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Vad är egentligen svenskt?
Mattias Axelsson är aktuell med ny bok som hjälper nya svenskar in i samhället

I ett enkelt och lättillgängligt uppslagsordsformat presenterar Mattias Axelsson svenskarnas
vanor för nya och etablerade svenskar. Här kan vi läsa om allt som vi är en del av men sällan
reflekterar över: lördagsgodisets historia, svenskars inställning till religion, begreppet badkruka,
mello, kärleken till naturen, alkoholpolitik och ölsorter samt vilka högtider vi firar och hur.
planering Många svenskar har i regel ett långt framtidsperspektiv och vill ha framförhållning.
Semestern börjar man ibland planera redan vid jul, nästa års ▶julfirande kan man planera
redan när trettonhelgen är över och inom det offentliga har man inte sällan fem- och
tioårsplaner för verksamheten.
Den här planeringsivern grundar sig i att det finns en tro på att framtiden är möjlig att
påverka. Man tror inte på att religion eller ödet styr det som ska komma; om man bara
planerar väl så kommer utfallet att bli gott.
Boken riktar sig främst till nya svenskar, och har kompletterats med ordlistor och en
lärarhandledning för att kunna användas på de högre nivåerna på SFI, men är också av
värde för den svensk som är nyfiken på sin egen kultur. Mattias Axelsson är väl beläst inom
ämnesområdet och lyfter fram bakgrund och förklaringar som med största sannolikhet är
okända hos de flesta svenskar.
“Svenskhetsdebatten idag är abstrakt, och handlar om värderingar som egentligen är svåra att
definiera. Samtidigt tror jag att de som är nya i Sverige vill lära sig om det praktiska, vad
svenskar gör, varför de gör så, vilka etikettsregler som gäller och vad man rent konkret ska göra
om man vill vara med och passa in. Här fyller Svenska vanor en lucka, utan att skriva någon
på näsan eller vara alltför preskriptiv,” säger Sofi Tegsveden Deveaux, förlagschef på lys. “Jag
tror också att inbitna svenskar kan ha glädje och nytta av att läsa Mattias bok. Till skillnad från
många skriver han faktabaserat och värderar källkritik högt.”
___________________________________________________________________________
Mattias Axelsson är gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap. Han är expert på
svenska högtider och traditioner, och driver bloggen Svenska högtider. Han anlitas regelbundet
av Radio P4, Expressen och Göteborgsposten för att berätta om varför vi svenskar gör som vi
gör. Mattias är också känd som den sista personen som skötte Sveriges officiella Twitterkonto,
Curators of Sweden.
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