 

utbildningsnivå kan vi inte svara på i efterhand eftersom det var något som inte ansågs vara 

relevant att fråga om under intervjun utan det är något som tänkts på i efterhand hade kunnat 

vara viktigt och dessa personer kan vi inte nå i efterhand på samma sätt som den svenskfödda 

gruppen. Detta beror alltså på att vi hade en kontakt som tilldelade oss den utlandsfödda 

gruppen. Vi har dock fått svar från en av personerna om ålder och utbildningsnivå. Den här 

personen är högutbildad och i medelåldern. 

 

4.3. Genomförande 

Fokusgruppsintervjuerna började med en kort presenteation av oss själva och vad studien 

handlar om, utan att avslöja för mycket. Till exempel berättade vi inte att vi skulle/hade 

intervjuat en annan grupp också. De informerades också om syftet med fokusgruppen, att de 

skulle få prata om filmen och begreppen integration och svenskhet. De fick även information 

om hur fokusgruppsintervjun skulle gå till. Vi lovade konfidentialitet, frågade om det var okej 

med ljudinspelning och informerade om att allt var frivilligt när det gällde vilka frågor de ville 

svara på eller om det var någon som ville avbryta. Ingen videoinspelning utfördes på grund av 

att det kan skrämma bort folk, speciellt då detta ämne kan anses känsligt. Gruppdeltagarna fick 

också kort presentera sig själva och därefter påbörjades intervjuerna. 

 

I intervjuguiderna (se bilaga 1) som hade förberetts innan, fanns det flera frågor som skulle 

kunna ställas men en hel del besvarades automatiskt när grupperna diskuterade så 

intervjuguiden användes som en checklista för att inte missa viktiga punkter till studien. 

Strukturen för oss under intervjuerna var att en agerade gruppledare och ställde frågorna. Då vi 

ville främja diskussion var frågorna öppna och målet var att gruppledaren inte skulle behöva 

ställa frågor hela tiden. Vi försökte alltså att inte styra för mycket utan de fick prata relativt fritt 

så länge de höll sig till ämnet. Om de svävade iväg och började prata om andra saker försökte 

vi styra tillbaka till ämnet. Gruppledarens roll i fokusgruppsmetoden var just att främja 

samspelet mellan gruppdeltagarna och inte göra det för likt en intervjusituation, utan det var 

personerna i fokusgrupperna som skulle föra talan och skapa diskussioner. Den andra av oss 

satt och antecknade och hade möjligheten att eventuellt slänga in någon fråga om det behövdes. 

För båda fokusgrupperna började intervjuerna med frågan “Vad tyckte ni om filmen?” och 
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avslutades med “Är det någon som vill tillägga någonting?” Annars var frågorna i 

intervjuguiden inte i någon särskild ordning. De båda sessionerna genomfördes samma dag men 

på olika platser och tog en timme respektive 40 minuter och anledningen till att de kunde hållas 

korta var att vi hade bett gruppdeltagarna att se filmen själva innan fokusgruppsintervjun. 

 

4.3.1. Transkribering 

Samma dag och dagen efter fokusgrupperna transkriberades ljudinspelningarna. 

Transkriberingarna skedde ordagrant, med mestadels konventionell stavning, skratt markerades 

och vissa pauser och tvekljud togs med. Det finns enligt Linell (1994, i Wibeck, 2010, s. 93-

96) tre olika transkriptionsnivåer där nivå ett är väldigt detaljerad och bland annat pauser, 

talstyrka och överlappande tal tas med i transkriptionen. I nivå två transkriberar man ordagrant 

men med konventionell stavning och längre pauser markeras. Nivå tre är skriftspråksnormerad, 

exempelvis tas oavslutade meningar och tvekljud bort och huvudsaken vid sådan här 

transkribering är att återge det huvudsakliga innehållet (Wibeck, 2010, s. 95-96). Våra 

transkriberingar hamnade alltså någonstans mellan nivå två och tre då vi till exempel endast 

valde att ta med vissa tvekljud och liknande när det ansågs vara relevant. Exempelvis kunde det 

vara relevant att ta med tvekljud när det tycktes vara svårt för deltagarna att uttrycka sig om 

något. 

 

4.3.2. Validitet och reliabilitet 

För att säkerställa validiteten och trovärdigheten i studien var frågorna i intervjuguiderna 

formulerade så att de kunde ge svar på och belysa både våra frågeställningar och vårt syfte. 

Exempelvis var frågor med som; “Vad är svenskhet för er?” och “Kan man vara både svensk 

och invandrare samtidigt?” Även om frågorna är formulerade så att de ska besvara 

frågeställningarna är det svårt att veta huruvida gruppdeltagarna har svarat ärligt och då har vi 

försökt att se på studien utifrån deltagarnas perspektiv för att kunna göra en övervägning om 

hur mycket det går att lita på det som gruppdeltagarna har sagt. Men om atmosfären har varit 

öppen och avslappnad och alla har fått sagt det som de ville går det förmodligen att lita på att 

svaren stärker validiteten (Wibeck, 2010, s. 144-145). Det handlar också om tolkning från vår 

sida som forskare och eftersom kvalitativ forskning handlar om att förklara det kända så hoppas 

vi på en aha-upplevelse av läsaren. Detta är i så fall ett bra exempel på att studien är trovärdig 

(Tannen, 1984, i Wibeck, 2010, s. 146). 
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Vårt mål är att vår uppsats och vårt tillvägagångssätt ska ha så hög reliabilitet som möjligt. 

Därför ska vi visa för läsaren att forskningen är systematisk, noggrann och rigoröst gjord 

(Ahrne, Svensson 2015, s. 91). En nackdel är att ingen av oss hade använt oss av metoden förut, 

men metodböcker har följts noggrant för att utföra vår undersökning så den förhoppningsvis 

har blivit helt enligt regler. För att öka trovärdigheten har transparens och tydlighet i vår 

undersökning och våra frågor varit ett mål så att andra skulle kunna utföra samma undersökning 

på andra människor i andra miljöer och få svar av liknande mönster, men det är också möjligt 

att andra resultat kan uppstå. 

 

4.4. Analysmetod 

Efter att ljudinspelningarna transkriberades har materialet kodats genom att gå igenom det 

stycke för stycke och tagit fram nyckelord som beskriver vad det är som gruppdeltagarna pratar 

om. Detta görs för att skapa ordning i materialet så att vi har en bättre översikt (Hjerm & 

Lindgren, 2010, s. 91). Därefter har helheten brutits ner i identifierade teman där nyckelorden 

passar in och är relaterade till varandra i temat. Framför allt har det varit noggrant att teman kan 

kopplas till, och hjälpa till att besvara, forskningsfrågan med tillhörande frågeställningar. Enligt 

Hjerm och Lindgren (2010, s. 94) är det också viktigt att kunna koppla teman till studiens 

teoretiska ramverk för att underlätta i analysen. De teman som har identifierats är sådana som 

kan kopplas till de valda teorierna för studien. Slutligen har dessa teman sammanfattats och 

kombinerats med ett tolkande steg för att se innebörden och kunna hitta någon förklaring eller 

beskrivning av det som studien handlar om. Viktigt att poängtera är att vid tolkandet så har vi 

hållit oss till det som personerna har sagt och inte tolkat för mycket bakom det eller försökt 

spekulera kring hur de tänker. 

 

Inom kvalitativ metod brukar det, till skillnad från kvantitativ metod, inte siktas mot att hitta 

ett generellt resultat, istället kan det talas om att kvalitativ analys är partikularistisk. Detta 

innebär att även om syftet är att titta på specifika fall så kan vi trots allt, utifrån det specifika, 

ändå belysa generella mönster och problem (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 94-95). Det som kom 

fram genom det tolkande steget har sedan analyserats jämförande mellan de två grupperna för 

att bland annat hitta likheter och skillnader på deras syn på svenskhet och integration kopplat 

till filmen. 

 



 

25 

 

Återigen, eftersom analysen är partikularistisk har syftet med fokusgrupper varit att söka efter 

gemensamma förståelser och erfarenheter och större vikt har lagts på att försöka förstå den 

kollektiva förståelsen som framkom i grupperna istället för att lägga vikt på citat från en enskild 

gruppdeltagare (Dahlin-Ivanoff i Ahrne & Svensson, 2015). Olikheter i uttalandena var inte 

särskilt utbrett hos gruppdeltagarna så att det skulle kunna tolkas som “gnissel” eller konflikter 

mellan deltagarna. De var ofta överens men de uttalade sig visserligen på olika sätt. 

 

Vi har i analysen av materialet utgått från ett hermeneutiskt tolkande. Detta innebär att vi har 

försökt förstå vad en text säger med bakgrund till den fråga vi har ställt. (Esaiasson et al. 2007, 

s. 249). Vi kan hänvisa till den “hermeneutiska spiralen” som innebär att tolkning växer fram 

växelvis mellan det vi redan vet och det som framkommer i observationer (Hjerm, Lindgren 

2010, s. 88). Den hermeneutiska spiralen handlar om att kunna förstå svåra texter och här är 

relationen mellan delarna i en text i förhållande till helheten mycket viktig för att kunna förstå 

(Esaiasson et al. 2007, s. 252). 

 

4.5. Metoddiskussion 

För att ytterligare stärka uppsatsens trovärdighet har vi också, redan i beskrivningen av vår 

metod, redogjort för vissa svårigheter som förekommit i undersökningen för att göra det mer 

genomskinligt och visa att vi inte döljer något. Idealt sett hade det varit bra att ta kontakt med 

några av de personer som har undersökts för att få respons på hur vi har sammanställt deras svar 

men detta moment har inte fått plats i tidsramen för uppsatsen. 

 

Vi hade en förhoppning om att efter avslutade fokusgruppsintervjuer genomföra en kort intervju 

med en av aktörerna bakom filmen för att bland annat kunna koppla gruppdeltagarnas 

diskussioner med det bakomliggande syftet och få svar på vissa av de funderingar som kom 

upp. Men återigen fick inte heller detta plats inom tidsramen för någon av parterna. Istället 

skickades tre frågor (se bilaga 2), med bakgrund i gruppdiskussionerna och aktörernas egen 

ansökan om bidrag, till två av aktörerna via mejl. 

 

Vad gäller valet av gruppdeltagare till den svenskfödda gruppen genom ett strategiskt urval hos 

bekanta har det resulterat i en relativt homogen fokusgrupp när det gäller ålder och 

utbildningsnivå.  I och med att de är högskoleutbildade kan de ha en viss typ av syn på samhället 

som någon annan med en annorlunda utbildningsnivå kanske inte hade haft. Det hade varit 
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intressant om vi hade kunnat ha fler fokusgrupper med olika bakgrund, vilket kanske hade 

kunnat ge oss mer varierande diskussioner och förmodligen gett en större bredd i 

uppfattningarna om och tankarna kring filmen. 

 

Filmen Sveriges bästa svensk är tänkt att användas tillsammans med ett studiematerial med 

diskussionsfrågor som handlar om till exempel integration, svenskhet och vad som gick fel 

under festen. Våra gruppdeltagare hade inte tagit del av det här studiematerialet, utan endast av 

filmen, innan vi träffade dem. Trots att studiematerialet inte användes fullt ut hade vi ändå med 

några av frågorna som finns i materialet. De frågorna var: 

 Vad innebär integration för er? Vilka positiva/negativa saker kan ni komma på med 

integration? 

 Vad är svenskhet för er? 

 Exemplen Ove tar upp handlar snarare om vad svenskhet inte är än om vad det innebär. 

Varför har han så svårt att beskriva hur en svensk är? 

 

Anledningen till att valet att inte använda oss av studiematerialet så som det var tänkt beror på 

att vi ansåg att flera av frågorna var irrelevanta i förhållande till vårt syfte och vi tror att de 

övningar och diskussioner i materialet hade passat bättre i en pedagogisk miljö. Det hade 

möjligtvis kunnat göra skillnad för vårt resultat om studiematerialet användes och vi hade 

kunnat göra så att någon fokusgrupp hade fått frågor som var konstruerade av oss och en annan 

grupp hade kunnat utgå från studiematerialet. 

 

Slutligen har vi funderat kring de olika typer av maktrelationer som kan uppstå när en sådan 

här studie görs och den som vi anser är relevant att fundera över är maktrelationen mellan oss 

som forskare och de personerna som studerades. Det var viktigt att tänka på att vi kanske på ett 

sätt, oönskat, befann oss i en maktposition (Ahrne & Svensson, 2015). All information som 

kom upp under fokusgrupperintervjuerna har vi haft makten att tolka i princip hur vi vill. 

Självklart har det varit viktigt att försöka vara så öppna och objektiva som möjligt men vi har 

varit väl medvetna om att vi har varit beroende av teorier och förförståelser vid analyserandet 

av informationen. Personerna som studerades har förmodligen varit väl medvetna om att vi 

kanske tolkade det de sa på ett, enligt dem, felaktigt sätt och då finns det alltid en risk att de har 

begränsat sina svar. Just gruppsituationen kan i detta fall ha haft en påverkan på de svar som 

gruppdeltagarna gav eftersom de förmodligen har varit väl medvetna om vad som är socialt 

acceptabelt att uttrycka. Det finns en politisk korrekthet kring vad som får och inte får sägas 
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när det talas om integration och invandring och på grund av maktrelationen och, som sagt, 

gruppsituationen, kan det finnas en risk att deltagarna medvetet har undanhållit vissa 

funderingar för att inte uppfattas som icke politisk korrekt.  

 

4.6. Etiska överväganden 

Den första frågan som kom upp när det gäller etisk reflektion är om det här anses vara ett 

känsligt ämne för personerna att diskutera? Framför allt hade det möjligen kunnat vara känsligt 

i fokusgruppen med utlandsfödda svenskar där det har varit tydligt för gruppdeltagarna att alla 

är utlandsfödda. I det här fallet hade vi ingen direktkontakt med dessa gruppdeltagare utan den 

utfördes genom vår kontakt som satte ihop en grupp till oss, därför kan vi inte veta exakt vilken 

information hen gav till dessa personer. Men vid mötet med dem berättade vi syftet med 

fokusgruppen och att vi skriver en c-uppsats. Vi var också noggranna med att förklara att det 

var frivilligt och att konfidentialitet utlovades. Den svenskfödda gruppen fick information både 

via kontakten med dem innan och en upprepning vid mötet. 

 

När det gäller just att diskutera känsliga ämnen som det kan vara när det pratas om integration 

och svenskhet så är en tanke att det hade kunnat vara bra med individuella intervjuer då 

informanterna kanske vågar säga vad de tycker i större utsträckning på ett sätt men samtidigt 

kan det också vara så att de känner att de pressas för mycket av intervjuaren att uttala sig och 

då finns risken att informanterna inte ger de svar de egentligen står för. Med de tankarna i 

bakhuvudet kan det ofta vara mer etiskt passande med fokusgrupper. Enligt Wibeck (2000 i 

Esaiasson et al. 2007) beror det på att gruppdeltagarna till stor del får, utifrån deras egna villkor, 

välja hur mycket eller lite de vill säga. Det finns ju ofta andra personer som kan prata istället 

och då har gruppdeltagare möjlighet att inte uttala sig om vissa ämnen som kan vara jobbiga. 

Fastän detta inte skulle uppskattas så mycket av oss som forskare så är det ändå bra att 

möjligheten finns (Esaiasson et al. 2007). 

 

Vi har som sagt utlovat konfidentialitet och försäkrat gruppdeltagarna om att det inte ska gå att 

härleda citat till de enskilda personerna. Information som skulle kunna identifiera 

gruppdeltagarna har skyddas noggrant, alla namn har ersatts med nummer och ljudinspelningar 

förvaras på en säker plats och kommer sedan raderas efter avslutad studie (Esaiasson et al. 

2007). 
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5. Redovisning av fokusgruppsdiskussionerna 

Utifrån kodningen och nyckelorden har det tagits fram fyra teman som vi kommer att utgå från 

i redovisningen av fokusgruppsdiskussionerna och dessa är: Problematisering av svenskhet; 

integration utan assimilation; integration, anpassning och tillhörighet samt åsikt 

om/problematisering av filmen. 

 

Temat problematisering av svenskhet innefattar hur filmen tar upp ämnet svenskhet, vad 

svenskhet är och svårigheter hos gruppdeltagarna att definiera och prata om svenskhet. 

 

Temat integration utan assimilation innefattar det som är budskapet med filmen, om det har 

varit tydligt för gruppdeltagarna, hur de talar om integration utan assimilering och att inte 

anpassa sig för mycket. 

 

Temat integration, anpassning och tillhörighet innefattar tankar och diskussioner kring 

integration i allmänhet, assimilering, anpassning till olika kulturer och att mötas i mitten. 

 

Temat åsikt om/problematisering av filmen innefattar alla åsikter som gruppdeltagarna har om 

filmen, dess handling, de som ligger bakom filmen, det som var bra respektive dåligt med den 

och allmän eller specifik skepticism kring filmen eller vissa aspekter av den. 

 

I detta kapitel redovisas gruppdeltagarnas svar. Frågorna i intervjuguiderna till fokusgrupperna 

(se bilaga 1) var många för att uppmuntra till flera olika diskussioner. De flesta frågorna ställdes 

dock inte, utan diskussionerna som fördes mellan gruppdeltagarna besvarade automatiskt våra 

frågor. Diskussionerna var hela tiden inriktade på integration och svenskhet samt även om 

filmen som helhet. 

 

Utifrån de fyra teman delas kapitlet upp i tre rubriker som behandlar intervjupersonernas 

diskussioner och åsikter om svenskhet, integration och åsikt om/problematisering av filmen. 

Under varje nedanstående rubrik ingår de olika teman som har redovisats ovan. Målet med det 

här redovisningskapitlet är att försöka sammanställa fokusgruppsdiskussionerna så att det sedan 

går att svara på våra frågeställningar. Under varje rubrik kommer först en redovisning av 

diskussionerna presenteras för vardera grupp för sig. Sedan sammankopplas diskussionerna 

mellan grupperna för att hitta likheter och skillnader. 
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5.1. Svenskhet 

Det som har varit tydligt redan under fokusgruppsintervjuerna och som har framkommit ännu 

tydligare under analysen av materialet är att det var svårt för gruppdeltagarna att definiera 

svenskhet och vad det innebär. Syftet med filmen är att skapa diskussioner om just vad som är 

svenskt och vad som inte är det. Det tema som behandlas här är problematisering av svenskhet. 

 

5.1.1. Svenskfödda svenskar om svenskhet 

Att det är ett problem att definiera svenskhet framkommer framförallt i de svenskfödda 

svenskarnas diskussioner. Deras utsagor uttryckte att de tillhörde fel målgrupp för att diskutera 

den här filmen i relation till begreppen svenskhet och integration. De hade svårt att definiera 

vad svenskhet är för dem och de menade att det är lättare att kontrastera svenskhet mot något 

annat och att prata om vad det inte är. Genom att förstå vad som inte är svenskt kan de på så 

sätt få sig en uppfattning om vad som är svenskt. 

 

Jag tänker att det är någonting som finns i alla definitioner. Det är väldigt enkelt att säga 

vad som inte är en möbel men det är svårt att säga vad som är en möbel (svenskfödd 2). 

 

Att de svenskfödda svenskarnas upplevelse av filmen kan knytas an till filmens huvudsyfte, att 

diskutera vad det svårdefinierade begreppet svenskhet är, är påtaglig då de diskuterade och 

problematiserade vad svenskhet egentligen är. 

 

Man tänker ju också att det skulle vara lättare att till exempel om någon skulle fråga oss 

‘Hur är en norrman?’ Då skulle man på det här sättet som han säger ‘Aa man går runt och 

ropar på stan.’ Då förstår du, det är inte svenskt. Det är en norrbagge för de gör såna grejer. 

Om någon skulle säga ‘Hur är en finne, hur är en ryss?’. Då kanske det är lättare att beskriva 

hur de är för att man själv inte kan reflektera över hur man själv är (svenskfödd 3). 

 

Sedan att definiera vem som är svensk menade de var lika svårt. Intervjupersonerna är överens 

om att det går vara svensk och invandrare samtidigt och att vara svensk egentligen inte är något 

som nödvändigtvis bör eftersträvas. Svenskhet menar de också är något flytande och någonting 

som inte är så specifikt för just gruppen “svenskar”, utan att det som ryms inom svenskhet även 

finns i andra kulturer och andra delar av världen. 
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Alltså jag tror att, begreppet vad är svenskt eller aa vem är svensk, ja personer som har 

svenskt medborgarskap. Och det är det enda som är svenskt (svenskfödd 2). 

 

Samma person menade vidare: 

 

Alla är mer eller mindre (… ) gillar att basta, alla är mer eller mindre blyga (...) Vilket gör 

att det blir svårt när man ska ens tala om olika grupper som om de faktiskt vore helt 

särskilda... Om man skulle slå upp fem viktiga centrala parametrar typ jag vet inte, blyghet, 

kärnfamilj, och fast anställning, jag vet inte, IKEA. Så skulle man hitta en del afghaner som 

aldrig ens varit i Sverige som ändå skulle få ganska mycket på de här fem svenska 

parametrarna (svenskfödd 2). 

 

5.1.2. Utlandsfödda svenskar om svenskhet 

De utlandsfödda svenskarna problematiserade inte svenskheten i sig och vad den innebär utan 

snarare kring hur de agerar kring svenskar och hur de uppfattar dem. Viktigt att poängtera att 

den här gruppen aldrig riktigt svarade på frågan om vad svenskhet är trots flera upprepningar, 

utan de var mer angelägna om att ta upp frågor kring integration och anpassning vilket tas upp 

under nästa rubrik. 

 

Intressant var vissa gruppmedlemmars osäkerhet kring hur de skulle agera kring svenskar: 

 

Det är lite svårt att komma fram till svenskar, därför att ehh det kanske… de vet inte hur vi 

fungerar, det är det, vi vågar inte gå fram, de vågar inte gå fram till oss (...) (utlandsfödd 

1). 

 

Här var det flera som höll med och ansåg att det, till skillnad från i deras hemland, inte är helt 

enkelt att till exempel bjuda in en arbetskamrat på middag en kväll. Men, som citatet visar, 

anser de också att det är viktigt att från båda sidor våga gå fram och påbörja samtal. När 

gruppledaren dock frågar varför de inte vågar blir framför allt den här gruppdeltagaren osäker 

och menar att det inte fungerar så i Sverige att man går fram och hälsar och bjuder hem bekanta. 

 

I filmen Sveriges bästa svensk uppstår en situation där Husseins fru frågar Ove hur mycket han 

tjänar och detta följs upp av en mycket obekväm stämning och middagen avslutas. Att inte fråga 

någon om vad en tjänar anses generellt vara något som är väldigt svenskt och denna, vi skulle 

kunna kalla det, “regel” har tydligt etsats fast hos den här gruppen. Då sade en gruppmedlem 
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såhär när hen blev tillfrågad om vilka frågor som är okej att ställa till Ove. Viktigt att påpeka 

att det här sades med en ganska tydlig upprördhet i rösten: 

 

Man ska ha respekt för dem. Jag känner inte dig, första gången träffas ska fråga dig hur 

mycket tjänar du? Vad gör du? Nej, nej (utlandsfödd 1). 

 

En aspekt som det diskuterades ganska mycket kring hos den här gruppen är när en känner sig 

svensk och alla var överens om att det inte räcker med ett papper för att kunna säga att man är 

det. Det krävs mycket mer än så och ändå ansåg dessa gruppdeltagare att det aldrig går att känna 

sig helt svensk. Det verkar alltså finnas någon känsla av utanförskap och att inte känna 

tillhörighet. Detta ämne kommer att diskuteras mer om i nästa avsnitt. 

 

5.2. Integration 

Integration är ett väldigt brett ämne som handlar om att integreras i samhället. Frågor som berör 

integration är bland annat anpassning till olika kulturer, att mötas på mitten, assimilering och 

känslan av tillhörighet i samhället. Alla dessa frågor har diskuterats i fokusgrupperna och 

redovisningen av diskussionerna kommer i det här avsnittet att utgå från teman om integration 

utan assimilation och integration, anpassning och tillhörighet. Gruppdeltagarna diskuterade om 

att integration inte bör handla om assimilation utan att det istället är en känsla av tillhörighet 

som behöver skapas och att det då krävs anpassning från båda sidor för att få det att fungera. 

 

5.2.1. Svenskfödda svenskar om integration 

Den svenskfödda gruppens diskussioner om integration var tydligt inriktad på att integration 

inte är, eller bör inte vara, detsamma som assimilation. 

 

Först tänkte jag att det kändes så tragiskt att han behövde bli så svensk liksom att han kände 

såhär behovet av att jag måste bli helsvensk, bästa svensken liksom och skala bort av allting 

från tidigare. (...) man gör såklart som man vill men att det känns tråkigt att man ska behöva 

skala av sig som person för att anpassa sig till samhället liksom (svenskfödd 4). 

 

Det de alla var överens om var att det går att vara svensk och samtidigt ha med sig av den egna 

kulturen från innan man kom till Sverige. Integration betyder inte assimilation och det ska inte 

tvingas på en person en ny identitet för att den kommer till ett nytt land. 
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Ja man ska inte tvinga på folk saker, det här ska du göra, den här kulturen ska du anpassa 

dig till. För alla har ju rätt till att vara liksom (...) vara individer och ta med sig av sina 

tidigare erfarenheter och så (svenskfödd 3). 

 

Istället menade gruppdeltagarna att integration ska handla om anpassning och tillhörighet. 

Genom anpassning från båda sidor menade de att interaktion skapas och det krävs för att kunna 

hitta varandra och vara en del av samhället. 

 

För mig så är integration, det är ansträngning från båda sidor (...) dels att anpassa sig och 

dels att lära känna den andra för att man ska fungera tillsammans och det är ju så alltid när 

man stöter på en ny individ att man behöver liksom hitta en gruppdynamik som fungerar. 

Men ju större skillnader i kulturer det är ju mer måste man anstränga sig för att hitta 

varandra (svenskfödd 1). 

 

5.2.2. Utlandsfödda svenskar om integration 

Hos de utlandsfödda diskuterades det mycket om att känna tillhörighet, både i det svenska 

samhället men även till sin bakgrund. Som nämnts under rubriken ”Utlandsfödda svenskar om 

svenskhet” uttryckte de här personerna att det är i princip omöjligt att bli svensk av att endast 

få ett papper som visar att de är svenska medborgare, utan det handlar nästan uteslutande om 

att i den mån de kan, anpassa sig till det svenska samhället, utan att tappa bort sin bakgrund och 

identitet och utan assimilering. 

 

Och det går inte, man kan inte ändra på sig, (...) man kan anpassa sig med kultur och sånt 

men ändå (utlandsfödd 3). 

 

En annan person fortsatte: 

 

Mm man kan inte glömma sin identitet, man måste anpassa och uppdatera själv och man 

kan inte vara någon annan hehe, nej man kan inte ändra sig (utlandsfödd 2). 

 

Vår analys visar också att det finns ett visst motstånd mot att anpassa sig för mycket. De ska 

dels vara stolta över sin bakgrund och samtidigt anses det viktigt att från svenskarnas sida möta 

dessa kulturer i mitten så att det går att lära sig från varandra och utveckla kulturer. En person 

var dock noga med att poängtera att det är mycket lättare för andra kulturer att anpassa sig till 
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den svenska än att alla svenskar ska försöka anpassa sig till hundratals kulturer. Så enligt hen 

krävs det ändå ett krafttag från invandrarnas sida. 

 

Men, jag tänker vi kan anpassa oss med svensk kultur mycket bättre än svenskarna ska 

anpassa efter våran kultur. (---) I Iran om man resa bort det är väldigt olika [instämmande 

från en annan gruppdeltagare], väldigt olika typer av kultur, väldigt olika typer av säga hej, 

olika att säga hejdå haha och såhär (utlandsfödd 5). 

 

Vid ett tillfälle blev det ganska känslosamt för en gruppdeltagare som inte förstod varför dessa 

diskussioner om integration fortfarande är aktuella när hen och många med hen under många 

år anstränger sig för att anpassa sig och förstå den nya kulturen de har kommit till. 

 

Naturligtvis när man i början man försöker att förstå den här nya kulturen och på nåt sätt 

vara en del av den här samhälle… [gråter] oj ursäkta… Efter 30 år som jag har varit i 

Sverige tyvärr fortfarande skulle vi prata om dem här saker och (...) Det är faktiskt sorgligt 

(utlandsfödd 6). 

 

5.3. Åsikter om/problematisering av filmen 

I det här temat ingår intervjupersonernas åsikter om och problematisering av filmen. Med hjälp 

av ett humoristiskt berättarsätt vill organisationerna bakom filmen ta upp frågan om svenskhet 

och integration. Sammanställningarna av fokusgruppsintervjuerna visar att just humorn som 

berättarstrategi dominerar båda gruppernas åsikter om filmen. 

 

5.3.1. Svenskfödda svenskar om filmen 

Filmen lyckades skapa diskussion hos den svenskfödda gruppen med problematisering av 

svenskhet och diskussion om vad integration är och bör vara. Den svenskfödda gruppen har till 

viss del tyckt att filmen var bra. 

 

Jag tyckte den var kul, spännande och väldigt rolig, annorlunda sätt liksom. Man förstod 

inte riktigt vad som skulle hända. Den var lite konstig (svenskfödd 3). 

 

Om filmen har möjlighet att kunna förändra eller skapa ny förståelse för utlandsföddas situation 

hos denna grupp är svårt att svara på men temat med integration och assimilation tenderade att 

vara en aktuell samhällsfråga även för gruppdeltagarna. 
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(...) jag har sett flera filmer med det här temat, att nu ska vi bli svenska och sen så är det 

någon i familjen som goes helt bananas (...) och äter sill trots att det inte är midsommar. 

(...) ingen lärdom men jag börjar inse att med tanke på hur vanligt det här temat är så måste 

det uppenbart vara någonting påfrestande för många familjer som invandrar, att någon 

person försöker dra väldigt mycket och assimilera kulturen... (svenskfödd 2). 

 

Men även om intervjupersonerna tyckte att den var bra och rolig så såg de en del problem med 

den. Bland annat kritiserades valet av humor som berättarverktyg och det diskuterades om vad 

filmens egentliga budskap var. Det humoristiska upplägget tas i diskussionen upp som ett 

problem. 

 

Jag hade nog hellre sett att den inte var komisk faktiskt. Jag tyckte det vart väldigt ytligt 

och sådana här saker som kunde ha varit svåra, alltså om familjen splittras (...) var liksom 

bara komisk effekt (...) jag hade hellre sett att man hade tagit tag i de svåra situationerna 

och utforskat de mer så den hade kunnat bli riktigt gripande. För nu tycker jag att de tog 

upp massa exempel på svenskhet, men det liksom, de här verkliga problemen med 

integration eller att anpassa sig alldeles för mycket så man tappar bort sig själv tappas bort 

lite (svenskfödd 1). 

 

Istället menade de att filmen borde ha gått djupare in på specifika frågor och med en annan ton 

än det humoristiska. 

 

(...) vissa grejer blev ju, det blir för mycket, vilket gjorde att man inte riktigt utforskade det 

temat.... Det känns som att man skulle kunna göra mycket film av de här grejerna i sig. 

Man behöver inte försöka fånga allt. Man skulle kunna djupdyka i vissa teman, väldigt 

mycket djupare (svenskfödd 2). 

 

Intervjupersonerna menade också att framställningen av familjen hade kunnat vara annorlunda, 

mamman menar de blir som en “punching-bag” som de snarare tycker synd om. De menar 

vidare att filmen hade kunnat ha med något om hennes och döttrarnas perspektiv och åsikter i 

denna fråga också, då det är något som berör hela familjen. 
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5.3.2. Utlandsfödda svenskar om filmen 

Den här gruppens uppfattning om filmen var ganska ambivalent då de var överens om att filmen 

var bra och de ansåg att den bör ses av alla: 

 

De kommer att få empati med oss15, svenskar, om de ser den här filmen [fniss och 

instämmanden] (utlandsfödd 1). 

 

Men samtidigt talades det kritiskt om filmen och att den var ett hån mot invandraren. Flera 

verkade anse att humor som berättarverktyg var ett dåligt val som ger en orättvis bild av 

situationen: 

 

Samtidigt måste jag säga eh jag vill bara säga att den här nackdelen med den här filmen… 

När en svensk går och tittar på den här filmen naturligtvis kanske de blir nöjda men i ett 

invandrares ögon tror jag lite ehh om igenom den här komiska saker (...) och i alla fall man 

ser att den här filmen mest visar att invandrare är lite dum... (utlandsfödd 6). 

 

Vid ett tillfälle ville två gruppdeltagare veta vilka som låg bakom filmen och vem som har 

skrivit scenariot. När det kom fram att det förmodligen var svenskar som hade producerat 

filmen och skrivit manus var det flera som fick en aha-upplevelse och de förstod varför filmen 

framställde invandrare och svenskar på det sättet den gör. 

 

Okej, det visar att det finns mycket skillnad mellan två kulturer, iransk kultur och svensk 

kultur, stor skillnad… en gap mellan. Så jag förstår att han som har tillverkat filmen kunde 

inte våran kultur, inte alls, han nånting hört eller sett här, men det är inte riktigt att han har 

förstått ifrån vår kultur. Det visar i filmen att den som har valt för spela i filmen, den 

mannen, den familjen och också den svenska mannen som spelar mot dem, de spelar inte 

riktigt på deras kultur (utlandsfödd 4). 

 

5.4. Sammanfattning av redovisningen 

Det är intressant att vardera gruppen fastnade för särskilda frågor under gruppintervjuerna. För 

de utlandsfödda svenskarna var det påtagligt att just frågor om integration och anpassning var 

viktiga att diskutera medan det hos de svenskfödda diskuterades mer kring begreppet svenskhet 

och vad det står för samt användningen av humor i filmen. Gemensamt för båda grupperna var 

                                                 
15 ”Oss” i det här citat syftar på gruppen invandrare 
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att de ansåg att assimilering varken krävs eller är särskilt bra för integrationen. Istället menade 

de att anpassning från båda sidor krävs för att skapa tillhörighet för att få samtliga personer att 

känna sig välkomna och som en del av samhället. De ansåg att filmen var bra, men att humor 

var ett onödigt sätt att belysa integrationsproblemen. Särskilt den svenskfödda gruppen ansåg 

att många viktiga delar tappades bort på grund av det ytliga förhållningssättet till de problem 

och konstiga situationer som uppstod i filmen. Den utlandsfödda gruppen såg på 

humoranvändandet som hånfullt mot invandrare. Den svenskfödda gruppen ansåg att 

människor är svenskar när de har ett svenskt medborgarskap medan just svenskheten är ett 

luddigt och flytande begrepp där många “typiska” svenska egenskaper går att hitta världen över. 

Den utlandsfödda gruppen ansåg tvärtom att ett medborgarskap inte räcker för att bli svensk 

utan att det är en känsla och det krävs mycket jobb och anpassning för att uppnå den, därför 

anses det av gruppdeltagarna i princip omöjligt att som invandrare i Sverige, “bli svensk”. 
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6. Analys 

I redovisningen av fokusgruppsdiskussioner har vi utgått från fyra undersökningsteman: 

Problematisering av svenskhet; integration utan assimilation; integration, anpassning och 

tillhörighet; och åsikt om/problematisering av filmen. Samtliga teman går också att koppla till 

de teorier som har gåtts igenom i kapitlet om teoretiskt ramverk. Teman om diskussioner om 

svenskhet och integration kommer att kopplas till teorier om kommunikationsstrategier vid 

information hos organisationer då det bakomliggande syftet handlar om att skapa diskussioner 

om just dessa begrepp. Temat om åsikt om/problematisering av om filmen kommer att kopplas 

till teorier om humor som ett sätt att förändra tankebanor, detta görs genom att problematisera 

teorin utifrån gruppdeltagarnas diskussioner. 

 

I detta kapitel analyseras dock materialet utifrån tre av de fyra frågeställningarna som har satts 

upp för att besvara vår forskningsfråga. Frågeställningarna ”Vilka tankar och diskussioner 

kommer till uttryck i gruppdiskussioner efter filmen?” och ”Kan de diskussioner som förs i 

fokusgrupperna relateras till det syfte och de mål som filmens initiativtagare och producenter 

har formulerat, och i så fall hur?” kommer här slås samman till rubriken ”Gruppdiskussionernas 

innehåll i relation till filmens syfte och mål” där Larssons (2008) teori om 

kommunikationsstrategi kommer att analyseras i relation till gruppdeltagarnas diskussioner om 

svenskhet och integration. Under den andra rubriken, ”Åsikter om användning av filmen för att 

belysa integration” besvaras frågeställningen ”Vilka åsikter har gruppdeltagarna kring 

användning av filmen för att belysa integration”. Där kopplas gruppdeltagarnas diskussioner 

till Berglund och Ljuslinders (1999) diskussioner om teorier om humor som ett sätt att väcka 

nya tankebanor hos mottagare. Den sista frågeställningen “Vilka skillnader i diskussionen finns 

mellan de två grupperna?” har behandlats i redovisningen av diskussioner och kommer 

kontinuerligt att behandlas genom hela analysen och slutsatsen. 

 

6.1. Gruppdiskussionernas innehåll i relation till filmens syfte 

och mål 

 Det första steget en organisation bör ta vid skapandet av en kampanj som denna är att göra en 

omvärldsanalys (Larsson, 2008). Organisationerna bakom filmprojektet menar att debatten 

kring integration, i Sverige, har blivit allt mer polariserad. De menar att det inte riktigt tänks på 

vad som sägs och att människor inte riktigt förstår vad begreppet innebär. De menar även att 

denna film behövs i ett förebyggande syfte när det gäller rasism och främlingsfientlighet, detta 
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på grund av hur dagens samhälle ser ut med ett ökat antal nyanlända flyktingar i landet och med 

ökade framgångar för ett invandringsfientligt parti som Sverigedemokraterna. Att det här 

problemet finns i samhället är något som gruppdeltagarnas utsagor även kan relateras till, detta 

då de i sina diskussioner uttryckte en förståelse för de problem som existerar med integrationen 

och hur diskussionen förs idag. Att integration inte bör vara detsamma som assimilation är 

något som båda grupperna var överens om. Integration behövs men det är också viktigt att 

behålla och acceptera kulturer. Båda grupperna var överens om att det ska skapas förståelse för 

varandra. Att sådana här typer av insatser behövs för integrationsfrågan märks i diskussionerna 

hos båda grupperna. I dessa diskussioner finns det utsagor som uttrycker att det är ett problem 

i dagens samhälle att “invandraren” fortfarande ses på såsom någon avvikande och “konstig” 

för att vederbörande inte är “helsvensk”. Särskilt den utlandsfödda gruppen såg detta som ett 

problem då de själva ofta uppfattas som “dem” och ofta får frågan “Varifrån kommer du?” och 

kommentarer som “Vilket annorlunda namn du har”. Det är samtidigt viktigt för dem att vara 

stolta över sin bakgrund och inte behöva lämna den för att kunna känna tillhörighet i samhället. 

 

Således ansåg båda grupperna att det är fel med assimilering. De ansåg också att integration ska 

handla om anpassning från båda sidor för att skapa tillhörighet. Det anses inte bara vara 

invandrarens ansvar att integrera sig, utan det gäller att mötas på mitten. Att organisationerna 

bakom tycker att filmen behövs på grund av dagens samhällssituation håller gruppdeltagarna 

med om. De svenskfödda vill att man, som invandrare, ska förstå att den egna kulturen är av 

värde och den utlandsfödda gruppen menade att svenskar ska ha förståelse för att de vill ha kvar 

sin bakgrund. På samma gång är det viktigt att anpassa sig så gott det går så man fungerar i 

samhället. De menade att det inte går att isolera sig från andra. 

 

I redovisningen av fokusgruppsdiskussionerna kom det fram att det blev känslosamt för en 

person som tyckte det var jobbigt att prata om sådana här ämnen efter 30 år i Sverige. Flertalet 

av gruppdeltagarnas utsagor uttryckte distanseringen från det svenska, även om det är 

ofrivilligt. Utifrån dessa gruppdeltagares utsagor blir det tydligt att frågan om svenskhet och 

integration fortfarande är en aktuell samhällsdebatt och att insatser, som till exempel filmen, 

behövs för att belysa och förhoppningsvis lösa problematiken. 

 

Eftersom en organisation måste fundera på om de behöver informera, och, i så fall varför 

(Larsson, 2008), är det viktigt att analysera målsättningen utifrån samhällsdebatten och den 

omvärldsanalys som har gjorts. De som informeras, det vill säga målgruppen bör ha ett behov 
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av informationen och i detta fall går det att se på gruppdeltagarnas diskussioner att insatser som 

denna film behövs. 

 

I relation till detta har organisationerna bakom filmen satt upp fyra mål, bland annat att fler 

svenskfödda ska få en större förståelse för invandrarnas situation. De har också som mål att fler 

utlandsfödda ska förstå att de duger som de är och att den egna kulturen är värdefull i 

integrationen. Deras tredje mål är att filmen ska få båda grupperna att se människan bakom 

hud- och hårfärg. Det sista målet är att integrationsfrågan ska vara en fortsatt viktig fråga inom 

samverkande organisationer efter avslutat projekt. Mål och målsättning är mycket viktigt enligt 

Larssons teori om kommunikationsstrategier inom kommunikation (Larsson, 2008). I fallet 

med detta filmprojekt skulle det kunna sägas att målsättningen delvis är av karaktären visioner, 

då de är långsiktiga och svårmätbara. Utifrån våra undersökningar har vi inte heller en ambition 

att mäta resultat för att se om beteenden och tankar förändras, men vi kan ändå undersöka om 

det möjligtvis finns förståelse för varandras perspektiv och problem har påverkats av filmen 

Sveriges bästa svensk. Det vi kan se är tendenser till att denna typ av insats, film om integration, 

kan få svenskfödda svenskar att sätta sig in i invandrares situationer och på så sätt förstå 

problemen som uppstår för dem. Även om vi inte kan se om de har påverkats på andra sätt av 

filmen i deras diskussioner så kan vi se att deras diskussioner kan relateras till målsättningen. 

De talade mycket om att integration bör handla om anpassning från bådas sidor och om 

tillhörighet istället för assimilation. Därigenom går det att se att den svenskfödda gruppen 

faktiskt har en förståelse för invandrares situation och att utlandsfödda deltagarna förstår att 

den egna kulturen är värdefull i integrationen. Anpassning utifrån de utlandsföddas perspektiv 

skiljde sig dock lite från de svenskföddas, detta då de ansåg att anpassningen inte behöver vara 

jämn utan att det ansågs enklare för “invandrare” att ta en lite större del i anpassningen. Vi ser 

alltså tendenser till att det finns en förståelse, från de utlandsföddas perspektiv, att det inte är 

helt enkelt för svenskar att anpassa sig efter alla nya kulturer som integreras i landet. 

 

Precis som syftet bakom filmen är, att skapa diskussion och samtal om just integration och 

svenskhet, så har diskussioner om vad svenskhet faktiskt är, vad som är svenskt och vad 

svenskhet innebär, uppstått. Med denna film vill organisationerna bakom nå ut till både 

svenskfödda och utlandsfödda. Organisationerna bakom filmen har inte definierat någon 

särskild målgrupp förutom just specifika mål som riktar sig till utlandsfödda svenskar och 

svenskfödda svenskar. För att nå ut med information på ett effektivt sätt bör organisationer 

enligt Larssons teorier göra en målgruppsanalys och förstå sig på sin målgrupp (Larsson, 2008). 
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I det här fallet blir målgruppen bred och rätt odefinierad vilket, bland annat, visar sig när den 

svenskfödda gruppens utsagor uttrycker att de vore fel målgrupp för vissa av diskussionerna 

som filmen vill skapa. Dock finns det fyra olika målsättningar, som nämndes under bakgrunden 

i början av uppsatsen, där ett mål riktar sig helt till svenskfödda svenskar och ett annat riktar 

sig helt till utlandsfödda svenskar. Organisationer bör analysera sin målgrupp för att ta reda på 

dess yttre och inre faktorer, exempelvis dess attityder och kunskaper i ämnet (Larsson, 2008). 

Det vi har kunnat se är att målgruppen “svenskföddas” utsagor, i diskussionen, visar på 

svårigheter med att säga vem som är svensk och vad som är svenskt och därmed också har svårt 

att definiera sig själva. För just den här diskussionen om vad svenskhet är uttryckte de 

svenskföddas utsagor att de ansåg sig tillhöra fel målgrupp. Gruppdeltagarnas utsagor uttryckte 

även en brist på förståelse för vad de skulle bidra till med sina diskussioner. Att definiera 

svenskhet var, för dem, något svårt och svenskhet kan uppfattas som irrelevant i den här typen 

av samhällsfrågor om integration och tillhörighet. Å andra sidan kanske deras svårigheter med 

att definiera svenskhet beror på att de (medvetet eller omedvetet) ser att det krävs en utifrånblick 

för att definiera svenskhet, som då blir ”det andra” – ungefär som att de själva kan definiera 

vad som är ”norskt” eller ”osvenskt”. Samtidigt som den svenskfödda gruppens utsagor 

uttrycker att de skulle vara fel målgrupp betyder det inte nödvändigtvis att de är det. Det kan 

lika gärna betyda att frågan om vad svenskhet betyder för dem orsakar tankemöda, för att de 

faktiskt inte har någon riktig definition eller tycker att det finns någon, men tror att de borde 

kunna svara. 

 

Till skillnad från den svenskfödda gruppen uttryckte inte den utlandsfödda gruppens utsagor 

något om att vara fel målgrupp för att diskutera filmens huvudämnen. Däremot 

problematiserade även den här gruppen svenskhet, men på ett annat sätt. De undvek att svara 

på frågan om vad svenskhet är för dem, istället pratade de om hur de förhåller sig till 

svenskheten och hur de agerar kring svenskar och det svenska. Det vi ser i redovisningen av 

dessa två fokusgruppsintervjuer är att den svenska gruppen tydligare uttryckte svårigheten med 

att definiera vad som är svenskt och att den utlandsfödda gruppens diskussioner mer handlar 

om egna erfarenheter 

 

Dock omfattar vår studie endast ett par grupper med ett relativt homogent urval personer från 

ett land i vardera grupp som diskuterade om svenskhet och integration. Det går således inte att, 

exempelvis, generalisera och säga att alla svenskfödda svenskar har svårt att definiera och 

diskutera integration och svenskhet. Det går heller inte att säga att alla utlandsfödda svenskar 
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ser svenskheten som något som de inte är en del av och endast ser på utifrån. Samtidigt kan det 

inte sägas att någon av grupperna är mer eller mindre en målgrupp än den andra då syftet, att 

inleda samtal och diskussioner om integration och svenskhet, uppnås av båda målgrupperna. 

Viktigt att tänka på också, är att skillnader i diskussioner troligtvis beror på skillnader i 

erfarenheter och upplevelser av integration och svenskhet hos grupperna. 

 

6.2. Åsikter om användning av filmen för att belysa integration 

Syftet med filmen är att inleda samtal och diskussioner om integration och svenskhet och detta 

har gjorts genom humor, som enligt Knuuttila (1996, i Berglund & Ljuslinder 1999) kan 

användas som en förutsättning för att skapa nya tankar och tankebanor hos mottagarna. 

Målsättningen med filmen är att öka insikten och förståelsen för integration och svenskhet för 

att på så sätt kunna bidra till förändringar hos mottagarna. Dessa förändringar kan vara både 

kognitiva och beteendemässiga då de, enligt målen förutom att skapa mer förståelse för 

varandra, vill att mottagarna ska interagera mer med andra personer. 

 

Viktigt att poängtera är att denna studie inte har haft som syfte att undersöka huruvida denna 

film kan förändra tankebanor hos mottagarna. Det vi ändå kan se är att det humoristiska 

förhållningssättet i filmen har väckt uppmärksamhet, om än på fel saker. Till exempel talade 

den utlandsfödda gruppen om att humorn uppfattades som ett sätt att dumförklara invandraren 

då invandrarna framställs på ett komiskt sätt. Deras utsagor uttrycker att svenskarna, som har 

skapat filmen, har tagit sig tolkningsföreträde, satt sig ovanför invandraren och skapat humor 

på deras bekostnad. Samtidigt är det värt att påpeka att filmen ändå uppskattades och, precis 

som tidigare nämnts, kan gruppernas utsagor om filmen tolkas som aktuella i dagens samhälle. 

Gruppdeltagarna i studien tyckte att filmen var rolig och underhållande och de tyckte att alla 

borde se den. I den utlandsfödda gruppen kom det på tal att filmen skulle kunna skapa empati 

hos svenskar för invandrare genom att belysa deras situation. 

 

Enligt Fredrik Sjöberg, som är representant för en av aktörerna bakom filmen, är det lätt att 

öppna sinnen med hjälp av humor och han menar att humorn belyser detta problem på ett nytt 

sätt och att ett försök har gjorts för att hitta känslorna hos individen som en människa i ett nytt 

land. De har valt att vända “skrattspegeln” mot det svenska med några klassiska fördomar mot 

det typiskt svenska. På så sätt går det skratta åt hur “fånigt” både invandrarkaraktären och 
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svenskkaraktären beter sig16. Här menar dock de utlandsfödda att det blir hånfullt då de anser 

att filmen driver med svenskheten genom att driva med invandraren som ska försöka bli svensk. 

De menar snarare att det blir hånfullt mot dem då huvudkaraktären, som invandrare, uppfattas 

som fånig. Vi kan inte mäta nya tankebanor men vi kan, genom att analysera gruppdeltagarnas 

diskussioner, se en problematisering av hur humorn tas emot i detta fall, inte minst hos de 

utlandsfödda. Förståelse för varandra mellan grupperna har vi kunnat uppfatta i diskussionerna 

men om det är tack vare filmen eller inte går inte att svara på. Därför kan inte svar ges på om 

humorn, i detta fall, har skapat nya tankebanor hos gruppdeltagarna. Om möjligheten hade 

funnits att diskutera kring frågor om svenskhet och integration även innan gruppdeltagarna hade 

sett filmen hade vi möjligtvis kunnat se om nya tankebanor har skapats och resultatet hade 

kunnat vara annorlunda. 

 

När valet av humor kritiserats av gruppdeltagarna kan vi se tendenser till att humorn lägger 

fokus på fel saker och att det blir som ett störningsmoment där deltagarna, istället för att ta till 

sig av budskapet, irriterar sig på det humoristiska förhållningssättet. Gruppdeltagarna 

diskuterade exempelvis humorns sätt att göra frågan om integration och svenskhet ytlig och 

deras utsagor uttryckte att det kunde ha varit ett större fokus på familjeperspektivet istället för 

att endast göra det roligt på mannens bekostnad. På grund av detta kan valet av humor, i denna 

film, som behandlar de viktiga samhällsfrågorna integration och svenskhet problematiseras. 

Samtidigt, precis som aktören bakom filmen säger, är det möjligt att humorn gör det lättare att 

få igång en diskussion efter filmen, då den inte är alltför allvarlig och verklighetsnära. Men för 

att ta det längre än bara diskussioner går det att fråga sig om ett annat val av genre hade kunnat 

få ett annat utfall än denna filmens genre, där humorvalet tenderar att ta fokus från grundfrågan 

i diskussionerna. 

 

  

                                                 
16 Fredrik Sjöberg, Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala, mejlkonversation den 16 december 2016 
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7. Slutsats och avslutande diskussion 

Det avslutande kapitlet, bestående av slutsats, avslutande diskussion och framtida forskning, 

kommer att återkoppla till syftet med den här studien och dess frågeställningar i förhållande till 

analysen. Vi kommer även att reflektera över vad vår uppsats har för betydelse för samhället 

samt även kort relatera analysen till forskningsbakgrunden. Avsnittet avslutas med förslag på 

forskningsområden för framtida forskning. 

 

7.1. Slutsats 

Den här undersökningen har handlat om att undersöka vilka slags diskussioner som filmen 

Sveriges bästa svensk skapar hos utlandsfödda och svenskfödda svenskar kring begreppen 

svenskhet och integration. Syftet är även att relatera gruppdeltagarnas utsagor till filmens 

bakomliggande syfte och målsättning. På basis av fokusgruppsintervjuer har vi försökt att 

besvara frågeställningar som sattes upp. Dessa frågeställningar var: 

 Vilka tankar och diskussioner kommer till uttryck i gruppdiskussioner efter filmen? 

 Kan de diskussioner som förs i fokusgrupperna relateras till det syfte och de mål som 

filmens initiativtagare och producenter har formulerat, och i så fall hur? 

 Vilka åsikter har gruppdeltagarna kring användning av filmen för att belysa 

integration? 

 Vilka skillnader i diskussionen finns mellan de två grupperna? 

 

Som svar på våra frågeställningar har vi kunnat se att syftet med filmprojektet, att inleda till 

diskussioner om svenskhet och integration, har fungerat hos båda målgrupperna till viss del. 

Det är tydligt att filmen har lett till diskussioner om svenskhet och integration även om det går 

att se att diskussionerna skiljer sig åt mellan grupperna. Att det skiljer sig mellan grupperna då 

den väcker olika tankar och skapar olika diskussioner är inte konstigt med tanke på den breda 

målgruppen. 

 

När det gäller just våra fokusgrupper, är det svårt att veta i vilken utsträckning skillnaderna i 

reaktioner och diskussioner om filmen har att göra med var de är födda, och i vilken 

utsträckning de beror på andra faktorer, sociala, kulturella eller individuella. Vissa tydliga 

skillnader kan vi dock se i vår studie, med det urval av personer vi har i grupperna. Den 

svenskfödda gruppens fokus ligger på en problematisering av själva begreppet svenskt och 

svenskhet, och de uttrycker en öppenhet för att kunna integreras och vara ”svensk” utan att 
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assimileras och anpassa sig totalt till några slags svenska normer. Den utlandsfödda gruppens 

diskussion kretsar snarare kring hur de kan förhålla sig till, och försöka navigera i relation till 

svenskar och deras sätt att vara. Den utlandsfödda gruppen har mer fokus på hur de kan uppnå 

en känsla av tillhörighet och att viss anpassning behövs, men att de också ska kunna vara sig 

själva och acceptera sin bakgrund. 

 

Med grund i de beskrivna skillnaderna mellan grupperna dras slutsatsen att studiematerialet 

med diskussionsfrågorna och hur diskussionen kan ledas behöver anpassas till målgruppen och 

detta kräver kunskaper om målgruppen och erfarenhet av att leda diskussioner om ämnen som 

kan väcka känslor och eventuella konflikter. Det är möjligt att för att verkligen kunna öppna 

för en förståelse för olika perspektiv så behöver det arbetas med filmen, diskussionsfrågor och 

andra eventuella aktiviteter i blandade grupper. Eller båda, i en genomtänkt ordning. 

 

Användningen av humorvinkeln i filmen har visserligen lett till att gruppdeltagarna har uttryckt 

att de anser den vara rolig och sevärd, men grupperna har sett negativa konsekvenser med 

humorn som en förmedlare av budskap i den här typen av känsliga frågor. Det kan vara så att 

valet av humor som strategi leder till att tittarnas fokus hamnar mer på produkten och formen 

och att fokus leds bort från budskapet. Den svenskfödda gruppens utsagor uttrycker att humorn 

leder till att en viktig fråga blir ytlig medan den utlandsfödda gruppens diskussioner uttrycker 

att humorn, till viss del, var hånfull mot invandraren och att aktörerna bakom filmen har tagit 

sig tolkningsföreträde när det kommer till hur “invandraren” framställs. Det finns en risk att 

valet att problematisera vad som är svenskt, genom att driva med en nysvensks ansträngningar 

att bli svensk, ”slår fel”. Humorn slår inte enbart mot svenskheten, utan mot invandraren. 

 

Enligt Kowalewskis studie (2013) om nyheter och humor är det lättare för personer som ser en 

seriös nyhetsrapport att förstå det viktiga i ämnet om de håller med om det, medan om de inte 

håller med om ämnet är det lättare att förstå det viktiga om det istället är komiskt. Detta resultat 

stämmer inte överens med vårt. Den svenskfödda gruppen har påpekat att de, på grund av 

humorn, inte riktigt förstår budskapet bakom filmen. Den utlandsfödda gruppen verkar däremot 

ha en större förståelse för budskapet. I studien påpekas också att komediprogram kan vara mer 

övertygande än andra informationsprogram, detta eftersom humor kan minska motviljor. Det 

går att koppla till Knuuttilas (1996 i Berglunds och Ljuslinders, 1999) teori om hur humor kan 

användas för att ändra tankebanor. Däremot verkar detta inte stämma överens med hur 
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gruppdeltagarna har uppfattat humorn i filmen. De hittar många motargument och de anser inte 

att komedin gör att det blir mer övertygande. 

 

7.2. Avslutande diskussion 

Den studie som utförts anser vi både kan bidra till ny kunskap om hur svenskar med olika 

bakgrund förhåller sig till frågor om svenskhet och integration men också om skillnader och 

likheter mellan grupperna i dessa diskussioner. Detta är en studie som har gjorts i relation till 

en film som har som syfte att inleda till diskussioner om svenskhet och integration och studien 

har på så sätt kunnat bidra till kunskap om hur det har fungerat i just detta fall av grupper. 

Integration och svenskhet är något som är mycket aktuellt idag och det finns luckor i 

forskningen om vad det svenska folket egentligen diskuterar om dessa frågor. Studien har även 

undersökt hur film, och specifikt komedifilm kan sätta de frågorna på agendan. Vi har heller 

inte hittat någon forskning om hur det effektivt, genom film, kan förmedlas ett budskap om 

allas lika värde och om att alla är välkomna. I detta fall handlar det om att, genom 

humoruttrycket, förmedla detta och studien har undersökt vilka slags diskussioner som har 

uppstått om detta tillvägagångssätt hos fokusgruppsdeltagarna. Den kan även bidra till ökad 

förståelse om hur det effektivt går att nå ut med dessa frågor. 

 

Fokusgruppintervjuer har som sagts utförts efter det att gruppdeltagarna själva har sett filmen. 

Fokusgrupper anser vi vara en bra metod för denna studie, men någonting som hade kunnat 

göras annorlunda är att göra intervjuer både före och efter en filmvisning. I det fallet hade vi 

kunnat ha en forskningsfråga som bygger på om humor kan påverka tankebanor, vilket vi 

snuddar lite på. 

 

Vi hade även kunnat använda oss av hela filmprojektet inkluderande studiematerialet med 

diskussionsfrågor och övningar. Vi använde oss av några av diskussionsfrågorna men de flesta 

ansågs irrelevanta för vårt syfte med studien. Syftet var inte att göra en utvärdering av 

filmprojektet utan att göra en undersökning av en aktuell samhällsfråga med filmen Sveriges 

bästa svensk som grund för diskussion. Övningarna i studiematerialet tror vi passar bättre i mer 

pedagogiska miljöer. 
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7.3. Framtida forskning 

Förslag på framtida forskning, utifrån vår undersökning och analys, är att göra en studie med 

intervjuer och observationer av när filmen och studiematerialet används i olika sammanhang 

och för olika målgrupper. Det skulle även kunna undersökas om hur kommunikationsinsatser 

om viktiga samhällsfrågor, som integration, kan förmedlas på ett effektivt sätt. Möjligtvis går 

det även undersöka skillnader mellan olika genrefilmer som behandlar frågor om integration 

och svenskhet för att se vilken strategi som kan ses som mest effektiv. Framtida forskning, 

utanför strategisk kommunikation, skulle också kunna vara att studera vad olika typer av 

grupper ser som effektiv integration och vad som kan göras för att få fler att känna sig som en 

del av samhället, trots att de inte är födda här. Ett annat förslag är att forska mer om humorn 

som verktyg för att aktualisera viktiga frågor utan att förlöjliga någon. 
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Bilaga 1 

 

Halvstrukturerad intervjuguide 

- för den svenskfödda gruppen 

 

 Vad tyckte ni om filmen? (Vilka tankar och känslor väcker den?) 

 Vad är svenskhet för er? 

 Varför är det så svårt för Ove att beskriva hur en svensk är? 

 Vad är integration för er? (Vad är positivt/negativt med integration?) 

 Varför tror ni det är så viktigt för Hussein att bli svensk? 

 Kan man vara både svensk och invandrare samtidigt? 

 Tycker ni att påståendena om vad som är svenskt i filmen stämmer i verkligheten? 

 Vad framställer filmen som svenskt respektive osvenskt? 

 Hur viktigt är det att integreras i det svenska samhället? (Hur integrerad bör man bli?) 

 Finns det något som kom upp i filmen som ni inte själva hade reflekterat över innan? 

 Hur tror ni att invandrare skulle reagera om de såg filmen? (Borde de se den?) 

 Finns det något som fattas i filmen? 

 Finns det något som inte borde finnas med i filmen? 

 Är det någon som vill tillägga någonting? 

 

Halvstrukturerad intervjuguide 

- för den utlandsfödda gruppen 

(Mestadels samma frågor som hos den svenskfödda gruppen men någon omformulering och tillägg) 

 

 Vad tyckte ni om filmen? (Vilka tankar och känslor väcker den?) 

 Vad är svenskhet för er? 

 Varför är det så svårt för Ove att beskriva hur en svensk är? 

 Vad är integration för er? (Vad är positivt/negativt med integration?) 

 Varför tror ni det är så viktigt för Hussein att bli svensk? 

 Kan man vara både svensk och invandrare samtidigt? 

 Tycker ni att påståendena om vad som är svenskt i filmen stämmer i verkligheten? 

 Vad framställer filmen som svenskt respektive osvenskt? 

 Hur viktigt är det att integreras i det svenska samhället? (Hur integrerad bör man bli?) 



 

 

 Finns det något som kom upp i filmen som ni inte själva hade reflekterat över innan? 

 Hur tror ni att ni skulle ha reagerat på filmen om ni hade sett den när ni var nya i Sverige? 

 Hur tror ni att människor födda i Sverige skulle reagera om de såg filmen? (Borde de se 

den?) 

 Finns det något som fattas i filmen? 

 Finns det något som inte borde finnas med i filmen? 

 Är det någon som vill tillägga någonting? 

  



 

 

Bilaga 2 

 

Frågor till aktör bakom filmen 

 

1. Hur har ni resonerat om målgrupper och har ni haft någon referensgrupp (bestående av 

möjliga mottagare) att bolla med?  

 

2. Valet av humor: Det står i er ansökan om bidrag att ni med humor vill ställa frågor vad vi 

menar med integration. Men vad var erat syfte med att välja humor som berättar-

/kommunikationsstrategi? 

 

3. Finns det någon utvärdering av hur konceptet film och tillhörande studiematerial fungerade 

i arbetet med frågor om hedersvåld, och i så fall, vad visar den utvärderingen? Det står bara i 

ansökan att konceptet är "beprövat".  

  



 

 

Bilaga 3 

 

Vem har skrivit vad 

Det mesta av fakta och information i inledningen har Tobias tagit fram men sen har Tagrid lagt 

till mer och skrivit om till hur den nu ser ut. Bakgrunden ”Bakom Sveriges bästa svensk” skrev 

Tobias och Tagrid skrev om filmen och dess nyckelscener. Men sammantaget har båda hittat 

och skrivit lite till allt i inledning och bakgrund. Tidigare forskning har båda skrivit, Tagrid två 

artiklar och Tobias en. Teori har båda sökt genom uppsatsskrivandet men sen har Tobias tagit 

på sig ansvaret för teorikapitlet. Metod skrev båda på i början av uppsatsarbetet men sedan har 

Tagrid tagit på sig ansvaret för det och utvecklat det. Redovisning, analys och avslutande 

diskussion har båda skrivit tillsammans. Tagrid skrev intervjuguiderna till fokusgrupperna och 

var gruppledare och talade under intervjuerna medan Tobias antecknade. Båda transkriberade 

en fokusgruppsintervju var. 

  



 

 

Pressrelease 

 

Vad är svenskhet? 

 
Tycker du att det är svårt att förklara vad som är svenskt och vem som är svensk? Det 

är du inte ensam om. I relation till dramakomedin Sveriges bästa svensk, som 

ifrågasätter vad som egentligen är svenskt och samtidigt belyser vikten av att få vara sig 

själv, uppkommer diskussioner som visar på svårigheten med att definiera svenskheten 

och att det inte bör läggas för stor vikt vid svenskhet i integrationsfrågan. 

 

Två studenter vid institutionen för informatik och media vid Uppsala Universitet har inom 

ramen för en kandidatuppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap undersökt vilka 

slags diskussioner om svenskhet och integration som dramakomedin Sveriges bästa svensk 

skapar och hur dessa diskussioner kopplas till de mål som organisationerna bakom filmen har 

satt upp. Studieförbunden ABF och Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län ligger bakom 

filmen och har bland annat satt upp mål om att öka förståelsen för invandrares situation och 

att både invandrare och svenskar ska se bortom hud- och hårfärg. Flyktingkrisen i Europa och 

det ökade antalet invandrare till Sverige de senaste åren aktualiserar frågor kring integration 

och svenskhet. Två gruppers diskussioner i relation till filmen har undersökts – en grupp med 

svenskfödda svenskar och en med utlandsfödda svenskar. 

 

Det visade sig svårt, särskilt för den svenskfödda gruppen, att säga vad som är svenskt vilket 

kan visa på svårighet i att definiera sig själv, som svensk. För dem var det lättare att säga hur 

andra, som till exempel norrmän är. Den utlandsfödda gruppen tyckte istället att det var svårt 

att veta hur man skulle agera kring svenskar och svenskhet i sig och de ansåg att man som 

invandrare aldrig kan bli riktigt svensk. I filmen blir huvudkaraktären svensk medborgare och 

vill då bli Sveriges bästa svensk, men enligt den utlandsfödda gruppen räcker inte ett “papper” 

för att bli svensk, utan det är en känsla som måste skapas. Det gemensamma mellan 

gruppernas diskussioner visade sig vara att integration inte bör handla om varken svenskhet 

eller assimilation, utan att det gäller att mötas i mitten. Integration handlar om anpassning från 

båda sidor för att på så sätt kunna skapa gemenskap och tillhörighet. 
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