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Abstract 

The labour market in Sweden is facing increased unemployment for immigrants, and the 

income inequality between native Swedes and immigrants is among the highest in the world. 

With the aim to reduce this inequality the government legislated on civic orientation for non-

European refugees and other asylum seekers in need of protection.  

   The aim of this study is to explore how civic orientation is justified in Swedish integration 

politics and how civic orientation has been implemented by social workers; by studying state 

public investigations, observing civic orientation and interviewing social workers 

implementing civic orientation. Applying postcolonial and whiteness theory the study shows 

that the integration politics in Sweden motivates civic orientation by referring to the different 

culture and religion of the immigrant, and by referring to the greatness of the Swedish 

“democratic” and “equal” society. By using an exclusive language of referring to immigrants 

as “the Other” and an “anomaly” from the Swedish society and its values the political power 

is able to motivate integration policies directed to immigrants.  

  This study concludes that Swedish values are hard to define and social workers working with 

civic orientation are facing difficulties to explain what Swedish values are. The fact that the 

civic orientation is poorly defined in how it should be implemented leaves a huge 

responsibility to the social workers, and it also leaves room for interpretation. The social 

workers tend to base their civic orientation classes on personal experiences. Moreover, they 

often describe immigrants as “unequal” and “traditional” and believe they can conform to the 

“Swedish” way of living if they receive the right information. 

 

Keywords: Integration, Civic orientation, Labour market, Discrimination, Swedish values, Post-colonialism, Whiteness, Social 

workers 

Nyckelord: Integration, Samhällsorientering, Arbetsmarknad, Diskriminering, Svenska värderingar, Postkolonialism, Vithet, 

Socialarbetare 
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1. Inledning 
Arbetsmarknaden i Sverige står idag inför stora utmaningar. Med en växande arbetskraft och 

en ökad flyktinginvandring står många människor utan arbete. De grupper som drabbats hårdast 

av arbetslösheten i Sverige idag är unga och utrikesfödda. Utrikesfödda utgör idag 15 % av 

Sveriges befolkning1, men detta avspeglas inte på arbetsmarknaden. I ålderskategorin 20-64 

arbetar enbart 57 % av de utrikesfödda jämfört med 82 % av inrikes födda, och såväl utrikes 

födda kvinnor som män har lägre inkomstnivåer är inrikes födda2. 2011 uppskattades att 

nettoinkomsterna ökat för befolkningen i stort, men för utrikesfödda från Asien och Afrika var 

lönenivåerna i stort sett samma som fem år tidigare3. Oavsett utbildningsnivå har utrikesfödda 

lägre inkomst än de lägst utbildade inrikes födda männen, och utrikesfödda med 

högskoleutbildning har i högre grad än inrikes födda ett yrke med lägre kompetenskrav.4 

   De stora löneskillnaderna och de ojämlika förhållandena på arbetsmarknaden har inom den 

ekonomiska och integrationspolitiska forskningen kommit att förklaras ur olika perspektiv. 

Dels genom etnisk diskriminering och dels genom immigranters bristande kunskaper i det 

svenska språket och det ”svenska samhället”. Trots att forskning visar att löneskillnaderna på 

arbetsmarknaden inte enbart kan förklaras genom immigranters bristande kunskaper så 

initierades under slutet av 2000-talet ett antal statliga utredningar som sedan låg till grund för 

Lagen om samhällsorientering.5 Samhällsorientering syftar till att vissa nyanlända skall få ökad 

kunskap om Sverige, det praktiska livet, Sveriges traditioner och dess demokratiska 

värdegrund; med målsättningen att påskynda den nyanländes integration. Som ett led i den 

svenska integrationspolitiken är numera samhällsorientering obligatoriskt för alla nyanlända 

med flyktingstatus eller skyddsbehov6. 

   Samhällsorienteringsämnet har funnits i olika former allt sedan arbetskraftsinvandringen till 

Sverige under 1960-talet, men har kommit att ändra sitt fokus från samhällsinformation till 

samhällsorientering under de senaste decennierna till följd av den ökade flyktinginvandringen 

till Sverige. Den utomeuropiska invandringen har enligt statliga utredningar7 satt större krav på 

den svenska integrationspolitiken att förstå och även utmana andra kulturer och dess i vissa fall 

                                                           
1 Integration – En beskrivning av läget i Sverige. Rapport 6 (2013) Statistiska Centralbyrån. s.15 
2 SCB 2013:14f 
3 SCB 2013:67 
4 SCB 2013:58 
5 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 
6 Obligatorisk i den bemärkelsen att den utgör en obligatorisk del i den nyanländes etableringsplan. Uppfylls inte etableringsplanen kan det 
leda till att den ekonomiska ersättningen från Försäkringskassan till den nyanlände minskar, eller att etableringsplanen avbryts vilket även 
det leder till bortfall av inkomst. För vidare läsning: Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 
7 SOU 2010:16 Sverige för nyanlända – Värden, Välfärdsstat och Vardagsliv 
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främmande och avvikande värderingar. Värdegrundsfrågor har därmed kommit att genomsyra 

samhällsorienteringsämnet. 

      Även om integrationspolitiska insatser syftar till att jämna ut klyftor mellan olika grupper i 

samhället så är integrationen inte helt problemfri. Masoud Kamali menar att en så kallad 

omfördelningsintegration ”utgår från majoritetssamhällets, dvs. priviligierade gruppers, behov 

och ignorerar den strukturella/institutionella diskrimineringen mot andrafierade och etniska 

grupper”8. En integrationspolitik som utgår från att det finns fundamentala olikheter mellan 

”svenskar” och ”invandrare” motverkar enligt Kamali sitt syfte och skapar istället ett ”vi” och 

”dom”-tänkande, vilket är en av orsakerna till segregation och marginalisering av immigranter.9 

   Samhällsorienteringen sätter inte enbart krav på nyanlända att ta till sig och förstå det 

”svenska samhället”, utan innebär även nya utmaningar för den kommunala 

integrationsverksamheten. Hur tänker samhällskommunikatörer kring sin roll som förmedlare 

och representanter för det svenska samhället? Denna eventuella problematik och en analys av 

integrationspolitikens framväxt i Sverige är grunden för denna uppsats.  

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka implementeringen av en lagstadgad samhällsorientering 

för nyanlända immigranter, dels utifrån hur diskussionen som föranledde lagen kom att påverka 

dess innehåll och omfattning, dels utifrån hur ämnet kommit att utformas och förmedlas i 

praktiken. För att få en djupare förståelse kring sambandet mellan integrationspolitik och 

arbetsmarknadspolitik, och även hur insatser riktade till immigranter motiverats i svensk politik 

under senare delen av 1900-talet, syftar uppsatsen även till att ge en historisk tillbakablick och 

beskrivning av den dåvarande invandrarpolitikens uppkomst. 

1.2 Frågeställningar 
I uppsatsen kommer jag att tolka implementeringen av samhällsorienteringen utifrån ett 

poststrukturalistiskt och postkolonialt perspektiv och särskild hänsyn kommer att tas till 

samhällskommunikatörers perspektiv. För att besvara mitt syfte kommer jag att utgå ifrån 

följande frågeställningar: 

                                                           
8 Kamali, Masoud (2006) ”Den segregerande integrationen. Om social sammanhållning och dess hinder” i: Kamali, Masoud (red) Den 
segregerande integrationen. Om social sammanhållning och dess hinder. SOU 2006:73 s.8 
9 Kamali 2006:10f 
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Hur diskuterades och vilka argument åberopades inför ett införande av samhällsorientering? 

Vilka bilder framträder av ”det svenska samhället” och svenskar respektive av immigranter 

och deras behov av samhällsorientering? 

Hur implementeras samhällsorientering i praktiken? Vilka erfarenheter har de som arbetar 

som samhällskommunikatörer och vilka olika slags förhållningssätt intar de när de ska 

förmedla samhällsorientering? 

   1.3 Disposition 
Uppsatsen kommer att vara disponerad efter följande ordning: 

Sektion 2 beskriver det källmaterial jag kommer att använda mig av, samt hur mitt insamlande 

av material har sett ut dels till textstudien, och dels till intervjustudien. Därefter följer en 

beskrivning av min analysmetod i form av en postkolonial analys samt kritiska vithetsstudier.  

Sektion 3 introducerar och beskriver de teoretiska utgångspunkterna, som likt analysmetoden 

utgörs av postkolonial analys samt kritiska vithetsstudier. Den tidigare forskningen presenterar 

tidigare forskning kring bland annat integrationspolitik och arbetsmarknadspolitiska insatser 

vilka kan kopplas till min egen studie. Därefter presenteras och problematiseras de teoretiska 

begrepp som kommer att användas i texten. Jag kommer även att problematisera min egen 

positionering i skrivandet. Sektion 4 utgör en textanalys och är indelat i två delar, dels en 

empirisk del där den svenska integrationspolitiken beskrivs med fokus på samhällsinformation 

och samhällsorientering som därefter analyseras ur ett postkolonialt perspektiv. Därefter 

redovisas i sektion 5 en intervjustudie med samhällskommunikatörer vilken fokuserar på deras 

syn på värdegrundsfrågor inom samhällsorienteringsämnet. Sektion 6 utgör en avslutande 

sammanfattning och diskussion av resultatet. 

2. Metod och material 

2.1 Analysmetod 
Min uppsats utgår från kvalitativ metod, då jag vill skapa förståelse kring uppkomsten av 

samhällsorientering och samhällskommunikatörers upplevelser om sin yrkesroll samt 

förhållningssätt till värdegrundsfrågor. Målet har varit att samla in och tolka observationer i 

verkligheten för att sedan begripliggöra dem i en kvalitativ analys. Den begrepps-induktiva 

analysen inom kvalitativ metod innebär att man utifrån vissa observationer av företeelser kan 

sluta sig till allmängiltiga begrepp. Denna analys kan ställas mot den logisk-deduktiva analysen 

där man utifrån en allmängiltig teori härleder vissa enskilda hypoteser, vilka man sedan prövar 
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mot observationer av verkligheten.10 Jag har valt att inom ramen för denna uppsats använda 

mig av den begrepps-induktiva analysen, vilket innebär att jag utifrån mina observationer och 

läsning av skriftliga källor skapar mig en verklighetsbild som jag sedan kopplar till teoretiska 

resonemang. 

 De teoretiska resonemang jag kommer utgå ifrån i min analys är postkolonial teori, samt 

kritiska vithetsstudier. Kritiska vithetsstudier syftar till att synliggöra ”vitheten” inom den 

offentliga kulturen, den akademiska världen, socialpolitiken och regeringspolitiken.11 Enligt 

Sara Ahmed har det  

blivit vanligt att framställa vitheten som osynlig, som det osedda eller det omarkerade, 

som en icke-färg, som den närvarande frånvaron eller den dolda referenten mot vilka alla 

andra färger blir avvikelser… men vitheten är naturligtvis bara osynlig för dem som 

besitter den.12 

   Ahmed menar att genom att studera vitheten som en rasifierad position, så kan man ifrågasätta 

dess dominans och hur det fungerar som mytisk norm.13  

   Då syftet med min uppsats är att synliggöra de ideologier och intentioner som ligger till grund 

för samhällsorienteringens innehåll, utformning och implementering är dessa analysmetoder 

fördelaktiga då de syftat till att uppmärksamma underliggande strukturer och attityder som 

präglar ett samhälle. Vad som görs till allmängiltig vetenskap eller vedertagna sanningar 

påverkas i hög grad av det samhälle de verkar i. I tolkningen av såväl textmaterialet som 

intervjumaterialet kommer jag anlägga en kritisk läsning, vilket i detta fall innebär att finna 

resonemang eller uttalanden som synliggör attityder till exempel immigranter och svenskhet 

som grundar sig i vedertagna sanningar om dess egenskaper. Utifrån Ahmeds teori vithet 

kommer jag även anlägga ett kritiskt perspektiv till såväl de statliga utredningarna som 

intervjumaterialet, där även det som inte sägs eller problematiseras är en del av min analys. 

2.2 Statens offentliga utredningar 
Uppsatsens källmaterial är ett urval av Statens Offentliga Utredningar (SOU) som behandlar 

frågor om integration och arbetsmarknadspolitik efter 1997, då Invandrarverket omvandlades 

till Integrationsverket. Statliga offentliga utredningar initieras i fall där riksdagen ställs inför 

                                                           
10 Eneroth, Bo (1984) Hur mäter man vackert? Grundbok i Kvalitativ metod. Stockholm: Natur och Kultur s.50f 
11 Ahmed, Sara (2011) Vithetens Hegemoni. Hägersten: Tankekraft Förlag s.12f 
12 Ahmed 2011:201 
13 Ahmed 2011:202 
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stora övergripande frågor och även i tekniskt komplicerade fall. Utredningen resulterar sedan 

oftast i en proposition som sedan lämnas till riksdagen för beslut.14 

Dessa utredningar är intressanta i granskningen av hur samhällsorienteringen motiverades, och 

kommer att ligga till grund för analysen i Sektion 4 som behandlar Integrationspolitikens 

framväxt. Urvalet av följande utredningar har skett utifrån en sökning efter utredningar som 

innefattar teman som integrationspolitik, samhällsorientering15 och etableringsinsatser för 

nyanlända16. Utifrån dessa ovannämnda kriterier valdes följande utredningar:  

SOU 2003:75 Etablering i Sverige – Möjligheter för individ och samhälle 

SOU 2004:48 Kategoriseringar och integration. Om föreställda identiteter i politik, 

forskning, media och vardag17 

SOU 2005:56 Det blågula glashuset – Strukturell diskriminering i Sverige 

SOU 2006:73 Den segregerande integrationen – Om den sociala sammanhållningen och dess 

hinder.18 

SOU 2008:58 Professionellt stöd – Med egenansvar 

SOU 2010:16 Sverige för nyanlända – Värden, Välfärdsstat och Vardagsliv 

SOU 2010:88 Vägen till arbete – Arbetsmarknadspolitik, utbildning och 

arbetsmarknadsintegration 

 

SOU 2004:48 och SOU 2006:73 utgör delar i större utredningar, vilket innebär att det finns ett 

flertal delutredningar och rapporter som inte ingår i mitt material. Detta motiverar jag genom 

att samtliga delutredningar och rapporter i de större utredningarna är samstämmiga i tolkningen 

och analyser av immigranters underrepresentation på arbetsmarknaden, vilket motiverar urvalet 

och avgränsningen av materialet. Då det avgränsade materialet inte enbart fokuserar på 

samhällsorientering, så har läsningen av materialet fått avgränsas. Då syftet med min textstudie 

är att undersöka hur samhällsorienteringen har motiverats har fokus legat på hur de olika 

utredningarna beskriver och förklarar immigranters underrepresentation på den svenska 

arbetsmarknaden, och hur behovet av samhällsorientering och andra integrationspolitiska 

insatser motiveras.  

 Sektion 5 behandlar mer explicit samhällsorienteringsämnet så som det är utformat, och 

därmed kommer jag granska SOU 2010:16 Sverige för nyanlända - Värden, välfärdsstat, 

vardagsliv vilken är utförd av statsvetaren Erik Amnö och som ligger till grund för 

                                                           
14 För vidare läsning om statliga utredningar: http://www.regeringen.se/sb/d/2461 
15 Då begreppet samhällsorientering myntades i och med införandet av densamma, så kan även begrepp som ”samhällsinformation” 
förekomma i tidigare utredningar. 
16 Etableringsinsatser har även kommit att definieras som ”säråtgärder”, vilket förekommer i tidigare utredningar. 
17 Ingår i Integrationspolitiska maktutredningen, vilken tillsattes av regeringen 2000. Anders Westholm utsågs till utredningsledare. För 
vidare läsning om utredningens syfte och innehåll: http://www.temaasyl.se/Templates/Page.aspx?id=217 
18 Ingår i Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering vilken tillsattes av regeringen 2004. Masoud Kamali utsågs till 
utredningsledare. För vidare läsning om utredningens syfte och innehåll: http://www.temaasyl.se/Templates/Page.aspx?id=660 
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Förordningen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (SFS 2010:1138) som 

trädde i kraft den 1 december 2010.  

 

2.3 Undervisningsmaterial 
Det undervisningsmaterial som kommer analyseras i denna uppsats är delar av det så kallade 

”Vamed”-materialet, vilket framställts av Uppsala Kommun. Materialet innefattar såväl bilder 

som videofilmer som syftar till att beskriva och skapa diskussion kring värdegrundsfrågor, 

praktiskt vardagsliv och även frågor kring svenskhet. Materialet omfattning är stort, vilket 

inneburit att jag har avgränsat det material som skall analyseras. Denna avgränsning har gjorts 

med hänsyn till vilka videofilmer och bilder som har förekommit i mina observationer på den 

konferens om samhällsorientering som jag deltagit i, vilken beskrivs mer ingående i följande 

avsnitt. Det har även förekommit hänvisningar till materialet i min intervjustudie och även i 

de informella samtal jag deltagit i. Denna avgränsning motiveras utifrån att denna del av 

materialet har diskuterats och i vissa fall problematiserats i såväl informella samtal som inom 

ramen för konferensen, vilket gör det intressant att analysera. 

   För att ta del av materialet fick jag möjligheten att få en användarprofil till materialets 

hemsida, där jag kunde titta och lyssna på materialet. Då materialet inte är offentligt har jag 

valt att inte ta med bilderna som bilagor, utan jag återger istället bildernas texter och budskap 

i analysen. 

2.4 Intervjustudie 

För att få ökad kunskap om hur samhällsorienteringsämnet implementerar har jag genomfört 

intervjuer med samhällskommunikatörer, och andra människor som arbetar med kommunalt 

flyktingmottagande och integrationsverksamhet. Jag har genomfört muntliga intervjuer med 5 

stycken informanter, vilka är verksamma i Stockholms län och Uppsala län. Medan Stockholms 

län har centraliserad verksamhet för alla Stockholms kommuner, har Uppsala län lokal 

verksamhet, vilket gör dessa verksamheter önskvärda att jämföra. För att hitta informanter till 

intervjustudien kontaktade jag samordnare i de olika länen som sedan informerade sina 

samhällskommunikatörer om min studie. Jag har även kontaktat kommuner inom länen direkt 

och fått till intervjuer. Innan intervjustudiens påbörjan hade jag som mål att intervjua personer 

från olika språkgrenar då jag önskade se eventuella skillnader mellan informanterna med 

hänsyn till språk. Det kriteriet visade sig dock vara orealistiskt med tanke på att det var svårt 

att hitta informanter, samt att jag under intervjustudiens gång insåg att jag hade en tanke om 
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skillnader mellan informanterna som jag inte kunde motivera19. Att hitta informanter till studien 

var svårare än väntat, vilket innebar att jag fick förlita mig på de olika samordnarnas välvilja 

att informera sina samhällskommunikatörer om studien. Detta kan ha påverkat vilka som har 

valt att delta i studien, då samordnarna indirekt haft inflytande över vilka som tillfrågades och 

som sedan deltog. Denna urvalsprocess har jag ej kunnat kontrollera. Mina informanter kan 

kategoriseras enligt följande: 

Namn20 Ålderskategori Kön Titel 

Informant 1 – Daniel 20-40 Man Samhällskommunikatör 

Informant 2 – Sara 40-60 Kvinna Samhällskommunikatör 

Informant 3 – Maria 40-60 Kvinna Samhällskommunikatör 

Informant 4 – Lisa 20-40 Kvinna Flyktingsamordnare 

Informant 5 – Lena 60-80 Kvinna SO-samordnare 

 

   Samtliga intervjuer21 förutom en utgjorde ett fysiskt möte, och dessa intervjuer tog cirka 30-

60 minuter. En intervju hölls över telefon och tog cirka 15 minuter. De fysiska intervjuerna 

spelades in med en ljudinspelare, medan jag antecknade under telefonintervjun. Under samtliga 

intervjuer har jag utgått från ett intervjuunderlag, vilket även samhällskommunikatörerna 

erbjudits att ta del av innan intervjun. Detta underlag har präglats av öppna frågor, då jag strävar 

mot att ha ett så öppet samtalsklimat som möjligt. Då informanterna sannolikt har olika 

erfarenheter och utgångspunkter när de arbetar med samhällsorientering har jag anpassat varje 

samtal individuellt efterhand under intervjuns gång, vilket även syns i intervjumaterialet där 

såväl längden på intervjun och djupen i resonemangen varierar hos informanterna.  

Intervjuerna transkriberades sedan till ett textdokument, som jag sedan har använt som underlag 

till min analys. Samtliga informanter som spelades in tillfrågades innan intervjun om de tillät 

att intervjun spelades in, vilket de gjorde. Ljudupptagningarna finns lagrad på min personliga 

dator, och så även det transkriberade dokumenten. 

   I läsningen av intervjumaterialet kunde jag sedan lokalisera ett antal begrepp som förekom i 

de flesta intervjuerna, vilka sedan har legat till grund för de teman som finns i analysen av 

intervjun. 

                                                           
19 För vidare resonemang kring min egen positionering, se avsnitt 3.3 ”Självreflexivitet” 
20 Samtliga namn är fingerade. 
21 För underlag till intervjufrågor, se bilaga 1 
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2.5 Observationer 

För att få en ökad förståelse för hur samhällsorientering implementeras hade jag som mål att 

delta vid ett samhällsorienteringstillfälle. För att få tillstånd att delta vid ett sådant tillfälle 

kontaktade jag först ansvarig samordnare som sedan vidarebefordrade förfrågan till sina 

samhällskommunikatörer. Sedan skulle även deltagarna ge sitt samtycke till min närvaro, vilket 

de gjorde. Mitt önskemål var att få vara med vid ett tillfälle där värdegrundsfrågor var i centrum, 

vilket resulterade i att jag fick delta vid ett tillfälle som behandlade frågor om familjeliv och 

sexualitet. Min intention var enbart att observera, vilket jag även klargjorde för 

samhällskommunikatören och deltagarna. Under observationen satt jag med blicken vänd bort 

från deltagarna, då jag inte ville riskera att påverka någon. De intryck jag fick från 

observationen har sedan legat till grund för min analys. 

   Då jag ville komma i kontakt med samhällskommunikatörer och även skapa förståelse för 

samhällsorienteringsämnet blev jag inbjuden till en rikstäckande konferens som behandlade just 

dessa frågor. Min intention var även där att observera, men det ledde även till flera samtal med 

samhällskommunikatörer. Dessa samtal återges inte i analysen, men har kommit att påverka 

min samlade bild av samhällsorienteringsämnet. De föreläsningar som erbjöds i samband med 

konferensen kommer att ligga till grund för min analys. Ingen av föreläsningarna har spelats in, 

vilket innebär att det är min egen upplevelse av föreläsningarna som redovisas. 

   Min analys grundar sig även på ett antal samtal med samordningsansvariga för 

samhällsorienteringen, då jag har varit intresserad av att diskutera såväl uppsatsens syfte som 

implementeringen av samhällsorientering. Dessa samtal utgjorde inte en strukturerad intervju, 

vilket innebär att jag inte har spelat in eller antecknat vid tillfällena. Jag insåg dock att samtalen 

har varit en bidragande faktor till förståelsen av samhällsorienteringsämnet att de inte gick att 

utelämna från analysen. De som deltog i samtalet har givit sitt tillstånd till att samtalet används 

som en del av det material jag kommer analysera, dock utan vidare hänvisning personerna i 

fråga. 

   Då jag själv haft verksamhetsförlagd utbildning inom en kommunal integrationsverksamhet 

kommer även egna upplevelser och intryck utgöra en del av analysen. Likt samtalen kommer 

inte dessa upplevelser och intryck inte att återges ordagrant, utan utgå från mina egna personliga 

reflektioner. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Inom ramen för denna uppsats kommer jag att använda mig av dels av postkolonial teori och 

dels av kritiska vithetsstudier. Det postkoloniala perspektivet är nära besläktat och inspirerat av 

poststrukturalismen, varpå jag kommer ge en introduktion till även det poststrukturalistiska 

tänkandet. Detta avsnitt inleds med en introduktion till respektive teori, vilka sedan kopplas till 

uppsatsens syfte och frågeställningar. 

   Poststrukturalismen betonar språkets betydelse för skapandet av identiteter, institutioner och 

politik. Världen struktureras genom språkliga praktiker, främst genom sociala relationer. 

”Samhället” kan aldrig skiljas från de betydelser de tillskrivs genom språket, och världen 

produceras och reproduceras oupphörligen genom sociala relationer.22 Katarina Mattsson 

menar att diskurser som till exempel utgår från ”svenskhet” som norm påverkas av hur 

”människor som identifierar sig som svenskar eller ’det svenska’” formulerar sig23. Detta får 

effekter för hur människor ser på sig själva och andra människor, och bidrar till att producera, 

reproducera och transformera ideologiska, materiella och symboliska dominansrelationer 

mellan människor. Mattsson menar att genom att ”agera som svensk” så utnyttjar man även den 

maktposition som det innebär, vilket får reella konsekvenser i samhället.24 Utifrån min studie 

och dess frågeställningar syftar jag att analysera huruvida liknande maktrelationer skapas inom 

såväl den svenska integrationspolitiska debatten som i implementeringen av 

samhällsorientering.  

   Filosofen Jacques Derrida är den enskilde tänkare som starkas förknippas med den 

poststrukturalistiska teorin. Han riktar stark kritik mot det vetenskapliga synsätt som 

kännetecknar den västerländska vetenskapens utveckling: det metafysiska. Det metafysiska 

karakteriseras enligt Derrida av en strävan att hitta en yttersta princip utifrån vilken verkligheten 

kan förklaras. Metafysiken menar Derrida är baserad på en uppdelning och polarisering av 

verkligheten mellan till exempel natur/kultur, rätt/fel, gott/ont, normalt/onormalt etc.  

Dessa begreppspar är hierarkiskt ordnade, så att den ena sidan eller polen värderas högre 

än den andra, vilken betraktas som något oönskat eller hotfullt. Varat definieras på detta 

sätt som det närvarande. Principen för det metafysiska tänkandet är därför att det strävar 

efter att göra den högre värderade sidan av dessa begreppspar närvarande och den andra 

sidan frånvarande.25 

 

                                                           
22 Ahmed 2011:18f 
23 Mattsson, Katarina (2005) ”Diskrimineringens andra ansikte – Svenskhet och det ’vita västerländska’” i: de los Reyes, Paulina & Kamali, 
Masoud (red) Bortom Vi och Dom – Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering. SOU 2005:41 s.147 
24 Mattsson 2005:148 
25 Miegel, Fredrik & Johansson, Thomas (2002) Kultursociologi. Lund: Studentlitteratur. s. 203 
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  Den poststrukturalistiska teorin är en kritik och analys av dominerande system av 

föreställningar och praktiker, vilket är förhållandet mellan kunskap och makt som utgör en 

diskurs. En diskurs är ”en social och historiskt specifik struktur av representationer som 

”refererar” till samma objekt, delar samma stil och stödjer en och samma strategi”26 

   Filosofen Michel Foucault menar att  
 

Varje samhälle har sin sanningsregim, sin ”generella sanningspolitik”: det vill säga, de 

typer av diskurser som accepteras och görs till sanningar, de mekanismer och instanser 

som gör det möjligt att skilja mellan sanna och falska påståenden27 

 

   Inom ramen för min uppsats blir det intressant att se huruvida det finns ett samband mellan 

makt och kunskap, och hur centralt det har kommit att bli för den svenska integrationspolitiken. 

Hur kan man utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv tolka ”svenskhet” i motsats till 

”invandrarskap” och hur kan språket, det vill säga hur tolkningarna förmedlas inom såväl den 

offentliga politiken som inom samhällsorienteringen sättas in i en poststrukturalistisk 

förklaringsmodell? 

  Följande tolkning av Foucault har inspirerats av forskaren René Léon Rosales, vilken har 

granskat den svenska läroplanen (Lpo 1994) ur ett poststrukturalistiskt perspektiv. Rosales 

utgångspunkt är att ”sanningar alltid är beroende av normerande maktrelationer och kulturella 

föreställningar”, vilket innebär att undersöka vad som är ”sanning” inte utgår från att det finns 

något som är sant, utan utgår från tanken att sanningar görs.  

Sanningen sprids genom samhälleliga institutioners (aldrig fullständiga) dominans, den 

konsumeras och är slutligen objekt för en ständig, politisk/ideologisk samhällelig 

konfrontation28  

 

   I detta fall ger kunskapen makten att benämna ”svenskhet” och därmed skapa normer. Utifrån 

dessa normer skapar sig individer förståelse och meningsfullhet. Individen skall däremot inte 

ses som en aktör som utövar makt och därmed förtrycker andra, utan maktutövandet kan ses 

som mer eller mindre medvetna val som i sin tur leder till upprätthållandet av en viss 

samhällelig struktur.29  Utifrån aktörskap blir det intressant för studien att se huruvida 

samhällskommunikatörerna är medvetna eller omedvetna om sin roll som aktör, och hur de 

resonerar kring sitt inflytande över samhällsorienteringens innehåll. 

                                                           
26 Eriksson et al (red) (1999) Globaliseringens kulturer – Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Falun: 
Bokförlaget Nya Doxa. s.19 
27 Eriksson et al 1999:19 
28 Rosales, René Léon (2010) Vid framtidens hitersta gräns – Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola. Mångkulturellt Centrum 
s.23 
29 Rosales 2010:27f 
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   Det postkoloniala perspektivet betecknar en serie frågeställningar som handlar om sambanden 

mellan kultur och imperialism. ”post” bör dock inte tydas som att kolonialismen är i det 

förflutna, utan snarare som en kritik av det synsätt som betraktar och analyserar samtida 

kulturella processer som om de vore placerade bortom kolonialismens historia. Eriksson et al 

hänvisar till Stuart Hall som menar att begreppet ”postkolonial” riktar uppmärksamhet mot att 

kolonialiseringen påverkar kolonialmakternas egna samhällen än idag.30 Det postkoloniala 

synsättet grundar sig i tanken om ras- och kulturskillnader, där motsatsskapandet blir en 

nödvändighet för konstruktionen av det europeiska självet.31 Trots att kolonimakternas stortid 

är förbi så lever ojämlikheter och koloniala maktrelationer kvar mellan länder i den så kallade 

”första” respektive ”tredje” världen, och därmed skapas ekonomiska, kulturella och politiska 

skillnader.32 Kopplat till en svensk kontext kan vi tala om dikotomier mellan ”svenskar” och 

”invandrare”, där kategorin invandrare behäftas med passiva, bakåtsträvande, kulturbundna och 

ojämställda attribut. Kategorin svensk får därmed stå för invandrarens motsats, den aktive, 

moderna, sekulära och jämställda. Kategorin svensk blir här det neutrala, det som inte 

problematiseras eller ifrågasätts; svensken blir norm.  

   Kategoriseringen av människor utifrån vissa givna attribut kan enligt Borevi & Strömblad 

vara en legitimerad akt, i den mån den till exempel har ett administrativt syfte. Dock måste man 

beakta att kategorin ”invandrare” inte är värdemässigt neutral, och kategoriseringen har kommit 

att få en stigmatiserande effekt. Dessa stigmatiserande effekter har i förlängningen resulterat i 

diskriminering mot människor med utländsk bakgrund. Borevi & Strömblad frågar sig vad 

egentligen invandrare kan ha gemensamt, då det kommer människor till Sverige från så många 

länder vid olika tidpunkter av olika anledningar; det enda dom har gemensamt är att de har 

invandrat till Sverige. Istället menar Borevi och Strömblad att ”termen invandrare tycks i 

praktiken reserveras för befolkningskategorier som utifrån föreställningar om etnicitet och 

kultur antas skilja sig påtagligt från den ’svenska’ majoritetsbefolkningen”.33 Wigerfelt menar 

att stereotyper kan skapas för att rättfärdiga privilegier och en ojämlik tillgång till samhälleliga 

resurser34. Borevi och Strömblad menar att även kompensatoriska åtgärder som grundar sig i 

stereotypa föreställningar om en viss grupp kan ha stigmatiserande effekter; den svenska 

                                                           
30 Eriksson et al (red) 1999:16f 
31 Loomba, Ania (2005) Kolonialism/Postkolonialism – En introduktion till ett forskningsfält. Hägersten: Tankekraft Förlag s.110 
32 Loomba 2005:22 
33 Borevi, Karin & Strömblad, Per (2004) ”Kategorisering och integration – en introduktion” i: Kategoriseringar och Integration. Om 
föreställda identiteter i politik, forskning, media och vardag. SOU 2004:48 s.8ff 
34 Wigerfelt, Anders S (2004) ”Forskning och föreställningar – Betydelsen av hur rasism definieras inom forskning och utredningar” i: 
Kategoriseringar och integration. Om föreställda identiteter i politik, forskning, media och vardag. SOU 2004:48 s.24 
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integrationspolitiken som syftar till att främja integration har kommit att verka i motsatt 

riktning, där uppdelningen mellan ”vi” och ”dom” förstärks.35 

 Wigerfelt menar att ”vad som anses vara etablerade eller ”sanna” föreställningar är mycket 

en fråga om makten att fastställa definitioner och om att ha tolkningsföreträde”36, och menar 

att det därför är viktigt att kritiskt granska de uppfattningar vi tar för givna. Wigerfelt menar 

även att definitioner aldrig kan vara politiskt neutrala när det handlar om frågor kring hur vi bör 

handla, tycka och leva.37  

   Mattsson menar att intresset för det nationella och det svenska och efterföljande definitioner 

av svenskhet som eskalerade i början av 1990-talet, har befäst och systematiserat föreställningar 

om svenskhet som idag tas för givna när man talar om ”det svenska samhället”. Dessa 

föreställningar bidrar i sin tur till upprätthållandet av etniska klyftor på såväl strukturell som 

institutionell nivå.38 Mattsson menar att ”förekomsten av en normativ svenskhet måste förstås 

i ett större sammanhang, nämligen i relation till föreställningar om det ’vita västerländska’”39 

Detta motiverar ett perspektiv som utgår från att rasism och rasifieringsprocesser även påverkar 

”vita” människors liv och vardag; i form av privilegier.40 Ahmed menar att det finns en så kallad 

”vithetens hegemoni”, vilken innebär att vitheten passerar oanmärkningsvärt och 

oproblematiserat i samhället, som en form av ”verklighet”.41 Ahmed menar att vitheten kan 

beskrivas som en ”pågående och oavslutad historia, som orienterar kroppar i speciella riktningar 

och påverkar vilket utrymme de ’tar upp’”42 Mattsson tolkar kritiska vithetsstudier som att det 

genom historien funnits ideologier och diskurser om ”vithet”, vilka kan sammanflätas med 

tankar och idéer om Europa och det västerländska samhället. Kopplat till den koloniala 

diskursen likställs ”vithet” ofta med ”europé” och ”västerlänning” och även föreställningen om 

det moderna samhället som bygger på rationalitet och intelligens.43 

   Utifrån syftet med min studie blir det intressant att operationalisera begreppet ”vithet” och 

dess ideologiska innebörder i såväl textstudien som intervjustudien. Går det till exempel att 

finna förgivettagna och oproblematiserade föreställningar om ”det svenska”, och reflekterar 

informanterna om eventuella maktrelationer mellan sig själva och deltagarna. Ahmed menar att 

även om till exempel en kommun arbetar för mångfald med anti-rasistiska intentioner, kan 

                                                           
35 Borevi & Strömblad 2004:11 
36 Wigerfelt 2004:22f 
37 Wigerfelt 2004:23 
38 Mattsson 2005:139 
39 Mattsson 2005:140 
40 Matsson 2005:140 
41 Ahmed 2011:202 
42 Ahmed 2011:126 
43 Mattsson 2005:142f 
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kommunen aldrig skiljas från sin privilegierade position som har tolkningsföreträdet när det 

kommer till att definiera vad till exempel mångfald är. Ahmed menar även att en institution inte 

enbart bör tolkas utifrån sina handlingar utan utifrån sin institutionella form; det vill säga att 

även om en institution utger sig för att främja mångfald, så kan institutionen i sig bygga på 

rasism och vithet.44  

 

3.1 Tidigare forskning  
I följande avsnitt redovisas tidigare forskning som är av relevans för min egen studie, med 

hänsyn till forskningsobjekt och även teoretiska utgångpunkter. Då en del av min studie syftar 

till att granska den svenska integrationspolitiken, med speciellt fokus på samhällsorientering, 

blir det intressant att se tidigare forskning som dels beskriver integrationspolitikens framväxt 

och utveckling, och dels beskriver de föreställningar om ”svenskhet” och ”invandrarskap” som 

har kommit att påverka politikens utfall. Då min studie utgår från att utifrån ett postkolonialt 

perspektiv tolka och förklara politikens retorik är det även liknande studier som ligger till grund 

för min studie, och är därmed en del av den tidigare forskningen. 

     Zekeriya Celik har i sin kandidatuppsats granskat den svenska integrationspolitiken och 

konstruktionen av ”nyanlända invandrare” utifrån ett postkolonialt perspektiv, med fokus på 

offentliga utredningar, politiska artiklar och dokument mellan 2008 och 2011 som beskriver 

samhällsorientering som arbetsmarknadspolitisk insats. Celiks slutsatser är att ”trots 

ambitionen att förminska eller undvika den problemorienterade bilden av nyanlända i den 

integrationspolitiska diskursen reproduceras ovan nämnda dikotomier som exkluderar 

nyanlända invandrare”. Celik menar följaktligen att integrationspolitiken utgår från en så kallad 

”värderingsdiskurs” vilken innebär att de nyanlända invandrares orientering mot svenska 

värderingar är en av lösningarna på integrationspolitikens problem i Sverige.45 Det vill säga att 

anammandet av svenska värderingar leder till integration. 

   Katarina Mattsson (2002) har skrivit sin avhandling om immigranters underrepresentation 

på den svenska arbetsmarknaden, där hon utifrån en postkolonial analys studerar synen på 

immigranten som ”den andre” som antas sakna den kulturella kompetens som krävs för att 

etablera sig på arbetsmarknaden. Mattsson sammanfattar det som att de människor som är 

”betraktade som mest (kulturellt, religiöst eller utseendemässigt) annorlunda i den offentliga 

debatten har i genomsnitt och enligt de flesta dimensioner en sämre situation på 

                                                           
44 Ahmed 2011:12 
45 Celik, Zekeriya (2013) Samhällsorientering på vems-vilkas villkor? En diskursanalys av konstruktionen nyanlända invandrare. 
Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling. s.34 
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arbetsmarknaden”46, och kopplar det till den diskursiva indelningen av människor i kategorier 

såsom till exempel västerländska och icke-europeiska. Icke-europeiska immigranter dominerar 

även låglönesektorn i Sverige med sämre arbetsvillkor och tillfälliga anställningar. Detta gäller 

även för ungdomar som är födda eller har föräldrar som är födda i ett land utanför Europa, 

Nordamerika eller Oceanien; vilket enligt Mattsson inte kan förklaras av ”sämre kunskaper i 

det svenska språket, utbildningsnivå, bostadsort eller familjebakgrund”.47   

   Då min studie även syftar till att granska implementeringen av integrations- och 

arbetsmarknadspolitiska insatser är jag intresserad av tidigare forskning om kommunal 

integrationsverksamhet och verksamhet riktad till utrikesfödda inom Arbetsförmedlingens regi.   

   Anna Lundstedt (2005) gör en diskursanalys av arbetsmarknadspolitiska insatser riktade till 

”invandrarkvinnor”, där hon problematiserar kommunens essentialistiska förhållningssätt i 

frågor kring jämställdhet och integration; där kvinnor uppmuntras att utföra väv och 

handarbeten som ett led i en kvinnlig befrielse- och integrationsprocess. Lundstedt använder 

sig av begreppet ”vit governmentalitet”, vilket hon beskriver som en 

förhandsinställning/förhållningssätt till den/det som ska styras eller påverkas. Lundstedt utgår 

från teoretikern Ghassan Hage som problematiserar bilden av den välvilliga 

mångkulturalismen. Hage menar att mångkulturalismen likt rasismen har en liknande syn på 

sig själva och ”den andre”, det vill säga uppfattningen om sig själva som nationens vita regenter, 

vilka anser sig ha rätten att bestämma över det nationella territoriet och immigranter. Såväl 

rasister som mångkulturalister betraktar människor som migrerat som etniska, passiva och 

exotiska objekt: ”invandrare” är ett problem som ska åtgärdas av ett vitt subjekt. Medan rasister 

vill minska invandringen så vill mångkulturalister öka invandringen: båda intar positionen att 

värdera och styra över den Andre.48 Hages teoretiska ramverk kommer inte operationaliseras i 

denna studie, men jag finner Sara Ahmeds vithetsteori som överbryggbar till liknande 

resonemang, och Hage ger även en ingång till att kritiskt granska aktörer inom den 

integrationspolitiska sfären.  

   Thomsson & Hoflund (2000) finner i sin rapport om arbetsmarknadspolitiska insatser riktade 

till kvinnor med invandrarbakgrund klara generaliseringar från kommunarbetares sida. 

Invandrade kvinnor ges möjligheten att sysselsättas i kommunala integration- och 

arbetsmarknadsprojekt med syftet att ”bryta isolering och främlingskap”. Informanterna 

                                                           
46 Mattsson, Katarina (2001) (O)likhetens geografier: marknaden, forskningen och de Andra. Uppsala Universitet. Regionala 
Regionsstudier. s.68 
47 Mattsson 2001:69 
48 Lundstedt, Anna (2005) Vit governmentalitet – ”Invandrarkvinnor” och textilhantverk. En diskursanalys. Göteborgs Universitet. 
Etnologiska Institutionen. s.18f 
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berättar att hantverk är sådant som deltagarna tidigare sysselsatt sig med i hemländerna, och att 

det skapar trygghet, självkänsla, motivation och delaktighet i det svenska samhället. Många 

informanter ser sig själva som den som ”skall hjälpa” personer som invandrat in i det svenska 

samhället, vilket enligt författarna kan reduceras till hur ”vi” (subjektet) skall hjälpa ”dem” 

(objektet). Utifrån informanterna tror man på kollektiva lösningar snarare än individanpassade 

lösningar för dessa kvinnor.49 Vidare menar informanterna att de personer som invandrat till 

Sverige ”är uppvuxna på det sättet, kulturellt, med kvinnor för sig och män för sig”. Därför 

måste kvinnor ”tränas socialt”50 

   Thomsson och Hoflund kallar informanternas förhållningssätt för ”förträfflighetsdiskursen”, 

vilket handlar om den svenska självbilden. Sverige anses vara ett föregångsland i världen och 

har ingenting att lära av andra länder (förutom matlagning). Detta förhållningssätt är enligt 

Thomsson och Hoflund förknippat med tankar om rasöverlägsenhet, vilken ligger till grund för 

en essentiell människosyn. Människor ses som bärare av en given identitet, nationell själ eller 

kultur. Även om informanterna i många sammanhang påstås från elevernas/klienternas sida 

vara rasister så är detta något dom inte kan kännas vid. I sådana fall menar en informant att  

vi är ju alla rasistiska, det måste man vara medveten om. Men jag tror att kritiken mot 

oss mer handlar om deras besvikelser över att vi inte kan hjälpa dem mer än vad vi gör51 

 

   Fredrik Hertzberg (2003) har i sin studie om arbetsförmedlare och integration funnit tendenser 

på generaliseringar av invandrare, med hänsyn till främst värderingsmönster. Människor med 

utländsk bakgrund beskrivs som begränsade till en etnisk grupp, där dessa människors 

benägenhet att söka jobb, utbildningsnivå och familjestrukturer kopplas till etnicitet.52  

   Barzoo Eliassi beskriver i sin studie diskriminerande synsätt inom socialtjänsten, där han 

uppmärksammar socialarbetares attityder till klienter med utländsk bakgrund. Till grund för 

studien finns ett antal intervjuer med socialarbetare som beskriver sitt möte med klienter med 

utländsk bakgrund, där Eliassi kan se tydliga stereotypa föreställningar om ”invandrare” som 

bärare av vissa partikulära egenskaper. Studien uppmärksammar även att det inom socialt arbete 

oftare efterfrågas socialarbetare med invandrarbakgrund ”eftersom att de förmodas ha sina 

                                                           
49 Thomsson, Helene & Hoflund, Linda (2000) ”Vem ska hjälpa vem?” En kritisk analys av arbetsmarknadspolitiska insatser riktade till 
kvinnor med invandrarbakgrund. Forskningsrapport 2000:9. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. s. 37ff 
50 Thomsson & Hoflund 2000:41 
51 Thomsson & Hoflund 2000:44 
52 Hertzberg, Fredrik (2003) Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet. Hur arbetsförmedlare förstår en etnisk segregerad arbetsmarknad. 
Arbetsliv i omvandling 2003:7. Arbetslivsinstitutet 
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’rötter’ i andra kulturer och kan arbeta bättre med klienter med invandrarbakgrund eller klienter 

från sina första hemländer”53 

   Då samhällsorientering tidigare ingick som en del i SFI-undervisningen finns det tidigare 

forskning, såsom Carlson (2002) som studerat synen på kunskap och lärande inom SFI-

undervisningen, där Sverige som land kom att beskrivas som ”helsvenskt” medan SFI-

deltagarna utgjorde ”de andra”. Undervisningsmaterialet visar enligt Carlson på ett markant 

dikotomt tänkande i ett ”vi” och ett ”dom”, och även på en selektiv historieskrivning. De frågor 

som ställs i klassrummet är till exempel: ”Kan du berätta om skillnader och likheter mellan 

Sverige och ditt hemland?” Utifrån Carlsons intervjuer med SFI-lärare kan hon utläsa ett 

barnperspektiv; ett perspektiv som utgår från tanken att alla deltagare behöver fostras.54  

   Min studie kan ses som en fortsättning och ett komplement till ovan beskrivna forskning, där 

jag lägger in samhällskommunikatörens perspektiv, vilken jag inte kan finna någonstans i 

tidigare forskning. 

3.2 Teoretiska begrepp 
I följande kapitel kommer jag att redovisa och beskriva de teoretiska begrepp som kommer att 

behandlas inom ramen för min uppsats. Dessa begrepp och dess innebörder kan sägas ligga till 

grund för införandet av en lagstadgad samhällsorientering, och är därmed viktiga att definiera. 

Begrepp kan dock definieras på olika sätt och därför väljer jag att redogöra för de centrala 

definitionerna som återfinns. Detta blir även intressant i analysen av mitt inhämtade material 

då synen på begreppet kan komma att variera och ställas mot varandra. Det motiverar även att 

jag inte låser in mig i en definition av begreppet, utan snarare syftar till att problematisera de 

olika definitionerna och hur de används. 

   Ett av de centrala begreppen som kan återfinnas i såväl statliga utredningar som inom 

samhällsorienteringen är integration. Integration kan utifrån en sociologisk definition förklaras 

som delaktighet och deltagande, och ses ofta som en egenskap hos individen. Socialpsykologen 

John Berry skulle beskriva integration i termer av  

deltagande i majoritetssamhällets ekonomiska och utbildningsmässiga domäner men 

under bevarande av värderingar, traditionellt språk och livsstil i övrigt inom familjelivets 

sektor som då alltså präglas av minoritetskulturens synsätt55 

 

                                                           
53 Eliassi, Barzoo (2006) ”Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten” i: Kamali, Masoud (red) Den segregerande integrationen. 
Om social sammanhållning och dess hinder. SOU 2006:73 s.259 
54 Carlson, Marie (2002) Svenska för invandrare – Brygga eller gräns? Syn på kunskap och lärande inom SFI-undervisningen. Göteborg 
Studies in Sociology no.13. Göteborgs Universitet. s.100ff 
55 Westin, Charles (2004) ”Mångfald, nationell identitet och samhörighet” i: Kategoriseringar och Integration. Om föreställda identiteter i 
politik, forskning, media och vardag. SOU 2004:48 s.205 
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Denna tolkning förutsätter att det inom ett samhälle finns gemensamma värderingar och en 

gemensam livsstil som kan skilja sig från andra kulturer, och den förutsätter även att det 

offentliga rummet skall utgöras av majoritetskultur, medan annan kultur eller minoritetskultur 

hör till hemmet.  

   Sociologen Milton Gordon har formulerat en modell vilken utgår från ett flertal typer av 

integration: ekonomisk, social, boende och politisk vilka han anser är viktiga för såväl etniska, 

kulturella som språkliga minoriteter. Gordon utgår från föreställningen om att integrationen är 

en process, vilken fulländas när individen uppnått full assimilation i majoritetssamhället. Detta 

kan enligt Gordon ta väldigt lång tid, då det kan ta tid för individen att ”anamma de nya 

värderingarna och förhållningssätt som ligger till grund för svensk identitet”56 Westin menar 

att Berrys och Gordons definitioner och förhållningssätt till integration har kommit att dominera 

den svenska integrationspolitiken, där fokus på individen är central förekommande.57  

   Den svenska identiteten kan tolkas utifrån flera perspektiv, vilket är av vikt för denna studie. 

Huruvida svenskhet definieras är omdiskuterat och inom den integrations- och 

arbetsmarknadspolitiska forskningen framkommer ingen specifik definition. Dock kan man 

genom tankar om betydelsen av integration dra slutsatsen att svenskhet i integrationspolitisk 

och arbetsmarknadspolitik mening innebär delandet av kulturella värden och det svenska 

språket, även om det även förekommer mindre dominanta definitioner såsom att svenskhet är 

när man är född i Sverige, har svenskt medborgarskap, har blodsband till Sverige eller har ett 

”svenskt utseende”.58 Denna studie tar inte ställning huruvida svenskhet skall definieras men 

kan konstatera att svenskhet som en kulturell identitet har kommit att dominera den svenska 

diskursen, och därmed är det mest fruktbart att analysera svenskhet utifrån samma 

definition/föreställning. 

   Etnicitet kan förklaras utifrån teorier om essentialism, socialkonstruktivism och 

postkolonialism, vilket tyder på begreppets många betydelser i olika sammanhang. Inom ramen 

för denna uppsats blir det intressant att se etnicitet utifrån alla dessa perspektiv, som kan anses 

råda i olika kontexter och sammanhang. Etnicitet som en socialkonstruktivistisk konstruktion; 

där etnicitet är en relation som uppstår i förhållande till något annat. Etnicitet kan därmed inte 

ses som en egenskap, utan en aspekt av en relation. Etnicitet utifrån teorier om essentialism är 

grundat i tanken att kulturen/etniciteten är statisk, oföränderlig och homogen; och att möten 

mellan kulturer är potentiellt problem och konfliktfyllt. Etnicitet utifrån postkolonial teori 

                                                           
56 Westin 2004:206 
57 Westin 2004:207 
58 Mattsson 2005:149 
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fokuserar på språkliga praktiker och handlingar som upprätthåller makt och hierarkiska 

uppdelningar mellan ”vi” och ”de andra”. Den kulturella tillhörigheten är alltid i förändring, 

och beror på situation och kontext. 59 

   Begreppet Värdegrund kan enligt Olof Franck vara svårt att definiera utifrån någon 

allmängiltig princip, men inom den svenska kontexten återfinns det förklaringar såsom: 

demokrati, aktning och respekt för varje människas egenvärde, människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, jämställdhet mellan kvinnor och män och solidaritet med svaga 

och utsatta. Dessa förklaringar förklarar dock inte hur det påverkar mellanmänskliga beteenden 

och vilken egentlig grund värderingarna refererar till. Enligt Franck kan man resonera att en 

värdegrund antingen kan förankras i någon form av ”högre instans” som vilar utanför en själv 

på ett religiöst eller etiskt plan, eller så kan man resonera att värdegrunden är så fundamental 

och självklar i ett samhälle att det saknas behov av berättigande och motiverande.60 

   Andrafiering syftar enligt Kamali till att beteckna ”den process som konstruerar ”den andra” 

som annorlunda och underlägset ett föreställt ’vi’”. Andrafiering är enligt Kamali ett 

återkommande drag i moderna samhällen, vilken grundar sig i normativa uppfattningar om 

bland annat ras, etnicitet, kön, klass, ålder, sexualitet och funktionsförmåga.61  

Inom ramen för denna uppsats blir det aktuellt att belysa ras, etnicitet och kön. 

 Rasifiering syftar på ideologier, föreställningar och handlingar som utgår från skillnader som 

kan härledas från utseendemässiga egenskaper eller nationellt ursprung.  

Med rasifiering menas processer genom vilka grupper av människor, flertalet – dock inte 

alla – invandrare eller barn till invandrare skapas som annorlunda och underordnade 

genom antagandet om deras biologiska eller etniska/kulturella skillnader. Genom 

rasifiering skapas ett ”dem” och samtidigt ett ”vi” där bland annat nationstillhörighet är 

centralt.62 

 

 Kulturell rasism bygger på tanken om att det finns olika raser och att det nationella 

ursprunget kan förklara socialt beteende. 

 Diskriminering kan komma att definieras utifrån tre olika former, vilka alla är av vikt för 

denna uppsats. Dessa är strukturell, institutionell och individuell diskriminering och enligt 

Kamali kan dessa tre former av diskriminering samverka och upprätthålla varandra. Strukturell 

diskriminering kan hävdas när ”samhällets maktstrukturer och ideologiproduktion…särskiljer 

                                                           
59 Wikström, Hanna (2009) Etnicitet Malmö: Liber s.23 
60 Franck, Olof (2004) ”Den goda människan och värdegrunden. Demokratins värden och det integrera(n)de medborgarskapet” ur: 
Gemensam värdegrund i mångfaldens demokrati (Red. Lillemor Sahlberg) Integrationsverkets rapportserie 2004:06 s. 8f 
61 Kamali 2006:45 
62 de los Reyes, Paulina & Wingborg, Mats. (2002) Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige - En kunskapsöversikt, Integrationsverkets 

rapportserie 2002:13. Norrköping: Integrationsverket. s.19 
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mellan olika kategorier av människor, dels etablerar en rangordning mellan dessa kategorier”63 

de los Reyes och Wingborg (2002) menar att diskrimineringen  

ingår i en världsbild där principen om alla människors lika värde frångås på grundval av 

andra (överordnade?) värderingar och där möjligheten att sortera eller att bli utsorterad 

är bestämd på förhand64 

 

Utifrån syftet med min uppsats bli det intressant att se hur den så kallade sorteringen eller 

utsorteringen kan sägas återfinnas inom den svenska integrationspolitiken och lagen om 

samhällsorientering. 

   Institutionell diskriminering kan sägas vara den diskriminering som förekommer inom 

specifika organisationers kontexter, såsom till exempel skolor, arbetsplatser och myndigheter. 

Denna diskriminering har enligt Kamali ”sin grund i samhällets regelverk och normsystem och 

kan vara resultat av slentrianmässiga handlingar baserade på förutfattade uppfattningar om 

etnisk och/eller könsmässig olikhet”65 Institutionell diskriminering kan även förekomma när 

det inom en institution finns en underlåtenhet eller oförmåga att motverka strukturell 

ojämlikhet.66 

 Individuell diskriminering utgör ”individuella attityder, avsikter, handlingar och värderingar 

som leder till att vissa människor diskrimineras eller utsätts för kränkande särbehandling”67, 

men kan enligt Kamali aldrig frikopplas från övriga former av diskriminering, då ingen individ 

är isolerad från institutioner och strukturer i samhället. Juristen Paul Lappalainen68 menar även 

att det är viktigt att poängtera att diskriminering innebär att principen om alla människors lika 

värde69 inte upprätthålls, vilket är ett demokratiskt problem.70 

   Begreppet invandrare är en definition som främst uppkom i syftet att vara en mätbar kategori 

för människor med utländsk bakgrund som invandrat, men har med åren kommit att bli ett 

begrepp som befästs med tankar som ”olikhet” och ”annorlundaskap”, och inom den svenska 

kontexten ”icke-svensk”. Jag är medveten om vilket stigma ordet invandrare har och strävan i 

högsta grad att undvika begreppet, men då uppsatsen utgör en textanalys och intervjuanalys så 

                                                           
63 Kamali 2006:47 
64 de los Reyes, Paulina & Wingborg, Mats (2002) Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige. En kunskapsöversikt. Integrationsverkets 
Rapportserie 2002:13 s.11 
65 Kamali 2006:48 
66 Kamali 2006:48 
67 Kamali 2006:48 
68 Paul Lappalainen var utredningsledare för SOU 2005:56. Utredningen utgörs av en avsnittindelning utifrån olika teman, och är ej en 
antologi med flera deltagande författare. Dock framgår det tydligt i utredningen att Lappalainen som person gör beskrivningar och 
analyserar, vilket motiverar att skriva ut hans namn. Lappalainens namn kan av tekniska skäl ej återges i källförteckningen, utan återges som 
SOU 2005:56. 
69 Utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering.  
70 SOU 2005:56 s.75 
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kommer ordet invandrare att förekomma, då jag kommer att återge texternas och 

informanternas utsagor ordagrant. Dels för att göra en korrekt återgivelse och dels för att 

uppmärksamma hur kategorin invandrare används i olika sammanhang.  

 

3.3 Självreflexivitet 
Frågan om positionering och reflexivitet är något som varje forskare bör ställa sig, inte minst 

när man skriver en uppsats med postkolonial ansats. Då min uppsats syftar till att förstå och 

synliggöra vedertagna antaganden inom den svenska integrationspolitiken krävs det av mig som 

forskare en viss distans dels till de texter jag skall analysera, och dels till mina informanter och 

deras reflektioner. Katarina Mattsson utgår i sin avhandling utifrån bell hooks tanke om att 

”avkolonisera” sitt tänkande, vilket innebär ”att tänka och formulera om sig så att man inte 

tänker, talar eller handlar i koloniala och rasifierade diskurser[…]att söka alternativa berättelser 

och diskurser inom dessa områden”71. Samtidigt menar Mattsson att kritiska analyser är 

beroende av gemensamma teorier och begrepp, vilket innebär att mycket av den forskning som 

görs idag kommer fram till liknande resultat.72 Mulinari menar att man inom forskning som 

behandlar invandring riskerar att förstärka representationen av invandrare som ett problem eller 

som offer. Till exempel har den svenska kvinnoforskningen har bidragit till att producera bilden 

av ”invandrarkvinnan” som sårbar, i konstant behov av hjälp, förtryckt och fångad i sin kultur 

och traditioner.73 Det har även kommit kritik från olika håll huruvida kritiska vithetsstudier 

riskerar att reproducera skillnader, och huruvida ”vita västerländska” forskare kan träda ur sin 

roll som privilegierade och se utanför sin egen verklighet som just vit och västerländsk. Såväl 

Mulinaris resonemang som det senare resonemanget som handlar om hur jag som vit kvinna i 

en västerländsk kontext handlar utifrån givna principer i samhället är någonting som jag har 

gjorts medveten om under arbetets gång; och även under min tid på den kommunala 

integrationsverksamheten där jag brottades med mitt eget förhållningssätt gentemot såväl 

anställda som klienter. Jag är medveten om att de kategoriseringar jag utgår från i denna uppsats 

kan underblåsa samma kategoriseringar, vilket jag även kommer att problematisera i min 

analys. 

  

                                                           
71 Mattsson 2001:61f 
72 Mattsson 2001:62 
73 Mulinari, Diana (2009) ”’Den andra’ familjen: genus, nation och migration” i: Flink, Janet & Lundqvist, Åsa (red) Välfärd, genus och 
familj. Malmö: Liber. s.38 
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4. ”Behovet” av samhällsorientering – En textanalys 
Följande sektion utgörs av en analys dels av hur den svenska integrationspolitiken har 

motiverats utifrån statliga utredningar och integrationsforskare, och dels hur segregationen på 

arbetsmarknaden har kommit att förklaras. Mina frågeställningar i denna sektion är således: 

Hur diskuterades och vilka argument åberopades inför ett införande av samhällsorientering? 

Vilka bilder framträder av ”det svenska samhället” och svenskar respektive av immigranter 

och deras behov av samhällsorientering? 

  Sektionen inleds med en historisk beskrivning av framväxten av den svenska 

integrationspolitiken. 

4.1 Den svenska integrationspolitiken – en tillbakablick 
Den svenska arbetsmarknads- och integrationspolitiken har utvecklats och förändrats i takt med 

att invandringsmönster och även arbetsmarknadens former har förändrats över tid. Detta avsnitt 

ämnar att ge en historisk beskrivning till framkomsten av dagens arbetsmarknads- och 

integrationspolitik med speciellt fokus på samhällsinformation och samhällsorientering. Detta 

avsnitt visar på hur tätt sammanslutna frågor om integration och arbetsmarknad har kommit att 

bli inom den svenska kontexten, där integrationsinsatser i många fall kan likställas och 

motiveras hänvisning till arbetsmarknadsinsatser. 

   Att människor som är födda utanför Sverige kommit till Sverige har genererat i en mängd 

lagar, förordningar och policys från statens sida, med benämningar såsom ”invandringspolitik”, 

”invandrarpolitik”, ”flyktingpolitik”, ”utlänningspolitik”74 och på senare år 

”integrationspolitik”.  

 Fram till 1960-talet var ansvaret för invandrar- och flyktingfrågor begränsade till frågor om 

reglering och kontroll av utländska personers inresa i landet, vilket till stor föranleddes av 

rädslan för spionage. När flyktinginvandringen kom att öka i samband med andra världskrigets 

slut inrättades utlänningsförläggningar i Socialstyrelsens regi, som hade i uppgift att 

omhänderta utlänningar som inte kunde försörja sig själva. Socialstyrelsens verksamhet kom 

sedan att ligga till grund för utlänningarnas introduktion till den svenska arbetsmarknaden, där 

de flesta placerades i skogsbrukssektorn. Innan 1960-talet fanns inga specifika åtgärder då man 

från statens sida förutsatte att det generella välfärdssystem som byggt upp under 1940-50 talet 

skulle vara tillräckliga för att skänka alla människor en dräglig levnadsnivå. 

 Under mitten av 1960-talet inrättades en statlig arbetsgrupp för invandrarfrågor, vilken hade 

till uppgift att kartlägga sociala och kulturella problem som invandrare kunde möta på ute i 
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samhället. Målet var sedan att hitta olika vägar för invandraren att ”anpassa sig”, dels genom 

samhällsinformation, och i Utlänningsutredningens betänkande från 1967 går att läsa att 

Frågan om utlänningens anpassning till det svenska samhället har ägnats större 

uppmärksamhet först under senare år. Det ökade intresse, som frågan har kommit att 

tilldra si, torde framför allt ha sin grund i att invandrarna under 1960-talet i allt större 

utsträckning kommit från länder som i språkligt, kulturellt och religiöst hänseende skiljer 

sig avsevärt från vårt land…en mycket stor del av invandringen ställs…inför specifika 

anpassningsproblem75 

    

Riktlinjerna för den nya invandrarpolitiken innefattade att invandrare skulle ha möjlighet till 

samma levnadsnivå som den inhemska befolkningen, samt ett mål om ekonomisk och social 

jämlikhet, där invandrare sågs som en speciellt utsatt grupp i behov av stöd och hjälp från 

samhället. Jämlikhet handlade dock inte om etnisk jämlikhet, utan syftade till att utjämna 

ekonomiska och sociala skillnader mellan invandrare och den inhemska befolkningen.76 Den 

samhällsinformation som erbjöds invandrare innefattade praktisk samhällskunskap, såsom hur 

sjukvården var organiserad, skolans uppbyggnad och konsumenträtt.77 

   I slutet av 1960-talet tillsattes en ny utredning vilken fastslog att många invandrare som var 

bosatta i Sverige hade för avsikt att stanna, och därmed fanns det ett behov av en 

jämlikhetspolitik som även innefattade invandrarpolitik; där syftet var att ”minska 

anpassningssvårigheter och tillgodose invandrarnas speciella behov.”78 

   Först 1975 presenterade staten en tydlig mångkulturell politik med mål som jämlikhet, 

valfrihet och samverkan. Jämlikhet innebar att staten skulle uppmuntra och underlätta inte 

enbart social och ekonomisk jämlikhet; utan främst den språkliga och kulturella jämlikheten. 

Valfrihet innebar att staten aktivt skulle stödja medlemmar av språkliga minoriteter som ville 

bibehålla och utveckla sin språkliga och kulturella identitet, medan samverkan innebar att 

kontakten mellan invandrargrupper och majoritetsbefolkningen skulle öka.79 

Samhällsinformation erbjöds nyanlända men det var inget tvång, och det fanns heller ingen 

koppling mellan socialbidrag och deltagande.80 

   I takt med att invandringsmönster förändrades, så förändrades även den svenska 

invandringspolitiken; vilket tydliggjordes i början av 1980-talet då invandringen från ”tredje 
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världen” och Östeuropa ökade. Kritik riktades då mot valfrihetsmålet, och betoningen på det 

mångkulturella samhället minskade, vilket byggde på tanken att all kultur inte kunde erkännas; 

då det kunde uppstå ”kulturkollisioner” i fråga om barnuppfostran, sexualitet och kvinnors 

rättigheter81. Målsättningar som kultur och samverkan kom att ersättas av en betoning på 

invandrarnas svaga arbetsmarknadsanknytning.82 Därefter kom även kraven på 

samhällsinformationen att växa; att även innefatta tankar, idéer och värderingar som 

kännetecknade det samhälleliga systemet, som sedan skulle bli kända och respekteras av 

invandrarna. Amnå menar att transformeringen av samhällsinformationens innehåll speglar den 

ökade invandringen från utomeuropeiska länder, där erfarenheter av liknande samhälleliga 

system förmodades saknas.83 

   Den ökade flyktinginvandringen från Jugoslavien i början av 1990-talet sammanföll med den 

stigande lågkonjunkturen i Sverige; vilket resulterade i politiska spänningar. Den dåvarande 

borgerliga regeringen kom att kritiseras hårt från oppositionen som menade att den förda 

invandringspolitiken var segregerande och utpekande. Oppositionens förslag till förändringar i 

invandringspolitiken infriades inte, men resulterade i en ny utredning om hur den svenska 

invandringspolitiken kunde bli mer effektiv. 1994 kom Socialdemokraterna till makten, och 

därmed lades utredningen ned. Den nya regeringen gjorde istället en uppdelning av 

invandringspolitiken, som därefter kom att innefatta en Flyktingpolitisk kommitté och en 

Invandrarpolitisk kommitté.84 Den invandrarpolitiska kommittén kom att konstatera att få av de 

mottagna flyktingarna i Sverige klarade sin egen försörjning efter 18 månader av kommunal 

introduktion, vilket de förklarade utifrån att Sverige generellt hade en hög arbetslöshet, att den 

svenska arbetsmarknaden genomgått strukturella förändringar och att flyktingarna hade sitt 

ursprung i mer avlägsna språkliga och kulturella områden.85  

 I slutet av 1990-talet gick regeringen mot en ny syn på invandring och integration, vilket 

föranledde att invandrarpolitiken 1997 döptes om till integrationspolitik. Integrationspolitiken 

utgick enligt Lappalainen från att  

om man riktade insatser till dem som hade invandrat utifrån deras ”etnicitet” och 

(förmodade) ”kulturella bakgrund” så skulle samhället i sig bidra till att skapa 

segregerande strukturer, ett samhällsklimat kännetecknat av ett ”vi och dom-tänkande”86 
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Begreppet ”invandrarskap” kopplades allt för ofta ihop med annorlundaskap, vilket regeringen 

ville ändra. Integrationspolitikens målsättning blev istället att:  

åstadkomma en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt att få till 

stånd en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och 

som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för.87 

 

   Huvudprinciperna för den nya integrationspolitiken var att invandrare skulle omfattas av 

samma generella politik som den övriga befolkningen och därmed också ha samma rättigheter. 

Utredningar fastslog att Sverige numera är ett mångkulturellt land, och att den arbetssökande 

invandraren i första hand var arbetssökande, inte invandrare. Det innebar att 

arbetsmarknadspolitiska insatser skulle ges till alla arbetssökande i samma situation, utan 

hänsyn till etnicitet.88 ”Endast under en kortare introduktionstid, då behovet av särskilt stöd kan 

försvaras” skulle invandrare särskiljas och ingå i särskilda politiska program.89 Säråtgärder kom 

dock att omfatta vissa nyanlända, genom introduktionsprogram i kommunerna,90 då regeringen 

ansåg att man skulle ”uppmärksamma dem som på grund av härkomst eller till följd av sin 

etniska och kulturella bakgrund riskerar att få ett sämre utgångsläge eller hamna i en sämre 

situation än andra i befolkningen…”91 Dock visar en granskning av svenska myndigheter från 

Riksrevisionen på uppdrag av Integrationsverket att säråtgärder till människor med utländsk 

bakgrund fortgick, trots regeringens direktiv. Riksrevisionen slår fast att den så kallade 

integrationspolitiken i själva verket är en fortsättning på den gamla invandrarpolitiken, där den  

generella politiken kompletteras med säråtgärder riktade till invandrare, snarare än att 

den generella politiken har förändrats utifrån samhällets etniska och kulturella 

mångfald.92 

 

 Integrationsutskottet hävdar i sina rapporter att invandrare inte kan sägas vara en homogen 

kategori, och att det istället är viktigt att ta hänsyn till individuella skillnader och behov. Trots 

det konstaterar Riksrevisionen att antalet säråtgärder har ökat hos de svenska myndigheterna 

mellan 1998-2003,93 samtidigt som myndigheternas krav på återrapportering till regeringen 

minskat, vilket försvårar för regeringen att göra en uppföljning på myndigheternas insatser.94 

Regeringens målsättning att integrationspolitiken skall implementeras i den generella politiken 
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har enligt Riksrevisionen misslyckats, vilket förklaras genom brist på kunskap och vägledning 

till myndigheterna hur de ska arbeta med integration. Riksrevisionen rekommenderar bland 

annat att myndigheterna skall arbeta med uppföljning av effekten av de integrationspolitiska 

insatserna, och dels att regeringen förtydligar att säråtgärder enbart skall ges under en begränsad 

tid.95 Lappalainen menar att den politiska tyngden i integrationspolitiken kan vara en del av 

förklaringen i att förklara integrationspolitikens marginella effekter. Som exempel nämner 

Lappalainen den så kallade ”Storstadssatsningen” vilken skulle underlätta för människor i 

socioekonomiskt eftersatta områden att komma i sysselsättning. Lappalainen menar att insatsen 

visst kunde hjälpa enskilda individer men de  

kan endast indirekt påverka de mekanismer, selektiv omflyttning och stor inflyttning av 

nyanlända invandrare, diskriminering och rasism, som vidmakthåller den etniska och 

socioekonomiska segregationen96  

 

Lappalainens resonemang låg sedan till grund för en statlig utredning initierad av den dåvarande 

socialdemokratiska regeringen, vilka hade till syfte att kartlägga den strukturella 

diskrimineringen i Sverige. Utredningen kom att konstatera att det finns en strukturell 

diskriminering i Sverige, men att det i Sverige saknas en självinsikt om detta till följd av 

förnekelse. Anledningen till förnekelsen sägs vara att Sverige under efterkrigstiden hjälpte 

utsatta och kritiserade Apartheid, vilket resulterade i en självbild som utgick från att 

diskriminering fanns ”någon annanstans”.97 Tecken på strukturell diskriminering i andra länder 

tolkades ofta som rasism och diskriminering i svenska sammanhang, medan liknande tendenser 

i Sverige tolkas på andra sätt. Till exempel så förklaras löneskillnader mellan kvinnor och män 

som ett resultat av den rådande könsmaktsordningen, och inte utifrån arbetsmarknadens 

struktur.98 Det kan även förklara varför det inte funnits någon effektiv lagstiftning mot etnisk 

diskriminering; den har inte ansetts behövas. Utredningen fastställer att förnekelsen av etnisk 

diskriminering som en viktig fråga har påverkat såväl invandrarpolitiken som 

integrationspolitiken och underblåst diskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden.99 

   2004 tillsattes en ytterligare statlig utredning med samma syfte. Ansvarig för utredningen 

blev sociologen Masoud Kamali, och när utredningen publicerades 2006 påbörjades en 

långdragen debatt om utredningens resultat. I sin delrapport Den segregerande integrationen 

menar Kamali att den rådande integrationspolitiken leder till segregation då den har utvecklats 
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till en politik för ”de andra”, och vidare kritiserar Kamali ledande svenska forskare för att 

inneha en rasistisk ståndpunkt i sin forskning kring invandring. Kamali förespråkar istället en 

generell socialpolitik för alla medborgare, som inte grundas i kulturell eller etnisk härkomst.100  

Följderna av utredningen blev ett massiv kritik mot Kamali som anklagades för att förbise 

kulturella skillnader mellan olika grupper, bland annat då han kritiserar begreppet 

”hedersrelaterat våld”.101 Den socialdemokratiska regeringen tog även dem avstånd från 

utredningen, och den kom att kallas ett rent fiasko i media. Ingen av de statliga utredningar som 

fastslog förekomsten av strukturell diskriminering resulterade i någon proposition från 

regeringens sida, och 2006 ändrades de integrationspolitiska målsättningarna dels som en följd 

av motståndet mot de tidigare utredningarna, och dels som en följd av regeringsskiftet. 

 

4.2 Kampen om förklaringen – Att förklara olikheter på arbetsmarknaden 
Carl Dahlström har gjort en studie om den svenska invandrarpolitikens retorik och praktik, och 

han beskriver hur 

retoriken har förändrats för att göra politiken så moraliskt försvarbar som möjligt, medan 

praktiken har förändrats för att göra politiken så effektiv som möjligt102 

Inspirerad av Max Weber talar Dahlström om hur all politisk verksamhet är beroende av att 

skapa legitimitet, vilket avgörs av omgivningens stöd. Samtycket är väsentligt för om en 

handling är legitim eller inte och  

en institution kan vinna omgivningens gillande på två olika sätt. Dels genom att 

institutionen värnar om viktiga moraliska värden, dels genom att den utför sitt värv 

effektivt.103 

Därmed påverkas de politiska förändringarna inom ett visst område av det omgivande 

samhällets värderingar, då det på så sätt möter så lite motstånd som möjligt.104 

   De statliga utredningar som initierades under början av 2000-talet fastslog dels att kulturella 

skillnader inte kunde förklara skillnader på arbetsmarknaden, och dels att det förekommer en 

strukturell diskriminering inom såväl utbildningsväsendet, arbetsmarknaden, i medier och inom 

rättsväsendet. Utredningarna gick till hårt angrepp mot den tidigare forskningen som man ansåg 

varit inriktad på att söka svaren i den ”bristande integrationen” hos ”invandraren”, vilket i sin 
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tur påverkade deras representation på arbetsmarknaden. Även om utredningarna resulterade i 

att strukturell diskriminering kom att omtalas och diskuteras, så resulterade utredningarna inte 

i några politiska beslut. Detta kan tolkas som ett tecken på förnekelse, vilket tidigare nämnt, 

men även som att den socialdemokratiska regeringen avsattes och ersattes med en borgerlig 

regering samma år. 

   2008 publicerades den första utredningen med fokus på integrationspolitiska insatser efter 

den borgerliga regeringens övertagande 2006. Utredningen syftar till att tydliggöra individens 

ansvar för sin egen försörjning, och att individens framtid först och främst vilar på en själv. 

Utredningen menar även att 

det finns ingen motsättning i att vara flykting och att vara skyldig att försörja sig själv. 

De flesta kommer från kulturer där det är självklart att försörja sig genom arbete.105 

Utredningen uttrycker även att integrationsverksamheter står inför stora utmaningar då ”delar 

av flyktinginvandringen dessutom kommit från länder med allt mer främmande kulturer och 

många har haft mycket bristfälliga utbildningar i bagaget.”106 Samtidigt så kan ett allt för stort 

omhändertagande av flyktingar resultera i passivitet och utanförskap.107  

   Angående introduktionsinsatser riktade till flyktingar menar utredningen att ”vi” i Sverige 

ska kunna påverka individer till exempel när det kommer till synen på barns rättigheter, 

jämställdhet och ”liknande”. Utredningen menar även att utlandsfödda som bor i samma 

bostadsområde riskerar att hamna i ett utanförskap, då det sociala umgänget begränsas och de 

olika värdesystemet kan komma i konflikt med varandra. Den moderna tekniken har gjort det 

lättare att sprida information och kunskap, vilket underlättar för den som vill integreras i 

samhället. Samtidigt gör den nya tekniken den möjligt ”för individen att leva i sin egen kultur 

och vägra ta till sig det nya landets levnadsmönster. Man kan välja att bara se på hemlandets 

TV och läsa böcker från hemlandet”, vilket sätter stora krav på kommunen i fråga om att bryta 

detta utanförskap.108 

   Utredningen föreslår en så kallad ”introduktionslag” vilket innebär att den nyanlände skall 

omfattas av introduktionsinsatser under sin första tid i Sverige. Denna utredning kom sedan att 

ligga till grund för en lag om etableringsinsatser som infördes 2010.  
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   Utifrån en läsning av ovannämnda utredning kan man konstatera att det skett ett 

perspektivbyte inom den svenska integrationspolitiken, som numera även omfattas av 

nationalekonomiska analyser av integration. År 2010 släpptes den statliga rapporten Vägen till 

arbete109 där nationalekonomen Stefan Eriksson från Uppsala universitet hade till uppgift att 

kartlägga utrikesföddas integration på den svenska arbetsmarknaden. Ett vanligt sätt att mäta 

integration är att se hur deltagandet på arbetsmarknaden ser ut, då arbete anses vara en stor del 

i integrationsprocessen. Till skillnad från andra länder som till exempel Kanada som i många 

sammanhang jämförs med Sverige med hänsyn till invandringspolitik så har Sverige en sämre 

integration. Eriksson vill dock inte acceptera att denna jämförelse görs, då han menar att man i 

jämförelsen måste ta hänsyn till att Sverige generellt sett tar emot flyktingar, medan Kanada 

har en högre arbetskraftsinvandring. Dessutom menar Eriksson att skilda erfarenheter och 

språklig distans kan påverka integrationen i ett samhälle.110 

   Eriksson hävdar istället i sin utredning att personers möjligheter på arbetsmarknaden och 

därmed även deras grad av integration i hög grad påverkas av dess humankapital. 

Humankapitalet påverkas såväl av produktivitet, utbildning, arbetslivserfarenhet som en 

kännedom av hur samhället fungerar i olika avseenden. Eriksson menar att humankapitalet är 

landspecifikt, och därmed sjunker det när man kommer till ett nytt land. Troligtvis är det även 

så att flyktingar drabbas värst då de inte alltid kan välja vilket land de vill fly till.111  

   Då nyanlända lider av ett lågt humankapital har de enligt utredningen svårt att få anställning, 

då lönerna inte alltid kan vara flexibla och anpassas till personer med låg produktivitet. 

Lösningen på detta blir enligt Eriksson att den nyanlände höjer sitt humankapital och blir 

”anställningsbar”. Eriksson menar även att det förekommer diskriminering, men att vetskapen 

om diskriminering bland människor med lågt humankapital kan verka hämmande. Det vill säga 

att människor avstår från att utbilda sig ifall de ändå kommer att bli diskriminerade på 

arbetsmarknaden.112 

   Eriksson ger i utredningen ytterligare förklaringar till de stora löneskillnaderna mellan 

utrikesfödda och infödda svenskar. Bland annat nämns betydelsen av den strukturella 

omvandlingen på den svenska arbetsmarknaden, där industriarbeten ersatts av serviceyrken. 

Detta är enligt Eriksson en utveckling som förvärrar utrikesföddas situation på arbetsmarknaden 
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då kraven på kulturspecifik kunskap höjs i serviceyrken. Det finns även evidens för att det 

förekommer etnisk diskriminering, men då forskningen kring diskriminering inte gett 

tillräckliga kunskaper inom området så kan man heller inte dra för stora slutsatser, menar 

Eriksson.113  

   Sammanfattningsvis kan man utgå från att Eriksson inte tar hänsyn till tidigare statliga 

utredningar som fastslagit att den strukturella diskrimineringen (vilken innefattar etnisk 

diskriminering) är ett faktum på den svenska arbetsmarknaden (och andra samhälleliga 

områden). Vad man även kan se är ett skifte i svensk integrationspolitik, där fokus nu ligger på 

individens eget ansvar för sitt liv. 

   Katarina Mattsson har i sin forskning gjort en jämförelse mellan vad hon betecknar som 

”diskrimineringsdiskurs” och en ”kompetensbristdiskurs”, vilken hon har kommit att kalla en 

”diskursiv kamp” mellan två olika förklaringar. Denna forskning gjordes redan i början av 

2000-talet, alltså innan statliga utredningar om strukturell diskriminering var aktuella. Mattsson 

beskriver i sin avhandling hur media under 1990-talet uppmärksammat fall av diskriminering, 

men att diskrimineringsdiskursen egentligen inte fått något större genomslag då den utgörs av 

främst lokala och regionala aktörer som rapporterar om enskilda fall av diskriminering. Det 

stora genomslaget kom inte förrän i januari 1996 då Svenska Dagbladets granskning av 24 

arbetsförmedlingar i Sverige visar att mer än hälften av arbetsförmedlare var beredda att sortera 

bort ”invandrare” för att tillgodose arbetsgivares eventuella önskemål på arbetssökande. 

Samma år visade en enkätundersökning utförd av CEIFO (Centrum för invandrarforskning vid 

Stockholms Universitet) att mer än var tredje invandrad person blivit hotad eller trakasserad 

under det senaste året.114  

   Den förklaring som istället har kommit att dominera den svenska integrationspolitiken, och 

sedermera även hävdas av de senare statliga utredningarna är den så kallade 

”kompetensbristdiskursen”, vilken även har kallats bristen på ”humankapital”, ”kulturellt 

kapital” eller ”sverige-specifikt kapital”. Mattsson menar att kompetensbristdiskursen utgår 

från att: 

förändringarna inom arbetslivets organisationssätt har inneburit ett större inslag av 

samarbete mellan arbetstagare samt ökade krav på förmågan att samarbeta, 

kommunicera, jobba självständigt och ta ansvar. Det sägs även ha lett till ökade krav på 

”specifikt svenska” egenskaper, såsom att tala och skriva svenska samt att kunna 
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kommunicera. Det har, enligt synsättet, blivit allt viktigare att förstå osynliga och 

outtalade spelregler, informella signaler samt lokala och kulturella koder.115 

Utifrån en läsning av de utredningar som publicerades efter 2006 kan man skönja denna 

kompetensbristdiskurs som Mattsson beskriver, vilken manifesteras i Ericssons teori om 

humankapital. Mattssons resonemang påvisar hur just kampen om förklaringen blivit central i 

den svenska integrationspolitiken, där forskare undviker att hänvisa till forskning som talar 

emot ens egen forskning. Detta förhållningssätt är tydligt i läsningen av de utredningar som 

publicerats efter 2006, vilket även får konsekvenser i form av politiska beslut riktade mot 

nyanlända. 

4.3 Demokrati och jämställdhet – Fostran av den ideala medborgaren 

   2010 publicerades den statliga utredning Värden, Välfärdsstat och Vardagsliv, vilken 

utgjorde ett förarbete och förslag till en ny lag om obligatorisk samhällsorientering för ”vissa 

nyanlända”, vilka beskrivs utförligare i kommande avsnitt. Statsvetaren Erik Amnå stod som 

utredare och utgångspunkten i utredningen var att 

en demokrati utmärks av att var och en erbjuds effektiva och jämlika möjligheter att å 

ena sidan delta i gemensamma beslut och samhällets utveckling å andra sidan utforma 

sitt liv självständigt och leva i frihet… statens strävan är att alla medborgare ska ges 

jämlika förutsättningar av kulturellt, ekonomiskt och socialt slag.116 

 

   Enligt Amnå är kunskaper om samhällets grundläggande värden och organisatoriska 

uppbyggnad en viktig medborgarresurs, och avsaknaden av denna kunskap är en av de starkaste 

förklaringarna till de ojämlika förhållandena i det politiska deltagandet. Samhällsorienteringens 

syfte blir därmed att fördjupa en slags medborgaranda, vilken karakteriseras av kritisk 

rationalism, laglydighet och solidaritet. Amnå menar i sin utredning att förändringen från 

nordisk och europeisk invandring till invandring från många och ofta ”fjärran belägna länder” 

ställer högre krav på samhällsinformationen, då erfarenheter av liknande samhällssystem som 

Sverige förmodas saknas hos de nyanlända.117 Samhällsorienteringen skall utifrån Amnås 

utredning stå för likabehandling, och därmed skall ingen grupp pekas upp som speciellt 

behövande. Däremot menar Amnå i samma mening att samhällsorientering skall ges alla 

nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande.118 Detta uttalande i sig blir motsägelsefullt, 

då han pekar ut en grupp som speciellt behövande.  

                                                           
115 Mattsson 2001:76 
116 SOU 2010:16 s. 23 
117 SOU 2010:16 s. 51 
118 SOU 2010:16 s. 25 



34 
 

   Mattsson kritiserar den förklaring som Amnå och övrig ekonomisk forskning utgår från, att 

den ökade flyktingvandringen inneburit ett större kulturellt avstånd till majoritetsbefolkningen, 

och att det bygger på en rasifierad syn på likhet och olikhet. Genom åren har invandrarforskare 

betonat skillnaderna mellan arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring, och då framhållit 

att flyktinginvandraren inte i lika hög grad söker arbete, hen kommer till Sverige på grund av 

”det generösa bidragssystemet”, och generellt är hen inte lika motiverad av att arbeta på grund 

av sin status som flykting. Flyktinginvandraren har även kulturellt betingade kompetensbrister, 

och har olika integrations- och assimilationsförmåga.119 Mattsson menar att det självklart finns 

skillnader mellan olika grupper i samhället som är relevanta att belysa och analysera, men att 

de inte kan kategoriseras i dikotoma benämningar som till exempel invandrare/svensk. En 

skillnad kan inte heller härledas till människor födda i ett specifikt land.120 

   Andrafieringen av invandrare, och främst ”icke-européer” och konstruktionen av dem som 

bakåtsträvande och passiva är en av grunderna i det koloniala tänkandet, och Loomba menar 

att motsatsställningen mellan skilda raser var en absolut nödvändighet för stärkandet av den 

europeiska självbilden.121 Genom historien konstruerades kristna identiteter i opposition till 

andra religioner, där islam fick utgöra den främsta fienden och det största hotet mot det 

västerländska samhället. Attityden mot islam och muslimer har sedan dess levt kvar och  

trots att de europeiska staterna skilde sig påtagligt åt i sina koloniala projekt tycks de ha 

genererat tämligen likartade stereotyper av ”främlingar”… lathet, aggression, 

våldsamhet, girighet, promiskuitet, brutalitet, primitivism, oskuld och irrationalitet var 

ett karaktärsdrag som… på ett snarlikt (men ofta motsägelsefullt och inkonsekvent) sätt 

tillskrevs turkar, afrikaner, infödda amerikaner, judar, indier, irländare och andra.122 

   Idén om att flyktinginvandringen sätter högre krav på den svenska integrationspolitiken utgår 

från den koloniala idén att ”ras” (läs kultur) och ”nation” är starkt sammanflätade. Redan under 

1700-talet cementerade forskningen att rasfaktorer kunde förklara kulturers uppkomst, och 

”ännu idag betraktas nationer ofta som uttryck för biologiska och rasmässiga gemenskaper”123 

   Amnå menar att de värden som skall stå i centrum för samhällsorienteringen är de som finns 

mer eller mindre uttalade i det svenska samhället, men att dessa värden är svåra att definiera. 

Amnå menar att dagens samhälle präglas av en mångfald av religioner, kulturer och livsstilar, 

men menar samtidigt att ”rent hypotetiskt sätt bör det finnas åtminstone en minsta gemensamma 

                                                           
119 Mattsson 2001:144f 
120 Mattsson 2001:143f 
121 Loomba 2005:111 
122 Loomba 2005:113 
123 Loomba 2005:122 
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nämnare som åtminstone majoriteten i samhället kan säga sig stå för vid en given tidpunkt”124. 

Amnå hänvisar till en studie om värderingsmönster genomförd av Ronald Inglehart och Wayne 

Baker som fokuserat på kontraster mellan olika länder, vilken visar att Sverige har världens 

mest individualiserade och sekulära åsikter. Andra studier visar att svenskar generellt har ett 

lågt intresse för religiösa frågor och de har även ett svagare intresse för traditionella 

familjeformer.125  

Svenskarna visar också en starkare uppslutning kring de emancipatoriska 

frihetsvärdena… de är i regel mer aktiva i civilsamhället, de är mer politiskt 

engagerade…de har en starkare demokratisk övertygelse och de är mer positiva till 

jämställdhet.126 

   Olof Franck framhåller hur värdegrundsfrågor kommit att spridas inom de flesta svenska 

institutioner, och att det numera finns ett nationellt centrum för värdegrundsfrågor. Franck 

menar dock att det finns en fara med massanvändningen av värdegrundsbegreppet, då många 

använder det utan att definiera dess innehåll; och reflekterar inte heller över vilka konsekvenser 

användningen av begreppet får.  

Begreppet kan därvidlag liknas vid de dimhöljda bergens gorillor, en varelse som alla 

respektfullt talar om med vördnad men som få tycks ha sett med egna ögon och därför 

inte heller på ett fullödigt och vederhäftigt sätt kan beskrivas.127 

   Värdegrundens etiska rötter går att återfinna i 1994 års läroplan (Lpo 94) för grundskolan, 

vilken utgår från: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 

som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas 

av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.128 

Amnå menar att det 

från administrativ synpunkt kan det vara frestande att dela in de nyanlända i breda 

kategorier efter exempelvis religiös tillhörighet. Men det vore felaktigt, eftersom Sverige 

som sekulär stat har som princip att inte kategorisera sina medborgare utifrån religiösa 

identiteter.129 

En rimlig tolkning av Amnås uttalande är att han anser att det finns skillnader mellan olika 

religioner när det kommer till frågor om grundläggande normer och värderingar. Enligt Franck 

                                                           
124 SOU 2010:16 s.62 
125 SOU 2010:16 s.62 
126 SOU 2010:16 62 
127 Franck 2004:8 
128 Franck 2004:9 
129 SOU 2010:16 s.25 
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är det dock omöjligt att reservera grundläggande normer som uteslutande knutna till en eller 

annan religiös eller kulturell tradition. En radikal tolkning av värdegrundsfrågor är att inga 

värden kan sägas vara berättigade i någon allmän eller generell mening och ideologiska, 

religiösa eller metafysiska system som gör anspråk på att förklara och säga något som är sant 

om tillvaron saknar generell status. Detta utmanar tanken om att det finns ”svenska värderingar 

och normer”, vilket även gör att man kan ifrågasätta om man har rätt att försöka övertyga andra 

om vissa värdens och normers förträfflighet om det inte finns någon universell förankring. 

Franck exemplifierar ett scenario där begreppet jämställdhet diskuteras, där unga flickors rätt 

att välja livsform och livspartner ställs mot uppfattningen att föräldrarna har rätt att avgöra hur 

deras döttrar bör leva och vem de får gifta sig med.130  

   Rosales beskriver i sin analys av Lpo 94 vilka värden och målsättningar som ska vägleda 

verksamheten, vilka är principer och värden som sägs vara grundläggande såväl i den svenska 

skolan som för hela ”samhällslivet”.131 Exempel på värden och principer som sägs känneteckna 

samhällslivet är respekten för andra människors lika egenvärde och solidaritet och ansvar för 

människor utanför den närmsta gruppen. Därutöver har Lpo 94 som målsättning att eleven 

utöver förståelsen för grundämneskunskaper även ska  

utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av 

samhällets kulturutbud, har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och 

nordiska och västerländska kulturarv…har utvecklat förståelse för andra kulturer… 

känns till grunderna för samhällets lagar och normer och vet om sina rättigheter och 

skyldigheter i skolan och i samhället132 

Rosales problematiserar även det faktum att läroplanen förespråkar en ”icke-konfessionell” 

undervisning samtidigt som den skall förvaltas av en kristen tradition.133 Rosales tolkar 

mångtydigheten eller oklarheten i formuleringen som att den är ett resultat av olika röster, 

såsom till exempel nationalstaten, demokratin och politiska partier där formuleringen speglar 

de maktförhållandena som rådde i just den historiska kontexten.134 Rosales sammanfattar sin 

analys av Lpo 94 som att den ideala eleven skall vara ”demokrat, självständig, kulturkompetent, 

allmänbildad, vetgirig och uttrycksfull”135, och att hen förväntas ha tagit till sig de rätta 

                                                           
130 Franck 2004:11ff 
131 Rosales 2010:55 
132 Rosales 2010:56 
133 Rosales 2010:59 
134 Rosales 2010:59 
135 Rosales 2010:60 
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grundläggande värderingarna. Så länge ens egen kultur inte står i opposition till den normerande 

värdegrunden, så är kulturell mångfald berikande och positivt för individen.136
 

   Utifrån Amnås resonemang finns det kulturella skillnader mellan människor från ”fjärran 

länder” och europeiska invandrare, vilket inte problematiseras i utredningen. När Amnå sedan 

hänvisar till studien som visar att vissa deltagare känner sig utpekade och att de är föremål för 

assimilation väljer Amnå att fokusera på sin egen avsikt med Samhällsorientering vilken är 

integration; utan att kommentera deltagarnas sagda upplevelser. Följaktligen menar han att 

deltagarna har haft förmågan att ändra sina värderingar, men poängterar samtidigt att det kan 

vara svårt att ändra sina värderingar.  

   Utifrån Rosales analys av Lpo 94 skulle deltagarna som Amnå hänvisar till stå i opposition 

till den svenska värdegrunden, då Amnå menar att deltagarna ”har andra värderingar” som kan 

vara svåra att ändra på. Trots att samhällsorienteringens syfte inte är att assimilera deltagarna, 

ser Amnå positivt på att vissa av deltagarna har visat tendenser att ändra sina värderingar. Dock 

ger han inga exempel på när deltagarna har ändrat sina värderingar. Samtidigt som att 

assimilering inte är syftet med samhällsorientering, så kan jag inte annat än dra slutsatsen att 

syftet med Lpo 94 är en form av assimilering, en homogenisering av majoritetssamhällets tankar 

och värderingar; ett samhälle där kulturell mångfald enbart accepteras ifall det inte krockar med 

majoritetssamhället. Då Amnå själv menar dels att värderingar kan vara svåra att bryta, och dels 

att vissa grupper ligger längre från det svenska idealet än andra, kan jag inte annat än dra 

slutsatsen att deltagarna på samhällsorienteringen aldrig kommer att kategoriseras som ”ideala 

medborgare”. Det humankapital som Eriksson betonar i sin utredning kommer aldrig kunna 

vara likvärdigt för infödda svenskar (som antas vara ideala medborgare) och invandrare. 

4.4 Sammanfattning 

Utifrån analysen av den svenska integrationspolitiken, och hur samhällsorienteringen har 

motiverats i de statliga utredningarna drar jag slutsatsen att de tankar och föreställningar som 

låg till grund för införandet av samhällsorientering vilar dels på tanken om ”invandrarens” 

bristande kulturella kompetens/humankapital och synen på den icke-europeiska invandringen 

som ”annorlunda” och ”långt ifrån” det ”svenska samhället”. Amnå menar att kunskapen om 

de demokratiska värdena leder till makt hos den nyanlände; makten att påverka sitt eget liv. 

Amnås tes förutsätter dock att den nyanlände inte har just den makten, och förutsätter även att 

vetskapen om demokrati utgör en fundamental del i människors egenbestämmande. Utifrån 
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dessa slutsatser ämnar jag gå vidare i min uppsats med min andra frågeställning vilken fokuserar 

på implementeringen av samhällsorientering. Utifrån analysen av den svenska 

integrationspolitiken ställer jag mig frågan om och i sådana fall hur föreställningar om 

invandrares bristande kulturella kompetens och ”annorlundaskap” genomsyrar 

implementeringen av samhällsorienteringen. Hur omsätts vision till praktik, och hur tänker 

samhällskommunikatörer kring sin yrkesroll? 

   För att få en introduktion till samhällsorienteringsämnet följer nedan en beskrivning om 

lagens utgångspunkter och utformning, sedan analyseras samhällsorienteringens 

implementering utifrån ett antal samhällskommunikatörers perspektiv.    

  

4.5 Integrationen lagstadgas – Lagen om samhällsorientering   

 Amnås utredning kom senare att leda till en ny lag om samhällsorientering vilken ligger till 

grund för dagens samhällsorientering. 

   Lagen om samhällsorientering innehåller: 

bestämmelser om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa 

nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna ska ge de 

nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- 

och samhällslivet (2010:197 1§) 

 

   Målgruppen för lagen är flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga 

skyddsbehövande, samt deras anhöriga i ålderskategorin 20-64 år. Lagen omfattar även 

nyanlända i åldern 18-20 som inte har sin föräldrar i Sverige. Sedan 2013 omfattas även 

människor som kommit till Sverige på grund av anknytning till någon som tillhör målgruppen, 

eller kommer från länder utanför EES-området.137   

   Vem som är flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande definieras i 

Utlänningslagen. En flykting är en utlänning som befinner sig utanför det land som utlänningen 

är medborgare i därför att han eller hon känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund 

av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning 

eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och som inte kan, eller på grund av sin fruktan 

inte vill, begagna sig av detta lands skydd (4 kap 1§ UtL) 

   Förordningen om samhällsorientering för vissa nyanlända (SFS 2010:197) antogs av 

regeringen samma år och är en fördjupning och förtydligande av lagen om etableringsinsatser 

för vissa nyanlända, och innehåller direktiv hur lagen skall tillämpas.  

                                                           
137 Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 
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Samhällsorientering syftar enligt regeringen till att: 

ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt 

kunskapsinhämtande. Målen är att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, om den enskildes 

rättigheter och skyldigheter i övrigt, om hur samhället är organiserat samt om praktiskt 

vardagsliv. (SFS 2010:1138 2§) 

 

   Samhällsorienteringsämnet är indelat i tematiska delar vilka är: 

Att komma till Sverige. Behandlar migrationsprocessen, integrationspolitik, 

etableringsprocessen, diskrimineringslagen, rasism, språkets betydelse, kulturmöten och 

kulturkrockar. 

Att bo i Sverige. Grundläggande drag i Sveriges geografi och befolkning, bosättningsmönster, 

arbetsmarknadens karaktär, segregationstendenser, praktiska aspekter på boende.  

Att försörja sig och utvecklas i Sverige. Arbetsmarknaden, fackföreningar, att driva företag, 

ekonomi, vuxenutbildningen, studiemedel och validering. 

Att bilda familj och leva med barn i Sverige. Individualism och kollektivism, välfärdsstaten, 

äktenskap och samboskap, HBT-rättigheter, jämställdhet, familjerådgivning, kvinnojourer, 

barnkonventionen, barnombudsmannen, skollagen, socialtjänstlagen och funktionshinder. 

Att påverka i Sverige. Demokrati, EU, ansvar och åsiktsfrihet. 

Att vårda sin hälsa i Sverige. Sjukvården, egenvård. 

Att åldras i Sverige. Pension.138 

Enligt lagen åligger det kommunen att tolka de olika teman som skall diskuteras och anpassa 

dem utifrån lokala förutsättningar.   
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5. Integration i praktiken – En intervjustudie 

I denna del av studien syftar jag att besvara följande frågeställningar: 

Hur implementeras samhällsorientering i praktiken?  

Vilka erfarenheter har de som arbetar som samhällskommunikatörer och vilka 

olika slags förhållningssätt intar de när de ska förmedla samhällsorientering, 

och däribland värdegrundsfrågor? 

I syftet att få en inblick i hur samhällsorientering implementeras i praktiken valde jag under 

arbetets gång att delta dels vid en konferens anordnad av Länsstyrelsen i Stockholm vilken 

riktade sig till samhällskommunikatörer och dels vid ett samhällsorienteringstillfälle. Dessa 

tillfällen kommer tillsammans med den statliga utredningen, intervjuerna och även ett antal 

samtalstillfällen utgöra grunden för min denna del av analysen. Då jag själv haft min 

praktikperiod inom kommunal integrationsverksamhet kan även egna upplevelser och insikter 

från verksamheten belysas. 

   Intervjustudien bygger på intervjuer med fem stycken informanter som arbetar med 

samhällsorientering, både som kommunikatörer och som samordnare. En informant är enbart 

samordnare och har ingen kommunikatörsroll. De informanter som arbetar som samordnare har 

detta som sin heltidssysselsättning, medan de som enbart arbetar som kommunikatörer har detta 

bredvid andra arbeten eller vid sidan om sina studier.  

   De samtalstillfällen som hänvisas till är samtal med personer med samordningsansvar för 

samhällsorientering. Dessa samtal har inte spelats in och kan därför inte återges ordagrant. 

Däremot har samtalet varit intressanta att ta med i studien, och personerna har gett sitt 

medgivande att jag återger vad som sas i samtalen, men utan en vidare presentation av 

personerna.  

5.1 Bakgrund till yrkesvalet 

Majoriteten av de intervjuade informanterna uppger att de själva invandrat till Sverige och vet 

hur svårt det kan vara att lära känna det nya landet de kom till. Ingen av dessa informanter har 

heller deltagit i någon formell form av samhällsinformation, vilket också varit en drivkraft för 

dem att vilja bli samhällskommunikatörer själva. Mina informanter ombads att beskriva sig 

själva och sina drivkrafter, vilket de gjorde på följande sätt: 

   Sara menar att hon blivit samhällskommunikatör ”på egen hand” ända sedan hon kom till 

Sverige. Hon hade fördelen att bo med en svensk kvinna när hon anlände till Sverige, vilket 
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hon menar har underlättat för henne att lära sig det svenska språket och anpassa sig fort. Men 

det har inte alltid varit positivt; när hon arbetade inom vården hade hon väldigt svårt att 

kommunicera med patienterna, vilket var väldigt frustrerande för henne. Hon berättar om hur 

hon grät när hon inte fattade någonting, då hon så gärna ville förstå alla och själv ville bli 

förstådd. När hon senare i livet fick erbjudandet att hjälpa blivande vårdpersonal med 

svenskundervisning så kunde hon inte tacka nej, då hon själv varit i samma situation. Och när 

hon sedan blev erbjuden att arbeta som samhällskommunikatör kunde hon inte tacka nej, ”Det 

var fantastiskt! Eftersom att jag vet att dom som kommer hit till Sverige, dom har det bra här, 

det enda dom behöver är information. Tänk om dom får rätt information i början, det är en bra 

start för dem…”.139 

   Maria berättar hur hon kom till Sverige som tonåring och fick tidigt klara sig själv i det nya 

samhället hon anlänt till. Det var först när hon själv fick barn som hon fick reda på vilka 

rättigheter hon haft som ung. Maria har tidigare arbetat inom ungdomsvården och ville byta 

riktning från behandlare till informatör, och blev då erbjuden en tjänst som 

samhällskommunikatör på kommunen som hon såg som en mycket trevlig möjlighet. Maria 

betonar i sin berättelse att det är jätteviktigt att förmedla en bra information redan från början, 

och menar att forskning har visat att ju bättre informationen är i början desto mer kan människor 

ta till sig, vilket leder till en bättre och mycket lättare integrationsprocess.140  

   Lena är född i Sverige och har arbetat inom kommunen under en lång tid, främst i som hon 

kallar det ”invandrartäta” områden, och hon tycker att det är otroligt spännande. Lena växte 

själv upp i en ”invandrartät” kommun som liten och ser det som något som berikar hennes liv 

mycket. Lena arbetade tidigare inom barnomsorgen, men valde att byta inriktning innan hon 

skulle gå i pension, och sökte en tjänst som samordnare för samhällsorienteringen. Lena 

framhåller att samhällsorienteringen är spännande och ett bra sätt att hitta vägar att komma in i 

ett samhälle och skapa en ömsesidig förståelse.141  

   Daniel kom till Sverige tillsammans med sin familj när han var sjuårsåldern och bosatte sig 

då i norra Sverige. Daniel berättar att när de kom till Sverige fanns det inga etableringsinsatser, 

men han menar att valet att bosätta sig i en mindre stad gjort att de var lättare för dem att komma 

in i samhället. Daniel och hans familj flyttade sedan ned till en större stad i Mellansverige och 

numera arbetar Daniel som samhällskommunikatör vid sidan om studierna. Daniel arbetar även 
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med andra integrationsprojekt inom andra organisationer och arbetar även med 

ensamkommande ungdomar. Daniel berättar att han är väldigt engagerad i integrationsfrågor 

och menar att ”på nått sätt är jag samhällsorienterad och allting som hjälper en människa att 

förstå sig på det nya samhället är bra… jag försöker bara underlätta för den nyanlände att förstå 

det nya samhället”. Samtidigt finns det enligt Daniel andra aktörer som ser det ur en annan 

vinkel, och berättar om när hemkommunen kontaktade honom och ville att han skulle komma 

till ett evenemang och tala till andra landsmän. Daniel kände att han blev kontaktad enbart på 

grund av sitt etniska ursprung, samtidigt som att han vill vara en förebild för nyanlända till 

kommunen.142 

   Lisa arbetar som flyktingsamordnare i en mindre kommun sedan några månader tillbaka, men 

har alltid varit intresserad av etablerings- och integrationsfrågor, och har tidigare arbetat med 

ensamkommande barn143 och kvotflyktingar144. Hennes arbetsuppgifter består i att samordna 

SFI och samhällsorientering, samt att hon ansvarar för det kommunala mottagandet av 

kvotflyktingar. Lisa menar att samhällsorientering är viktigt då den nyanlände har rätt att få ta 

del av sina rättigheter och skyldigheter, samt få kunskaper om det svenska samhället.145 

5.2 Att arbeta som samhällskommunikatör 

Ingen av informanterna har samhällskommunikatörsyrket som heltidssysselsättning, och 

anställningen bygger på att det finns en kurs att hålla i. Kursen är fem veckor lång och ges med 

fördel så fort den nyanlände har fått beviljat uppehållstillstånd, och gärna i symbios med 

svenskundervisningen. Vissa kommuner har samhällsorientering i egen regi, medan vissa 

kommuner har en central samhällsorientering vilket innebär att deltagarna åker till 

gemensamma samhällsorienteringstillfällen i länet, och träffar då deltagare från flera 

kommuner. Informanterna har olika inställningar till huruvida samhällsorienteringen skall vara 

i egen regi eller centraliserad. 

   Lena arbetar i en kommun som har samhällsorientering i egen regi, vilket innebär att de har 

verksamheten i samma lokaler som SFI. Detta skapar enligt henne ett bättre klimat, då hon inte 

tror att man når ut till deltagarna på samma sätt om man inte har den lokala förankringen. Denna 

tes stärks i samtal med de andra informanterna som har centraliserad samhällsorientering; den 

                                                           
142 Intervju 1 
143 Ensamkommande barn är de barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. De omhändertas därmed i enlighet med 
Socialtjänstlagen, och placeras antingen på gruppboenden eller i familjehem. För vidare läsning: migrationsverket.se 
144 Kvotflyktingar är flyktingar som får uppehållstillstånd redan innan de har kommit till Sverige, och anvisas till kommuner som vill och 
har resurser att ta emot. För vidare läsning: migrationsverket.se 
145 Intervju 4 
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lokala kunskapen om hemkommunen går ofta förlorad. I Lenas kommun är en stor del av 

samhällsorienteringen utformad så att lokala aktörer besöker deltagarna och berättar om sin 

verksamhet, och studiebesök till bland annat kommunhuset har förekommit. Maria och Sara 

däremot berättar att studiebesök eller utflykter varken ryms inom kommunens budget eller 

tidsram, då varje tillfälle enbart är en timma långt.  

   Tidsbristen är kännbar hos alla informanter, vilket även påverkar deras arbetsprestation och 

även undervisningskvalitén. Sara menar att det skulle finnas mer tid, då hon menar att så fort 

deltagarna hunnit slappna av och ställa frågor så är klockan för mycket. För att få ihop alla 

nödvändig information skulle det behövas minst två timmar per tillfälle. Även om deltagarna 

kan sitta och titta och lyssna på materialet i datasalen efter lektionstid menar Maria att 

deltagarna även kan behöva hjälp med datoranvändningen och menar likt Sara att det skulle 

behövas mer lektionstid så att deltagarna hinner reflektera över informationen de tar del av. 

Daniel menar att det förekommer att deltagare vill tala om saker som hamnar utanför ramen för 

samhällsorienteringens innehåll, såsom till exempel personliga problem. Det kan ibland komma 

att ta upp mycket av lektionstiden, vilket Daniel ser som ett problem. Han vill gärna hjälpa och 

tar på sig uppgifter han egentligen inte borde, och tar ofta emot samtal hemma från 

kursdeltagare. Samtidigt försöker han informera deltagarna om att de kan vända sig till sin 

etableringslots146 eller sin handläggare på Arbetsförmedlingen. Samtidigt menar han att  

man inte ska klaga för mycket, men det är ett jobb med mycket ansvar, speciellt när man 

träffar sina egna landsmän. Det finns ett annat typ av band, du är en del av det här 

samhället, du är en förebild för många unga som kommer hit.”147   

  Även Maria har erfarenhet av att många av deltagarna behöver hjälp, men att de bollas mellan 

olika instanser och myndigheter. Vid ett tillfälle blev till exempel en deltagare hänvisad av 

Arbetsförmedlingen till samhällsorienteringen för att skriva sitt CV. Många deltagare känner 

sig avvisade av de sociala myndigheterna och ”många gånger hänvisas dom dit själva ’gå till 

vårdcentralen’ utan att man vet vad man ska göra där”. Samtliga informanter arbetar ideellt med 

att hjälpa deltagarna att fylla i blanketter och läsa brev. Likt Daniel menar Maria att man inte 

kan avvisa människor, samtidigt som att det är fel att samhällskommunikatörerna ska bära en 

sådan tung börda.  

                                                           
146 Etableringslots tilldelas alla nyanlända som ingår i etableringsreformen, och skall vara ett stöd under individens första tid i Sverige. 
Etableringslotsen är anställd via Arbetsförmedlingen och ska även ha som syfte att skapa förutsättningar för den nyanlände kommer ut på 
arbetsmarknaden. Etableringslotsen skall tala den nyanländes modersmål.  
147 Intervju 1 
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   Bilden av att kommunen har bristande resurser att hjälpa eller vägleda deltagarna stärktes 

även under min praktikperiod inom en kommunal integrationsverksamhet i Stockholms län. Ett 

fåtal anställda inom den kommunala verksamheten får ta ett stort ansvar för nyanlända som 

behöver vägledning i andra frågor än vad som ryms inom kommunens ordinarie verksamhet. 

Detta leder i många fall till att den anställde får representera hela kommunen, och i vissa fall är 

den anställde en av de få människor som överbryggar relationen mellan individen och 

samhället; den anställde står som representant för det ”svenska samhället”. Detta syns även i 

informanternas beskrivning av deras relation till sina deltagare.  

  Att arbeta inom offentlig sektor innebär att man i rollen som närbyråkrat (tjänsteman, 

socialarbetare eller som i detta fall samhällskommunikatör) verkställer politiska beslut, och där 

har forskning visat att närbyråkrater har en särskilt stor betydelse för vilket resultat politiken 

får. Det har även visat sig att närbyråkrater ”ofta ensamma måste göra avvägningar mellan det 

allmännas intresse och klientens intresse”148 Ann-Charlott Callerstig menar även att 

närbyråkraterna ofta arbetar med ”otillräckliga resurser i förhållande till ofta svårlösliga och 

stora samhällsfrågor”149. Då politiska målsättningar ofta är vaga och svårdefinierade så finns 

det enligt Callerstig ett stort handlingsutrymme för tolkning, vilket är såväl positivt som 

problematiskt när det kommer till tolkningen av samhällsorienteringens implementering. Ur en 

positiv synvinkel skulle man kunna se det som att samhällskommunikatören som är den som 

träffar deltagarna har möjlighet att göra olika avvägningar och fatta beslut som man tror ger 

bäst resultat för deltagaren, då politiker sällan innehar denna kunskap. Samtidigt så är det utifrån 

det stora handlingsutrymmet oundvikligt att samhällskommunikatörens egna uppfattningar 

påverkar samhällsorienteringen, där ”tidigare erfarenheter och värderingar, social och 

ekonomisk ställning, politiska intressen och så vidare” har betydelse. Även 

samhällskommunikatörens personliga inställning till genus och jämställdhet kan ha betydelse 

för samhällsorienteringen.150 

   Callerstig som har gjort en intervjustudie kring jämställdhetsarbete i kommunal verksamhet 

ställer sig frågan huruvida närbyråkraten skall styra eller serva medborgaren. Utifrån sina 

intervjusvar har hon kunnat utläsa tre huvudsakliga inställningar kring jämställdhetsarbetets 

                                                           
148 Callerstig, Ann-Charlott (2011) ”Jämställd medborgarservice” ur: Lindholm, Kristina. Jämställdhet i verksamhetsutveckling. Lund: 
Studentlitteratur. s.77 
149 Callerstig 2011:77 
150 Callerstig 2011:77 
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inriktning. Det realistiska perspektivet bygger på att det inte finns några absoluta sanningar 

eller gemensamt överordnade intressen.  

Samhället består istället av en mängd olika konkurrerande intressen och perspektiv 

beroende av möjlighet till makt och inflytande. Det finns därför inget entydigt ”det 

allmännas intresse”151 

I praktiken innebär det att samhällskommunikatören utgör en typ av katalysator, där olika 

intressen vägs samman. Dock går det enligt Callerstig aldrig att hitta en lösning som är bäst för 

alla. Regelföljarperspektivet bygger på en rationell syn på den kommunala verksamheten, där 

de anställda ses som  

neutrala experter som förverkligar politiska mål genom de regelverk som finns…två 

personer som ges samma förutsättningar och information ska principiellt fatta samma 

beslut. Det ses inte som medarbetarens uppgift att stå för utopiska visioner.152 

Utifrån detta perspektiv är det riskabelt att låta de anställdas egna värderingar påverka 

verksamheten, främst ur en rättssäkerhetssynpunkt. Det idealistiska perspektivet bygger på 

tanken att det existerar vissa oberoende grundläggande värden, där den anställde blir 

”demokratins väktare och uttolkare”. Utifrån det idealistiska perspektivet är regelverk 

ofullständiga och därmed måste beslut vägledas även av grundläggande etiska och 

demokratiska värden.153  

   Utifrån Callerstigs studie kan inget av perspektiven anses vara det ”rätta”, men hon betonar 

vikten av att ta hänsyn till principernas viktighet. Att alltför ensidigt tillämpa ett av perspektiven 

kan leda till negativa konsekvenser, och under studiens gång kunde inte Callerstig se någon 

informant som innehavare av enbart ett av perspektiven. Resultatet av studien var att 

jämställdhetsarbetet i hög utsträckning lämnat det idealistiska perspektivet, då man  

istället hade allt mer börjat anse att målet inte var att komma fram till ett gemensamt 

förhållningssätt tillsammans med medborgarna. Målet var snarare att föra en dialog kring 

och ta fram synpunkter på de riktlinjer som socialtjänsten tog fram i utvecklingsarbetet154 

Socialtjänsten hade rört sig allt mer mot ett regelföljarperspektiv. Callerstigs studie visar även 

på problematik som kan uppstå när man inom kommunal verksamhet talar om jämställdhet och 

kultur, vilket kommer att problematiseras senare i analysen. Inom ramen för det här avsnittets 

tema blir det intressant att återkoppla till samhällskommunikatörernas position till sina 

                                                           
151 Callerstig 2011:87 
152 Callerstig 2011:87 
153 Callerstig 2011:87f 
154 Callerstig 2011:90 
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deltagare, en position som utgör ett maktförhållande oavsett vilket verksamhetsperspektiv man 

har som utgångspunkt i sin implementering av samhällsorienteringen. Utifrån min textstudie av 

den svenska integrationspolitiken vill jag påstå att det idealistiska perspektivet är rådande, där 

tankar om de grundläggande värdena och demokrati tycks vara universella principer som inte 

behöver någon närmare presentation eller definition. Detta resulterar senare i 

implementeringsfasen ett stort handlingsutrymme för samhällskommunikatörerna att tolka och 

omsätta dessa värden i samhällsorienteringen. Utifrån min intervjustudie skulle jag vilja påstå 

att flera av informanterna innehar flera av perspektiven när de berättar om sin roll som 

samhällskommunikatörer, vilket stärker den problematiserade bilden som Callerstig målar upp.  

   Att samhällskommunikatörerna har ett stort handlingsutrymme när det kommer till att tolka 

implementeringen av samhällsorienteringen innebär inte enbart att samhällsorienteringen kan 

komma att präglas av personliga uppfattningar eller visioner om samhällsorienteringens 

målsättningar. Fredrik Hertzberg har i sin studie om arbetsförmedlares attityder till 

”arbetssökande ungdomar med invandrarbakgrund” funnit tendenser som pekar på att 

arbetsförmedlares personliga erfarenheter av mötet med sina klienter sedan har blivit 

normerande i verksamheten. Det vill säga att ”huvudpersonen i berättelserna presenterades i 

allmänhet som en representant för en kategori, vanligen en etnisk grupp”155 Därmed kom 

arbetsförmedlarnas erfarenhet av ungdomarnas vanor, handlingar och attityder att kopplas till 

specifika gruppidentiteter.156 Jag vill hävda att informanterna i min intervjustudie innehar 

liknande förhållningssätt till sina klienter, vilket kommer påvisas i senare avsnitt. 

Introduktionen av Callerstig och Hertzbergs resonemang i detta tidiga skede syftar till att 

introducera läsaren till en kritisk läsning av materialet. 

   Istället för att bygga sin verksamhet på fakta, menar Hertzberg att berättelsen eller narrativet 

fått en påtaglig auktoritet, där berättelsen om den personliga erfarenheten har kommit att få ett 

starkt inflytande när det kommer till att tolka dess innehåll. Dock kan berättelser enbart utgöra 

avspeglingar av skeenden som har inträffat157, och därmed blir det problematiskt att berättelser 

kan utgöra grunden för till exempel en samhällskommunikatörs beslut att behandla en viss 

kategoriserad grupp utifrån sina erfarenheter av liknande grupper. Hertzberg hänvisar till 

statsvetaren Michael Lipsky som menar att närbyråkrater är 

                                                           
155 Hertzberg (2002) ”Det olyfta lockets paradox. Att tala utan att låtsas om det” i: de los Reyes, Paulina, Molina, Irene & Mulinari, Diana. 
Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige. s.223 
156 Hertzberg 2002:223 
157 Hertzberg 2002:224 
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särskilt benägna att tro att erfarenheter utgör grundvalen för kunskap i bedömningen av 

klientens värld. Som en hypotes kan vi föreslå att validering genom belysande exempel 

(”Jag vet att det här är sant, därför att jag hade en klient som…”) förekommer i direkt 

proportion till byråkratens behov att hantera osäkerhet i beslutsfattandet och de 

konsekvenser som följer på beslutet.158 

Hertzberg menar att konsekvenserna av att berättandet får auktoritet, även ger utrymme för 

berättaren (läs samhällskommunikatören) att uttrycka och rättfärdiga sina egna värderingar. 

”Den personliga historien kan på ett effektivt sätt göra de egna värderingarna eller 

världsbilderna intellektuellt rimliga”.159 

5.3 Samhällsorientering – Metod och material 

De vägledande principerna för genomförandet av samhällsorienteringen är att deltagarna skall 

ges möjlighet ”att aktivt utöva inflytande över kursens innehåll och metoder”.160 Utifrån 

informanternas berättelser är samhällsorienteringstillfällena olika samordnade i kommunerna 

men vanligt är att kursen går över fem veckor, och då med en timme per dag; ofta i anslutning 

till SFI. Det finns inga klara riktlinjer för hur undervisningen skall vara upplagd eller vilka 

metoder som skall tillämpas men samtliga informanter använder sig av ”Vamed”-materialet. 

Vid några tillfällen fick jag möjlighet att diskutera materialet med personer som arbetar med 

samordning av samhällsorientering, varav en av dem även arbetade som kommunikatör. Hen 

som arbetade som kommunikatör problematiserade materialet då det enligt hen innehöll 

generaliserande bilder. Till exempel innehåller materialet illustrationer på barn och ungdomar 

som umgås med varandra, och där porträtterades i nästan samtliga fall den mörkhyade flickan 

med slöja. Detta blev enligt hen problematiskt både för hen själv då hen ansåg att det utgjorde 

en form av rasism, och även vid undervisningstillfällena då det kunde skapa upprörda känslor 

hos deltagarna. Under mitt deltagande på den konferens som anordnades för 

samhällskommunikatörer hade jag möjligheten att delta i ett seminarium där just ”Vamed”-

materialet introducerades och diskuterades både av upphovsmakaren och 

samhällskommunikatörerna. En av bilderna som visades på seminariet illustrerar till exempel 

en man iförd traditionell muslimsk klädsel som går ned till tvättstugan. Den spontana reaktionen 

hos åhörarna blir att skratta och säga att ”det där hör ju inte till vanligheterna”, var på 

seminarieledaren håller med, och sedan säger att materialet är bra att använda vid just sådana 

tillfällen där det kan uppstå känslor: ”då behöver inte du som samhällskommunikatör känna att 

du har valt att vi ska prata om jämställdhet, då har du en bild eller film att hänvisa till”. 
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Diskussionen om materialets utformning fortsätter sedan där det mesta kommer att handla om 

samhällskommunikatörernas egna erfarenheter av deltagarna och deras mottagande och 

reaktioner på materialet. Den känslan jag får av diskussionen är att samhällskommunikatörerna 

mycket väl förstår att deltagarna reagerar olika positivt eller negativt på materialet, men att det 

samtidigt finns en tanke om att ”nu är vi i Sverige, och därför måste vi tänka om”; vilken verkar 

vara en dominerande tanke hos de flesta, såväl samhällskommunikatörer som deltagare. Då min 

uppsats utgår från ett institutionellt perspektiv har jag inte valt att fokusera på deltagarnas 

erfarenheter av samhällsorienteringen. Samtidigt finns det vissa aspekter som berör deltagarnas 

erfarenheter av samhällsorienteringen som såväl samhällskommunikatörer jag träffar på 

konferensen, som informanter betonar. Under analysens gång kommer jag belysa dessa 

aspekter. 

    När jag överblickar ”Vamed”-materialet finner jag fler bilder och filmer som tydligt berör 

värdegrundsfrågor, och där budskapet är tydligt: i det svenska samhället får man inte slå sina 

barn, man får gifta sig med vem man vill, och pappor får vara hemma med sina barn.161 Såväl 

bilderna som filmerna bygger på en stereotypiserad bild av såväl ”invandraren” som 

”svensken”, vilket trots upphovsmakarens uttalade välvilja bör problematiseras. En av filmerna 

gestaltar en man som städar och lagar mat i hemmet, varpå berättarrösten i filmen påpekar att i 

Sverige så kan kvinnor och män dela på hushållssysslorna. En annan film gestaltar en pappa 

som är ute och leker med sitt barn och sedan beskriver berättarrösten att pappor kan välja att ta 

ut föräldraledighet, och även att pappor kan vara ensamstående och ändå ha vårdnaden om sina 

barn.162 Problemet med dessa gestaltningar är inte själva budskapen i sig, utan att budskapen 

förutsätter att dessa gestaltningar är främmande eller nya för deltagarna, vilket utgår från 

förståelsen att det finns skillnader mellan ”svenskar” och ”icke-europeiska invandrare”. 

   Marie Carlssons studie om SFI visar på liknande förhållningssätt, där presentationen av 

Sverige i läroböcker och annat underlag visar på ett markant dikotomt tänkande i ett ”vi” och 

ett ”dom”, där frågor som ”Kan du berätta om skillnader och likheter mellan Sverige och ditt 

hemland?” är vanligt förekommande. I Carlssons studie kände sig vissa lärare larviga när de 

undervisade om sådan som är ”självklart för oss om skolan och sjukvård… det känns lite som 

att sätta sig på höga hästar, även om jag tycker någonstans att de ska få lära sig det där”163. 

                                                           
161 För vidare information kring vamed-materialet: www.vamed.se 
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163 Carlsson 2002:103 
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Carlsson betonar vikten av att det finns information att förmedla, problemet är hur det ska ske 

och hur man ska tala om det.164  

   När jag frågar informanterna om hur de själva upplever sina relation till deltagarna och 

deltagarnas reaktioner svarar de flesta att de har en god relation till sina deltagare, och att de 

har en respektfull relation till varandra. De flesta deltagarna är intresserade av att lära sig mer 

om ”det svenska samhället” och verkar inte känna sig påhoppade, i alla fall enligt 

informanternas utsago. Dock finns det stunder då både informanterna och deltagarna har 

upplevt att vissa frågor är känsligare än andra att tala om. Sara berättar om när de skulle tala 

om sexualitet och sexuell läggning, och hur deltagarna vägrade att tala om det då flertalet av 

dem hade varit med om våldtäkter i sina hemländer. Det förekom även att flertalet av deltagarna 

själva hade flytt eller känt någon som flytt på grund av sexuell läggning. Dessa personer var 

enligt Sara i chock och upplevde ett stort trauma kring frågor om sexualitet och sexuell 

läggning. När jag frågade Sara hur hon själv reagerar eller förhåller sig till att det finns ett 

motstånd bland deltagarna att prata om vissa frågor så säger hon att vid sådana tillfällen tar ett 

steg tillbaka och låter deltagarna diskutera utifrån sina egna önskemål. Eftersom att hon själv 

har varit i samma situation när hon kom till Sverige så har hon förståelse för deltagarnas 

reaktioner.165 Även Daniel upplever att frågor om sexualitet och sexuell läggning är ett känsligt 

ämne att tala om. Dock har Daniel en annan uppfattning om deltagarnas reaktioner, till skillnad 

från Sara. Daniel upplever att hans deltagare inte vill tala om till exempel homosexualitet då 

vissa av deltagarna uttryckt att ”transvestiter” och ”homosexualitet” är saker som är utanför 

deras samhälle, och att dessa levnadssätt är oacceptabla i deras hemländer. Daniel berättar 

vidare hur han då försöker få gruppen att motivera sina åsikter och tala med varandra om olika 

ståndpunkter som man skulle kunna ha kring dessa frågor. Daniel menar att hans närvaro som 

landsman är väldigt viktig för att skapa ett tryggt klimat för deltagarna att diskutera sådana 

känsliga frågor, och att reaktionerna ofta är positiva hos deltagarna efteråt.  

   Under min observation vid ett samhällsorienteringstillfälle behandlades just frågor om 

sexualitet, med fokus på familjebildning och äktenskap. Tillfället inleddes med en genomgång 

av grundläggande juridiska termer såsom samboskap och äktenskap, för att sedan komma in på 

frågor kring samkönade äktenskap. Samhällskommunikatören börjar med att visa en bild på ett 

samkönat par, varpå deltagarna uppmanas att kommentera det dom ser. Sedan får deltagarna 

förklara hur man ser på samkönade äktenskap i deras hemländer. Då samhällsorienteringen 
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bygger på dialog så föreslog samhällskommunikatören att deltagarna skulle ha en diskussion, 

där man öppet skulle ställa sig för eller emot homosexualitet. Samhällskommunikatören pekar 

på deltagarna en och en i ordning som dom sitter i salen och ber dem uttrycka sin åsikt, varpå 

alla deltagare svarar. De flesta menar att homosexualitet är förbjudet och i vissa fall förenat 

med fängelsestraff i deras hemländer, medan en deltagare uttrycker sitt stöd för alla människors 

lika värde. När jag sedan talar med samhällskommunikatören hävdar hen att det är nyttigt för 

deltagarna att diskutera och att hen ville visa mig hur det kunde gå till vid ett diskussionstillfälle, 

trots att jag uppmanade såväl deltagarna som samhällskommunikatören att inte ta hänsyn till 

min närvaro. Det blev en övervägning för mig huruvida observationen skulle bli en del av 

analysen, då observationen uppenbarligen präglas av provokationer och anpassning till mig som 

observatör. Diskussionen kan uppfattas problematisk då det som diskuteras inte faller inom 

ramen för samhällsorienteringens syfte, och även på grund av att det kan uppfattas som känsligt 

att tala om frågor kring sexualitet. Majoriteten av deltagarna i gruppen kom från afrikanska 

länder, och resterande från olika länder i Asien och Sydamerika. Som Sara tidigare förklarat så 

är frågor om sexualitet och sexuell läggning känsliga frågor, då många av deltagarna kommer 

från länder där homosexualitet betraktas som en brottshandling. Det är inte långsökt att hävda 

att deltagare i gruppen för min observation även de uppfattar frågan som känslig, inte minst 

med tanke på att många asylsökande från afrikanska länder söker asyl på grund av främst 

familjeåterförening/anhöriginvandring, men även sexuell läggning. Att uppmana deltagare som 

eventuellt flytt sina hemländer på grund av sexuell läggning att behöva ta ställning för eller 

emot homosexualitet kan därmed bli mycket problematiskt. Såväl Maria som Lena upplever 

även dem att deltagarna i vissa fall är mindre mottagliga för såväl svenskundervisning som 

samhällsorientering, då de möter många deltagare som har varit med om traumatiska 

upplevelser i sina hemländer, och berättar att många deltagare kan få reda på tragiska saker 

även under lektionstid som påverkar dem negativt.166 När jag frågar samtliga informanter 

huruvida deltagarna kan få hjälp eller stöd så svarar de att det säkerligen finns hjälp i form av 

till exempel psykolog att tillgå, men att ytterst få deltagare vet hur de ska söka hjälp. Som 

tidigare nämnt präglas samhällskommunikatörens arbete av sysslor som hamnar utanför 

samhällsorienteringen, och därmed får samhällskommunikatören i vissa fall en mycket central 

roll i deltagarnas vardag. Detta tillsammans med det faktum att samhällsorienteringens upplägg 

inte är generellt utformat innebär att samhällskommunikatören har ett stort inflytande över 

deltagarna.  

                                                           
166 Intervju 5 



51 
 

   Observationen som visar att en samhällskommunikatör väljer att fokusera på frågor om 

homosexualitet till förmån för mer generell information om äktenskapsformer, visar på 

samhällskommunikatörens makt över dagordningen. Oavsett medveten eller omedveten 

innebär samhällskommunikatörernas maktposition till sina deltagare att informationen som 

förmedlas går genom samhällskommunikatörens förståelse av den ”svenska värdegrunden”. 

Detta innebär såväl att samhällsorienteringen utformas efter samhällskommunikatören, som att 

alla deltagare inte får en likvärdig information, vilket är ett av målen med samhällsorientering 

utifrån Amnås utredning. Detta är något som Lena har tänkt på i sin samordning av 

samhällsorienteringen, där man bjudit in representanter från olika institutioner i lokalsamhället 

för att till exempel tala om arbetsmarknaden, föreningsliv eller politiska partier. Visserligen 

utgör dessa exempel mer vardagliga praktiska kunskaper om kommunen, men det är ingen risk 

att de olika språkgrupperna får höra flera olika versioner från sina samhällskommunikatörer. 

Detta är inte ett sätt att kritisera samhällskommunikatörens roll, utan snarare problematisera att 

samhällskommunikatören dels ska kunna förmedla information om det mesta som rör det 

”svenska samhället”, och dels ska förhålla sig distanserad från sina egna åsikter om detsamma. 

Eliassi menar att det kan vara svårt för socialarbetare att inse att hens praktiker kan vara 

diskriminerande eller förtryckande, och hänvisar till Lena Dominelli som menar att 

socialarbetare tenderar att beskriva sitt arbete i termer av neutralitet, opartiskhet och 

färgblindhet, och att alla klienter oavsett bakgrund behandlas på samma sätt…Dessutom 

så försummar man att vissa grupper faktiskt erfar rasism i åtskilliga samhälleliga sfärer167 

 

Detta uppenbara problem som sätter såväl samhällskommunikatörerna och deltagarna i 

obekväma och ibland rentav traumatiska situationer omfattar inte enbart diskussioner om 

sexuell läggning, utan även andra ämnen såsom till exempel jämställdhet och barnuppfostran, 

vilket jag kommer återkomma till senare i min analys.  

   För att återkoppla till mitt tidigare resonemang angående diskussionen om homosexualitet 

skulle jag vilja se det ur ett värdegrundperspektiv. Rätten att leva sitt liv som man vill oavsett 

sexuell läggning är en av grundpelarna i tankarna om det demokratiska samhället och en del av 

de mänskliga rättigheterna. Olof Franck problematiserar detta något då han menar att ingen 

människa kan tvingas att ”tänka rätt”. Franck menar till exempel att vissa lagar begränsar 

rasistens handlingsutrymme, men ingen kan förbjuda rasisten att tänka och tycka som hen vill. 

Franck vill även hävda att själv existensen av lagar tyder förutsätter att alla medborgare i ett 

demokratiskt samhälle inte omfattas eller delar den gemensamma värdegrunden. Franck menar 
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följaktligen att det är omoraliskt att kräva att människor tänker ”rätt”, då varje människa har 

rätt att leva ett meningsfullt liv.168 

5.4 Integration eller assimilation? Tankar om samhällsorienteringens syfte 

Syftet med samhällsorienteringen enligt statliga utredningar och regeringen är att ”underlätta 

nyanländas etablering i Sverige genom att deltagarna utvecklar kunskap om konstitutionella 

principer, om välfärdsstatens uppbyggnad och idéer liksom om vardagslivet i Sverige”169. 

Tanken behöver alltså inte vara att ”göra invandraren svensk”, utan att skapa förutsättningar för 

ökad förståelse och skapa respekt för de grundläggande värderingarna som anses gälla i Sverige. 

Samhällsorienteringen kan även skapa förutsättningar för ”personer med utländsk bakgrund att 

tillgodogöra sig och förverkliga sina rättigheter och skyldigheter och på så vis aktivt delta i 

samhället”170. Huruvida samhällsorienteringen syftar till att assimilera eller integrera nyanlända 

i Sverige är något som diskuteras bland informanterna.  

   Maria menar att tanken med samhällsorientering inte är att tala om för människor hur det är i 

Sverige, utan att få dom mer nyfikna på vad det finns för skillnader. Exempel på diskussioner 

är att ”Sverige är ett utvecklat samhälle, men vad menar man med det?” Sedan går hon in och 

berättar hur det ligger till i Sverige, inte från ett uppifrånperspektiv, utan mer vad hon upplever 

som underifrån och utifrån deras egna synpunkter. Även Daniel som tidigare berättat att hans 

uppgift inte är att rädda sina deltagare vill snarare underlätta för deltagarna att ”etablera sig så 

snabbt som möjligt”. Daniels undervisning bygger också mycket på dialog med deltagarna, 

samtidigt som han säger sig förmedla ”exakt vad som krävs av mig som nyanländ”, och menar 

att ”vi är inte emot dom, men vi och dom är skillnad”. Här tolkar jag det som att Daniel menar 

att ”vi” i detta sammanhang är deltagarna, medan ”dom” är det övriga samhället. Daniel intar 

en position där han identifierar sig med deltagarnas förutsättningar, dels då han delar deras 

språk och dels då han själv känner sig som en del av deras verklighet; vilket inte minst bekräftas 

när han beskriver hur både han och deltagarna i gruppen möts av fördomar och diskriminering 

från majoritetssamhället. När jag frågar Daniel om och i sådana fall hur han upplever 

diskriminering bekräftar han att han själv upplevt diskriminering och att det är något som 

diskuteras av majoriteten av deltagarna. Daniel menar att till skillnad från vissa som anser att 

diskriminering kan vara en känslig fråga att tala om med deltagarna, så anser Daniel att det är 

viktigt att diskutera även känsligare frågor. I Daniels grupp har deltagarna själva fått beskriva 
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sina upplevelser av diskriminering, och sedan har de även fått diskutera eventuella anledningar 

till detta. Daniel berättar att vissa av deltagarna inte alls förstår varför just dom bli utsatta medan 

vissa av deltagarna hävdar att det är deras klädstil och även deras ”hårda” attityd som kan ligga 

till grund för diskriminering. Vidare berättar Daniel hur han brukar dra paralleller till liknande 

attityder i deras hemland, och att diskriminering är vanligt förekommande i de flesta samhällen.  

  Att diskriminering förekommer i de flesta samhällen är ingen nyhet. Om man återkopplar till 

tidigare sektion om den svenska integrationspolitikens framväxt och utveckling kan man se 

tydliga tendenser att det finns såväl diskriminering som rasism i Sverige. Frågan inom ramen 

för samhällsorientering och samhällskommunikatörens uppdrag blir huruvida diskrimineringen 

förklaras eller motiveras utifrån olika tankar om antingen ”invandrarens” brist på kulturell 

kompetens eller förekomsten av en utbredd etnisk och strukturell diskriminering som skapar 

etniska hierarkier mellan infödda ”svenskar” och invandrare. Det blir även viktigt att analysera 

vilken bild av diskriminering som förmedlas till deltagarna, med hänvisning till tidigare avsnitt 

om sexualitet där samhällskommunikatörens föreställningar om sexualitet blev rådande i 

diskussionen. Utifrån min tolkning av Daniels berättelse utgår han ifrån båda 

förklaringsmodellerna i just detta fall. Daniel menar att det kan finnas skillnader som gör det 

svårt för den nyanlände att etablera sig i det svenska samhället, och att tradition och religion 

ibland kan vara ett hinder för den nyanlände att se på livet på ett ”nytt sätt” genom nya normer 

och traditioner. Daniel är medveten om att det finns diskriminering mot både honom och hans 

landsmän, och utifrån hans eget resonemang tolkar jag det som att han anser att förklaringen 

ligger i hans egna och deltagarnas egenskaper.   

5.5 Den ”svenska” värdegrunden – Tankar om det demokratiska Sverige 

Samhällsorienteringsämnet utgår utifrån Amnås utredning från begreppen ”Värden, 

Välfärdsstat och Vardagsliv”, vilka skall genomsyra samtliga ämnesområden. De tre V:n 

återkommer ofta i samtal med samordnare och även under konferensen omnämndes de tre V:n 

flitigt. I tidigare analysdel analyserades Amnås förhållningssätt till värdegrundsfrågor. Denna 

del syftar till att analysera samhällskommunikatörernas förhållningssätt. 

   I samband med våld och övergrepp kopplat till invandrade personer har ofta hänvisningar om 

rättfärdigande gjorts till den invandrade personens normer och värderingar. Som tidigare 

nämnts menar Amnå att förväntningarna på samhällsorienteringen är högt satta när det kommer 

till att åstadkomma en förändring, dels då bakgrunden till olika familje- och samhällsproblem 
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måste lösas genom många instanser på lång sikt, och dels då ”information sällan når så djupt 

som till värderingar och handling”.171  

   Att det skulle finnas kulturella skillnader mellan människor från ”fjärran länder” (icke-

europeiska länder) och europeiska länder är en ståndpunkt som dominerar 

samhällsorienteringsämnet, såväl i materialet som i informanternas resonemang. Daniels 

erfarenhet är att det är bra för deltagarna att deras värderingar utmanas, och menar att 

undervisningsmaterialet är bra just av den anledningen att det är banbrytande och rakt på sak. 

En video som visar en flicka som säger att hon äger sin egen kropp och att hon får vara som 

hon själv vill startade en diskussion bland deltagarna där vissa av deltagarna uttryckte åsikter 

som stred mot flickors rätt över sin egen kropp. I dessa fall väljer Daniel att berätta om de lagar 

som finns i Sverige och ”vad som gäller i Sverige”.172 Lena berättar om när den kom en 

representant från kommunen och talade om barnkonventionen. ”Barnkonventionen, den är ju.. 

det är ju svårt och annorlunda att komma till Sverige, jag menar här får man inte slå sina barn, 

och det är sånt här man behöver.. alla behöver få reda på hur det är”173. Lena berättar även om 

att hon varit med om ett par tillfällen där kvinnan och barnen har anlänt till Sverige före mannen, 

och där kvinnan inte har ”haft förmågan” att uppfostra sina barn då uppfostran tidigare legat på 

mannen. Det har i sin tur resulterat i att de har tagit till aga mot barnen. Lena menar att om man 

hade lyckats få ut informationen om barnuppfostran och barnkonventionen i ett tidigt skede så 

skulle man kunna förhindra detta. Även Maria kommer in på frågor kring barnuppfostran när 

hon berättar om tillfällen där gruppen talat om hedersvåld.  

Vi skapade en sådan situation där en man lätt kunde säga: ’hade det där skett i mitt 

hemland så hade jag inte haft något annat val än att döda henne’. Och han sa det så med… 

jag tycker det var väldigt okänslosamt, men då är det ju jätteviktigt att inte kränka honom 

i det här läget och tala om att säga ”vad är det där för syn? Du har ju flyttat till ett annat 

land.” Då fick han möjlighet att förklara och då kunde han säga vilken funktion det här 

kulturella eller seden har haft.174 

Sedan började gruppen diskutera hedersvåld varpå främst de kvinnliga deltagarna yttrat att ”sånt 

finns inte här, vi ska inte bete oss så här längre”. Likt Lena anser Maria att det är viktigt att 

reflektera kring dessa viktiga frågor. Maria anser att dialogen kring hedersvåld är bristfällig och 

menar att ”man har inte förstått dom, utan man har bara varit där och fördömt och fördömt, och 
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det gör ju att människorna slutar inse och blir ännu mer konservativa. De känner att hela deras 

identitet är hotad”.175  

   Mattsson menar i sin forskning att diskussionen om invandrare och svenskar ofta sker på ett 

oreflekterat sätt, där ofta kulturella skillnader får stå i fokus när man vill förklara olika 

människors åsikter och beteenden. Mattsson menar att människor självklart påverkas av vilket 

land man växer upp i, men kritiserar att det verkar finnas en ”direkt relation” mellan födelseland 

och kultur.176 Informanterna ger här uttryck för en essentialistisk syn på kultur, en syn som 

cementerar kulturer som statiska, oföränderliga och homogena. När deltagarna blir medvetna 

om den ”svenska kulturen” och hur det går till här kan dom anamma ett annat förhållningssätt 

och leva efter dessa förutsättningar. Fram tills de blir upplysta är de fast i sin gamla kultur, och 

kan därmed också begå handlingar som bryter mot svensk lagstiftning.  

   Att ta till sig svenska värderingar och traditioner är något som alla informanter är övertygade 

om är viktigt för deltagarnas integration. Vikten av kunskapen om det ”svenska samhället” är 

något som samtliga informanter berättar om. Såväl Daniel som Lena och Lisa talar om hur 

deltagarna har rätt att få lära sig vilka rättigheter och skyldigheter man har som nyanländ till 

Sverige, och Daniel menar att komma till Sverige innebär att man får ”nya sätt att se på livet” 

och att det är viktigt att få lära sig de nya normer, sociala koder och traditioner som finns i 

Sverige. Men vad innebär det ”svenska samhället” och dess sociala koder? Maria och Daniel 

berättar om Sverige som ett utvecklat samhälle. Daniel berättar att i Sverige står lagstiftningen 

högre än religionen, vilket han förmedlar till sina deltagare så att dom inte skall bryta mot någon 

lag. Lena har haft tillfällen med deltagarna då hon har fått berätta om de svenska traditionerna. 

Hon har då valt att ta med sig saker som hör till firandet, såsom till exempel lucialinne, 

folkdräkt, pynt till kräftskivan och raketer till nyårsfirandet. Lena menar att det är viktigt att 

hitta gemensamma beröringspunkter mellan deltagarna, och då är traditioner en bra 

utgångspunkt. Lena berättar om när deltagarna fick dela med sig av traditioner i sina hemländer, 

och då man kunde konstatera att de liknade de svenska traditionerna; det får enligt Lena 

deltagarna att känna sig trygga och hemma i sitt nya hemland.177 Lena har även tagit med 

deltagarna till ett äldreboende för att såväl deltagarna som de boende skall få träffas, och även 

då man i ”andra länder” inte har äldrevård på samma sätt som i Sverige. Lena menar att det kan 

vara spännande att se och förstå hur det är uppbyggt ”här”. Vissa av deltagarna har uppskattat 
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utflykten men har samtidigt menat att de själva ska ta hand om sina föräldrar. Lena menar att 

det självklart är svåra frågor att tala om, men menar samtidigt att ”det är så här vi lever. Förut 

levde vi likadant, men vi gör inte det nu. På gott och ont kanske.”178  

   Daniel berättar om när vissa av deltagarna syftat på tidigare deltagare och sagt ”säg vad dom 

har gjort fel så gör vi inte det”179, vilket syftar på att deltagarna är rädda för att lära sig ”fel 

saker” på samhällsorienteringen. Enligt Daniel finns det deltagare som vill veta exakt hur det 

är i Sverige och sen avsluta kursen. Men någon exakt bild av Sverige och det ”svenska 

samhället” kan ingen av informanterna förmedla, förutom Lena som berättar om svenska 

högtider och om äldrevården i Sverige. Snarare handlar det om att berätta om vad det svenska 

samhället inte är, vilket manifesteras när informanterna berättar om ”icke-svenska” beteenden 

såsom barnaga och kvinnovåld. Svårigheten att definiera vad svenskhet och vad det svenska 

samhället innebär är ett generellt problem såväl som i integrationspolitiken som i 

implementeringen av samhällsorienteringen. Detta sätter höga krav på 

samhällskommunikatörerna att tolka integrationspolitikens målsättningar och visioner, vilket 

kan kopplas tillbaka till diskussionen om samhällskommunikatörens tolkningsföreträde och 

dess eventuella konsekvenser för verksamhetens utfall. 

5.6 Jämställdhet och invandrarskap – Om ”invandrarkvinnans” frigörelse  

Generellt sätt är alla grupper blandade med hänsyn till kön, och ingen av informanterna 

upplever några större problem med att det är en blandning av kvinnor och män i grupperna. 

Daniel berättar att han har upplevt gifta par som pratar om sådant som dom aldrig skulle ha 

pratat om i hemmet, och där en man och hans dotter sitter bredvid varandra och diskuterar 

könsstympning.180 Amnå menar dock att man bör ta hänsyn till att vissa män inte vill att deras 

kvinnor ska gå i blandade grupper, och att man i sådana fall kan ordna kvinnogrupper.181  

   Synen på invandrarkvinnan som utsatt och i behov av insatser återfinns hos majoriteten av 

informanterna, och under min tid inom den kommunala integrationsverksamheten möttes jag 

av liknande tendenser hos de anställda. Maria menar att speciellt kvinnor är utsatta och att hon 

försöker undvika att ge dem hemuppgifter då de inte har möjlighet att studera i hemmet. 

”Kommer man hem, så har man kommit hem, och det är det som gäller. Ta hand om sina barn 

och sin man tills de lär sig något annat”.182 Maria ger kvinnorna läxtid på schemat så att de kan 
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sitta kvar i skolan och lära sig, för då kan inte mannen ringa och fråga ”varför har du inte 

kommit hem?”183 Daniel berättar om när han använder sig av ”Vamed”-materialet för att prata 

om jämställdhetsfrågor, och menar att ”dom är banbrytande, och dom är rakt på sak. Det är 

såhär att en flicka säger att ’det här är min kropp, och det är ingen som bestämmer över den än 

jag’”184. Eftersom att materialet finns på flera språk är texterna översatta till modersmålet 

bredvid den svenska texten. Sedan frågar Daniel gruppen vad dom anser om texten, och går 

sedan in på svensk lagstiftning.  

   Både Lena och Maria engagerar sig i riktade integrationsprojekt mot kvinnor med utländsk 

bakgrund, vilka anordnas av kommunerna dom arbetar i. Aktiviteten räknas som 

inkomstgrundande, vilket innebär att vissa av deltagarna får arbetslöshetsersättning för att delta 

i verksamhetens aktiviteter. Inom ramen för projekten ingår även viss samhällsorientering i 

dialogform, och även jobbsökaraktiviteter, matlagning, handarbete, fysisk aktivitet och 

dataundervisning. Enligt Maria ger till exempel dataundervisningen goda resultat då kvinnor 

som inte tidigare ”vågat” sätta på en dator nu kan betala sina räkningar själv, och inte behöver 

hjälp av sina barn eller sin man.185 Lena berättar om tillfällen där kvinnor sysslar med 

handarbete och lagar mat tillsammans, men att nu många män är intresserade av att delta i 

verksamheten. Det resulterade i att verksamheten lade om sina aktiviteter, och numera kan man 

även åka och spela innebandy, biljard och pingis; då männen inte var så intresserade av 

matlagning och handarbete. En del kvinnor har dock följt med och idrottat, och fler kvinnor ska 

följa med nästa gång.186   

   Känslan som infinner sig hos mig vid intervjutillfällena är att det bland informanterna finns 

ett genuint engagemang för deltagarna, vilket i många fall sträcker sig långt bortom uppdraget 

som samhällskommunikatör. Min erfarenhet från kommunal integrationsverksamhet stärker 

bilden av att ”invandrarkvinnan” är ett av de främsta målet för integrationsinsatser i kommunala 

verksamheter. Detta kan ha flera olika förklaringar. Dels så kan det förklaras genom 

könsfördelningen på SFI och samhällsorienteringen, och dels även med att den kommunala 

verksamheten domineras av kvinnliga anställda. Den dominerande förklaringen som jag 

kommer utgå ifrån är det påstådda behovet av integrationsverksamhet för kvinnor med utländsk 

bakgrund, vilket Heléne Thomsson och Anna Lundstedt ägnat sin forskning åt. Thomsson har 

gjort studier kring kommunala kvinnocenter över hela Sverige, som i huvudsak är en mötesplats 
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för kvinnor med invandrarbakgrund. Ofta utgör verksamheten ett tidsbegränsat projekt, vilket 

innebär att verksamheten sedan utvärderas. Den typiska sysslan på ett kvinnocenter är 

handarbete, matlagning och även i vissa fall café-verksamhet. Kvinnocentrets funktion är enligt 

initiativtagare och verksamhetsansvariga att utgöra en mötesplats, och även ett forum för 

integration och arbetsförberedelse. Få av de tillfrågade framhåller kvinnocentret som en 

sysselsättning för deltagarna. Denna bild nyanseras något när deltagare och besökare beskriver 

vad de anser är verksamhetens funktion, där sysselsättning och mötesplats är de främsta 

funktionerna. Ett fåtal benämner det som en arbetsförberedande åtgärd och endast 5 % av de 

tillfrågade nämner integration.187 Thomsson medger att det kan vara svårt att utforma en 

verksamhet som passar allas behov, då det i många fall kan vara svårt att veta vad andra har för 

behov. Samtidigt menar Thomsson att kvinnocenter syftar till att fylla ett behov som antas 

finnas hos kvinnor med invandrarbakgrund.188 Liknande tendenser går att finna i Lundstedts 

forskning där kvinnor uppmuntras att utföra handarbeten som i ett led i en befrielse- och 

integrationsprocess.189 

   Liknande tendenser kan återfinnas hos informanterna när de talar såväl om 

samhällsorientering som övriga kvinnoprojekt de är engagerade i. Maria berättar om när 

verksamheten anpassas utifrån kvinnornas förutsättningar, där verksamheten blir en fristad för 

de kvinnor som annars förpassas till hemmet; och under min tid inom den kommunala 

integrationsverksamheten återkom möten med kvinnor som levde i beroendeförhållanden till 

sina män. För att återkoppla till tidigare avsnitt skulle jag vilja återkomma till Callerstigs och 

Hertzbergs studier kring närbyråkrater som auktoriteter och berättelsens inflytande över 

verksamheter. Samtliga informanter som beskriver sin roll som samhällskommunikatörer 

återger frågor om jämställdhet i exempel från egna erfarenheter. Lika lite som jag vill bekräfta 

att det ligger något i Marias beskrivning, lika lite vill jag helt avfärda att det inom den 

kommunala verksamheten finns såväl kvinnor som män som lever under patriarkala strukturer. 

Det som avgör huruvida Marias personliga erfarenheter av att arbeta med utsatta kvinnor är 

legitima eller inte är huruvida hon kopplar utsatthet till kultur eller religion, vilket jag tolkar 

som att hon har gjort. Maria utformar verksamheten för deltagarna utifrån tanken att kvinnorna 

som omfattas av samhällsorienteringen inte kan studera hemma. Jag frågar Lena hur deltagarna 
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reagerar när hon eller andra samhällskommunikatörer talar om värdegrundsfrågor. Lena 

berättar då att hon har erfarenhet av att kvinnorna gör de mesta sysslorna i hemmet, medan 

männen enbart vill göra ett sken av att vara delaktiga. Lena ger här uttryck för att det är vanligt 

förekommande att kvinnorna som omfattas av samhällsorienteringen utgör sysslor i hemmet.  

   Den verksamhet som informanterna beskriver bygger på en kategorisk essentialistisk syn på 

kvinnor och män med utländsk bakgrund, där kvinnan är passiv och bunden till hemmet och 

dess sysslor. Kommunala integrationsprojekt riktade till kvinnor syftar till att frigöra kvinnan 

från hemmet och göra henne självständig, och det sker genom att kvinnor gör det dom är bra 

på: handarbete och matlagning. Sara Ahmed hänvisar till Betty Friedman som i sin bok Den 

feminina mystiken kommenterar tanken om att det finns könskodade arbeten som människor 

blir lyckliga av.  

Påståendet att kvinnor är lyckliga och att denna lycka ligger till grund för det arbete de 

utför används för att rättfärdiga könade arbetsformer- inte som naturliga eller orsakade 

av lagar eller pliktkänslor, utan som ett uttryck för kollektiva önskningar och begär.190 

   Ahmed menar att det inte finns något bättre sätt att rättfärdiga den ojämna arbetsfördelningen 

mellan kvinnor och män, då hon menar att själva samtycket till att utföra sysslor kopplade till 

hemmet rättfärdigar detsamma.191 

   Kvinnan har genom tiderna uppfattats som den främsta symbolen för kulturell skillnad i 

kolonierna, och Ania Loomba menar att reformeringen av de koloniserade kvinnorna en viktig 

del i det koloniala uppdraget. Dock kom det att möta motstånd hos den inhemska nationalistiska 

befolkningen som ansåg att inga andra än dom själva hade rätten att styra över deras 

angelägenheter. När reformeringen infördes förstärktes den patriarkala strukturen i den 

inhemska kulturen. Franz Fanon beskriver liknande scenario i sin artikel ”Algeriet av-slöjat” 

där de franska kolonisatörerna identifierade de algeriska kvinnorna som den ultimata måltavlan 

i angreppet på den inhemska kulturen. De kvinnor som tillhörde motståndsrörelsen uppmanades 

att ”europeisera” sig för att kunna passera i de europeiska kvarteren192. ”Samma kvinna som 

var van vid att bära slöja tvingades nu vänja sig vid att vara ’naken’ och granskad, hon måste 

röra sig ’som en fisk i det västerländska samhället’”193.  

                                                           
190 Ahmed 201:173 
191 Ahmed 2011:173 
192 Loomba 2005:187f 
193 Loomba 2005:188 
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   För att återkoppla frågan om jämställdhet till studien av den svenska integrationspolitiken 

menar forskaren Diana Mulinari att den svenska integrationspolitiken kan definieras som en 

strategi av  

inkluderande underordning genom vilken rasifierade grupper inkluderades inom 

välfärdsstaten och inom ramen för det nationella projektet, har inneburit att underordning 

är en grundläggande princip för inkludering194  

Den inkluderande underordningen innebär även ett systematiskt ”förnekande av rasismen som 

välfärdsstatlig institutionell praktik”, vilket de feministiska pedagogerna Gaby Weiner och 

Camilla Hällgren menar är en central förklaring i svenska statliga utredningar, och att rasismen 

har vävts in och normaliserats i samhället; blivit osynlig.195 Sara Ahmed skulle kalla det den 

”osynliga vitheten”, vilket innebär att vitheten vanligtvis framställs som osynlig eller 

omarkerad, ”som den närvarande frånvaron eller den dolda referenten mot vilken alla andra 

färger blir avvikelser”196 Men för icke-vita är det inte svårt att se vitheten i samhällets 

institutioner, vilket resulterat i att svarta kroppar sticker ut och skiljer ut sig.197  Ovetskapen 

eller ignoransen av vithetens hegemoni leder enligt Ahmed till stora konsekvenser, såsom till 

exempel institutionell rasism vilken definieras som 

en organisations kollektiva underlåtenhet att ge adekvat och professionell service till 

personer på grund av personernas hudfärg, kultur eller etniska ursprung. Den är synlig 

eller går att påvisa i processer, attityder och beteenden som utgör diskriminering till följd 

av omedvetna fördomar, okunnighet, obetänksamhet och ett användande av rasistiska 

stereotyper som är till nackdel för medlemmar av etniska minoriteter198 

   Ahmed menar dock att institutionell rasism inte enbart handlar om dåliga handlingar utförda 

av individer, eller för den del overksamhet som förmedlas i ovanstående definition. Ahmed 

menar även att forskare bör rikta blickarna mot de ”positiva” handlingarna som präglar en 

institution, såsom samhällsorientering. Samhällsorienteringens syfte är att förmedla rättigheter 

och skyldigheter till den nyanlände, och ses som en positiv handling, då den förser den 

nyanlände med kunskap. Ahmed menar dock att det är viktigt att se ”hur institutioner blir vita 

genom att vissa kroppar och inte andra positioneras som subjekt för institutionen (vem 

institutionen formas för, och vem den formas av).”199  

                                                           
194 Mulinari 2009:216f 
195 Mulinari 2009:216 
196 Ahmed 2011:201 
197 Ahmed 2011:201 
198 Ahmed 2011:209 
199 Ahmed 2011:210 
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   I och med den ökade invandringen till Sverige så har även antalet klienter med 

invandrarbakgrund ökat inom socialt arbete, vilket Eliassi har  

aktualiserat behovet av kulturkompetens och fler socialarbetare med invandrarbakgrund 

eftersom de förmodas ha sina ”rötter” i andra kulturer och kan arbeta bättre med klienter 

med invandrarbakgrund eller klienter från sina hemländer.200 

   Liknande erfarenhet vittnar Thomsson om i sin studie om feministiska integrationsprojekt, 

där majoriteten av de som arbetar inom verksamheten är kvinnor med invandrarbakgrund, 

medan tjänstemän och verksamhetsansvariga vanligtvis utgörs av svenskfödda kvinnor.201 

Denna uppdelning går även att finna inom samhällsorienteringens verksamhet. Utifrån mina 

observationer inom de verksamheter jag besökt, samt utifrån min observation vid konferensen 

för samhällskommunikatörer kan jag bekräfta den hierarkiska ordning som Thomsson ger 

uttryck för. Utifrån Ahmeds teori om institutionell rasism och hur den upprätthålls genom 

”osynliga” praktiker och genom själva skapandet av institutioner ämnar jag reflektera över såväl 

den etniska som den könsmässiga representationen inom verksamheten för samhällsorientering.  

   Då samhällsorienteringen så långt det är möjligt skall ges på deltagarens modersmål innebär 

det att samhällskommunikatörerna behöver behärska ett andra språk. Samtliga informanter som 

har samhällsorientering har undervisningsspråket som sitt modersmål. Det innebär att 

informanterna ofta kommer från det land som deltagarna, med undantag för större språk såsom 

engelska, arabiska, spanska osv. Ur ett praktiskt perspektiv kan detta tyckas oproblematiskt, 

samtidigt menar Eliassi att det kan finnas fler dimensioner att ta hänsyn till. Såväl Daniel, Maria 

och Sara säger sig ha en god relation till sina deltagare, då dom delar såväl språk som nationell 

bakgrund. De har själva varit med om att komma till ett nytt land, och kan förstå att deltagarna 

har svårt att ”anpassa sig” eller ”skapa ro” i sitt nya hemland. Den nya kulturen kan vara 

främmande och även skrämmande, och därför är det enligt Daniel, Maria och Sara en fördel att 

de har gemensamma beröringspunkter. Eliassi problematiserar detta något då han menar att det 

finns en ”föreställning om att anställning av socialarbetare med invandrarbakgrund respektive 

kunskaper i andra kulturer reducerar och dämpar ’kulturkrockar’”202 Detta är en bild som 

bekräftas hos Daniel, Maria och Sara, men det är Daniel som väljer att reflektera över det, när 

han som tidigare nämnts ställer sig kritisk till att hans hemkommun kontaktade honom i 

egenskap av hans födelseland och ville att han skulle representera densamma på en konferens.  

                                                           
200 Eliassi 2006:259 
201 Thomsson 2002:76f 
202 Eliassi 2006:259 
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   Vidare består den administrativa verksamheten främst av (vita) kvinnor vilka tidigare har 

arbetat inom offentlig sektor med liknande frågor. Kvinnornas engagemang går inte att ta miste 

på, och många av dem har goda relationer till sina samhällskommunikatörer. Samtidigt kan man 

inte undgå att se det maktförhållande som råder mellan ansvariga och anställda. På konferensen 

som riktar sig till samhällskommunikatörer står (vita) kvinnor för agendan. Det är dessa kvinnor 

som talar till samhällskommunikatörerna och det är dessa kvinnor som svarar på 

samhällskommunikatörernas funderingar kring samhällsorienteringens utformning och 

implementering. När flera samhällskommunikatörer genom frågelappar problematiserar det 

faktum att värderingar är svårt att tala om, och att gränsdragningen är marginell mellan 

integration och assimilation, svarar kvinnorna likt Amnå att tanken med samhällsorientering är 

inte är att assimilera. På så sätt tystas eventuellt kritiska eller frustrerade röster, och ingen 

ifrågasätter det svar som ges. Likt duktiga elever sitter samhällskommunikatörerna kvar och 

lyssnar, utan att ifrågasätta att det kanske mest känsliga frågan för dem och deras yrkesutövning 

har ignorerats.203 

5.7 Den ”andre” mannen – Föreställningen om det kulturella våldet 

Den svenska integrationspolitiken har även kommit att definiera mansroller, vilket innefattar 

den svenske mannen som god och jämställd. Detta blir väldigt tydligt i undervisningsmaterialet 

som tidigare nämnts, där den svenske (vite) mannen utgör hemarbete och tar hand om barnen. 

I motsatsförhållande till den ”svenske mannen” finner vi ”invandrarmannen”. Forskare såsom 

Gottzén et al204 och Wikström menar att invandrade mäns påstådda beteenden ofta hänvisas till 

traditionella och patriarkala värderingar. Ett exempel är det så kallade ”hedersvåldet” som kom 

att diskuteras flitigt efter mordet på Fadime Sahindal 2001. Utifrån tankar om hedersvåld finns 

det ”invandrarfamiljer” som strukturellt och systematiskt använder sig av våldshandlingar 

vilket kopplas till invandrarens värderingar. Samtidigt beskrivs ofta liknande våld inom 

”svenska familjer” som ett resultat av personens socioekonomiska eller psykologiska status. 

Gottzén et al hävdar att den ”svenska jämställdheten” upprätthålls genom hänvisningen till det 

”icke-svenska”, det vill säga de män som är traditionella och ojämställda. de los Reyes menar 

att  

diskursens utformning öppnar för ett ”berättigat” och ”politiskt korrekt” ventilerande av 

fördomar mot invandrare – de förtrycker sina kvinnor, samtidigt som den bidrar till att 

förstärka en positiv svensk identitet – de är inte jämställda som vi. Jämställdhetsdiskursen 

                                                           
203 Reflektioner kring mitt deltagande på en konferens som riktar sig till samhällskommunikatörer 
204 Gottzén, Lucas & Jonsson, Rickard (red) (2012) Andra Män – Maskulinitet, normskapande och jämställdhet. Malmö: Gleerups. s.10 
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förmedlar värderingar, normer och föreställningar som skapar samhörighet mellan ”oss 

svenskar” och avstånd till ”dem”, invandrarna.205 

Genom att peka ut vissa kulturer som bärare av traditionella värderingar, blir även eventuella 

brott mot jämställdheten ”mindre svenska”.206 Maria talar om män som kontrollerar sina 

kvinnor, medan Lena talar om män som utger sig för att arbeta men som i själva verket är 

hemma. Daniel talar om män som vill att deras barn ”ska bli muslimer” och att flickor inte 

själva bör bestämma över sina egna liv. Dessa exempel är tagna ur den verklighet som 

informanterna möter i sina roller som samhällskommunikatörer, och är givetvis problematiska 

i de individuella fallen. Däremot blir uttalanden som dessa problematiska då de sedan ligger till 

grund för verksamhetens utformning och samhällskommunikatörernas förhållningssätt till sina 

deltagare. Bredström berättar om när frågor om hedersrelaterat våld resulterar i kulturell rasism, 

när medias rapportering och diskussioner om hedersrelaterat våld utgår från förgivettagna 

föreställningar om ”oss” och ”dem” och där kulturen är en självklar förklaring till våld mot 

kvinnor. Bredström har i sin studie om ”Rissnevåldtäkten”207 granskat medias rapportering 

kring händelsen, och fann klara föreställningar om kulturellt våld hos gärningsmännen. Innan 

media visste vilka gärningsmännen var beskrevs de som ”förståelselösa för andra människors 

lidande” och att de hade ”dålig självkänsla och i behov av trygga förebilder”208. När det 

uppdagades att gärningsmännen hade ”invandrarbakgrund” efter att Sverigedemokraterna 

spridit flygblad med gärningsmännens namn och etniska bakgrund förändrades medias 

rapportering. Det kom nu istället att handla om ”invandrare som hade svårt att integreras i 

samhället” och att det ”kulturella arvet” bidragit till en ”nedlåtande kvinnosyn och 

hederstankar”209 Artiklar som utmanade denna beskrivning var få till antalet och de som 

publicerades utmanades tillbaka. Min studie har avgränsat sig till att analysera politiska 

dokument och implementeringen av samhällsorienteringen, men i detta fall finner jag det ändå 

viktigt att belysa medias roll i förmedlandet av kategoriseringar och kulturella föreställningar. 

Mediala framställningar kan aldrig skiljas från övriga samhället, och är därmed en del i att 

upprätthålla ”hegemoniska föreställningar om hur världen ser ut” där ”sanningar” ofta 

konstrueras ”med retoriska grepp som att hänvisa till att något är naturligt, normalt eller äkta”210 

                                                           
205 de los Reyes 2001:97 
206 Gottzén & Jonsson 2012:11 
207 År 2000 blev en ung tjej sexuellt utnyttjad av en grupp unga män i ett parkeringshus i Stockholmsförorten Rissne. Detta ledde till en 
intensiv debatt om gärningsmännen som kategoriserades som ”invandrarkillar”. För vidare läsning se Bredström (2002)  
208 Bredström 2002:184 
209 Bredström 2002:185 
210 Bredström 2002:186 
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   Wikström problematiserar huruvida man kan inom forskningen kan förhålla sig till 

förekomsten av våld och patriarkala strukturer kontra risken att generalisera grupper utifrån 

vissa givna egenskaper. Den debatt och det efterföljande arbetet för att förhindra hedersrelaterat 

våld är enligt Wikström viktigt, samtidigt som att det riskerar att cementera vissa typer av 

våldshandlingar som ”kulturellt specifika”. Synen på hedersrelaterat våld som kulturellt 

specifikt riskerar inte enbart att cementeras utan det riskerar även att de insatser som sätts in för 

att förhindra våldet bygger på tanken att alla typer av våld är likadana och därför även bör 

bemötas lika.211  

  

                                                           
211 Wikström, Hanna (2011) ”Den problematiska invandrarfamiljen: Kunskapsbildning om hederrelaterat våld” i: Bergman, Helena, 
Eriksson, Maria & Klinth, Roger (red) Föräldraskapets Politik. Institutet för Framtidsstudier. Stockholm: Dialogos Förlag. s.178f 
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6. Avslutande diskussion 
Syftet med denna studie var dels att granska framväxten av den svenska integrationspolitiken 

och ”behovet” av samhällsorientering, och dels att undersöka hur samhällskommunikatörer 

arbetar och förhåller sig till ämnet. Utifrån en postkolonial ansats inspirerad av kritiska 

vithetsstudier och teorier om språkets betydelse för sociala relationer och maktutövande har jag 

dels analyserat framväxten av en lagstadgad samhällsorientering, och dels informanternas 

förhållningssätt till implementeringen av samhällsorientering. Dessa teoretiska utgångspunkter 

har visat sig vara fruktbara att applicera på det källmaterial jag samlat in, vilket jag ska diskutera 

kring i denna avslutande diskussion.  

   Den svenska integrationspolitiken har genom åren kommit att förändra sin retorik, men 

utifrån studiens resultat och som tidigare forskning påvisat är politikens innehåll densamma. 

Integrationspolitiken vilar på föreställningen om att det finns olika kulturer som är essentiellt 

skilda från varandra, och där avståndet ökar ju längre bort kulturen har sin geografiska härkomst 

och med hänsyn till religiösa skillnader. Islam är den religion som i flera sammanhang kopplas 

ihop med kulturer från länder i ”fjärran”, en religion som bygger på traditionella och 

konservativa värderingar, en religion där kvinnor förtrycks. Som tidigare forskning visat är 

bilden av islam inte en ny företeelse utan går att skönja i historieskrivningar från 1700-talet, där 

islam får presentera avvikelsen från kristendomen och dess värderingar. Utifrån granskningen 

av den statliga utredningen Värden, Välfärdsstat och Vardagsliv212 kan man dra slutsatsen att 

hänvisningar till religiösa skillnader är sparsamma, med undantag för Amnås resonemang om 

att det ur praktisk synpunkt skulle vara enklare att dela in deltagarna i religiösa grupper istället 

för språkliga. Detta uttalande utgår från en essentialistisk syn på religion som statiska 

kategorier, vilket skulle innebära att alla medlemmar i en religiös grupp delar samma 

värderingar. Likt Mattsson finner jag det viktigt att belysa att tankar om ”den andre” inte 

nödvändigtvis innebär att dessa föreställningar manifesteras, utan att manifesterade 

föreställningar om ”svenskhet” även säger något om vad svenskhet inte är. Tanken om att 

kunskapen om vad demokrati och jämställdhet är skulle skapa aktiva medborgare med 

inflytande över sina egna liv och att de skulle kunna påverka i samhället bygger på en tanke om 

vad svenskhet är, vilket även förstärker dess motsats. Utifrån en poststrukturalistisk och 

postkolonial idé om nödvändigheten att dela upp verkligheten i begreppspar för att göra såväl 

samhället och identiteter meningsfulla så innebär kategoriseringen av ”svenskhet” även en 

                                                           
212 SOU 2010:16 
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föreställning om vad inte svenskhet är, och inom den integrationspolitiska diskursen och dess 

implementering finns tydliga föreställningar om dessa motsatspar.     

   Utifrån intervjuer med samhällskommunikatörer angående implementeringen av 

samhällsorientering drar jag slutsatsen att samhällskommunikatörerna i hög grad trivs med sina 

uppdrag, och att såväl ”undervisningen” som mötet med deltagarna är stimulerande och 

meningsfullt. Samtidigt kan jag inte undgå att mycket ansvar åligger 

samhällskommunikatörerna och att de ofta får göra uppgifter som faller utanför deras 

yrkesroller. Detta i sin tur innebär att relationen till deltagarna kan bli i högsta grad personlig, 

vilket även påverkar samhällsorienteringens utformning. Genom att det står 

samhällskommunikatörerna i stort sett fritt att anpassa undervisningsmaterialet till sin egen 

grupp finner jag det oundvikligt att samhällskommunikatörerna har ett stort inflytande och 

agens över vad som förmedlas. Det märks inte minst när samhällskommunikatörerna anpassar 

sin verksamhet efter vissa av deltagarnas förutsättningar, vilket samtidigt leder till att alla 

deltagare behandlas på liknande sätt. 

   Föreställningar om kulturella skillnader förekommer hos samtliga informanter, och påverkar 

i olika hög grad deras förhållningssätt till deltagarna. I många fall handlar det om att förmedla 

en bild av det ”svenska samhället”, och att ”vi är i Sverige nu”, vilket förmodas innebära vissa 

begränsningar i nyanländas liv. Vissa informanter kopplar ihop svenskhet med modernitet och 

rationalitet, medan andra kopplar svenskhet till äldrevårdens utformning. Detta säger något om 

föreställningen om det svenska samhället som något högst subjektivt, vilken inte kan förmedlas 

på ett likriktat sätt utifrån den utformning samhällsorienteringen har idag.  

 Utifrån frågeställningarna om implementeringen av samhällsorientering intresserade jag mig 

även för informanternas förhållningssätt till ämnet och hur det förmedlas till deltagarna. De 

flesta informanter menar att det finns mer eller mindre känsliga frågor att tala om med 

deltagarna, och att man inte kan tvinga deltagarna att diskutera sådant som kan vara traumatiskt 

eller känsligt. Samtidigt menar andra att det är just de känsliga frågorna som är viktiga, att våga 

bryta tystnaden kring till exempel sexualitet är ett mål i sig; att utmana åsikter är stimulerande 

för deltagarna. Frågan jag ställer mig är, för vem är egentligen diskussionen stimulerande? Och 

vem sätter agendan för diskussionens utförande, och också för vilka slutsatser diskussionen 

mynnar ut i? I samtliga fall finner jag det som att informanterna fått sista ordet, informanterna 

har lyssnat till deltagarnas röster för att sedan förmedla ”sanningen”, vilket i de flesta fall är 

svensk lagstiftning. Informanternas berättelser präglas av engagemang och uppoffring, vilket 
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betyder väldigt mycket för väldigt många deltagare. Det går inte att undgå att utan 

samhällskommunikatörerna hade deltagarna haft det svårt att klara av sin praktiska vardag, då 

de övriga samhällsinstanserna verkar svikta. Det sägs att kunskap ger makt, att kunskapen om 

de svenska värderingarna och de sociala koderna som präglar det svenska samhället i sin tur 

ger jämställda, demokratiska och aktiva (blivande) medborgare. Och kanske stämmer det i ett 

Sverige där man som individ förmodas ta ansvar över sitt eget liv, vilket även betonas i dagens 

integrationspolitiska dokument. Samhällskommunikatören blir den som utifrån sin egen 

föreställningsram förklarar för deltagarna hur de ska tänka för att bli så trygga som möjligt i sitt 

nya hemland, men riskerar samtidigt att förstärka generaliseringar och förutfattade meningar 

om deltagarnas värderingar och beteende. I några avslutande meningar vill jag återkoppla till 

Olof Franck som betonar det faktum att människan aldrig kan tvingas tänka ”rätt” då det dels 

inte finns några universella värden som hela befolkningen kan sluta sig bakom, och dels att 

samhället aldrig kan kräva att alla medborgare tycker likadant i alla frågor. Likväl handlar 

samhällsorienteringen om att fostra morgondagens medborgare, för som sagt: ”vi är i Sverige 

nu”.  
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Bilaga 1. Intervjuunderlag  

 

Intervju med Samhällskommunikatörer. 

 

1. Kön 

2. Ålder 

3. Hur länge har du arbetat som Samhällskommunikatör? 

4. Hur kommer det sig att du valde att bli Samhällskommunikatör? 

5. Har du själv tagit del av samhällsinformation/samhällsorientering eller liknande, och vad har 

du isåfall för tankar kring det? 

6. Vad ser du för eventuella utmaningar med ditt yrke? 

7. Vad ser du för eventuella utmaningar med samhällsorientering som ämne? 

 

Min uppsats kommer behandla främst värdegrundsfrågor. Har du några egna tankar och 

funderingar kring dessa frågor?  

 


