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I N L E DN I N G
Sveriges bästa svensk är en film om att  
passa in. I svensk politik talas ofta om att 
invandrare ska integreras i Sveriges kultur 
och samhälle för att bli svenskar. Någon 
gemensam definition för vad en svensk är 
samt hur, och om, man kan bli svensk är 
dock svår att fastställa. Somliga tycker att 
alla med svenskt medborgarskap kan kalla 
sig svenskar, andra betonar vikten av att 
vara född och upp vuxen i Sverige. Åter andra 
förespråkar en mer subjektiv definition och 
menar att man är svensk om man känner sig 
som en svensk.

VAD Ä R I N T E GRAT I ON?
Integration syftar på en process, eller resul
tatet av en process, där olika grupper möts 
och tillsammans skapar en fungerande hel
het. När nya grupper anländer till ett sam
hälle förändras befolkningssammansättnin
gen, en föränd ring som hanteras genom ett 
kunskaps utbyte där såväl likheter som 
olikheter mellan grupperna tas hänsyn till. 
Målet är att samtliga grupper ska inkluderas.
  I Sverige förekommer begreppet när man 
talar om invandrares etablering i det svenska 
samhället. För att integreras tar den nyan
lända del av kunskap i det som behövs för att 
leva och arbeta i Sverige, såsom det svenska 
språket, den svenska arbetsmarknaden och 
svensk lag. Samtidigt behöver samhället 
an passa sig efter de kulturer och traditioner 
de nyanlända har med sig från sina hem
länder, för att de ska kunna inne fattas av 
skyldig heter och rättigheter i Sverige.

VAD Ä R ASS I M I L E R I N G?
Assimilering skiljer sig från integration  
genom att den inte inkluderar, utan exklu
derar minoritetsgrupper från den grupp som 
är dominerande i samhället. Mindre grupper 
kan tvingas att avsäga sig sin identitet för 
att passa in i ett samhälle anpassat efter 

vissa normer. Den normativa majoritets
gruppen upprätt håller kontrollen av sam
hället och styr över samtliga gruppers villkor 
och rättig heter.
 Ibland är assimilering framtvingat av sam
hället genom politiska beslut, men det kan 
även ske som ett individuellt val. Strävan att 
passa in i sin omgivning är vanligt förekom
mande hos människor. Det behöver inte 
sträcka sig längre än att en person flyttar till 
ett nytt grann skap, där hen börjar förändra 
sig själv och sitt yttre för att känna sig accep
terad av grannarna.

SY F T E
Syftet med filmen är att ta upp ämnet  
integration och människors sökande efter 
tillhörighet. Filmen ska även skapa en  
debatt om vad svenskhet innebär, exempel
vis gällande traditioner, seder och  
sociala koder.

S T RUK T UR PÅ ARBETSMAT E R I A L E T
Arbetsmaterialet är anpassat till att använ
das som en studiehandledning till filmen för 
diskussion eller studiecirkel. Handledningen 
består av två delar: en del med diskussions
frågor och en del med övningar. Ledaren 
avgör vilka moment som är lämpliga för sin 
diskussionsgrupp.

I N F ÖR D I S KUSS I ON E RNA
Frågor som rör integration, tradition  
och kultur kan vara svåra att ta upp.  
Ämnena kanske kan upplevas som käns 
liga för en del och rädsla för att såra,  
uppröra och/eller provocera kan leda till  
att de istället inte lyfts alls. Till följande 
diskus sionsfrågor finns inga rätta svar,  
utan det viktiga är att våga ventilera sina 
åsikter, tankar och funderingar.



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

• Varför är det så viktigt för Hussein att bli svensk? Vem anstränger han 
 sig för – sig själv, sin fru, sina barn? Alla?
 
• Hur reagerar Nadja på Husseins beslut att bli Sveriges bästa svensk? 
 Varför reagerar hon som hon gör?
 
• På vilket sätt tycker Nadja att Hussein beter sig underligt? Varför tror 
 hon att det är hennes fel att han beter sig som han gör?
  
• I filmen nämns flera saker som typiskt svenska, till exempel att svenskar 
 inte skriker. Tycker ni att dessa påståenden stämmer? Vad är svenskhet 
 för er? Hur tror ni att andra länder uppfattar svenskhet?
 
• Vilka saker tvekar eller vägrar Hussein att ta till sig i sin jakt på det 
 svenska? Varför gör han det, om svenskheten är viktig för honom?
 
• Exemplen Ove tar upp handlar snarare om vad svenskhet inte är än om 
 vad det innebär. Varför har han så svårt att beskriva hur en svensk är?
  
• Vad gick fel på festen? Varför väljer Hussein att lämna sin fru?
 
• Varför vill Mino och Nino inte kännas vid sin far i drömsekvensen?
 
• Vad tror ni att getingen symboliserar?
 
• Hur skiljer sig Oves syn på integration från Gunnars?
 
• Vad händer sedan – hur tror ni att tillvaron mellan de olika familjerna 
 i grannskapet kommer att förändras?

ÖVN INGAR
På nästa sida följer två olika övningar. Syftet med övningarna är att  
uppmuntra till att ifråga sätta och diskutera efter filmen. Det är viktigt att  
diskussionerna sker på ett strukturerat och inkluderande sätt, där allas  
åsikter ges utrymme och inga person liga påhopp förekommer. Ledaren  
ansvarar för att diskussionerna håller sig inom ämnet.



Till denna övning behöver du papper 
i grönt och rött samt stolar upp 
ställda i en cirkel. Be deltagarna sitta 
i cirkeln och ge dem varsitt grönt 
papper och varsitt rött papper. 
Övningen går ut på att ledaren läser 
en fråga som del tagarna får ta 
ställning till genom att hålla upp  
det papper som bäst stämmer in  
på frågan. Grönt papper; håller  
med, rött papper; håller inte med. 
Därefter ställer ledaren följd  
frågor. Starta övnin gen med en 
testfråga, exempelvis; ”Jag tycker  
om sommaren”.

• Tror ni att någonting hade kunnat 
 få Hussein att reagera annorlunda 
 åt brevet? Om ja, vad? Om nej, 
 varför inte?

• Tror ni att rollen som mannen i 
 huset är viktig för Hussein? 
 Varför/varför inte?

• Tror ni att Nadja hade kunnat 
 bemöta Husseins ansträngningar 
 annorlunda? Om ja, hur? Om nej, 
 varför inte?

• Hade Gunnar kunnat göra 
 någonting annorlunda? Om ja, 
 vad? Om nej, varför inte?

• Hade Husseins mamma kunnat 
 göra någonting annorlunda?

• Hade Hussein kunnat säga något 
 annorlunda till sin mamma?

Dela in deltagarna i små grupper om 
cirka tre personer i varje grupp. Till
dela varje grupp varsin fråga att dis
kutera. Deltagarna ska tillsammans 
diskutera Husseins jakt efter det 
svenska.

Vad är det som klickar till hos  
Hussein när Nadja säger att han ska 
bli Sveriges bästa svensk? Hur viktigt 
är strävan att bli bäst? Vad hade  
hänt om Nadja inte sagt de orden till 
Hussein?

Vilka konsekvenser får Husseins an
strängningar? Hur påverkar de honom 
själv och hans familj? Hur påverkar 
de Ove, Gunnar och hela grann
skapet? När börjar hans ansträng
ningar att gå överstyr?

En besvikelse uppstår hos Hussein när 
han mottar sitt intyg från en annan 
invandrad man. Varför blir han bes
viken? Hur hade han reagerat om en 
svensk person hade överlämnat inty
get? Vad tänker han på när han tittar 
mot horisonten?
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Låt varje grupp kort presentera  
vad de kommit fram till. Avsluta 
tillsammans i helgrupp genom att 
låta deltagarna diskutera vad de 
tror händer efter filmens slut.
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