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Inledning  

Vi bor i ett land med många olika politiska och religiösa uppfattningar. Där människor med olika 

ursprung, yrken, intressen och identiteter lever tillsammans. Samhället vilar dock på en värdegrund 

för hur vi ska bete oss mot varandra. Det är en viktig del av det som håller oss samman. Under 

lång tid har vi försummat att hålla diskussionen om våra svenska värderingar levande. Vi har tagit 

dem för givna.1 

Citatet är hämtat från en debattartikel av Moderaternas Anna Kinberg Batra och Andreas 

Norlén. Dagen därpå håller Kinberg Batra sitt Sommartal i vilket hon varnar för hoten mot 

svenska värderingar.2 En vecka senare instämmer Stefan Löfven med att han och 

Socialdemokraterna aldrig kommer backa från svenska värderingar.3 Dessa två debattartiklar 

blev på många sätt början till kulminationen av talet om svenska värderingar inom svensk 

inrikespolitik under 2016. En månad efter debattartiklarna var ”slaget om svenskheten” i 

Almedalen i full gång.4 Försummandet hade då ersatts av ett högintensivt försvar för Sverige 

och svenska värderingar. Kristdemokraternas Ebba Busch Thor inledde sitt tal med att säga 

”Sverige, Sverige älskade land, jag älskar dig” mot bakgrund av en stor vajande blågul fana.5 

Kinberg Batra fortsatte i sitt Almedalstal att uppmana till försvar för svenska värderingar. 

Löfven talade sig varm om Sverige och den svenska modellen.6 I paneldiskussioner 

argumenterades nationella gränser, samhällskontrakt och generositet. Mot slutet av 

Almedalsveckan kunde Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, till publikens stora 

förtjusning, sarkastiskt välkomna övriga partier till ”verkligheten.”7  

 

Men hur kommer det sig att svenska värderingar och svenskhet helt plötsligt erövrade 

almedalsscenens och den svenska inrikespolitikens centrum under 2016? För att vi ska 

försöka förstå dessa utsagors sammanhang behöver vi först rekapitulera årsskiftet 2015/16. 

Nyheten om att ett stort antal män sexuellt ofredat och rånat unga tjejer under nyårsfiranden i 

                                                 
1 Anna Kinberg Batra & Andreas Norlén, ”Svenska värderingar behöver försvaras”, Svenska Dagbladet 2016-

06-06, https://www.svd.se/svenska-varderingar-behover-forsvaras (2018-12-06). 
2 Nyheter (ekot), ”Analys: Kinberg Batras tal tydligt tecken på förändrad retorik”, Sveriges Radio, 2016-06-06, 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6447645 (2018-12-06). 
3 Stefan Löfven, ”Vi backar aldrig från svenska värderingar”, Aftonbladet 2016-06-15, 

https://www.Aftonbladet.se/debatt/a/MgmmoK/vi-backar-aldrig-fran-svenska-varderingar, (2018-12-06). 
4 Hans Rosén & Karin Eriksson, ”Slaget om svenskheten”, Dagens Nyheter 2016-07-06, 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/slaget-om-svenskheten/ (2018-12-06). 
5 Ibid. 
6 Stefan Löfven, Almedalstal, 2016-07-05, http://www.svenskatal.se/20160705-stefan-lofven-almedalstal-2016/ 

(2018-12-06). 
7 Jimmie Åkesson, Almedalstal, 2016-07-07, 

http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/talmanus-jimmie-aakessons-tal-i-almedalen-

2016-1470279 (2018-12-06).  

https://www.svd.se/svenska-varderingar-behover-forsvaras
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6447645
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/MgmmoK/vi-backar-aldrig-fran-svenska-varderingar
https://www.dn.se/nyheter/sverige/slaget-om-svenskheten/
http://www.svenskatal.se/20160705-stefan-lofven-almedalstal-2016/
http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/talmanus-jimmie-aakessons-tal-i-almedalen-2016-1470279
http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/talmanus-jimmie-aakessons-tal-i-almedalen-2016-1470279
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Köln, Hamburg och andra tyska städer 2015/16 och rapporter om liknande incidenter i 

Sverige under såväl nyårsfiranden som en rad festivalspelningar under sommaren 2016 kom 

att intensifiera talet om värderingar i svensk politik.8 Förövarna av dessa sexuella ofredanden 

beskrevs i media som migranter hemmahörande i Nordafrika och den patriarkala uppsättning 

kulturella värderingar som de antogs besitta ledde till ett kollektivt försvar för svenska 

värderingar.9 I och med publikationen av en undersökning om värderingar (World Value 

Survey) intensifierades debatten ytterligare.10 Undersökningen visade att Sverige värdesätter 

starka sekulära och individualistiska värderingar. Sveriges position på skalan återfinns högst 

upp längst ut till höger och kännetecknas av självförverkligande, solidariska, och frihetliga 

värderingar samt ”toleranta tankemönster, byggda på en hög grad av tillit.”11 I studien ställdes 

dessa värderingar i motsats till Mellanösterns länder från vilka många av gärningspersonerna, 

för de sexuella trakasserierna, utpekades härstamma från.12  

 

Dessa händelser gav sedan uttryck för en rad uttalanden, problemformuleringar, uppmaningar, 

ställningstaganden, avståndstaganden och befallningar. Sammantagna betraktar jag dem som 

en serie försök att skissera ett ramverk från vilket en hegemonisk förståelse kunde ta form och 

med vilken det blev möjligt att förklara och ge mening åt dessa händelser. Den här uppsatsen 

syftar därför till att undersöka förutsättningarna för och innebörderna hos talet om svenska 

värderingar. Genom att analysera politiska tal, debattartiklar, partiledardebatter och ledare har 

jag för avsikt att undersöka vilken mening som tillskrivs begreppet ”svenska värderingar” och 

på vilka olika sätt det används som argument för att legitimera politiska åtgärder. Jag är därför 

intresserad av vad begreppet signifierar, hur det används och slutligen varför den stora 

politiska konfliktlinjen i svensk inrikespolitik under 2016 kom att utspela sig i värderingarnas 

register. Nästa avsnitt syftar till att ge en bakgrund till förekomsten av värderingar i politisk 

diskurs och skissera ramarna för studiens problemformulering.  

                                                 
8 Hugo Lindqvist, “Fler anmälda övergrepp – nu får festivalerna hård kritik”, Dagens Nyheter 2016-07-04, 

http://www.dn.se/kultur-noje/fler-anmalda-overgrepp-nu-far-festivalerna-hard-kritik/ (2018-12-06); Ossi Carp, 

”Otal sexuella ofredanden i Kalmar”, Dagens Nyheter 2016-07-01, http://www.dn.se/nyheter/sverige/otal-

sexuella-ofredanden-i-kalmar/ (2018-12-06). 
9 Ossi Carp, ”Två gripna för övergreppen i Köln”, Dagens Nyheter 2016-08-01, 

https://www.dn.se/nyheter/varlden/tva-gripna-for-overgreppen-i-koln/ (2018-12-06). 
10 World value survey, “Findings & insights”, http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp (2018-12-

06). 
11 Bi Puranen & Anna Mia Ekström, ”Människors värderingar kan förändras när de migrerar”, Dagens Nyheter 

2017-12-23, https://www.dn.se/arkiv/debatt/manniskors-varderingar-kan-forandras-nar-de-migrerar/ (2018-12-

06).  
12 Melissa Eddy, “Reports of attacks on women in Germany heighten tension over migrants”, New York Times 

2016-01-05, https://www.nytimes.com/2016/01/06/world/europe/coordinated-attacks-on-women-in-cologne-

were-unprecedented-germany-says.html?module=inline  (2018-12-06).  

http://www.dn.se/kultur-noje/fler-anmalda-overgrepp-nu-far-festivalerna-hard-kritik/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/otal-sexuella-ofredanden-i-kalmar/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/otal-sexuella-ofredanden-i-kalmar/
https://www.dn.se/nyheter/varlden/tva-gripna-for-overgreppen-i-koln/
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp
https://www.dn.se/arkiv/debatt/manniskors-varderingar-kan-forandras-nar-de-migrerar/
https://www.nytimes.com/2016/01/06/world/europe/coordinated-attacks-on-women-in-cologne-were-unprecedented-germany-says.html?module=inline
https://www.nytimes.com/2016/01/06/world/europe/coordinated-attacks-on-women-in-cologne-were-unprecedented-germany-says.html?module=inline
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Bakgrund 

Referenser till nationella värderingar är något som blivit vanligare i europeisk politisk 

diskurs, speciellt i migrations- och integrationsfrågor.13 Till exempel har det under ett antal år 

varit en pågående debatt i Danmark om så kallade ”danska värderingar” och i Tyskland har 

talet om en så kallad ”Leitkultur” varit ett försök att, i syfte att integrera nyanlända människor 

till det tyska samhället, nationalisera oftast liberala värderingar.14 I en svensk kontext har 

anspelningar till nationella värderingar varit mer sällsynta. Dock finns det undantag. Redan i 

en intervju från sommaren 2001 förklarade dåvarande integrationsminister Mona Sahlin att 

det rent objektivt existerade någonting sådant som ”svenska värderingar” och att det nu bara 

var för invandrarmännen att ställa upp på dem, hon sade:  

 

I Sverige gäller ett knippe värderingar som det bara är att ställa upp på. Man kan tycka om det eller 

inte, men det är bara att gilla läget. Om folk drar sig undan samhället för att slippa anpassa sig 

måste vi hitta ett sätt att tvinga in svenska värderingar.15  

 

Ett ytterligare exempel på att tal om värderingar i politisk diskurs har blivit alltmer vanligt 

kan en opinionsundersökning från undersökningsinstitutet Ipsos få illustrera.16 Ipsos lät 

genomföra en undersökning där deltagarna med egna ord fick svara på frågan: ”På senare tid 

har begreppet svenska värderingar förekommit ofta i debatten. Vad, om något, betyder 

svenska värderingar för dig?” Det intressanta med denna undersökning är respondenternas 

svar. Knappt fyrtio procent av de tillfrågade svarade att de var osäkra eller inte visste, nitton 

procent förknippade svenska värderingar med ”jämlikhet eller allas lika värde”, tretton 

procent med ”demokrati, mänskliga rättigheter och frihet” och ytterligare tretton procent med 

att ”följa svenska normer, traditioner, regler och tala det svenska språket.”17 Av svaren att 

döma framstår det som att det råder en osäkerhet i vad begreppet betecknar. Det har sannolikt 

                                                 
13 Sune Lærgaard, ”Liberal nationalism and the nationalization of liberal values”, Nations & Nationalism vol. 13, 

2007:1, s. 37–55. 
14 Ellen Barry & Martin Selsoe Sorensen, “In Denmark, harsh new laws for immigrant ‘ghettos’” New York 

Times 2018-07-01, https://www.nytimes.com/2018/07/01/world/europe/denmark-immigrant-ghettos.html (2018-

12-06).    
15 Detta uttalande har tidigare analyserats i en artikel av Michael Azar från vilken jag hämtar citatet och kommer 

ha anledning att återkomma till. Michael Azar, ”Det symboliska objektet – delen, delandet och den nationella 

gemenskapen” i Bortom Vi och Dom - Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 

diskriminering (SOU 2005:41), Masoud Kamali & Paulina de los Reyes (red.), Stockholm: Fritzes offentliga 

publikationer 2005, s. 166f, http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2005/06/sou-

200541/ (2018-12-06). 
16 Ipsos, ”Väljarna om svenska värderingar”, 2016-08-30, https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-

05/DN_Ipsos_Svenska_Varderingar%2020160830.pdf (2018-12-06). 
17 Ibid. 

https://www.nytimes.com/2018/07/01/world/europe/denmark-immigrant-ghettos.html
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2005/06/sou-200541/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2005/06/sou-200541/
https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-05/DN_Ipsos_Svenska_Varderingar%2020160830.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-05/DN_Ipsos_Svenska_Varderingar%2020160830.pdf
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att göra med begreppets semantiska spännvidd vilket öppnar för tillskrivning av en mångfald 

betydelser – svenska värderingar verkar alltså kvalificera sig som en flytande signifikant.18 

Flytande signifikanter är de tecken som olika diskurser försöker fixera och i denna process 

förs det en kamp om mening, om rätten att definiera och neutralisera. Denna kamp är 

naturligtvis av retoriskt intresse vilket jag återkommer till strax. 

 

Men hur kommer det sig att talet om svenska värderingar reaktiveras under 2016? Varför 

flyter värderingar upp som en gångbar signifikant för att tala om ett särskiljande nationellt 

signifikat? Går det möjligtvis att läsa talet om värderingar som en ny slags nationalism? En 

som skiljer sig från en mer traditionell nationalistisk diskurs som baserar den nationella 

identiteten på ett mytiskt arv, blodsband eller någon slags gemensam ”folksjäl.” Denna trend 

har uppmärksammats av tidigare forskning som förbryllats över den intuitiva paradoxen i att 

nationalisera liberala värderingar; är det inte precis det som respondenternas svar ger uttryck 

för? Dessa två värdesystem har antagits stå i motsatsförhållande till varandra eftersom 

nationalismen prioriterar det partikulära medan de liberala värderingarna eftersträvar det 

universella. Om så är fallet, hur ska vi då förstå talet om svenska värderingar? Ett initialt svar 

skulle kunna vara att talet om värderingar svarar mot 2015 års mest omtalade politiska 

händelse – flyktingkrisen.  

 

Under 2015 tog Sverige emot 163 000 personer som sökte asyl som flyktingar och 

skyddsbehövande.19 Regeringen deklarerade under de inledande månaderna av denna process 

att rätten att söka asyl var absolut och således fanns det ett ansvar att välkomna de asylsökare 

som tog sig hit. I september talade Stefan Löfven inför tusentals åhörare på Medborgarplatsen 

i solidaritet med människorna på flykt. Han appellerade till Europasamarbetet från 

efterkrigstiden och sade ”Aldrig mera murar för att göra skillnad på människa och människa” 

och senare ”Mitt Europa bygger inte murar.”20 Under hösten fortsatte Sverige att ta emot 

tusentals människor i veckan med den högsta andelen per capita bland de europeiska 

länderna.21 Parallellt med mottagandet kom det också alarmerande rapporter från flera 

                                                 
18 Se Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur 

2000, s. 35. 
19 Statskontoret, Flyktinginvandring och kommunal kostnadsutjämning: analys av utredningsbehov (2016:32), 

Stockholm 2016, http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2016/201632.pdf (2018-12-06). 
20 Stefan Löfven, ”Tal av statsminister Stefan Löfven vid manifestationen för flyktingar”, 2015-09-06 

http://www.regeringen.se/tal/2015/09/tal-av-stefan-lofven-vid-manifestationen-for-flyktingar-den-5-september/ 

(2018-12-06). 
21 Vanessa Barker, Nordic nationalism and penal order: walling the welfare state, Abingdon: Routledge 2018, s. 

1.  

http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2016/201632.pdf
http://www.regeringen.se/tal/2015/09/tal-av-stefan-lofven-vid-manifestationen-for-flyktingar-den-5-september/
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samhällsfunktioner som upplevde situationen som ansträngd, senare ohållbar. Den 24 

november införde Sverige gränskontroller. Regeringen skrev:  

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap pekar på stora påfrestningar för främst 

boende, hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst, men även för annan samhällsviktig  

verksamhet. Detta gäller även om tillströmningen skulle avta, eftersom samhället för närvarande 

har stora svårigheter att hantera följderna av att ett så stort antal asylsökande har anlänt till landet 

under så pass kort tid.22 

 

Krisen medförde alltså säkerhetsrisker för nationen genom att äventyra viktiga samhälleliga 

funktioner varför en åtstramning av flyktingmottagandet framstod som det enda alternativet 

för att hantera ”följderna av att ett så stort antal asylsökande har anlänt till landet under så 

pass kort tid.”23 Vad dessa följder åsyftade framstår inte lika klart i rapporten men den 

offentliga debatten kan ge oss ett antal ledtrådar. Exempelvis uttrycktes det oro inför de 

ekonomiska konsekvenser som asylmottagandet skulle komma att kosta samhället. Inte sällan 

talades det om ekonomiska bördor som kunde riskera välfärden för de som redan bor i 

landet.24 Mot dessa röster restes andra som ansåg att det var en moralisk plikt för Sverige att 

ställa upp i kristider och leva upp till sitt rykte som en humanitär stormakt.25 Andra röster 

uttryckte oro inför de kulturella skillnader de ansåg föreligga mellan de, främst muslimska, 

asylsökande och det sekulära och liberala svenska samhället och risken för framväxten av 

”parallella samhällen.”26 Flera debattörer varnade för hoten mot jämställdhet som denna 

generösa flyktingpolitik medförde och med anledning av rapporterna om sexuella ofredanden 

under nyårsfiranden i Köln 2015/16 och på flera festivaler runtom i Sverige, som jag 

inledningsvis nämnde, aktualiserades så temat om värderingar inom svensk politik.27 

 

Emellertid är svaret från liberala nationalister att den intuitiva paradoxen i att nationalisera 

liberala värderingar egentligen är falsk. Det finns ingen motsättning mellan en nationell 

identitet och liberala principer – tvärtom. Det är istället tack vare en stark nationell identitet 

som lojaliteten till välfärdssamhället hos medborgarna kan uppnås och de liberala principerna 

                                                 
22 Justitieutskottets betänkande, Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre 

säkerheten i landet (JuU24 2015/16), https://data.riksdagen.se/fil/AA99CBA5-B31A-4A24-8FFD-

8E9244EC843E (2018-12-06). 
23 Ibid. s. 9. 
24 Statskontoret, 2016:32.  
25 Paul Rapacioli, Good Sweden, bad Sweden: the use and abuse of Swedish values in a post-truth world, 

Stockholm: Volante 2018, s. 50–51. 
26 Ibid. s. 56. 
27 Barker 2018, s. 5.    

https://data.riksdagen.se/fil/AA99CBA5-B31A-4A24-8FFD-8E9244EC843E
https://data.riksdagen.se/fil/AA99CBA5-B31A-4A24-8FFD-8E9244EC843E
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efterlevas skriver Gina Gustavsson, fil. dr i statskunskap.28 Därför uppfattas nationaliseringen 

av liberala värderingar snarare som ett efterlängtat svar mot andra mer våldsamma 

identifikationsformer. Är det så vi ska förstå detta tal? Som ett sätt att ”blockera” mer 

aggressiva och, kan vi förmoda, Sverigedemokratiska separationer av vi och de? I så fall 

föranleder det frågan om det är en lyckosam politisk-retorisk strategi. Oavsett vad 

aktualiserade dessa uttalanden samhällets nuvarande och framtida utmaningar hos flera av de 

svenska riksdagspartierna, media och andra opinionsbildare. Den erbjöd en kollektiv identitet 

– den svenska gemenskapen – och eftersom konstruerandet av ett vi oundvikligen är beroende 

av vad detta vi inte är, konstruerade den också ett de.  

 

Konstruktion av vi och de är nämligen helt avgörande inom det politiska eftersom det 

bestämmer gränserna och möjligheterna för olika politiska identiteter men den har också en 

mer ontologisk konstitutiv funktion – den är alltid också antagonistisk. Den andre, det vill 

säga negationen av en identitet, är för att tala med Slavoj Žižek den som på samma gång 

möjliggör den politiska identiteten (den svenska gemenskapen) och samtidigt, ultimat sett, 

förnekar viets möjlighet att fullt realisera sig själv. Därför har separationer mellan vi och de 

en inneboende risk att ta sig våldsamma uttryck om den framhäver att den andre blockerar 

den egna identitetens förverkligande.29 Möjlighetsvillkoret för konstruerandet av en politisk 

identitet är därför alltid beroende av vad den exkluderar från sig – dess konstitutiva utsida.30 

På vilket sätt detta görs är således inte bara en retorisk-strategisk manöver utan också ett 

politiskt-ontologiskt villkor som denna uppsats syftar till att undersöka möjligheterna för och 

innebörderna av i talet om svenska värderingar.     

 

Jag är därför intresserad av att undersöka talet om svenska värderingar som aktiverade den 

nationella diskursens upptagenhet vid gränsen mellan gemenskapens insida och dess utsida 

samt artikulerade samhällets nuvarande hotbilder och politiska (mot)åtgärder. I denna 

nationella diskurs pågår det oupphörliga konflikter och förhandlingar om var gränsen ska 

dras, hur den ska dras, försvaras och på vilka sätt den kan konsolideras. Det är egentligen inte 

                                                 
28 Gina Gustavsson, “Nationell identitet i välfärdens tjänst”, Göteborgs-Posten 2016-08-10, 

http://www.gp.se/ledare/nationell-identitet-i-v%C3%A4lf%C3%A4rdens-tj%C3%A4nst-1.3638035 (2018-12-

06).  
29 Slavoj Žižek, “Appendix: Beyond discourse analysis”, i Ernesto Laclau, New reflections on the revolution of 

our time, London: Verso 1990.  
30 Konstitutiv utsida är en diskursteoretisk term som jag kommer återkomma till i teoriavsnittet. Tills vidare får 

denna generella förklaring gälla: i varje process av identitetsbildning är den inkludering som görs helt beroende 

av vad den utestänger från sig.  

http://www.gp.se/ledare/nationell-identitet-i-v%C3%A4lf%C3%A4rdens-tj%C3%A4nst-1.3638035
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så egendomligt, eftersom vad som står på spel i alla dessa gränsdragningar är tillträde till 

materiella, sociala, kulturella och ekonomiska resurser om du befinner dig på insidan av 

svenskheten, eller marginalisering och social exkludering om du befinner dig på utsidan.31 

Men som Katarina Mattson förklarar behöver vi ”mer kunskaper om hur dessa gränser [kring 

det svenska] vidmakthålls genom institutionella praktiker och vardagliga handlingar.”32 Och, 

skulle jag vilja tillägga, diskursiva operationer. Det möjliggör i så fall för en retorisk-politisk 

analys av talet om de svenska värderingarna utifrån hegemonibegreppets politiska logiker 

utarbetad av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe i deras politiska diskursteori.33  

 

En hegemonisk formering kan vi förstå som en expansion av en, eller ett antal, 

förklaringsförsök till en dominant horisont som skapar mening för social orientering och 

handling genom att uttrycka och tillfälligt fixera en viss förklaring inom ett fält genomsyrat av 

antagonismer.34 Dessa antagonismer eller konflikter är enligt Laclau och Mouffe vad som 

kännetecknar det politiska och varje politisk ordning är beroende av separationen mellan ett vi 

och ett de.35 Men denna gräns är alltid en produkt av diskursiva operationer och därför alltid 

tillfällig och skör.36 Om vi uppfattar det politiska utifrån en sådan antagonistisk förståelse 

föranleder det, enligt Chantal Mouffe, en serie strategiska frågor vad gäller vilken typ av ”vi” 

en viss politik syftar till att skapa och utifrån vilka intressekonflikter den görs meningsfull.37  

 

Jag utgår inte från att någon gemenskap – nationell, kulturell eller etnisk – är given a priori, 

utan att den istället alltid måste skapas, befästas och upprätthållas i och genom diskurser, det 

vill säga genom alla de sätt vi talar om dem. Ett sådant icke-essentialistiskt perspektiv utgår 

från att signifikanten ”svenska värderingar” således inte betecknar en given essens eller har 

någon inneboende politisk mening och mål utan är istället del av en politisk-strategisk process 

av konflikter, avgränsningar och förhandlingar som bara blir meningsfull i den mån den 

                                                 
31 Azar 2005, s. 162. 
32 Katarina Mattson, “Diskrimineringens andra ansikte – svenskhet och ’det vita västerländska’”, i SOU 2005:41, 

s. 152.  
33 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin, Göteborg: Glänta 2008. 
34 Jacob Torfing, New theories of discourse: Laclau, Mouffe and Žižek, Oxford: Blackwell publishers 1999 s. 

101. 
35 Laclau & Mouffe 2008, s. 195. 
36 Ibid. 
37 Chantal Mouffe, Agonistik: texter om att tänka världen politiskt, Stockholm: Atlas 2016, s. 57. 
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tillskrivs innebörder inom dessa olika betydelsesammanhang genom till exempel politiska tal, 

media, vetenskapliga utredningar och så vidare.38  

 

Om svenska värderingar inte går att definiera utifrån en förutbestämd essens eller politiskt 

mål utan istället bör betraktas som del av en politisk kamp, hur kan vi då förklara och försöka 

förstå talet om värderingar inom svensk politisk diskurs? Ett sätt är att vi retoriskt snarare 

betraktar detta tal om svenska värderingar som en identifikationsprocess vars syfte är att 

definiera en nationell tillhörighet, vilket öppnar upp för frågor som hur denna nationella 

grupptillhörighet konstrueras, vilka roller som skapas och egenskaper de tillskrivs, vem som 

tillhör gemenskapen och vem som utestängs från densamma. Kan vi därtill möjligtvis, mot 

ljuset av det nödläge som följde i efterdyningarna av 2015 års flyktingmottagande, betrakta 

detta utbrott till försvar av svenska värderingar som ett sätt att rehabilitera samhällets 

upplevelse av kris? I så fall blir talet om de svenska värderingarna både av retoriskt, men 

också politiskt intresse,39 eftersom krissituationer möjliggör för nya identiteter och narrativ att 

ta form vilket i allra högsta grad är meningsskapande praktiker.40 Praktiker som till exempel 

öppnar för hur mobilisering och legitimering av en viss typ av politik kan ta form. Så, vad är 

det egentligen politiker, forskare och andra opinionsbildare så gärna vill slå vakt om i sina 

uttalanden om behovet av svenska värderingar? Den funderingen kommer vägleda mig genom 

denna studie och har hjälpt mig formulera syftet för det fortsatta arbetet.  

Syfte & frågeställningar 

Uppsatsen ämnar förstå funktionerna av talet om svenska värderingar. Därför blir det 

betydelsefullt att utreda hur de olika partierna förstår och mobiliserar begreppet svenska 

värderingar. Uppsatsen syftar således till att utreda vad som impliceras med begreppet 

svenska värderingar, hur det mobiliseras och varför svensk inrikespolitik under 2016 kom att 

utspela sig i värderingarnas register.  

                                                 
38 David Howarth, “Applying discourse theory: the method of articulation”, i Discourse theory in European 

politics: identity, policy and governance, David Howarth & Jacob Torfing (red.), Basingstoke: Palgrave 

Macmillan 2005, s. 317. 
39 I den mån det överhuvudtaget skulle vara meningsfullt att skilja dem åt.  
40 Mats Rosengren, ”Retorik, retorikvetenskap och social mening” i Retorisk kritik: teori och metod i retorisk 

analys, Jon Viklund, Patrik Mehrens & Otto Fischer (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014; Howarth 2005, s. 317. 
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Frågeställningar:  

För att uppnå det övergripande syftet har jag formulerat tre frågor som ska fungera 

vägledande för studien.  

1. Vilka innebörder tillskrivs begreppet svenska värderingar?  

2. Hur framställs problemen med bristen av svenska värderingar och dess orsaker samt 

hur presenteras lösningarna?  

3. Vilken typ av vi och de artikuleras i talet om svenska värderingar och vilken typ av 

politik legitimerar den?    

 

Frågorna kommer jag besvara genom en diskursanalys av ett empiriskt material bestående av 

politiska tal, debattartiklar, en partiledardebatt och ledare. 

Tidigare forskning  

Under detta avsnitt kommer jag först redogöra för tre internationella studier om 

värderingsbegreppets användning i politisk diskurs för att fördjupa förståelsen för 

förekomsten av värderingar som begrepp inom politiken. Sedan kommer jag redogöra för ett 

antal forskningsresultat och underliggande premisser inom integrationsforskningen i syfte att 

placera in talet om värderingar i ett vidare betydelsesammanhang.  

 

Värderingar i politisk diskurs 

Följande tre studier bekräftar relevansen för och omfattningen av studiet av tal om 

värderingar som en modern politisk kategori. Per-Erik Nilsson genomför en kvalitativ 

diskursanalys på ledare i den onlinebaserade tidningen Riposte Laïque i försök att öka 

förståelsen för hur den franska sekularismen fungerar som medel för identitetsskapande samt 

politisk och social praktik.41 I studien visar Nilsson hur talet om värderingar i allmänhet och 

sekularism i synnerhet fungerar som sorteringsmekanism för vem som upptas, och vem som 

utestängs, av diskursen som fransk medborgare. Därtill alluderar sekularismen, på ett liknande 

                                                 
41 Per-Erik Nilsson, “’Secular Retaliation’: A Case Study of Integralist Populism, Anti-Muslim Discourse, and 

(Il)liberal Discourse on Secularism in Contemporary France”, Politics, religion & ideology vol. 16, 2015:1, s. 

103. 
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sätt som talet om svenska värderingar, till både en nationell och universell diskurs samt 

mobiliseras mot en föreställd islamisering av den franska nationen.42  

 

En annan studie av intresse är ”Discourses of sameness: Expressions of nationalism in 

newspaper discourse on French urban violence in 2005”, där Laura Costelloe genomför en 

diskursanalys på franska tidningsartiklar med anledning av upploppen i de franska förorterna 

2005. Hon fokuserar på hur denna händelse utlöste en diskussion om den franska nationella 

identiteten. Hon finner att talet om den nationella identiteten och nationalism görs på ett 

exklusivt vis, till exempel genom pronomenanvändningen av vi och de vars konsekvenser 

stänger ute det de som inte antas höra hemma i den homogena franska identiteten och 

samtidigt, genom att tillskriva denna icke-franska identitet våldshandlingarna, också 

rationaliserar våldet. Hon visar hur denna föreställt franska identitet går tillbaka på ett 

exklusivt historiskt arv, exempelvis genom att triaden frihet, jämlikhet och broderskap 

framställs som specifikt franska värderingar och grundläggande för den franska 

samhällsmodellen.43   

 

I ”The value-based Nationalism of Pegida” genomför Malte Thran och Lukas Boehnke en 

ideologikritisk analys av ett antal publikationer från den tyska medborgarrörelsen Pegida.44 

Pegida säger sig uttryckligen förespråka statlig maktutövning i form av upplysande om 

nationella värderingar och nolltolerans mot kriminella asylsökare för att lyckas integrera den 

stora inflyttningen av flyktingar till Tyskland som, enligt Pegida, hotar den goda tyska 

ordningen. Till exempel identifierar Pegida islamiseringen av samhället som ett hot mot den 

värderingsbaserade ordningen och dessutom hävdar de att det är i de så kallade 

”parallellsamhällena” dessa hotande värderingar frodas samt att det nationella 

medborgargaskapets etik ställs i polemik mot kravet på universella mänskliga rättigheter.  

 

Costelloes iakttagelse av hur den nationella diskursens exklusivitetsanspråk används som en 

förklaringsmekanism till upploppen och våldet i de franska förorterna låter jag mig inspireras 

av vid läsningarna av mitt material. Likaså finner jag Nilssons observation om hur sekularism 

mobiliseras som en typisk fransk värdering, och därför kan legitimera politisk reglering och 

                                                 
42 Ibid. s. 99. 
43 Laura Costelloes, “Discourses of sameness: Expressions of nationalism in newspaper discourse on French 

urban violence in 2005” i Discourse & society vol 25, 2014:3, s. 315–340.  
44 Malte Thran & Lukas Boehnke, “The value-based Nationalism of Pegida”, i Journal for Deradicalization vol. 

15, 2015:3, s. 178–209. 
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disciplinering av de som inte antas dela denna värdering, hjälpsam för att förstå olika 

funktioner av talet om värderingar.45 Pegida-exemplet ger ytterligare konturer till hur denna 

värderingsbaserade nationalism kan ta sig uttryck och vilka argument som mobiliseras för att 

framhäva den specifikt tyska identiteten men också, givet analysen av problemet, hur vissa 

typer av politiska handlingar framstår som önskvärda för att lösa de identifierade sociala 

symptom av segregation och våld som hotar ”den goda ordningen.”  

 

Det är förstås inte helt oproblematiskt att lyfta in en fransk och en tysk kontext på detta 

lösryckta sätt. Både den franska och den tyska politiken har sina specifika villkor som jag bör 

ta hänsyn till för att värdera studiernas resultat på ett mer rättvisande sätt.46 Skälet till att jag 

trots detta valt att lyfta in dessa studier har dels att göra med att jag inte hittat någon tidigare 

forskning på värderingskategorin från Sverige, dels tror jag att det går att finna liknande 

tendenser mellan Sverige och andra europeiska länder i hur talet om värderingar mobiliseras 

politiskt. Om så är fallet är det dessutom ytterligare ett skäl att jämföra användningen av 

värderingskategorin länderna emellan.  

 

Uppenbarligen aktualiserar denna forskning värderingsbegreppet inom politiken och i 

samtliga studier mobiliseras det dessutom inom en diskurs om integration. Nästa avsnitt 

placerar därför talet om värderingar inom integrationsforskningen genom att teckna 

konturerna av den och ett antal centrala premisser som grundlägger den.  

 

Integrationstänkandets premisser  

Sedan millennieskiftet har integrationspolitiken i Europa genomgått en djupgående 

förändring. Den brukar kallas för ”the integrationist turn” och kännetecknas av nya skärpta 

krav på den invandrade individens kunskaper om värdlandets språk, historia och kultur för att 

bli beviljad uppehållstillstånd och nationellt medborgarskap. I Sverige tar detta sig uttryck 

genom skiftet från den tidigare ”invandringspolitiken” till den nya ”integrationspolitiken” år 

1997.47 I och med 1997 års nya riktlinjer övergavs 1975 års mångkulturalistiska 

invandrarpolitik som betonade invandrarens rättighet att behålla sin kulturella särart. 

                                                 
45 Nilsson, 2015 s. 101. 
46 Jag tänker här till exempel på laïcités roll inom den franska politiken, det vill säga åtskillnaden mellan stat och 

religion, som inte helt lätt låter sig översättas till en svensk kontext.  
47 Mikael Byström & Pär Frohnert, Invandringens historia – från ”folkhemmet” till dagens Sverige –  

kunskapsöversikt, Delegationen för migrationsstudier (Delmi), Stockholm: Elanders Sverige AB 2017, s. 108. 
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1975 års riktlinjer framhävde invandrarnas möjlighet att själva välja om de vill behålla sin 

kulturella identitet eller om de vill utveckla en ny identitet.48 Med 1997 års nya inriktning 

framhävdes den invandrades ansvar och skyldigheter att integrera sig till det svenska 

samhället. Med denna nya inriktning var balansen numera omfördelad så att skyldigheterna 

betonades före rättigheterna.49 Denna ”skyldighetslinje” bör förstås som ett uttryck för 

framväxten av en nyliberal stat i Sverige med dess fokus på individualisering.50 

 

Individualiseringen hänger även samman med en upplösning av tidigare starka kollektiva 

gemenskaper. Medborgarnas engagemang i fackföreningar, samhälleliga aktiviteter, 

föreningsliv har från och med slutet av 1990-talet minskat i hög utsträckning till förmån för 

ett mer individuellt engagemang i politiska frågor. I ”Politikens förändrade” villkor lyfter 

Kjell Östberg fram hur Sverige under 1990-talet genomgick ett antal genomgripande 

förändringar och maktförskjutningar som ledde till framväxten av ett nytt marknadstänk inom 

politiken som förespråkade avregleringar av statens tidigare verksamhetsområden.51 Vid sidan 

av denna strukturomvandling identifierar Östberg även en annan utvecklingsinriktning som en 

följd av 1990-talets politiska förändringar – medialisering. Medialiseringen försöker fånga in 

utvecklingen mot hur politiken alltmer kommer att underordnas medielogikens villkor. 

Medierna har sedan 1990-talet vuxit fram som den centrala politiska kommunikationskanalen 

och som följd har politiken kommit att anpassas till medielogikens villkor. Till exempel, 

menar Östberg, styrs politiken alltmer utifrån aktuella frågor, opinionsmätningar eller olika 

medieutspel.52 Dessa två inriktningar inom politiken hjälper mig att fördjupa förståelsen av 

talet om svenska värderingar vad gäller dess mediala popularitet under 2016 samt dess 

mobilisering inom integrationspolitiska frågor.  

 

Vad gäller integrationspolitiken omtalas den allt oftare som misslyckad.53 Vi ser till exempel 

hur flera svenska städer allt mer segregeras utifrån förväntad livslängd. På Göteborgs 

spårvagnslinje 11, för att låna ett exempel från Mattias Gardell, skiljer sig den förväntade 

livslängden för en man född och uppvuxen i Bergsjön med nio år jämfört med en man född 

                                                 
48 Bo Bengtsson, Gunnar Myrberg & Roger Andersson, ”Medborgarskap och integrationspolitik – en 

introduktion”, i Mångfaldens dilemman, Bo Bengtsson, Gunnar Myrberg & Roger Andersson (red.), Malmö: 

Gleerups utbildning 2016, s. 7–17. 
49 Ibid. 
50 Kjell Östberg, ”Politikens förändrade villkor”, i Det långa 1990-talet: när Sverige förändrades, Anders 

Ivarsson Westerberg, Ylva Waldemarson & Kjell Östberg (red.), Umeå: Boréa 2014, s. 147–178.  
51 Ibid.  
52 Ibid. 
53 Masoud Kamali & Paulina de los Reyes, ”Förord”, i SOU 2005:41, s. 1.  
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och uppvuxen i Långedrag.54 De olika tecknen på en misslyckad integrationspolitik har givit 

utrymme åt två olika typer av förklaringar. Den ena förlägger skulden på detta misslyckande 

på invandrarna som inte själva lyckats integrera sig och föreslår därför skärpt lagstiftning, 

hårdare krav och en mer restriktiv flyktingpolitik för att stävja den negativa trenden. Den 

andra riktar fokus mot en institutionell och strukturell rasism som försvårar en god integration 

och stänger ute utrikesfödda från bostads- och arbetsmarknaden, utbildningsväsendet och 

andra former av privilegier.55 Den senare förklaringen är något som varit ett rådande 

perspektiv i en akademisk kontext under en längre tid och har även under senare tid också haft 

inflytande i statliga utredningar och myndighetsdokument.56 Därtill finns det även en tredje 

förklaring som vunnit inflytande under de senaste decennierna av flera allianspartier och 

Svenskt Näringsliv som hävdar att integrationsprocessen försvåras av ett antal 

arbetsmarknadsmässiga hinder. Till exempel brist på enkla jobb och incitament för 

arbetsgivare att anställa nyanlända, för höga ingångslöner, för höga bidrag och komplicerade 

arbetsvillkor som tillsammans skapar ”höga trösklar” för den nyanlände att ta sig in på 

arbetsmarknaden.57 

 

Författarna bakom den statliga offentliga utredningen Bortom Vi och Dom – Teoretiska 

reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering redogör för ett antal 

underliggande premisser inom ”integrationstänkandet.”58 Dels förklarar de att svenskheten 

betecknar en position som är omöjlig att nå för ”de andra” eftersom konstruerandet av en 

normerande svenskhet är beroende av dess utsida och skulle förlora sin betydelse om den inte 

stängde ute den andre i sin definition.59 Svenskhet ska i detta sammanhang förstås som en 

priviligierad kategori som ger företräde i konkurrenssituationer samt tillgång till materiella 

och symboliska kapital. Författarna skriver att förtrolighet med det svenska språket, ett arbete 

och svenskt medborgarskap kan, på sin höjd, ge en tillfällig gästplats i svenskhetens boning.60 

Denna positions privilegium visar Michael Azar vilar implicit i antagandet om att en 

                                                 
54 Mattias Gardell, ”Rasismforskningens utmaningar. Sverige, kunskaperna och rasismerna.” Föreläsning på 

rasismforskningskonferens, Uppsala Universitet, 2016-11-23, 

http://www.rasismforskning.uu.se/digitalAssets/618/c_618172-l_3-k_gardell-rasismforskningens-utmaningar.pdf 

(2018-12-07).  
55 Masoud Kamali & Paulina de los Reyes, ”Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 

diskriminering” i SOU 2005:41, s. 7. 
56 SOU 2005:41.  
57 Svenskt näringsliv & Integrationsverket, ”Annons: integration i arbetslivet”, 2004, 

http://www.temaasyl.se/Documents/Artiklar/Integration%20I%20Arbetslivet.pdf (2018-12-07).  
58 Kamali & de los Reyes 2005, s. 7–28.  
59 Ibid.  
60 Ibid. s. 12.  

http://www.rasismforskning.uu.se/digitalAssets/618/c_618172-l_3-k_gardell-rasismforskningens-utmaningar.pdf
http://www.temaasyl.se/Documents/Artiklar/Integration%20I%20Arbetslivet.pdf
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”invandrare” vill bli ”svensk” och således få tillgång till de rättigheter, förmåner och 

möjligheter som knyts till denna position. Således kan, som författarna hävdar, ”[svenskhet] 

framställas som eftersträvansvärd i den mån som den representerar en ideal men exklusiv 

position, som är tillgänglig för somliga men förvägras andra.”61  

 

Denna premiss inom integrationsdiskursen sammankopplar författarna med den västerländska 

idétraditionen som sedan kolonialismen markerat en tydlig gräns mellan ”The West and the 

Rest.”62 Inom det koloniala tänkandet har skapandet av ”de andra” som underlägsen kategori 

varit helt fundamental för kolonialväldets expansion. För att legitimera kolonialisering 

behövde den koloniserade och Orienten underordnas västerlänningen och Västerlandet vilket 

Edward Said i sin bok Orientalism på ett genomgripande sätt förklarar.63 Genom att 

konstruera de andra som bakåtsträvande, oupplysta och irrationella upprättas också en 

spegelbild av västerlandet som rationellt, progressivt och upplyst och västerlandets biologiska 

rätt såväl som moraliska nödvändighet att kolonialisera den ännu inte upplysta framstod som 

logisk. I denna diskursiva logik har vetenskapen spelat en avgörande roll för särskiljandet 

mellan ett imaginärt västerländskt Vi och ett främmande De.64  

 

När en exklusiv svenskhet definieras rör det sig därför inte bara om exkludering av invandrare 

utan också om en reproduktion av detta historiska koloniala tänkande i termer av ett 

överlägset Vi och ett främmande och underlägset De. Men vad som är viktigt att hålla i åtanke 

i relation till denna kunskapstradition är att varje nytt uttalande inte bara är en effekt av en 

given kolonial struktur utan bör snarare förstås som en re-produktion. Det vill säga som en 

delvis ny konfiguration och det är bara via de enskilda yttrandena eller praktikerna det 

överhuvudtaget blir möjligt att tala om en (kolonial) struktur. Det innebär att talet om svenska 

värderingar föranleder den retoriska frågan om varför detta tal sker just nu. Det vill säga vi 

behöver adressera den retoriska situationen inom vilken talet om värderingar artikuleras. Är 

talet om svenska värderingar ett svar mot ett retoriskt problem eller, för att tala med Richard 

Vatz, producerar detta tal om värderingar i själva verket en situation vi kan förstå som 

retorisk?65  

 

                                                 
61 Ibid. 
62 Ibid. s. 9. 
63 Edward W. Said, Orientalism, Stockholm: Ordfront 2000.  
64 Ibid. 
65 Richard Vatz, “The myth of the rhetorical situation”, i Philosophy & Rhetoric vol. 6 1973:3, s. 154–161. 
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Det går att hävda att flyktingkrisen skapar en retorisk situation svenska politiker behöver 

bemöta där Socialdemokraterna efter påtryckningar från flera samhälleliga instanser väljer att 

införa skärpta gränskontroller i syfte att bemöta situationens pressande problem. Sedan, för att 

fortsätta denna tolkning, kom krisens följder att bemötas med talet om svenska värderingar. 

Men det går såklart att invända mot denna Bitzerska läsning av situationen. Till exempel 

genom att ifrågasätta om synen på situationen hösten 2015 entydigt kan uppfattas som en kris 

genom att ifrågasätta innebörderna av denna krisbenämning. Det har flera gjort.66 Utifrån 

Vatz skulle vi snarare kunna hävda att de olika politiska utspelen i talet om svenska 

värderingar väljer ut och skapar en meningsfull politisk situation med ett antal problem som 

deras respektive lösningar svarar mot.67 De hade till exempel kunnat fokusera och ge mening 

åt helt andra politiska problem och åtgärder – även om politiker inte själva har kontroll över 

vilka frågor som framstår som politiskt relevanta. Jag föredrar att uppfatta talet om svenska 

värderingar utifrån en sådan konstruktivistisk förståelse där mening tillskrivs vissa situationer, 

med reservation för att den ”kreativa akten” att välja ut meningsfulla situationer alltid 

betingas av de betydelsesammanhang inom vilka de artikuleras. Min studie befinner sig 

således i det partikulära och enskilda yttrandet varför frågan om hur det kommer sig att detta 

tal artikuleras som det gör, i en bestämd tidsperiod och på vissa specifika sätt blir relevanta att 

undersöka för att sedan relatera detta till integrationstänkandets premisser.  

 

Ytterligare en underliggande premiss inom integrationstänkandet är att denna konstruktion av 

ett vi och de ofta reproducerar essentialistiska antaganden om ”svenskar” och ”invandrare.”68 

Genom att betona dessa två kategorier har inte bara andra lösningar exkluderats utan också 

dessa två identiteter kommit att befästas och tjäna som förklaringsmekanism till 

integrationens misslyckande. Detta uppfattas som integrationstänkandets inneboende paradox 

eftersom denna uppdelningen mellan ett oproblematiskt vi och problematiskt de ger företräde 

till förklaringar som forskningen inte kan bekräfta.69 Det vill säga det finns inga empiriska 

bevis eller förklaringar som kan bekräfta föreställningen att det skulle vara något väsensskilt 

annorlunda mellan ”invandrare” gentemot ”svenskar” som kan förklara varför integrationen 

inte fungerar som den borde. En effekt av denna (miss)uppfattning leder till att själva 

                                                 
66 Erik Berg, “Systemkollapsen som aldrig fanns”, Flamman 2015-12-22, http://flamman.se/a/systemkollapsen-

som-aldrig-fanns (2018-12-11).  
67 Vatz 1973, s. 156.  
68 Kamali & de los Reyes 2005, s. 13. 
69 Ibid. s. 8. 

http://flamman.se/a/systemkollapsen-som-aldrig-fanns
http://flamman.se/a/systemkollapsen-som-aldrig-fanns
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identiteten invandrare, eller nyanländ, i sig själv blir förklaringsmekanism för 

integrationsproblemen.70 

 

Den andra effekten av ett sådant antagande är att det även förutsätter att det finns ett 

oproblematiskt och välfungerande värdsamhälle som ”invandraren” endast ska integrera sig 

själv i. På detta sätt exkluderas värdsamhällets inneboende problem, utstötningsmekanismer 

och exkluderingsprinciper inom till exempel utbildning, arbets- och/eller boendemarknaden.71 

Istället projiceras dessa problem på konstruktionen av den andre som antas vara den som ska 

ändra sig och bli en del av det välfungerande majoritetssamhället. 

 

Fokuseringen på dessa två kategorier inom integrationstänkandet skapar därför ett hierarkiskt 

förhållande mellan ett vi som ska integrera och ett de som ska integreras. Denna operation 

kännetecknas av två mekanismer – anonymisering och homogenisering. Anonymiseringen tar 

sig uttryck genom att den specifika individen eller gruppen sorteras in i och framstår som 

begriplig endast inom denna kategori. Denna tendens att i hög utsträckning tala om 

integrationsproblem utifrån dessa två kategorier bidrar i sin tur till en homogenisering 

eftersom alla olika typer av invandrare eller nyanlända (flyktingar, anhöriginvandrare, 

arbetskraftsinvandrare) sorteras in i samma kategori och exkluderar inneboende skillnader 

mellan dessa olika människors villkor. I nämnda utredning undersöks hur dessa premisser och 

mekanismer uppenbarar sig och reproducerar en normerande svenskhet i olika sammanhang: 

ekonomiska, mediala, institutionella, symboliska etc.72 Hur värderingar som kategori används 

inom integrationsdiskursen är däremot inte något som primärt analyseras i utredningen. Nästa 

avsnitt syftar därför till att undersöka varför just värderingar framstår som en lämplig kategori 

att beskriva samhällen med.  

 

Värderingar som ett sätt att beskriva samhällen 

 

Stating that the concept of values is elusive is a commonplace. Definitions abound, showing little 

consensus and offering understandings of values as moral ends, objects of concern or interest, 

qualities of worth, preferences, rationalizations for action, and more.73  

                                                 
70 Ibid. 
71 Ibid.  
72 Se Mattsson 2005, s. 145 för en sammanställning. 
73 Patrick Ovreem, “Values”, i SAGE encyclopedia of political behavior, Fathali M. Moghaddam (red.), 

California: SAGE Publications 2017, s. 885.   
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Att definiera värderingar är ingen enkel sak men i flera definitioner impliceras allt som oftast 

någon typ av moraliska och etiska principer som antas påverka människors omdömen, 

attityder och beteenden.74 Emellertid befinner sig begreppet i ett ganska intrikat semantiskt 

fält bredvid andra närliggande begrepp som exempelvis normer, attityder och dygder. Patrick 

Overeem skriver i SAGE encyclopedia of political behavior att värderingar ofta uppfattas vara 

mer allmänna och abstrakta än både normer och attityder medan dygder snarare betecknar 

vissa eftersträvansvärda karaktärsdrag och handlingar som förvisso i sin tur kan förkroppsliga 

de mer allmänna värderingarna.75  

 

Vad gäller människans reflektioner om dygd, etik och moral är de sekelgamla men 

värderingsbegreppets ursprung är av ganska sent datum. Begreppet härstammar från 1800-

talets ekonomiska fält och användes där ofta i sin singularform och i en instrumentell 

förståelse av begreppet. Pluralformen har däremot inom filosofin kommit att förstås mer 

metafysiskt.76 Två inriktningar inom värderingsforskningen har varit särskilt framträdande 

under 1900-talet. En samhällsvetenskaplig inom vilken psykologer, sociologer och statsvetare 

undersöker acceptansen för olika värderingar, hur de enskilda värderingarna kan organiseras i 

större värderingssystem, hur dessa värderingar skiljer sig mellan individer, grupper och 

samhällen samt hur de skiftar över tid. Den andra hör hemma i den analytiska filosofin och 

diskuterar värderingars ontologiska status och olika moraluppfattningars validitet.77 För vår 

del knyter den förra inriktningen an till talet om svenska värderingar. En av huvudpersonerna 

inom denna värderingsforskning är nämligen grundaren av World Value Survey, Ronald 

Inglehart.  

 

World Value Survey  

Jag nämnde inledningsvis hur Anna Kinberg Batra refererade till en studie i värderingar –

World Value Survey. WVS är ett forskarnätverk vars verksamhet syftar till att kartlägga 

kulturella förändringsprocesser globalt. WVS har idag sitt sekretariat på Institutet för 

framtidsstudier i Sverige. Sedan 1980-talet har WVS intervjuat människor runtom i världen 

om deras syn på värderingar. Denna data har sedan gjort det möjligt att studera kulturella 

                                                 
74 Ibid.  
75 Ibid. 
76 Ibid. s. 886. 
77 Ibid. s. 885. 
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förändringar och skillnader i synsätt på ett antal samhälleliga fenomen som till exempel 

demokrati, mänskliga rättigheter eller tilltro till samhälleliga institutioner.78  

 

Men hur kommer det sig egentligen att kategorin värderingar uppfattas vara ett lämpligt sätt 

att beskriva olika samhällen? I SAGE encyclopedia of political behavior skriver Stanley 

Feldman att:  

 

Values have several characteristics that make them useful for the explanation of political attitudes 

and behavior. Values are assumed to be relatively few in number […] They could therefore 

provide a basis for reducing the complexity of political judgments and for creating consistency 

among attitudes. On the other hand, values are more numerous than the single ideological 

dimension (left-right or liberal-conservative) that is typically used to understand the structure of 

political preferences.79  

 

Värderingar antas alltså förklara människors attityder, beteenden och politiska preferenser. 

Därtill uppfattas de vara relativt stabila vilket gör det möjligt att undersöka 

värderingsförändringar mellan olika samhällen och över tid, vilket är precis vad WVS 

forskning syftar till.80 WVS bekräftar i och med sin forskning denna föreställning om att 

värderingar är möjliga att identifiera och kodifiera, avgränsa och sortera samt sinsemellan 

jämföra och bedöma som om de vore tydligt existerande föremål. 

 

Den underliggande premissen hos Ronald Ingelharts forskning om värderingar utgår från 

psykologen Abraham Maslows behovshierarki där de mest grundläggande behoven som mat, 

trygghet och säkerhet först behöver tillgodoses innan andra självförverkligande mål kan bli 

aktuella.81 Ingelhart applicerar denna teori om mänskliga behov på en samhällelig nivå i sin 

värderingsforskning.  

 

Respondenternas svar från värderingsundersökningarna struktureras sedan längs med två 

axlar där den ena axeln uttrycker skillnaden mellan ”traditionella värderingar” och ”sekulära-

rationella värderingar.” Den andra axeln uttrycker skillnaderna mellan överlevnad å ena sidan 

                                                 
78 World value survey, “Webb-broschyr: Values change the world”, 2014, https://www.iffs.se/media/1931/wvs-

brochure-web.pdf (2018-12-07). 
79 Stanley Feldman, “Values and Politics” i SAGE encyclopedia of political behavior, Fathali M. Moghaddam 

(red.), California: SAGE Publications 2017 s. 888. 
80 World value survey, “What we do”, http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp (2018-12-07).  
81 Kalle Sundin, ”Spagat över väljarkåren: Socialdemokratin och den postmateriella utmaningen”, Katalys – 

institut för facklig idéutveckling, 2016:3, s. 15.  

https://www.iffs.se/media/1931/wvs-brochure-web.pdf
https://www.iffs.se/media/1931/wvs-brochure-web.pdf
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp
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och självförverkligande å den andra. Den traditionella kontra den sekulära-rationella axeln 

återspeglar kontrasten mellan samhällen där religion är, respektive inte är, väsentlig. De 

länder som hamnar nära den traditionella polen värdesätter en stark relation mellan föräldrar 

och barn och stor hänsyn till auktoriteter och traditionella familjevärderingar. I dessa 

samhällen känner individerna enligt WVS en stark nationell stolthet. Samhällen som istället 

hamnar närmare den sekulära-rationella polen (där Sverige återfinns) har motsatta 

preferenser. Rörelsen från traditionella värderingar till sekulära sammanfaller enligt forskarna 

med industriländernas utveckling.82 Värderingar som uttrycker den sekulära-rationella polen 

är till exempel miljömedvetenhet, tolerans mot främlingar och HBTQ-personer samt 

betydelsen av jämställdhet mellan könen. Dessa värderingar som återfinns högt upp och 

längst ut till höger på WVS värderingskarta kännetecknar enligt Inglehart en gynnsam kultur 

för demokrati. Inglehart hypotes är alltså att industrisamhällenas ekonomiska och tekniska 

utvecklingar leder till förändrade värderingar och politiska preferenser hos befolkningen på 

ett analogt vis som individens behov följer en graderad skala från överlevnad till 

självförverkligande.  

 

Den värderingsaxel som uttrycker skillnaden mellan överlevnad och självförverkligande kan 

också sägas uttrycka skillnaden mellan materiella och postmateriella värderingar.83 De 

materiella värderingarna uttrycker de mer fundamentala behoven utifrån Maslovs 

behovshierarki och motsvaras inom politiken av socio-ekonomiska frågor vilket den 

traditionella höger-vänsterdimension syftar till att återge. De postmateriella värderingarna 

uttrycker de självförverkligande behoven och motsvaras av de mer kulturella identitetsdrivna 

prioriteringarna hos befolkningen som den nya politiska värderingsskalan GAL-TAN försöker 

återge. GAL- (grön, alternativ, libertariansk) TAN (traditionell, auktoritär, nationell) 

motsvarar alltså på flera punkter de två axlarna som WVS strukturerar sitt material med.   

Vad som är relevant för vår del är att dessa olika prioriteringar mellan materiella eller 

postmateriella värderingar premierar olika politiska konflikter. Under de senaste åren har 

integrationspolitiken, allra tydligast hos Sverigedemokraterna, fått en alltmer postmateriell 

inramning där problemet har kommit att framställas som ett rörande kultur och nationell 

identitet.84 Utvecklingen från materiella till postmateriella värderingar i det svenska samhället 

                                                 
82 World Value Survey, “Findings and Insights”, http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp (2018-

12-07).   
83 Ronald Ingelhart, “Globalization and postmodern values”, i The Washington Quarterly vol. 23, 2000:1, s. 215-

228.  
84 Sundin 2016, s. 16. 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp
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är högst sannolikt en förklaring till denna politiska konfliktförändring och mot vars bakgrund 

vi bör förstå talet om svenska värderingar.  

 

WVS har emellertid kritiserats för dess förment naturvetenskapliga preferenser. Det vill säga 

att försöka kodifiera och systematisera abstrakta fenomen som kultur och värderingar. Åsa 

Lundgren har till exempel påpekat godtyckligheten i WVSs data vad gäller frågan om vilken 

styrelseform som värdesätts högst.85 Det visar sig att respondenter från muslimska länder 

värderar demokrati som styrelseform högre än respondenter från västerländska demokratier. 

WVS tolkar detta som ett uttryck för en läpparnas bekännelse från de muslimska 

respondenterna snarare än en genuin värdering.86 Istället menar WVS att en starkare indikator 

på demokrati är att respondenterna värdesätter självförverkligande värderingar, till exempel 

tillit och tolerans mot HBTQ-personer och sexuell frigörelse, än att uttryckligen vara för ett 

demokratiskt styrelseskick.87 Åsa Lundgren har ifrågasatt sådana tolkningar hos WVS. Hon 

skriver att den data WVS samlar in inte tar respondenternas socio-politiska villkor i beaktande 

vid jämförelserna mellan olika länders värderingar utan ger istället uttryck för en etnocentrisk 

världsåskådning.88 Lundgren visar fler exempel på hur WVS frågor är konstruerade på ett sätt 

som gynnar västerländska samhällens uppfattning om sig själva. Till exempel är frågorna 

konstruerade så att de premierar individualistiska värderingar framför kollektivistiska. 

Respondenterna i västerländska demokratier delar ofta målsättningar som ”I seek to be myself 

rather than to follow others” och ”I decide my goals in life by myself” medan respondenter i 

utvecklingsländer eller fattigare länder ofta delar målsättningar som ”I make a lot of effort to 

live up to what my friends expect” och ”One of my main goals in life has been to make my 

parents proud.” Dessa svar tolkas hos WVS som att de förra respondenterna är mycket mer 

oberoende och därför också mer demokratiska medan de senare antas värdesätta auktoritära 

värderingar vilket placerar dem på den motsatta polen på demokratiaxeln.89 Detta ger på 

många sätt uttryck för den tidigare nämnda postkoloniala diskursens verkningar inom 

forskningen och med anledning av att den här studien blir en av de utlösande faktorerna till 

talet om svenska värderingar är det relevant att hålla i åtanke dess kunskapsmässiga 

tillförlitlighet.  

                                                 
85 Åsa Lundgren, “Knowledge production and the world values survey – objective measuring with ethno-centric 

conclusions”, i Borders and the changing boundaries of knowledge vol. 22, 2015, s. 35–52.  
86 Lundgren 2015, s. 41.  
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Ibid. s. 50. 
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Ett annat kännetecken som lyfts fram i WVS data som är särskilt intressant för min studie är 

Sveriges höga mellanmänskliga och sociala tillit. Ett återkommande tema inom 

integrationstänkandet, vilket även kommer till uttryck i mitt material, är hur den sociala 

sammanhållningen påverkas av invandring. En hållning är att mångfald riskerar att 

underminera den sociala kontakten mellan människor vilket därför minskar den 

mellanmänskliga tilliten.90 Men den sociala tilliten i Sverige är bland de högsta i världen och 

undersökningar har inte kunnat visa att den har förändrats under de senaste två decennierna 

och inte heller efter migrationskrisen 2015. 91 Däremot har den sociala tilliten minskat bland 

vissa samhällsgrupper i samhället. Dels utsatta grupper som arbetslösa, grupper med dålig 

hälsa och bland personer på sjuk- och aktivitetsersättning. Dessutom har sympatisörer till 

Sverigedemokraterna betydligt lägre social tillit än sympatisörer till övriga partier.92 Det rör 

sig således om cirka en tredjedel av Sveriges befolkning som uttrycker en minskad social 

tillit, vilket inte är en försumbar mängd av befolkningen.93 Men vad är det i så fall som skapar 

social tillit? Bo Rothsteins forskning har visat att det är den generella välfärdsstatens 

institutioner och omfördelande kraft som leder till högre social tillit och mer sammanhållning 

i samhällen. Det förklaras av Enna Gerin utifrån att välfärdsprogram syftar till att skapa ökad 

jämlikhet vilket leder till en ökad känsla av social solidaritet vilket i sin tur leder till ökad 

social tillit och sammanhållning.94 I ljuset av detta är det intressant att undersöka vilken 

politik som legitimeras inom talet om svenska värderingar.  

 

Värderingars retoriska valör 

Men varför valet föll på just värderingar för att tala om det nationella förefaller fortfarande 

inte helt uppenbart. Vad innebär begreppets inneboende vaghet för dess retoriska bruk? Finns 

det en strategisk fördel med varför just värderingar valdes som begrepp för att tala om det 

nationella? Låt oss undersöka detta närmare utifrån vad Kinberg Batra och Norlén skriver i 

sin debattartikel om vad de uppfattar vara svenska värderingar, 

 

Många av de värderingar som ligger till grund för vårt samhälle och vår stat har Sverige 

gemensamt med andra länder. De återfinns i våra grundlagar, i Europakonventionen och i FN:s 

                                                 
90 Enna Gerin, ”Med integrationen som murbräcka – en rapport om högerns integrationspolitiska offensiv och 

hur arbetarrörelsen bör svara” Katalys – institut för facklig idéutveckling, 2017:37, s. 31. 
91 Ibid. s. 30. 
92 Ibid. 
93 Sören Holmberg & Bo Rothstein, ”Mellanmänsklig tillit bygger goda samhällen”, i Ekvilibrium, Jonas 

Ohlsson, Henrik Oscarsson & Maria Solevid (red.), Göteborg: SOM-institutet 2015, s. 79–91.  
94 Gerin, 2017, s. 33. 
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deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men de är också djupt förankrade hos de allra flesta 

som bor i Sverige. Alla människors lika värde. Allas rätt till sitt liv och sin frihet. En fungerande 

rättsstat. En regering och en riksdag baserad på folkviljan. Rätten att ha en religion, men också att 

avstå. Det är några exempel.95 

 

Om dessa grundlagar och rättsprinciper är exempel på svenska värderingar, vad om något 

tillför det i så fall att tala om dem som svenska värderingar och inte bara svensk lag? Vilket 

mervärde ger det att också tala om svenska värderingar? Möjligtvis är det något med den 

retoriska valören hos begreppet som gör det möjligt att tala om svenskhet och det nationella 

på ett annat sätt än hur Sverigedemokraterna gör det. En förståelse, som jag inledningsvis 

nämnde, av talet om svenska värderingar är att uppfatta det som ett strategiskt försök från 

övriga partier att blockera en Sverigedemokratisk problemformulering i frågor som rör 

integration. Men jag tror att valet av begreppet också baserar sig på det faktum att värderingar 

inte helt lätt låter sig definieras och samtidigt i viss mån artikulerar en universell etisk diskurs. 

Svenska värderingar artikulerar nämligen en hybridisering av en nationell diskurs (svenska) 

med en universell etisk diskurs (värderingar). På så vis möjliggör begreppet att det nationella 

kan representera det universella och det partikulära uppträda tillsammans med det generella. 

Som sådant rymmer begreppet en viss dubbeltydighet som eventuellt kan förklara varför valet 

föll på just värderingar för att tala om det nationella.96 Hybridiseringen som svenska 

värderingar åstadkommer kan nämligen erbjuda ett vagare och potentiellt öppnare och 

humanare sätt att artikulera idén om nationen och svenskhet jämfört med att istället tala om 

Sverige, den svenska nationen, svenskar eller till och med svenskars värderingar. Det vill säga 

konstruktionen av det nationella i form av ett adjektiv (svenska) istället för ett substantiv 

(svenskhet, Sverige, svenskar, nationen) följt av ett uppenbarligen mångtydigt substantiv ger 

begreppet en retorisk valör som möjliggör ett något diskretare nationsbegrepp, men som 

likväl kan mobiliseras för att tala om integrationen. Vi behöver såklart se hur detta tar sig 

uttryck i analysen för att kunna bekräfta, modifiera eller ompröva detta antagande. 97 Men 

                                                 
95 Kinberg Batra & Norlén, 2016.  
96 Den retoriska stilfiguren amfiboli ligger här nära tillhands. Amfiboli är den grekiska termen för ambiguitet och 

har hos exempelvis Aristoteles klassificerats som både en fallasi och en stilfigur. Tommy Bruhn utgår från en 

pragmatisk förståelse av denna stilfigur i sin avhandling och undersöker hur en talare med hjälp av flertydiga 

begrepp kan hantera en publik med olika intressen. Svenska värderingar skulle potentiellt kunna klassificeras 

som en sådan pragmatisk amfiboli som syftar till att hantera skilda intressen hos opinionen. Se Tommy Bruhn, 

Delade meningar – Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser, (Studia 

Rhetorica Lundensia, 3), (diss. Lund) Ödåkra: Retorikförlaget 2018, s. 45–61.  
97 Ett alternativ till svenska värderingar, givet det ovanstående citatet från Kinberg Batra och Norlén, hade 

möjligtvis kunnat vara den ”svenska rättsuppfattningen” eller det ”juridiska regelverk som präglar Sverige” men 

det uppfattas högst sannolikt lite för formellt och därför inte lika retoriskt gångbart. 
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innan vi gör det behöver vi först ett teoretiskt och metodiskt ramverk varför det nu har blivit 

dags att rikta fokus åt diskursanalysen.  

Teori – diskursanalys  

Diskursanalys är ett mångfacetterat och tvärvetenskapligt angreppssätt som både betecknar 

teoretiska, filosofiska och politiska implikationer och praktiker samt tillämpas på en rad olika 

sätt inom flera ämnesdiscipliner. Det finns flera handböcker som presenterar diskursanalysens 

framväxt och användning och det är främst inom de humanvetenskapliga och 

statsvetenskapliga disciplinerna som diskursanalysen har tillämpats och utvecklats.98 

 

För såväl idéhistoriskt situera, som systematiskt presentera, diskursanalysens utgångspunkter 

är det hjälpsamt att rekapitulera Ferdinand de Saussures insikter från Kurs i allmän 

lingvistik.99 Möjlighetsvillkoret för alla diskursanalytiska ansatser går att spåra tillbaka till 

Saussure och idén om språket som ett teckensystem där tecknen får sin mening genom deras 

inbördes relationer inom språksystemet. Saussures omdanande insikt var att han förstod 

språksystemet som meningsfullt i sig, det behöver inte en korresponderande verklighet för att 

alstra mening.100 Meningen uppstår istället i relationerna mellan tecknen i systemet och utgör 

på så sätt ett system av differenser utan positiva termer. Betydelsen av ett ord är därför alltid 

beroende av vad det inte signifierar.  

 

Denna signifieringslogik går även att överföra på andra typer av system: politiska, kulturella, 

sociala. För att till exempel förstå sociala handlingar såväl som identiteter måste vi 

kontrastera de mot andra handlingar och identiteter för att begripa vad de betyder. På det här 

sättet vidareutvecklade till exempel Claude Levi-Strauss Saussures idé om ett teckensystem i 

sina studier om myter.101 Däremot tillskrev Saussure en fast och fixerad mening till 

språkstrukturen (langue) vilket reducerar vårt mänskliga meningsskapande (parole) till blott 

variationer av strukturens redan givna beskaffenhet. Sökandet efter den underliggande 

                                                 
98  Min inledande presentation har inspirerats av tre framställningar: Winther Jørgensen & Phillips 2000; Torfing 

1999; Göran Bergström & Kristina Boréus, ”Diskursanalys”, i Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Göran Bergström & Kristina Boréus (red.), uppl. 3, Lund: 

Studentlitteratur 2012, s. 353–417.  
99 Ferdinand de Saussure, Kurs i allmän lingvistik, Lund: Arkiv 2015.  
100 David Howarth, Discourse, Buckingham: Open University Press 2000, s. 19. 
101 Ibid. 
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strukturen blev därför strukturalistens förpliktelse par excellence.102 Detta illustrerar 

föreställningen om ett slutet system vars variationer kan förklaras av den underliggande 

strukturens lagbundenhet och med den installerades en ny essentialism i centrum. Det är mot 

denna determinism som poststrukturalismen, kanske allra främst representerad av Jacques 

Derrida, kritiserar den strukturalistiska förståelsen av en total tillsluten struktur och mot 

bakgrund vi bör förstå diskursanalysens utveckling.103  

 

I Diskursanalys som teori och metod presenterar Marianne Winther Jørgensen och Louise 

Phillips tre riktningar inom diskursanalysen. Den ena utgår från Ernesto Laclaus och Chantal 

Mouffes politiska diskursteori, den andra från Norman Faircloghs Critical Discourse Analysis 

(CDA) samt den tredje från diskurspsykologi. Även Göran Bergström och Kristina Boréus 

väljer de två första inriktningar inom det diskursanalytiska fältet när de presenterar 

diskursanalysen i sin metodbok Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys. Båda författarparen framhäver dessutom Michel Foucault som en 

förgrundsgestalt inom fältet och som tillhörande den ”första” generationens 

diskursanalytiker.104 Samtliga inriktningar påminner om varandra i sin syn på språk som 

något som konstituerar verkligheten, makt som produktiv och tron på ett decentrerat och av 

diskursen skapat subjekt.105 Dessutom syftar de i regel till att bedriva kritisk forskning. Det 

vill säga att kartlägga maktrelationer i samhället och ofta normativt argumentera för social 

förändring.106 Men på flera punkter skiljer de sig åt. Jag kommer i denna uppsats att utgå från 

Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes politiska diskursteori. Valet har flera skäl. Dels finns 

det en explicit retorisk koppling i Laclau och Mouffes arbeten. I On Populist Reason försöker 

Laclau rehabilitera uppfattningen av retorik som blott utanpåverk.107 Istället argumenterar han 

för att de retoriska medlen inte kan särskiljas från det ideologisk-politiska innehållet utan 

istället bör uppfattas som ideologins och samhällets själva anatomi.108 Och i The Rhetorical 

Foundations of Society utvecklar Laclau sin idé om samhället som grundat på retoriska 

logiker och figurer.109 Dessutom hyser jag hopp om att den begreppsapparat som den politiska 

                                                 
102 Laclau & Mouffe 2008, s. 168. 
103 Jacques Derrida, “Structure, Sign and Play in the discourse of the human sciences”, i Writing and difference, 

London: Routledge 1978, s. 278–294.; Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion: 

vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, uppl. 2, Lund: Studentlitteratur 2008, s. 389.  
104 Bergström & Boréus 2012, s. 353ff.  
105 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 23. 
106 Ibid. s. 8. 
107 Ernesto Laclau, On populist reason, London: Verso 2007, s. 12.  
108 Ibid. s. 12–13. 
109 Ernesto Laclau, The rhetorical foundations of society, London: Verso 2014.  
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diskursteorin rymmer i viss mån kan svara mot det behov av begreppslig hjälp som Mats 

Rosengren uttrycker retorikvetenskapen lider av.110 Fairclough och hans kritiska 

diskursanalys kommer emellertid vara behjälplig i utformandet av mitt metodavsnitt.  

 

Brottet med den strukturalistiska förståelsen av meningsskapande vilar alltså hos den politiska 

diskursteorin på föreställningen om en slutgiltig fixering av betydelse. Istället antas det 

sociala inte förmöget att slutgiltigt konstituera sig själv utan uppfattas som ett fält av ständig 

kamp om betydelse strukturerat runtom ett begär efter ”en struktur som alltid är slutgiltigt 

frånvarande” vilket öppnar upp för ett ”spel i oändlighet.”111 Men om ingen slutgiltig mening 

finns att tillgå, identiteter blott är relationellt organiserade och diskurserna inte kapabla att 

någonsin totalisera meningen fullt ut, öppnar inte det upp för en godtycklig relativism? Laclau 

och Mouffe skriver apropå detta att:  

 

 Det faktum att varje objekt upprättas som ett diskursobjekt har ingenting att göra med frågan ifall 

det finns en värld utanför tanken, eller med motsättningen realism/idealism. En jordbävning eller 

en fallande tegelsten är händelser som förvisso finns, i den meningen att de sker här och nu, 

oberoende av min vilja. Men frågan om huruvida det specifika hos dem som objekt kommer att 

konstrueras som ”naturfenomen” eller som ”uttryck för Guds vrede” beror på det diskursiva fältets 

struktur. Vi förnekar inte att sådana objekt existerar utanför tanken, men vi tillbakavisar det helt 

annorlunda påståendet att objekten skulle kunna konstituera sig själva som objekt bortom alla 

diskursiva tillblivelsevillkor.112    

 

Varje diskurs upprättas följaktligen som ett försök att stoppa, reducera och dominera det 

oändliga spelet av mening. Dessa försök lyckas ofta, men aldrig fullt ut. Istället utgörs det 

sociala fältet av en mängd ofullständiga fixeringar av flödet – annars hade inte mening varit 

möjlig. Jag vänder mig nu specifikt till Laclau och Mouffe och deras politiska diskursteori.  

 

Politisk diskursteori 

Den politiska diskursteorin syftar på den teoretiska och analytiska begreppsapparat som 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe utvecklat tillsammans.113 Laclau och Mouffe inspireras 

av och vidareutvecklar fyra traditioner – Marxismen och strukturalismen/poststrukturalismen 

                                                 
110 Mats Rosengren 2014, s. 229. 
111 Laclau & Mouffe 2008, s. 168. 
112 Ibid. s. 161–162. 
113 För översiktsverk se till exempel David Howarth, Aletta J. Norval & Yannis Stavrakakis (red.), Discourse 

theory and political analysis: identities, hegemonies and social change, Manchester: Manchester University 

Press 2009.  
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samt Heideggers fenomenologi och psykoanalysen. Dessa olika traditioner förser Laclau och 

Mouffe med teorier dels om hur mening är möjlig och dels om hur organiseringen av det 

sociala är beskaffat. Centralt för dem i sin omarbetning av dessa traditioner står 

diskursbegreppet.  

 

En diskurs hos Laclau och Mouffe är resultatet av en artikulatorisk praktik.114 För att begripa 

vad det innebär behöver vi reda ut ett antal för dem centrala begrepp. Till att börja med ser de 

hela det sociala fältet som en diskursiv konstruktion.115 Det vill säga, alla sociala fenomen 

som till exempel skola, vetenskap, religion, kultur, nationalism kan bara framstå som 

meningsfulla i den mån de kan uttryckas i en eller annan diskurs. En diskurs fungerar i detta 

sammanhang som en specifik betydelsefixering av tecken. Alla tecken i en diskurs kallas för 

moment och kontrasteras mot element, det är alla de andra potentiella betydelsefixeringar som 

inte getts inträde till diskursen varför de är oartikulerade.116   

 

Moment är alltså de tecken som har artikulerats och således tillskrivits mening i den aktuella 

diskursen. Deras position i diskursen har fått en bestämd, differentiell, plats som en följd av 

artikuleringen.117 Låt oss ta ett exempel. De terrorattacker som riktades mot USA i september 

2001 framställdes, och framställs fortfarande, som en akt av ren ondska och fundamentalism 

utfört av ’frihetens fiender.’ Meningen som fixerades av diskursens moment framställde 

handlingarna som irrationella och utslag av ren ondska. Därtill kom terrorismbegreppet 

genom en serie av ekvivalenser och metonymiska glidningar att knytas till den muslimske 

terroristen i såväl media, politisk och akademisk diskurs vilket i sin tur skisserade riktlinjerna 

för en mer aggressiv utrikespolitik från USA och dess allierades sida.118 Vad som inte gavs 

inträde i diskursen var att förstå dessa terrorakter som ett rationellt politiskt medel (element) 

för att uppnå en politisk förändring – freda det egna ’folket’. Det innebär inte att ursäkta dessa 

hemska handlingar, utan snarare att förstå dem som del av en obestämd, eller snarare 

överbestämd, socio-politisk kontext vilket möjliggör andra typer av politiska betydelser och 

reaktioner.  

 

                                                 
114 Laclau & Mouffe 2008, s. 105.  
115 Ibid. s. 113.  
116 Ibid. s. 157–158. 
117 Ibid. s. 161. 
118 Sven-Eric Liedman, Från Platon till kriget mot terrorismen: de politiska idéernas historia, uppl. 14, 

Stockholm: Bonnier 2012, s. 315–328; Sara Ahmed, Vithetens hegemoni, Hägersten: Tankekraft 2011, s. 83. 
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Men diskursens bestämda platser (moment) är alltid sköra konstruktioner vars existens hela 

tiden hotas att undergrävas av elementen från det diskursiva fältet. Element är de tecken det 

råder mångtydighet om, vars mening inte har fixerats av diskursen. Det är alltså genom 

artikuleringen som elementen reduceras på mening genom att de förbinds i relationer till 

varandra och kan ta på sig funktionen av moment men ”övergången från ’elementen’ till 

’momenten’ genomförs aldrig fullständigt.”119 Det är just fixeringens omöjlighet som är 

artikuleringens möjlighetsvillkor. Laclau och Mouffe skriver: ”Om kontingens och 

artikulering är möjliga, så beror det som vi skall se på att ingen diskursiv formering är en 

suturerad totalitet och att elementens förvandling till moment aldrig är fullständig.”120 

Momenten bör därför förstås som fixerade element och därför alltid möjliga att reartikulera 

inom andra betydelserelationer. Potentialen att förbinda och artikulera de olika elementen i en 

annorlunda kedja är alltså alltid inskriven i momentens möjlighetsvillkor och det diskursiva 

fältet är platsen för de oartikulerade eller undantryckta potentialerna.   

 

På en textnära nivå kommer jag undersöka hur olika momentrelationer upprättas i mitt 

material. För att beteckna hur en sådan textnära relationsförbindelse upprättas kommer jag ta 

hjälp av begreppet signifikantkedja. Signifikantkedja betecknar hur tecken knyts samman i 

texter, men även diskurser, så att en positiv mening uppstår som ett resultat av tecknens 

relationer. Signifikantkedjan följer alltså en annan meningslogik än den differentiella i den 

meningen att väl inom diskursen kan tecken tillskrivas mening inte bara utifrån vad de inte är 

utan även utifrån vilka innebörder som ett visst tecken associeras med. Skillnaden mellan text 

och diskurs är viktig. Vi vet att Laclau och Mouffe menar att de teckenrelationer som gäller 

inom språket också gäller för andra praktiker. Likväl befinner sig diskurser på en annan nivå 

än vad en specifik text gör. Det går därför att skilja mellan en diskursiv och en lingvistisk 

nivå. Diskurser formerar vårt sätt att tänka, tolka och värdera verkligheten medan tal och 

debattartiklar snarare bör uppfattas som exempel på en större mer allomfattande diskursiv 

ordning. Vad detta får för praktiska konsekvenser i analysarbetet återkommer jag till i 

metodavsnittet.  

 

Men om rörelsen mellan element och moment aldrig helt lyckas hur kan då mening 

överhuvudtaget uppstå? Diskursteorin introducerar det Lacanska begreppet nodalpunkt 

                                                 
119 Laclau & Mouffe 2008, s. 165. 
120 Ibid. s. 159. 
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för att besvara denna ovisshet. Dessa tecken är priviligierade inom diskursen. De organiserar 

och ger de andra tecknen mening.121 I en nationell diskurs är ’folket’ ett exempel på en sådan 

priviligierad nodalpunkt.122 I vårt tidigare exempel kan vi uppfatta islamistisk terrorism123 

som en nodalpunkt som ger mening åt en serie utbrott av våldshandlingar. Nodalpunkterna är 

de tecken som stoppar flödet av differenser i ett försök att konstruera ett centrum och 

utkristalliserar således kedjan av betydelserelationer mellan diskursens moment.124 Låt oss ta 

hjälp av Yannis Stavrakakis förklaring av nodalpunkter och signifikantkedjor för att illustrera 

hur detta går till: 

 

These signifiers [nodalpunkterna] fix the meaning of whole chains of signifiers. [T]hus meaning is 

produced in relations between signifiers through the establishment of certain points de caption. 

Since it is indeed impossible to attach a definite signification to a signifier, what the point de 

capiton does is link signifiers to signifiers.125     

 

En flytande signifikant, till skillnad från en nodalpunkt, är istället när det råder ambiguitet vad 

gäller tecknets betydelse. Vi vet sedan tidigare att ”svenska värderingar” har kvalificerat sig 

just som en flytande signifikant. Tillfället då en flytande signifikant upphör att vara 

mångtydig är också precis när den istället bör förstås som en nodalpunkt.126 Vad som står på 

spel i den politiska terrängen är att försöka knyta de flytande signifikanterna till sitt politiska 

projekt i syfte att hegemonisera meningen hos dessa tecken. Vi behöver nu redogöra för 

hegemonibegreppets logiker.  

 

Hegemoni och den tomma signifikanten 

Hegemoni är en form av politisk relation som betecknar den lyckade artikulationen av olika 

identiteter och deras intressen till ett gemensamt politiskt projekt. Hegemoniska formationer 

är resultaten av dessa försök – resultatet manifesteras i en ny form av common sense.127  

 

                                                 
121 Ibid. s. 168. 
122 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 33. 
123 Islamistisk terrorism är en problematisk beteckning i sig. Framför allt för att islamism betecknar en hel 

trosinriktning inom islam som inte har något som helst att göra med den serie av terrorbrott som personer ur den 

våldsorienterade salafistiska miljö genomfört. Likväl är det denna benämning som turneras i medial och politisk 

diskurs för att förklara utbrott av en viss typ av våld. Se Mattias Gardell, ”Inledning”, i Den ensamme 

terroristen?: om lone wolves, näthat och brinnande flyktingförläggningar, Mattias Gardell, Heléne Lööw & 

Michael Dahlberg-Grundberg, Stockholm: Ordfront 2017, s. 18.  
124 Laclau & Mouffe 2008, s. 168. 
125 Yannis Stavrakakis, Lacan and the political, London: Routledge 1999, s. 60.  
126 Laclau 1990, s. 28. 
127 Ibid. s. 201; David Howarth & Yannis Stavrakakis, “Introducing discourse theory and political analysis” i 

Howarth, Norval & Stavrakakis 2009, s. 15. 
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Via en omläsning av Antonio Gramsci lyfter Laclau och Mouffe in detta begrepp i sin teori 

för att ta sig bortom marxismens klassreduktionism och erkänna politikens pluralism.128 

Genom att klargöra hur politiska existenser inte nödvändigtvis behöver ta sig uttryck i form 

av klassallianser kan hegemonibegreppet förklara hur andra politiska identiteter, till exempel 

feministiska, miljöförespråkare eller nationalistiska, kan mobiliseras.  

 

På samma sätt som en diskurs är ett resultat av en artikulation kan vi förstå en lyckad 

hegemonisk formering som en stabilisering eller etablering av en diskursiv konstruktion.129 Vi 

kan förstå en hegemonisk formering som en slags horisont som neutraliserar en konfliktfylld 

terräng och mot vilken en entydig förståelse kan uppenbaras. Därför inbegriper hegemoniska 

formeringar alltid ett visst mått av våld i den meningen att den nödvändigtvis måste stänga ute 

andra tänkbara förklaringar för att kunna etablera sig. Den hegemoniska artikulationen kan 

betraktas som fullbordad om den lyckas undantrycka fältets antagonismer genom att definiera 

och stabilisera fältets nodalpunkter.130   

 

Hegemoni betecknar således en typ av överordnade diskurser. För att fortsätta vårt exempel 

kan vi betrakta säkerhetsdiskursen som en hegemonisk reaktion mot de utbrott av terror som 

riktats mot västerländska demokratier. Reaktionerna över, attityderna till och rättsliga 

åtgärderna mot denna form av terrorism har rationaliserats inom en säkerhetsmissionerande 

diskurs. Det har uppenbart lett till mer övervakning vid flygplatser, införande av 

gränskontroller, utdragna asylprocesser samt flera inskränkningar mot, företrädesvis, den 

muslimska befolkningen.131  

 

I Laclaus senare och självständiga arbeten har han utvecklat hegemonilogiken genom att tala 

om tomma signifikanter (empty signifiers). Som vi sedan tidigare vet är samhället oförmöget 

att fullt konstituera sig själv. Det är precis denna omöjlighet som möjliggör det politiska, 

eftersom politiska projekt just syftar till att försöka fylla samhällets avsaknad av helhet, 

Laclau skriver: ”although the fullness and universality of society is unachievable, its need 

does not disappear: it will always show itself through the presence of its absence.”132 

                                                 
128 David Payne, “Chantal Mouffe & Ernesto Laclau”, i Samtida politisk teori, Stefan Jonsson (red.), Stockholm: 

Tankekraft 2015, s. 236–237. 
129 Torfing 1999, s. 101 
130 Howarth & Stavrakakis 2009, s. 15. 
131 Mats Rosengren, De symboliska formernas praktiker: Ernst Cassirers samtida tänkande, Göteborg: 

Konstnärliga fakultetskansliet 2010, s. 65.  
132 Ernesto Laclau, Emancipation(s), New York: Verso 1996, s. 53. 
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Föreställningen om ett enat samhälle är alltså bara möjlig i formen av ett omöjligt ideal och 

det är produktionen av tomma signifikanter som möjliggör den typen av ideal.133 För att 

parafrasera Laclau kan vi tänka oss att i en situation av totalt kaos är föreställningen om 

”ordning” bara närvarande i sin frånvaro och de politiska projekt som bäst lyckas framställa 

hur denna ordning kan realiseras har också möjlighet att undantrycka fältets antagonismer och 

upprätta en hegemonisk formering. Varje sådan term som kommer att beteckna samhällets 

upplevelse av brist tar på sig den tomma signifikantens funktion.134 

 

Subjektspositioner, dislokation och jouissance 

Diskursteorins föreställning om subjektet inspireras initialt av både Louis Althusser och 

Michel Foucault uppfattning om subjektet som decentraliserat och som en effekt av 

diskursen. Individen uppfattas därför varken som transcendent eller autonomt utan snarare 

interpelleras det till en eller flera subjektspositioner inom, för att tala med Althusser, 

ideologiska statsapparater135 eller produceras som effekter av olika makt-vetande relationer 

hos Foucault.136 I diskursteorins initiala uppfattning om subjektet framställs individen vara 

determinerad av de subjektspositioner som diskursen erbjuder.137 Men i Laclaus senare 

                                                 
133 Howarth & Stavrakakis 2009, s 8.  
134 Laclau 1996, s. 44. 
135 I Louis Althussers föreställning om subjektet uppträder det som en effekt av ideologins funktionssätt. 

Subjektet interpelleras in i sociala relationer som möjliggör för det ideologiska systemet att fortsätta fungera. Det 

vill säga, subjekten som interpelleras genom ideologiska statsapparater reproducerar de existerande 

produktionsförhållandena enligt Althusser. I sin essä ”Ideological state apparatuses” ger han en funktionell 

förklaring till detta. Han menar att interpellationen av subjekt gynnar det kapitalistiska systemets bevarande och 

reproduktionen av produktionsförhållandena. Men denna förståelse av subjektet, som blott en effekt av 

ideologins funktionssätt, förutsätter en fullständig och absolut ekonomisk struktur som determinerar subjektet till 

en, inom strukturen, given subjektsposition. Men som vi vet är det just strukturens entydighet som 

poststrukturalismen och Laclau och Mouffe ifrågasätter. Ofullständigheten av strukturen och bristen av 

entydighet är precis vad som omöjliggör strukturen att determinera subjektet varför den fullständiga identiteten 

som subjektspositionen syftar till att ge individen alltid kommer att misslyckas. Detta misslyckande hos 

strukturen är vad begreppet dislokation försöker konceptualisera. Se Torfing 1999, s.141; Louis Althusser, 

“Ideology State Apparatuses”, i Mapping ideology, Slavoj Žižek (red.), London: Verso 2012.  
136 Michel Foucault uppfattar inte enbart subjektet som en effekt av makt-vetande relationer utan tillskriver det 

även ett rikligt mått agens att konstituera sig själv genom en typ av sanningspraktik – parrhesia. Han kommer i 

sina sista verk att rikta fokus åt begreppet parrhesia och subjektiveringens förutsättningar som på många sätt 

nyanserar uppfattningen om att subjektet endast skulle vara en effekt av diskursers utsagor. Se Karl Lydén, 

”Efterord” i Styrandet av sig själv och andra: Collège de France 1982–1983, Michel Foucault, Hägersten: 

Tankekraft 2015, s. 378. 
137 Inom retorikvetenskapen bör vi även nämna den konstitutiva retoriken. Maurice Charlands studie av den 

nationalistiska rörelsen i Quebec är ett centralt bidrag inom denna forskningstradition. Han vidareutvecklar 

Edwin Blacks idé om hur tal producerar bilder eller personae av sin publik och argumenterar, med hjälp av 

bland annat Kenneth Burkes identifikationsbegrepp, för hur detta konstituerar publiken till vissa 

subjektspositioner. Charland argumenterar för hur vissa funktioner av diskursiva praktiker, som till exempel 

narrativ, inte bara ger en persona till publiken utan även strukturerar identiteters möjlighet till olika handlingar. 

Charland utgår från Althussers interpellationsteori och med den en annan idé om subjektets tillblivelse och vilja 

till identifikation än den som Laclau och Stavrakakis ger uttryck för nedan. Se Maurice Charland, “Constitutive 

rhetoric: the case of the peuple Québécois”, i The quarterly journal of speech vol. 73, 1987:2, s. 133–150; 

Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 22. 
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arbeten introducerar han begreppet politisk subjektivitet för att beskriva individens 

handlingsmöjlighet. På grund av de diskursiva strukturernas kontinuerliga förändringar 

uppstår det möjligheter för individen att handla genom att identifiera sig med nya 

subjektspositioner i syfte att upprätthålla en hel identitet.138  

 

Begreppet dislokation refererar till den process då strukturens, och dess olika 

subjektspositioners, tillfällighet avslöjas för individen. Denna dislokation kan skapa en 

identitetskris för individen i den mån subjektspositionerna avslöjar sin tillfällighet och 

subjektets inneboende brist. Men dislokationen möjliggör även att nya subjektspositioner 

konstrueras som individen kan identifiera sig med. På detta sätt föregår dislokationen den 

politiska subjektiviteten i och med att det är strukturens oförmögenhet att helt fixera en 

subjektsposition som tvingar individen att välja nya sätt att identifiera sig vid tillfällen då 

givna identiteter upplever en kris. Den ontologiska premissen hos denna subjektsförståelse är 

meningens tillfällighet och omöjlighet att konstitueras som en fulländad enhet. Identitet är 

därför, som Yannis Stavrakakis skriver, ”at both the personal and political levels, only the 

name of what we desire but can never fully attain.”139 Laclau kommer i sina senare verk att 

rikta sitt fokus mot psykoanalysens förståelse av identifikationsprocessen för att förstå vad det 

är som driver individen att oavbrutet försöka uppnå en full identitet. Han skriver,  

 

the key term for understanding this process is the psychoanalytic category of identification, with 

its explicit assertion of a lack at the root of any identity: one needs to identify with something [a 

political ideology or ethnic group for example] because there is an originary and insurmountable 

lack of identity.140  

 

Att subjektet lider en oöverkomlig brist är en uppfattning Laclau hämtar från psykoanalysens 

förståelse av subjektet.141 För att redogöra för denna subjektsförståelse och identifikationens 

                                                 
138 Torfing 1999, s. 56–57. 
139 Yannis Stavrakakis, “Passions of Identification: discourse, enjoyment, and European identity” i Howarth & 

Torfing 2005, s. 70.  
140 Ernesto Laclau, Making of political identities, London: Verso 1994, s. 3; citerad i Stavrakakis 2005, s. 70.  
141 Kenneth Burkes teori om identifikation utgår också från Freud och psykoanalysen. Men Burkes förståelse av 

denna process, i vilken A försöker nå consubstantiality med B, skiljer sig därvidlag att den förutsätter att A och 

B är fullt konstituerade identiteter som genom en övertygelseakt kan nå identifikation med varandra. Det vill 

säga att delen ska uppgå, genom identifikation, i helheten. Den ontologiska premissen hos Burke förutsätter 

således möjligheten av hela identiteter. Men i Stavrakakis och Laclaus läsning av Freud och Lacan är det istället 

omöjligheten hos en full identitet som stimulerar individen att på nytt identifiera sig. Det vill säga 

identifikationen hos individen syftar till att nå delen som saknas helheten. Men en fullt konstituerad identitet är 

omöjlig eftersom vad som möjliggör den är på samma gång vad som omöjliggör den – dess konstitutiva utsida. 

Till exempel har den västerländska identiteten historiskt etablerats genom att avgränsa sig mot ”barbarer”, 

”kättare” eller ”muslimer” vars gemensamma nämnare bara är negationen av den västerländska identiteten. 
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drivkrafter vänder jag mig nu till Stavrakakis förståelse av det för Lacan centrala begreppet 

jouissance. Stavrakakis har i Laclaus efterföljd försökt inkorporera den lacanska förståelsen 

av subjektet och njutningens logiker för att komplettera identiteters diskursiva 

möjlighetsvillkor med dess affektiva.142  

 

Jouissance betyder ungefär njutning i dess sexuella betydelse av ordet och överlappar på 

många sätt med Freuds föreställning om libidinala investeringar.143 Det är en form av njutning 

som är så stark och överväldigande för subjektet att den blir smärtsam. Till skillnad från 

identitetens diskursiva möjlighetsvillkor som en typ av symbolisk interpellation rör det sig här 

om en kroppslig eller känslomässig identifikation. Stavrakakis särskiljer mellan olika 

användningar av begreppet hos Lacan. Jouissance framträder dels som en respons på en 

symbolisk kastrering som sker när individen träder in i den symboliska ordningen – i språket. 

Vid denna kastrering offras en försymbolisk jouissance bestående av en mytologisk 

föreställning om individens känsla av helhet (jouissance i). Denna omvälvande erfarenhet 

skapar ett kroppsligt begär (jouissance ii) hos subjektet att återta sin försymboliska helhet. 

Denna logik vilar på antagandet att det har funnits en harmonisk enhet hos subjektet innan 

tecknet splittrade subjektet och drog in det i det eviga spelet av signifikanter. Löftet om att 

återta den försymboliska helheten upprätthålls av en fantasi som reglerar subjektets 

förhållande till detta begärsobjekt. Det fantasmatiska löftet om att återta njutningen i form av 

identitetens helhet är begärets kärna och identifikationens drivkraft som får individen att 

fortsätta identifiera sig i syfte att täcka över dess inneboende brist. Denna logik om det 

splittrade subjektet och dess begär att återta något som gått förlorat utgör grunden för socio-

politiska identifikationsprocesser i Stavrakakis läsning av Lacan.144 Företrädesvis många 

politiska projekt syftar till att artikulera det ”goda”, ”jämlika”, ”hållbara” eller ”trygga” 

                                                 
Dessa olika motstridande identiteter kan bara förenas under betydelsen att de är ”ociviliserade” och därför hotar 

den västerländska identiteten. Den västerländska identiteten etableras således i konfrontation mot dess 

konstitutiva utsida som på samma gång möjliggör den men också omöjliggör dess fullkomlighet. Däremot kan 

den fulländade identiteten, med hjälp av en fantasi, framställas som möjlig att nå för subjektet. Denna 

ontologiska premiss kan, tillskillnad från Burkes, därför förklara varför vi fortsätter att identifiera oss; subjektets 

brist och oundvikliga misslyckande är nämligen själva möjlighetsvillkoret för identifikationen som sådan. Se 

Kenneth Burke, A rhetoric of motives, Berkeley: University of California Press 1969, s. 20f; Torfing 1999, s. 

124–125.  
142 Jouissance är franska och betyder ungefär njutning eller tillfredställelse. På engelska brukar det översättas till 

enjoyment, om det översätts, men eftersom jouissance har en sexuell innebörd i franskan som engelskan saknar 

brukar det ofta inte översättas från franskan. Betydelsen av och innebörderna hos begreppet kommer under 

Lacans tänkande att skifta och intar en alltmer central roll först senare i hans tänkande. Se Dylan Evans, An 

introductory dictionary of Lacanian psychoanalysis, New York: Routledge 1996, s. 93; Stavrakakis 2005, s. 70. 
143 Yannis Stavrakakis & Nikos Chrysoloras, “(I can’t get no) enjoyment: Lacanian theory and the analysis of 

nationalism”, i Psychoanalysis, Culture & Society, 2006:11, s. 146ff. 
144 Ibid. s. 151; Stavrakakis 2005, s. 73.  
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samhället och på så vis framställa sig som det begärsfyllda objektet för individen – det som 

utlovar helhet och njutning. Detta är därmed den ena sidan av hur fantasin reglerar hur 

subjektet ska få tillgång till begärsobjektet. Men samtidigt rymmer det fantasmatiska löftet 

också en mer aggressiv dimension. En fantasi som förklarar varför njutningen och helheten 

förlorades. Denna fantasi projicerar individens konstitutiva brist på den andre som stal 

begärsobjektet ifrån oss. Denna andre fantiseras ha direkt tillgång till sitt begärsobjekt. Det 

vill säga den andre fantiseras njuta gränslöst av sitt/vårt begärsobjekt.145 Slavoj Žižek 

illustrerar detta genom hur juden i den nazistiska fantasin påstods få enorm tillfredställelse av 

att förstöra Tyskland och att samla på sig av dess rikedomar.146 

 

Denna dimension av fantasmatiskt löfte tillsammans med den första utgör en ännu starkare 

appell och kan hjälpa oss förklara olika identiteters motståndskraft och övertygande förmåga i 

den mån den lovar en lösning på den ständigt närvarande bristen hos individen. Denna 

förståelse av en spänning mellan njutning och smärta är vad som kännetecknar begreppet 

enligt Stavrakakis.147 Han beskriver jouissance som en knut som delas och hålls samman av 

dessa två krafter. Med hjälp av dessa logiker kommer jag undersöka hur olika 

subjektspositioner artikuleras i mitt material och hur de får stöd av en fantasi om ett löfte att 

återta sin förlorade njutning. I nästa avsnitt avgränsar jag vilka diskurser min studie 

analyserar. Efter det övergår jag till metodavsnittet i strängare mening.  

 

Konstruktionen av mitt studieobjekt 

Diskursanalyser analyserar alltså diskurser. Men diskurser är inte något objektivt existerande 

som analysens syftar till att identifiera utan snarare en analytisk konstruktion. Det är alltså jag 

som konstruerar och definierar min studies diskurs. Men hur kan jag veta vilken diskurs det är 

mitt empiriska material är ett uttryck för? Jørgensen och Phillips argumenterar för att 

forskaren får relatera sitt empiriska material till hur den tidigare forskningen har avgränsat 

och konstruerat olika diskurser.148 Jag tolkar talet om svenska värderingar som en del av den 

nationella diskursen eftersom det förhandlar om vad som är och inte är svenskt, om 

utmärkande egenskaper hos svenska befolkningen och varför det är viktigt att slå vakt om 

dessa egenskaper. Talet om svenska värderingar blir egentligen bara meningsfullt inom en 

                                                 
145 Slavoj Žižek, The sublime object of ideology, London: Verso 2008, s. 212.  
146 Slavoj Žižek, Tarrying with the negative Kant, Hegel, and the critique of ideology, Durham: Duke University 

Press 1993, s. 206.  
147 Stavrakakis 2005, s.73f. 
148 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 137. 
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föreställning om en nation och om ett till den hörande folk med vissa egenskaper. Men 

svenska värderingar artikulerar även en universell etisk diskurs som jag visat ovan och vad 

som står på spel är således en typ av hybridisering eller, för att tala med Fairclough, en 

interdiskursivitet.149   

 

Vad är då en nation? Nationsbegreppet har en lång idéhistoria vilken jag inte har utrymme för 

att redogöra för här men generellt sett består nationsidén av en bestämd föreställning om hur 

världen är och bör vara inordnad. Att den består av ett antal nationalstater med ett suveränt 

folk som utgör en politisk och/eller kulturell enhet.150 Men nationer är inte något som alltid 

funnits utan har snarare skapats genom olika politiska och språkliga praktiker. Till exempel 

behövde de potentiella nationella folken medvetandegöras som politiska subjekt för att kunna 

uppfatta sig själva som ”fransmän”, ”danskar” eller ”svenskar”. Winther Jørgensen och 

Phillips redogör för två dominerande teorier om den nationella idén – den politiska och den 

kulturella. Den politiska utgår från att nationen utgörs av ett folk som bor inom ett visst 

område och som blir nationella medborgare om de svär trohet till den nationella staten. Denna 

teori om den nationella idén brukar även kallas subjektiv eftersom den utgår från att individen 

själv väljer att identifiera sig med den nationella staten. Den kulturella idén om nationen 

baserar istället medborgarskapet på en gemensam kultur och ett gemensamt språk. Denna 

teori om nationen brukar kallas objektiv eftersom medlemskapet inte är en fråga om 

självständigt val – delar du kulturen och talar nationens språk är du medlem av nationen vare 

sig du valt det eller inte.   

 

Ett tredje sätt att uppfatta nationen som idé är att förstå den som en diskursiv konstruktion. 

Det gör det möjligt att undvika att förstå nationen och dess folk som en objektiv kulturell och 

språklig enhet och samtidigt avstå från att reducera den till en fråga om individuellt val.  

Utifrån en sådan förståelse av nationer som diskursiva konstruktioner kan analysen fokusera 

på vilken nationell förståelse och vilken idé om folket som konstrueras i materialet. Det är 

denna uppfattning om vad en nation är jag kommer att utgå från.  

 

Väl inom den nationella diskursen kan sedan flera olika diskurser operera. I slutändan är det 

ens analytiska fokus som avgör var gränserna mellan olika diskurser går eller snarare hur 

                                                 
149 Norman Fairclough, Discourse and social change, Cambridge: Polity 1992, s. 232. 
150 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 155.  
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olika diskurser inom samma terräng strider om tolkningsföreträde.151 På en generell nivå kan 

vi tala om ett antal nodalpunkter som organiserar den nationella diskursen och gör de övriga 

momenten meningsfulla. En nodalpunkt inom den nationella diskursen är nationen. Som jag 

redogjorde för ovan finns det olika konkurrerande idéer om vad det är som utmärker en nation 

och i den meningen kan den ta på sig funktionen av en flytande signifikant om vilken olika 

förståelser av nationsbegreppet strider om hegemoni. Men skolor, myndigheter, militär och 

andra samhälleliga institutioner får sin mening genom sitt förhållande till nationen som idé 

och på det sättet fungerar nationen som nodalpunkt i den nationella diskursen. En annan 

nodalpunkt som fixerar den nationella diskursen är folket. Utifrån idén om ett nationellt folk 

som politiskt subjekt blir det möjligt att tänka sig medborgaren med en uppsättning rättigheter 

och skyldigheter och att dessa medborgare utgör en specifik gemenskap med ett antal särdrag. 

Mot det nationella folket står andra nationella folk, men också den nationella andre som vill 

bli en del av viet – invandraren. Integration som process förutsätter att det finns ett värdland, i 

detta fall Sverige, till vilket integrationen åsyftar och utkrävs. Därför uppfattar jag 

”integrationstänkandet” som en del av den nationella diskursen. Men denna nationella diskurs 

är inte ensam om att strida om invandrarens rättigheter. Vid sidan av den nationella diskursen 

framkallas även en mer universell diskurs om mänskliga rättigheter och universella 

värderingar inom talet om svenska värderingar. Jag urskiljer att talet om svenska värderingar 

alltså utspelar sig inom dessa två diskurser. Hur jag kommer gå tillväga för att besvara mina 

forskningsfrågor redogör jag för i nästa avsnitt.  

Metod 

Nu har jag redogjort för hur diskursteorin växte fram, ett antal centrala begrepp inom den och 

hur de relaterar till varandra. Tanken med följande avsnitt är att beskriva hur jag kommer 

använda dessa begrepp i analysen.  

 

Diskursteorin har stundtals kommit att framställas som en rad standardiserade begrepp som 

kan appliceras i socio-politiska analyser. En sådan förståelse befarar jag kan leda till en viss 

mekanisering av diskursteorin vilket såklart löper stick i stäv mot deras politiska projekt.152 

Ett diskursteoretiskt svar mot denna problematik är att låta kategorierna inom diskursteorin 

                                                 
151 Ibid. s. 136–137. 
152 Payne 2015, s. 233ff. 
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vara öppna för modifikation av det empiriska materialet och inte inordna all analys under 

tvingande metodologiska tillvägagångssätt. Istället försöker diskursteorin artikulera sina 

begrepp inom ramarna för varje unik studie.153 Därför menar till exempel David Howarth att 

de teoretiska logikerna och begreppen måste stå öppna för att modifieras utifrån varje specifik 

tillämpning.154 Det lämnar mig både med en frihet för hur jag låter de diskursteoretiska 

logikerna jag ovan beskrivit gå i dialog med mitt material men också med vissa svårigheter. 

Dels med anledning av frånvaron av att en etablerad metod, dels med anledning av att mitt 

material skiljer sig väldigt mycket från den typ av material Laclau och Mouffe vanligtvis 

analyserar. Det väcker ett antal frågor. Hur kan till exempel mitt avgränsade material hävda 

något om diskursiva tendenser? På vilken analysnivå befinner sig begreppen element och 

moment? På vilket sätt kan jag tala om hegemoni i talet om svenska värderingar? En mer 

etablerad och textorienterad diskursanalytisk metod är Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Fairclough hävdar uttryckligen att hans metod främst är framtagen för att 

analysera massmedietexter varför jag finner det relevant att jämföra hans metod med den 

diskursteoretiska i syfte att konstruera min egen.155  

 

Faircloughs diskursanalys opererar på tre nivåer: en textnivå, en diskursiv nivå och en social 

nivå där varje fall av text eller tal går att analysera utifrån dessa tre dimensioner.156 

Textanalysen syftar till att visa hur diskurser manifesteras genom lingvistiska kännetecken i 

specifika texter eller tal genom till exempel ordval och tonalitet. Den diskursiva nivån 

fokuserar på hur texter produceras och konsumeras. Det vill säga hur texten bygger på 

befintliga diskurser och genrer i sin specifika framställning och hur mottagarna av texten 

också använder sig av befintliga diskurser för att konsumera och tolka texterna eller 

yttrandena.157 Den sociala praktiken består enligt Fairclough, till skillnad från Laclau och 

Mouffe, av både diskursiva och icke-diskursiva komponenter. Fairclough uppfattar inte 

diskurser som allomfattande utan avgränsar dem mot andra typer av sociala praktiker som till 

exempel ”familj” och ”skola” varför analysen kräver en vidare social eller kulturell teori, som 

kan redogöra för dessa andra sociala praktikers funktionssätt, för att kunna genomföras.158 Jag 

kommer inspireras av det analytiska tillvägagångssättet hos Fairclough genom att först utgå 

                                                 
153 Howarth 2005, s. 322. 
154 Howarth & Stavrakakis 2009, s. 5. 
155 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 71. 
156 Ibid. s. 70ff.  
157 Fairclough 1992, s. 65. 
158 Ibid. s. 65–66. 
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från vad som sker i texterna för att med hjälp av de tolkningarna säga något på en mer 

diskursiv nivå. Den tredje dimensionen hos Fairclough saknar grund om den översätts till 

diskursteorin. Men förhållandet mellan den specifika texten, eller artikulationen, och 

diskursen är likafullt giltig. Denna rörelse från de konkreta texterna till den diskursiva nivån 

gör jag dels genom att jämföra texterna och se vilka likheter som går att urskilja genom att 

identifiera liknande kännetecken som uttrycks i respektive text. På så sätt blir det möjligt att 

säga något mer övergripande om summan av mitt material för att sedan relatera detta till den 

tidigare forskningen. Hur det mer specifikt tar sig uttryck redogör jag för i nästa avsnitt som 

syftar till att tydliggöra relationen mellan mina forskningsfrågor, min teori och min analys.  

 

Forskningsdesign  

Mitt generella metodologiska angreppssätt kommer vara jämförande. Dels mellan de olika 

partiledarnas tal och debattartiklar men även mellan samma partiledares respektive inlägg, 

dels mellan de politiska inläggen och de mediala reaktionerna men också inom de mediala 

reaktionerna. Vad gäller min första forskningsfråga innebär det att jag kommer undersöka 

vilka innebörder ”svenska värderingar” tillskrivs i de olika materialen. Enligt diskursteorin är 

det just genom hur olika tecken relateras till varandra som vi kan återfinna dess innebörd. 

Därför kommer jag undersöka inom vilken kedja av andra element svenska värderingar 

inordnas och vilka egenskaper som knyts till ordet. Dessutom uppstår mening differentiellt 

och i relation till vad tecknet svenska värderingar inte är, det vill säga vad det kontrasteras 

mot. Inledningsvis definierade jag svenska värderingar som en flytande signifikant. En 

flytande signifikant urskiljs genom att identifiera det eller de tecken, till exempel enstaka ord, 

i diskursen som tillskrivs en mångfald betydelser. De olika betydelserna kan som vi har sett 

vara ”våra grundlagar” eller ”FNs deklaration om mänskliga rättigheter” vilka bör förstås som 

diskursens element.159 I den mån det uppstår entydighet mellan de olika utsagornas element i 

relation till svenska värderingar kommer jag urskilja dem som olika moment.  

  

Vad gäller min andra forskningsfråga som syftar till att undersöka materialet utifrån hur 

problemen med svenska värderingar framställs, dess orsaker och hur lösningarna presenteras  

kan det tillvägagångssättet i sig ses som ett analysverktyg som lämpar sig väl inom 

diskursanalysen.160 Genom att undersöka hur problem, dess orsaker och lösningar konstrueras 

                                                 
159 Kinberg Batra 2016. 
160 Bergström & Boréus 2012, s. 388.  
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i texterna framträder den föreställningsvärld som rationaliserar den praktiska politikens 

utformning. Detta kommer jag undersöka genom att se vilka återkommande moment som 

artikuleras i denna kedja av problem – orsaker – lösningar. Ett element är alltså diskursens 

tecken. Entydiga tecken kallas för moment. Jag är intresserad av de återkommande elementen 

i de olika utsagorna och om de framstår som entydiga, det vill säga om dess betydelse fixeras 

så att de framstår som moment. Detta är min stipulativa definition av begreppen som varit 

nödvändig att fastställa för att kunna använda dem i analysen.161 Jag kommer undersöka vilka 

element som artikuleras inom varje del av kedjan problem – orsaker – lösningar. Men det är 

först i och med rörelsen från element till moment som analysen går från textanalys till 

diskursanalys. På detta sätt inspireras jag av Faircloughs metod i min operationalisering av 

diskursteorin.   

 

Problembeskrivningarna kan också säga oss något om hegemoni. När ett antal förklaringar 

blir förhärskande bidrar de också som en följd till att tränga ut andra möjliga förklaringar.  

I den mån det råder konsensus mellan de olika utsagornas skildringar av problem – orsak – 

lösningar kan eventuellt en hegemonisk formation vara förhärskande medan i den mån det 

råder strid om problembeskrivningen, dess orsaker och lösningar kan vi tala om en öppen 

antagonism. Min användning av hegemonibegreppet försöker alltså fånga in huruvida det 

upprättas konsensus mellan de olika utsagorna om problem – orsaker – lösningar.162 

Dessutom analyserar jag hegemoniska formationer genom att identifiera diskursens tomma 

signifikant eftersom kampen om att upprätta en hegemonisk formering i hög grad handlar om 

att utge sig för att fylla samhällets konstitutiva brist.163 Så genom att undersöka kring vilket 

tecken begäret till fulländning tar sig uttryck i de olika utsagorna går det möjligtvis att skönja 

hur en viss typ av politik försöker legitimera sig själv.  

 

I konstruktionen av problembilden skapas också olika subjektspositioner i relation till dessa 

problem. Detta analysverktyg hjälper mig således också att besvara den tredje frågan: Vilken 

typ av vi och de artikuleras i talet om svenska värderingar och vilken typ av politik 

legitimerar den? Denna del av analysen syftar till att identifiera vilka politiska subjekt som 

                                                 
161 Med det sagt innebär det inte att det nödvändigtvis är de enda förståelserna av dessa begrepp hos Laclau och 

Mouffe men, precis som David Howarth uppmanar till, behöver varje specifik studie artikulera diskursteorins 

begrepp inom ramen för den specifika studiens förutsättningar. Howarth & Stavrakakis 2009, s. 5. 
162 Här inspireras jag av Winther Jørgensens och Phillips presentation av begreppet: Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 44. 
163 Laclau 1996, s. 53. 
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pekas ut i talet om svenska värderingar. Först urskiljer jag de mest relevanta 

subjektspositionerna som strukturerar materialet genom att se vilka aktörer som tilltalas och 

impliceras. Sedan undersöker jag vilka handlingar, egenskaper och uppmaningar som knyts 

till de olika subjektspositionerna. Till metodisk hjälp har jag signifikantkedjor och den 

differentiella logiken. Signifikantkedjor upprättas när ett antal olika betydelser av ett 

fenomen, i det här fallet subjektspositioner, knyts samman inom diskursen och etablerar en 

meningsfull subjektsposition. Vid sidan av denna logik etableras också subjektspositionerna 

differentiellt i relation till vad de inte är.164 Genom min analys av vilka handlingsmönster som 

fördöms respektive uppmuntras kan utsagornas likheter eller olikheter tolkas som tecken på 

en hegemonisk formation alternativt uppvisa att det råder oenighet och antagonism mellan de 

olika utsagorna.  

 

Nästa avsnitt preciserar vilket material jag analyserar, vilka avgränsningar och val jag gjort 

samt hur jag värderar de olika materialens inbördes relationer. 

Material   

Intensiteten i talet om värderingar i svensk politik varierar. Under 2016 intensifierades detta 

tal oerhört. En enkel sökning på ”svenska värderingar” i mediearkivet får illustrera denna 

ökning; under 00-talet och fram till 2015 överskrider inte antalet träffar femhundra stycken, 

under 2016 renderar det i långt över tretusen för att sedan sjunka till knappt sjuttonhundra 

under 2017 och 2018.165 En delförklaring till att detta tal intensifieras hänger samman med 

nyhetsrapporteringen från Köln från nyårsnatten och liknande rapporter från ett antal platser i 

Sverige där just värderingar blev det alternativ svenska politiker fastnade för i syfte att 

förklara och rationalisera dessa händelser. I juni 2016 stiger antalet träffar klart i relation till 

föregående månader för att sedan nå sin absolut högsta siffra (136) under juli månad. I augusti 

och september faller siffran men är fortsatt relativt hög för att sedan minska ännu mer till 

slutet av året med undantag för december då siffran stiger igen. En delförklaring till varför 

siffran stiger igen i december är högst sannolikt att media då ägnar sig åt årsresuméer och 

tillbakablickar som återupplivar populära och viktiga teman under det gångna året.  

 

                                                 
164 På detta sätt uppmuntrar Winther Jørgensen & Phillips att det går att operationalisera diskursteorins 

subjektspositioner analytiskt: Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 58. 
165 Senaste sökningen i Retriver gjordes 15 november 2018.  
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Skälet till varför talet om de svenska värderingarna stiger under sommaren med start i juni har 

flera orsaker. En förklaring är att den 6 juni firar Sverige nationaldag – vilket är ett tillfälle för 

nationella praktiker och ritualer av olika slag. I juli äger dessutom politikerveckan i 

Almedalen rum där vanligtvis samtliga partiledare håller tal och media rapporterar intensivt. 

De teman som lyfts under Almedalen kommer således att debatteras i tidningar, 

nyhetsprogram och i sociala medier.   

 

För att återkoppla till mitt syfte som driver uppsatsen vill jag undersöka betydelsen hos och 

olika funktioner av talet om svenska värderingar. Jag intresserar mig i denna uppsats därför 

för två debattbidrag inom talet om svenska värderingar. Dels de politiska uttalandena dels de 

mediala reaktionerna av talet om svenska värderingar. Det är två tongivande röster inom 

diskursen som har stor betydelse för begripliggörandet av fenomenet.  

 

Det är i synnerhet fyra partier som kommer att mobilisera svenska värderingar som en politisk 

kategori. Det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och 

Kristdemokraterna. Övriga partier ger sig inte in i denna diskussion i samma utsträckning som 

dessa partier.166 Det har varit vägledande i mitt val av material. Jag har valt ut debattartiklar 

och tal från respektive partiledare som specifikt artikulerar temat om svenska värderingar. Det 

lämnar mig med Anna Kinberg Batras Sommartal, Kinberg Batras, Löfvens, Busch Thors och 

Åkessons Almedalstal. Därtill har var och en av dessa politiker skrivit en debattartikel om 

temat – Kinberg Batra har till och med skrivit två.167 Därtill kom partiledardebatten 15 juni, 

som stängde riksdagsåret 2015/2016, att präglas av talet om svenska värderingar varför jag 

också har undersökt den. Samtliga debattartiklar från de folkvalda tillsammans med talen och 

partiledardebatten utgör således mitt primära analysmaterial.   

 

Därtill vill jag undersöka hur media förhåller sig till detta tema. Nyhetsrapporteringen 

påverkar inte bara en frågas aktualitet utan även opinionens kunskaper och åsikter i frågan.168 

Mitt urval baseras på rikstäckande tidningar och dess ideologiska hemvist. Skälet till att jag 

                                                 
166 Jan Björklund har också talat om svenska värderingar, men under Almedalen 2016 ägnade han stora delar av 

talet åt EU:s fortsatta utveckling i efterdyningarna av Brexit och utöver det har jag inte kunnat samla något 

representativt material för Björklunds inlägg i debatten.  
167 Hennes första debattartikel ”Svenska värderingar behöver försvaras” skriver hon tillsammans med Andreas 

Norlén men jag kommer av utrymmesskäl fortsättningsvis att enbart hänvisa till Kinberg Batra eftersom det är 

hon som förenar Moderaternas olika bidrag i talet om svenska värderingar.  
168 Jesper Strömbäck, Felicia Andersson & Evelina Nedlund, Invandring i media – Hur rapporterade svenska 

tidningar 2010–2015?, Delegationen för migrationsstudier (Delmi), Stockholm: Elanders Sverige AB 2017:6, s. 

iii. 
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valt rikstäckande eller storstadstidningar kan ifrågasättas med tanke på det nya sätt vi 

använder nyheter och den så kallade traditionella tryckta pressens tynande tillvaro. Men dessa 

två plattformar är inte åtskilda. I stor utsträckning delas och kommenteras fortfarande 

tidningars nyhetsrapportering i de sociala medierna. Därför påverkas den offentliga 

diskussionen fortfarande i hög grad av de etablerade tidningars inlägg.169 

 

Jag har valt att begränsa urvalet till sommarens tre månader eftersom det är under denna 

period min sökning renderar flest träffar – totalt 239 stycken. Efter detta har jag, månad för 

månad, gått igenom samtliga artiklar och avgränsat mig till ledare och debattartiklar som 

uttryckligen berör talet om de svenska värderingarna. Vad som förenar ledare och 

debattartiklar är deras mer uppenbart ideologiska åsikter och positioner i frågan i jämförelse 

med exempelvis ett referat, nyhetsartikel eller annan typ av mediegenre. Valet av denna genre 

kan därför återge vilka etablerade ståndpunkter som artikulerades i det offentliga samtalet om 

svenska värderingar. Av utrymmesskäl har jag valt ut två bidrag från de fem största 

tidningarna i Sverige som adresserar talet om svenska värderingar under sommarens tre 

månader. Detta material fungerar som ett sidomaterial till det förra som hjälper mig att 

kontextualisera de politiska utsagorna. Därför kommer jag inte hantera dessa två 

materialbidrag likvärdigt. Det förra kommer primärt vara analysens fokus, det senare hjälpa 

mig att diskutera resultaten av analysfynden. Härnäst följer det första analysavsnittet.    

Analys – talet om svenska värderingar 

Analysens disposition  

I analysens första del svenska värderingar som flytande signifikant undersöker jag de politiska 

utsagorna i syfte att besvara den första forskningsfrågan om vilka innebörder som knyts till 

svenska värderingar. I analysens andra del Det splittrade Sverige kommer jag undersöka hur 

problemen med brist på svenska värderingar framställs i de olika politiska utsagorna, vilka 

orsaker som pekas ut och vilka åtgärder som beskrivs kunna lösa denna problematik. Det 

besvarar min andra forskningsfråga. Den tredje delen av analysen Den nationella 

gemenskapen och det starka samhället undersöker vilka subjektspositioner som kommer till 

uttryck i materialet och vilket vi och de som artikuleras vilket svarar mot den tredje 

forskningsfrågan. Efter dessa tre analyskapitel följer ett diskussionsavsnitt som relaterar de 

                                                 
169 Ibid. 
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politiska utsagorna till de mediala reaktionerna av talet om svenska värderingar och diskuterar 

analysens resultat.  

 

Svenska värderingar som flytande signifikant  

Under denna del av analysen är mitt syfte att besvara min första forskningsfråga: Vilka 

innebörder tillskrivs begreppet svenska värderingar? Inledningsvis definierade jag svenska 

värderingar som en flytande signifikant. Den politiska diskursteorins utgångspunkt är att det 

sociala utgörs av en ständigt närvarande och konstitutiv antagonism där ingen diskurs kan 

definiera ett teckens slutgiltiga mening. Istället råder en ständig kamp mellan olika 

definitioner och förståelser som försöker stoppa tecknens glidning i syfte att framställa 

världen på sitt bestämda sätt. Dessa framställningar får sociala konsekvenser eftersom de 

uttrycker olika prioriteringar och gör vissa typer av handlingar nödvändiga och andra 

otänkbara. Flytande signifikanter är de tecken inom och mellan diskurser det råder öppen 

kamp om och där en mångfald betydelser strider mot varandra. Att undersöka hur olika partier 

försöker appropriera begreppet svenska värderingar och knyta det till sitt politiska projekt kan 

därför ge oss ledtrådar till hur olika politiska åtgärder etableras och legitimeras.  

 

Utifrån läsningen av mitt material går det att återge ett antal olika innebörder som begreppet 

svenska värderingar tillskrivs hos de olika partiledarna. Först kan vi undersöka hur 

Moderaterna och Anna Kinberg Batra kommer ge mening åt begreppet. Anna Kinberg Batra 

var den första partiledaren som framhöll behovet av försvar för svenska värderingar. I två 

artiklar, ett sommartal och ett Almedalstal kom hon att framställa den främsta politiska 

konflikten som en mellan svenska och fundamentalistiska värderingar. Hos Anna Kinberg 

Batra kommer svenska värderingar dels att beteckna en uppsättning värderingar i allmänhet 

såsom Europakonventionen och de mänskliga rättigheterna men det gäller i synnerhet två av 

dem – den individuella friheten och jämställdheten. Dessa två värderingar utmärker Sverige 

enligt henne. Hon baserar detta på den studie i värderingar, World Value Survey, som 

publicerades under våren 2016.170 Studien visar att Sverige är ett av de mest sekulära och 

individualiserade länderna i världen.  

 

Därtill får vi reda på i hennes sommartal att ”här värnar vi också demokrati, jämställdhet och 

respekten för varandra […] Vi kommer aldrig kompromissa om våra gemensamma 

värderingar.” En av dessa gemensamma värderingar är tolerans, Kinberg Batra säger:  

                                                 
170 Kinberg Batra 2016. 



 

43 

 

 
Det innebär inte att du får göra vad som helst i religionens namn. I Sverige har ingen rätten att 

hindra en annan människa från att gå på stan, besöka ett badhus, jobba eller skaffa sig en 

utbildning – i någons namn. I Sverige råder jämställdhet och alla […] ska kunna leva i friheten att 

själv få forma sitt egna liv.171 

 

Men toleransen tolereras inte idag. Det finns just nu ”familjer där föräldrarna planerar, mot 

hennes vilja […] att dottern inte ska komma hem igen till terminsstarten” utan då istället vara 

”bortgift med någon som begränsar henne.” Därutöver säger Kinberg Batra att hon ”skulle 

vilja slå ett slag för den kanske allra svenskaste av värderingar – att göra rätt för sig […] Här 

arbetar man. […] Det är fult att lata sig. Vi som nation lärde oss tidigt att här i Sverige, här 

behöver vi varandra.” Men enligt henne kommer dessa gemensamma svenska värderingar inte 

av sig själva: ”För att Sverige ska vara ett samhälle där var och en har frihet att forma sitt liv 

efter eget huvud – då måste vi fortsätta värna svenska värderingar som strävsamhet, 

samhörighet och samarbete.” Bara så får vi ”ett samhälle där vi erkänner att vi är olika, ser 

varje människa och ställer lika höga krav på rättigheter som skyldigheter. […] Det är riktiga 

svenska värderingar. Och det är dessutom riktiga, och viktiga, moderata värderingar.”172 

 

Sammanfattningsvis kan vi alltså till individens frihet och jämställdhet nu också sortera 

”tolerans”, ”att göra rätt för sig”, ”samhörighet”, ”strävsamhet” och ”samarbete” som 

exempel på svenska värderingar hos Kinberg Batra. Jämställdheten framställs dessutom som 

ett rådande tillstånd och likställs med ett liv i frihet samtidigt som det kontrasteras mot en 

uppsättning handlingar som kopplas samman med religiösa praktiker som ”tvångsgifte” och 

”hedersförtryck.” På detta sätt upprättas en kontrast mellan å ena sidan svenska värderingar 

som knyts samman med mänskliga rättigheter, frihet, sekularism och jämställdhet och å andra 

sidan religion, hedersförtryck och tvångsgifte. Därtill kontrasteras även svenska värderingar 

mot den arbetslösa befolkningen som går på bidrag eftersom ”att göra rätt för sig” också är en 

svensk värdering. Inom ramen för denna diskursiva logik konstrueras således religiösa och 

arbetslösa personer som hotet mot nationen eftersom de inte antas förkroppsliga vad Kinberg 

Batra definierar som svenska värderingar, hon skriver ”den som säger emot detta [att göra rätt 

för sig] säger emot hela vårt samhällsbygge.”173 Svenska värderingar likställs hos Kinberg 

Batra också med ett antal andra värderingar. Jag tänker till exempel på samarbete och 

                                                 
171 Anna Kinberg Batra, Sommartal, 2016-06-06, 

https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2017-07/anna_kinberg_batra_sommartal_2016_0.pdf 

(2018-12-10). 
172 Ibid.  
173 Ibid. 

https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2017-07/anna_kinberg_batra_sommartal_2016_0.pdf
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samhörighet som förövrigt lär vara själva möjlighetsvillkoret för varje typ av samhälle. Vad 

som däremot är av större intresse är vad Kinberg Batra antyder detta samarbete och 

samhörigheten vara beroende av. Hon förklarar i sitt sommartal att svenska värderingar inte 

kommer av sig själva och att de alltid är värda att försvara eftersom det är tack vare dem vi 

har ett samhälle där det går att ställa lika höga krav på rättigheter och skyldigheter. Det verkar 

vara just detta som inte efterlevs idag. Till exempel säger hon att i ”Sverige ställer vi krav och 

gör rätt för oss. Det måste gälla alla.” Därför förklarar hon att information om hur det svenska 

samhället fungerar måste bli obligatoriskt för alla asylsökande annars kan dessa människor 

inte kräva sitt bidrag.174 Hon föreskriver därför att det inte fortsatt kan vara så att det inte blir 

några konsekvenser när flertalet struntar i att ta del av denna information (skyldighet) men 

ändå tillgodogör sig sitt bidrag (rättighet).175  

 

Hos Stefan Löfven möter vi liknande utsagor i relation till begreppet. I sin debattartikel ”Vi 

backar aldrig från svenska värderingar” skriver han:   

 

Det ska vara tydligt vilka regler som gäller i Sverige och vilka värderingar som ska genomsyra 

vårt samhälle. Arbete och egen försörjning är det som gäller. Den som gör sin plikt kan också 

kräva sin rätt. Sverige är ett modernt och fritt land där rättvisa, jämlikhet och jämställdhet är 

centrala värderingar.176  
 

 

I artikeln introducerar Löfven ett reformprogram för att minska segregationen. I programmets 

femte punkt (stödja civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar) specificerar han 

att det gäller arbetet mot våldsbejakande extremism. Han förklarar att det innebär ett 

förebyggande arbete genom att utbilda fler idrotts- och ungdomsledare som kan stödja det 

stora antalet unga i ”utsatta områden” som saknar jobb och tillräcklig utbildning.177 Ett viktigt 

skäl som pekas ut av Löfven till att allt fler elever från grundskolan saknar behörig utbildning 

för gymnasiet är att allt fler elever anländer sent till Sverige. Dessa ungdomar befinner sig 

därför i en riskzon – en plats där svenska värderingar framställs som frånvarande.  

 

Senare i partiledardebatten talar Löfven igen om att försvara våra värderingar. Men den här 

gången talar han om demokratiska värderingar. Nu innebär ett sådant försvar att ”hylla 

                                                 
174 Anna Kinberg Batra, Almedalstal, 2016-07-07, http://www.svenskatal.se/20160709-anna-kinberg-batra-

almedalstal-2016/ (2018-12-10). 
175 Ibid. 
176 Löfven 2016.  
177 Ibid. 

http://www.svenskatal.se/20160709-anna-kinberg-batra-almedalstal-2016/
http://www.svenskatal.se/20160709-anna-kinberg-batra-almedalstal-2016/
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kärleken och det öppna samhället” genom att gå i prideparaden.178 Detta ska förstås i relation 

till terrorattentatet mot en gayklubb i Orlando USA bara dagar innan partiledardebatten ägde 

rum. Ett attentat som terrororganisation Daesh tog på sig. Han hoppas därför att ”alla goda 

krafter går med oss” och att ”allas rätt till jämställdhet, individuell frihet och trygg hemmiljö 

ska försvaras.” Detta är något det råder bred enighet om i Sveriges riksdag och Löfven 

konstaterar att ”den kampen ska vi ta tillsammans.”179  

 

Sammanfattningsvis kommer svenska värderingar att likställas med demokratiska värderingar 

hos Löfven på ett liknade sätt som hos Kinberg Batra. Vi kan konceptualisera detta i termer 

av en metonymisk glidning. Dessa demokratiska värderingar är till exempel ’rättvisa’, 

’jämlikhet’, ’individuell frihet’, ’trygg hemmiljö’ och ’jämställdhet’ vilket är samma 

exemplifieringar Löfven ger i sin debattartikel när han talar om svenska värderingar. Svenska 

värderingar kommer därför att inordnas i en diskursiv kedja i vilken den likställs med 

demokratiska värderingar så att varje svensk värdering på samma gång är en värdering för 

demokrati och det öppna samhället. Svenska värderingar kontrasteras även hos Löfven mot 

unga och nyanlända personer i utsatta områden. De framställs som potentiella hot eftersom de 

befinner sig i ”riskzonen” för att radikaliseras. De personer som befinner sig i denna riskzon 

framställs med att de ”anländer sent till Sverige” och kommer att knytas till Islam. Det 

framstår som tydligast i partiledardebatten där det är den ”våldsbejakande islamistiska 

terrorn” som får representera fienden i den kamp om värderingar som Sveriges riksdag ska ta 

tillsammans.180   

 

Även hos Stefan Löfven går det att se en benägenhet att inom ramen för svenska värderingar 

ställa tydligare och strängare krav på en viss del av befolkningen, krav på att arbeta och 

integrera sig. Främst riktas den mot de nyanlända människorna men även arbetslösa personer 

generellt. Löfven konstaterar att bara den som ”gör sin plikt kan också kräva sin rätt” 

eftersom ”arbete och egen försörjning är det som gäller” i Sverige.181 Denna benägenhet hos 

såväl Socialdemokraterna och Moderaterna att förlägga ansvaret för att arbeta och integrera 

sig hos individen själv är värt att uppmärksamma. I sitt Almedalstal säger Löfven att ”hur vi 

etablerar nyanlända på arbetsmarknaden under de kommande åren, kommer innebära 

                                                 
178 Partiledardebatt, Sveriges riksdag, 2016-06-15, https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/partiledardebatt/partiledardebatt_H3C120160615pd (2018-12-07).  
179 Ibid. 
180 Ibid.  
181 Löfven 2016. 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/partiledardebatt/partiledardebatt_H3C120160615pd
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/partiledardebatt/partiledardebatt_H3C120160615pd
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skillnaden mellan fattigdom eller framtidstro för tiotusentals människor […] inte minst för 

många utrikesfödda kvinnor.”182 Med anledning av regeringens slopade vårdnadsbidrag säger 

han att ”Kvinnor inte ska få bidrag för att hålla sig hemma, de ska få förutsättningar för att 

komma ut och jobba.” Uttalandena ger uttryck för två av de tre etablerade 

problemförklaringarna inom integrationsdiskursen.183 Dels framträder förklaringen till den 

bristande integrationen, hos både Kinberg Batra och Löfven, ha att göra med att invandrarna 

själva inte lever upp till sina skyldigheter i tillräckligt hög utsträckning, dels att 

integrationsproblemen försvåras av för höga bidrag och brist på enkla jobb. Därför krävs det 

enligt Kinberg Batra strängare språkkrav för att nyanlända ska få rätt till permanent 

uppehållstillstånd. Därtill behöver ett bidragstak och första jobbet-anställningar införas.184 

Även Löfven säger att det behövs slopade bidrag i syfte att få utlandsfödda kvinnor i arbete.  

 

Ebba Busch Thor talar inte bokstavligen om svenska värderingar. Istället talar hon om 

”värderingar som byggt Sverige starkt” och ”goda värderingar” men det är likväl inom ramen 

för vad jag kallar talet om svenska värderingar eftersom hon, som vi senare ska se, bekräftar 

samma problemformuleringar som övriga politiska utsagor och förklarar dem i termer av att 

det rör sig om en värderingsproblematik. Hon hävdar till exempel att ”Sverige befinner sig 

mitt i en värderingskris. Värden som byggt vårt hem starkt, som tillit, frihet, jämlikhet och 

människors lika värde är hotade.”185 Dessa normer och värderingar, skriver hon, utgör det 

kapital av mellanmänsklig tillit och stora förtroende för våra gemensamma institutioner som 

länge präglat vårt land. Tillit framställer hon som en specifik värdering som är en av ”vårt 

lands stora dolda tillgångar.”186 Värden och värderingar kommer sedan att användas 

synonymt hos Busch Thor. Till exempel skriver hon att:  

 

Vi kristdemokrater har alltid tagit vår utgångspunkt i de värden som är sprungna ur kristen etik och 

västerländska humanism. […] respekten för människors värdighet är det mest centrala. Alla har 

rätt att få eftersträva att förverkliga sin personlighet […] det manar till öppenhet, frihet och 

tolerans. Men det innebär också en gräns – en skyldighet att respektera andra människors 

integritet, frihet och rättigheter.187  

 

                                                 
182 Löfven, Almedalstal 2016. 
183 Kamali & de los Reyes 2005, s. 7. 
184 Kinberg Batra, Almedalstal 2016. 
185 Ebba Busch Thor, ”Hög tid för brett samtal om värderingar i hela samhället”, Dagens Nyheter 2016-08-30, 

https://www.dn.se/debatt/hog-tid-for-brett-samtal-om-varderingar-i-hela-samhallet/ (2018-12-07). 
186 Ibid. 
187 Ibid.  

https://www.dn.se/debatt/hog-tid-for-brett-samtal-om-varderingar-i-hela-samhallet/
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I partiledardebatten där Andreas Carlsson representerar Kristdemokraterna är det samma tema 

som lyfts fram – krisen. Carlsson berättar att ”under generationer byggde vi upp ett 

gemensamt kapital av goda värderingar […] frihet, jämställdhet, människovärde, eget ansvar, 

medmänsklighet.” Men idag, konstaterar han, ”utmanas de och värderingskapitalet töms 

snabbare än vad det fylls på.”188 

 

Vi kan nu konstatera att innebörderna som Busch Thor och Carlsson tillskriver 

värderingsbegreppet är mångfaldiga och inbegriper alltifrån: ’jämställdhet’, ’människovärde’, 

”allas lika värde”, ’eget ansvar’ och ’medmänsklighet’ till ’tillit’ och ’att få förverkliga sin 

personlighet.’ Dessa är sprungna ur den ”kristna etiken och västerländska humanismen” och 

gemensamt leder de till ”öppenhet, frihet och tolerans” som vi får anta är vad som 

kännetecknar samhällets normala tillstånd.189 Det vill säga att Sverige är ett öppet, fritt och 

tolerant samhälle tack vare dessa värderingar, men att de nu alltså utmanas och har försatt 

nationen i ett kristillstånd.  

 

Kristdemokraterna talar inte explicit om svenska värderingar men de innebörder de tillskriver 

värderingskategorin stämmer på flera punkter överens med hur både Socialdemokraterna och 

Moderaterna talar om svenska värderingar. Men istället för att kalla de svenska värderingar 

talar Busch Thor och Carlsson om värderingar som byggt Sverige starkt och om kristna 

värderingar. Denna tendens att försöka knyta talet om värderingar till sitt egna politiska 

projekt såg vi även hos Kinberg Batra. Det ger uttryck för en typ av begär efter att inordna 

och fixera svenska värderingar som ett moment i ett mer tydligt partispecifikt system av 

begrepp. Denna diskursiva operation är tvådelad. Först likställs svenska värderingar med 

allmänt demokratiska eller ”goda värderingar” för att sedan framhäva närheten mellan dessa 

mer universella värderingar och de specifika moderata eller kristna värderingar.  

 

Jimmie Åkesson använder denna kategori på ett något annorlunda sätt jämfört med de övriga. 

Han specificerar inte vad han menar med svenska värderingar i positiv mening. Istället är det 

genom de typer av handlingar som förbinds med frånvaron av svenska värderingar som vi får 

förutsätta vad som impliceras med begreppet. Det är, som vi har sett, inte helt olikt hur övriga 

partiledare operationaliserar begreppet men här gäller den logiken uteslutande. Det kan 

förklaras genom att Åkesson inte talar om svenska värderingar utan om anti-svenska 
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värderingar vilket är ytterligare en glidning i begreppet i ett försök att inordna det i det 

Sverigedemokratiska systemet av begrepp. Därför skärps också konfliktlinjen hos Åkesson, 

problemet inom talet om svenska värderingar gäller inte bara en frånvaro eller en brist på dem 

utan om en kamp mellan motsatta värderingssystem.190  

 

Det är istället vissa typer av teman och handlingar som kommer att knytas till och ge mening 

åt begreppet. De teman som föranleder behovet av svenska värderingar är i synnerhet två – 

sexuella trakasserier och kriminalitet i ”utsatta områden” eller ”parallella samhällen.” Det är 

inom ramen för dessa två som talet om svenska värderingar görs meningsfull hos Åkesson. 

Låt oss, för att illustrera detta, lyssna på honom:  

 

De senaste veckorna har vi läst beklämmande vittnesmål om hur unga flickor utsätts för 

systematiska sexuella övergrepp på konserter och festivaler. Tryggheten, jämställdheten, den 

grundläggande sammanhållningen i vårt samhälle är utsatt för ett allvarligt angrepp.191  

 

Därför tänker han och Sverigedemokraterna ”göra allt vi kan för att agera mot de parallella 

samhällen präglade av anti-svenska värderingar och illegal rättskipning som växer fram” som 

förklaras vara orsaken till de sexuella trakasserierna.192 Vidare verkar de svenska 

värderingarna bära inom sig en slags förmåga att konsolidera och förhindra oenighet, han 

skriver: ”Att stärka den svenska kulturens och de svenska värderingarnas ställning blir därför 

avgörande för hur vi långsiktigt lyckas bryta splittring och segregation.”193 De svenska 

värderingarna, och den svenska kulturen, blir hos Åkesson till ett slags socialt kitt – de stärker 

samhällets sammanhållning.  

 

De handlingar som upplyser oss om vilka innebörder som tillskrivs begreppet kan följande 

citat hjälpa oss klargöra: 

 

Vår vision är att trygghet, lag och ordning, svensk kultur och svenska värderingar ska råda i varje 

del av landet. Vi kan inte stillasittande se på när skötsamma medborgare i landets förorter 

trakasseras, rånas, utpressas, misshandlas och hotas av kriminella nätverk. […] Vi kan inte 
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https://www.svd.se/akesson-trygghet-och-tillit-ska-sattas-framst/om/debatt (2018-12-07). 
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192 Ibid. 
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stillatigande se på när radikala islamistiska grupper som vill störta vår civilisation tillåts operera 

ostört, ibland med samhällets stöd.194 

 

Trygghet, lag och ordning, svensk kultur och svenska värderingar sidoordnas och de 

framställs som rådande i stora delar av landet, men där kriminella nätverk och radikala 

islamistiska grupper ’hotar’, ’trakasserar’, ’rånar’ ’utpressar’ och ’misshandlar’ råder inte de 

svenska värderingarna. Dessa handlingar blir hos Åkesson värderingarnas spegelbild mot 

vilken den fredlige, laglydige, trygga och civiliserade svenske medborgaren framträder.     

 

Hoppet står därför till att erkänna den verkliga konflikten i svensk politik, inte lyssna på 

liberalerna och vänsterns påtvingade dito. Den verkliga konflikten står istället mellan: 

 

[D]et konstruktiva och det destruktiva. Mellan den som är beredd att göra sin plikt och den som 

uteslutande tänker kräva sin rätt. Konflikten står mellan den som respekterar de svenskar som levt 

här före oss och därför är beredd att anpassa sig till Sverige med dess kultur och historia – och den 

som inte är det.195 

 

Konfliktskärpningen hos Åkesson består i att han tydligare framhäver antagonismen som 

grundlägger talet om svenska värderingar genom att upprätta ett motsatsförhållande mellan 

svenska och islamistiska värderingar. Det är inte en brist på svenska värderingar som förklarar 

de sexuella ofredandena utan en uppsättning anti-svenska värderingar. Även Åkesson 

försöker inordna de svenska värderingarna inom det egna partiets begreppssystem men det 

verkar inte beteckna något specifikt utan istället likställs det med ett samhälle präglat av 

svensk kultur, lag och ordning och trygghet.  

 

Även Åkesson ger uttryck för den förklaring inom integrationsdiskursen som förlägger 

ansvaret för integrationen på invandrarna själva. Benägenheten hos Åkesson att kräva att den 

invandrade befolkningen måste leva upp till sina skyldigheter är förhållandevis lik hur Stefan 

Löfven och Anna Kinberg Batra uttrycker det – om än något mer tillspetsad.  

 

Sammanfattning 

Vi kan nu konstatera att svenska värderingar kommer att beteckna en skiftande uppsättning 

innebörder hos respektive parti vars effekter leder till att någon entydig definition av 
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begreppet är svår att fixera. Hur ska vi då förstå talet om svenska värderingar? Laclau och 

Mouffe redogör för hur entydighet mellan olika politiska intressen ofta tar form genom att en 

ekivalenskedja upprättas mellan de politiska partierna. I sin mest enkla form försöker denna 

logik svara på hur kollektiva formationer kan upprättas.196 För att en sådan formation ska 

kunna upprättas behöver de olika partiernas intressen inordnas i en ekvivalenskedja där 

partiernas specifika behov underordnas likheterna eller ekvivalenterna. Ett sätt som en sådan 

ekvivalenskedja kan upprättas på är om de olika partierna samlas under ett begrepp vars 

mening överbryggar de interna motsättningarna. Vad som behöver ske på det diskursiva 

planet för att en sådan ekvivalenskedja ska kunna upprättas är en tömning av begreppets 

specifika mening och inordning i en mer överordnad diskursiv formation för att konsensus 

mellan partierna ska kunna uppstå. Till viss del sker denna process i talet om svenska 

värderingar. Det gäller främst Moderaternas, Kristdemokraternas och Socialdemokraternas 

användning av begreppet. Alla dessa partier försöker fixera och definiera svenska värderingar 

inom ramen för det öppna, toleranta, sekulära och demokratiska samhället som vi får anta är 

samtliga partiers behov att värna varför svenska värderingar inom denna diskursiva kedja 

kommer att likställas med kedjans andra länkar och som sådan representera hela kedjan.197 

Det innebär att ett försvar för svenska värderingar likställs med ett försvar för det 

demokratiska och öppna samhället. Samtidigt förekommer det som vi har sett ett tydligt begär 

hos dessa partier att försöka inordna svenska värderingar inom sitt partis specifika politiska 

projekt och således tömma begreppet på de mer gemensamma innebörderna till förmån för det 

specifika. Därför går det inte att belägga att svenska värderingar tar på sig funktionen av en 

tom signifikant utan bör snarare uppfattas just som en flytande. Den tomma signifikantens 

funktion kännetecknas just genom att upphäva sin specifika innebörd vilket möjliggör att en 

ekvivalenskedja kan upprättas. Men begäret hos partiledarna att göra begreppet till sitt är för 

starkt för att denna tömning av begreppet ska kunna ske. Snarare förs det en diskursiv kamp 

om hur tecknet svenska värderingar ska definieras.  

 

Det är svårt att entydigt avgöra vilket nationsbegrepp som konstrueras i de olika utsagorna, 

men det går att se att de drar åt två håll. Å ena sidan framstår den objektiva förståelsen av 

nationen aktualiseras. Det rör sig nämligen om vissa nationella värderingar som kännetecknar 

den svenska befolkningen och vilka den nyanlända och inte arbetsföra delen av befolkningen 

inte förkroppsligar. Å andra sidan finns det en subjektiv tendens som tar sig uttryck genom 
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den framträdande skyldighetslinjen i de olika utsagorna. Vad som framstår tydligt hos 

samtliga artikulationer är en slags ”pliktnationalism” som riktas mot de delar av befolkningen 

som inte arbetar. Hos Åkesson knyts den nationella samhållningen till de som gör sin plikt, 

innan de kräver sin rätt. Hos Kinberg Batra heter det att det är ”fult att lata sig” och Löfven 

talar också om att medborgaren först måste uppfylla sin plikt innan hen kan utkräva sin rätt. 

Busch Thor uttrycker också denna pliktnationalism när hon hävdar att ”Det svenska samhället 

vilar på att var och en, utifrån sin förmåga, tar ansvar för sig själv och gör rätt för sig.”198  

 

Om det är svårt att entydigt definiera betydelsen hos svenska värderingar och vilket slags 

nationsbegrepp som artikuleras hos respektive partiledare är entydigheten desto påtagligare 

om vi ser till hur begreppet mobiliseras. Vad som förenar samtliga artikulationer är 

föreställningen om en oroväckande utveckling av det svenska samhället. Några av dess 

kännetecken har vi redan fått bekanta oss med, men vi behöver nu närmare undersöka vilket 

problem det är talet om svenska värderingar försöker adressera och som följd definiera. Det 

har blivit dags att gå vidare till studiens andra fråga. 

 

 

Det splittrade Sverige 

Utifrån de olika politiska artikulationerna utkristalliserar det sig ett antal hotbilder som talet 

om svenska värderingar mobiliseras mot. Dessa hotbilder kan vi förstå som diskursens olika 

moment. Det är först i och med övergången från element till moment som textanalysen 

övergår till diskursanalys. Det innebär att det finns andra element som artikuleras inom 

materialet som inte helt lätt låter sig insorteras i den återgivelse av materialet som jag här 

nedan presenterar. Men med anledning av att jag vill se hur talet mobiliseras har jag valt att 

utgå från analysverktyget problem – orsaker – lösningar och eftersom jag gör en 

diskursanalys är det de problem – orsak – lösningsscheman som framstår som mest entydiga 

jag i följande avsnitt har låtit organisera materialet.  

 

De sjunkande skolresultaten  

Ett återkommande moment i problembeskrivningarna handlar om att skolresultaten sjunker i 

Sverige. I synnerhet gäller det skolor i Sveriges utsatta områden. Orsakerna beskrivs ha att 

göra med att dessa skolor har ”tuffa förutsättningar” med en stor andel nyanlända elever vilket 

leder till ett underskott på lärare. Löfven skriver att över en fjärdedel av eleverna inte är 
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behöriga till gymnasieskolan i ”38 av de mest utsatta områdena” vilket enligt honom orsakas 

av föräldrarnas utbildningsbakgrund och att elever anländer sent till Sverige.199 Kinberg Batra 

framhäver att denna situation dessutom förvärras av en flyktingkris som samhället inte var 

rustat för att möta.200 Hon förklarar att i och med flyktingkrisen har det kommit många 

nyanlända elever till dessa skolor och som en följd sjunker lärartätheten och med den även 

resultaten.201 Fler och bättre lärare måste därför rekryteras och Skolverket måste ges ökade 

befogenheter att stödja dessa skolor eller stänga om så krävs.202 

 

Emellertid finns det nyanlända som inte lever upp till sina skyldigheter vilket försvårar 

integrationen av dessa människor ytterligare. Det ska inte gå ”att skolka sig in i Sverige” utan 

ska man komma in i det svenska samhället måste man anstränga sig skriver Kinberg Batra.203 

Nu handlar det specifikt om svenska för invandrare och för att bryta denna utveckling krävs 

det krafttag. Kinberg Batra accentuerar, som vi såg ovan, att det inte är acceptabelt att endast 

var tredje nyanländ tar del av information om svenska värderingar utan att det får 

konsekvenser. Att därtill, som vissa hävdar enligt Kinberg Batra, påstå att flyktingkrisen 

skulle vara över är naivt. Vad Sverige behöver nu är istället en ”flyktingpaus.”204 

 

Ebba Busch Thor framhäver också att 2015 års flyktingkris ställer Sverige inför en ”gigantisk 

integrationsutmaning” varför svenska för invandrare måste vara obligatorisk från dag ett i 

asylprocessen. Dessutom ska samhällsorientering ge kunskap om de rådande rättigheterna, 

skyldigheterna och vilket ”ansvar man har som ny i vårt land” men även om ”våra traditioner, 

värderingar och sedvänjor.”205 Dessutom ska asylsökande för att ha rätt till dagsersättning 

genast ställa sig till arbetsmarknadens förfogande enligt Busch Thor.  

 

Jimmie Åkesson delar uppfattningen att de sjunkande skolresultaten hänger samman med det 

stora antalet nyanlända elever. Däremot intar han en mer negativ inställning beträffande 

skolornas möjlighet att lösa denna problematik. Skälet till detta hänger samman med att 

orsakerna till det stora antalet nyanlända elever hos Åkesson sträcker sig längre tillbaka i 
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tiden än 2015 års flyktingkris. Enligt honom är de sjunkande skolresultaten ett tecken på den i 

decennier förda ”ansvarslösa” migrationspolitiken. Det innebär att han inte delar de lösningar 

som Moderaterna och Socialdemokraterna presenterar utan för honom, som vi snart ska få se, 

måste de ”destruktiva strukturerna” i Sveriges utanförskapsområden först slås tillbaka innan 

några andra typer av insatser kan vara verkningsfulla.  

 

Flygande gatstenar och tafsande händer 

En annan återkommande hotbild som talet om svenska värderingar riktas mot är unga gäng 

som kastar sten mot blåljuspersonal. Så här skriver Åkesson om denna samhälleliga 

utveckling:  

 

På vissa platser är problematiken så omfattande och har varit så långvarig att polisen inte längre 

kan fullfölja sitt uppdrag. Det här är platser där polis, ambulans och brandkår på utryckning möts 

av flygande gatstenar.206   

 

I både sin debattartikel och sitt Almedalstal redogör Åkesson också för den senaste tidens 

rapporter om sexuella övergrepp som leder till att ”kvinnor, tjejer, unga flickor, barn inte kan 

vistas i offentlig miljö utan risk att utsättas för sexuella övergrepp.” Enligt Åkesson orsakas 

detta av kultur. Det är först när samhället och ”etablissemanget” förstår detta som det är 

möjligt att lösa, tills dess får vi istället enligt Åkesson ”leva med problemet.”207  

  

När Kinberg Batra talar om utanförskapet i Sverige och problemen med att ambulanser inte 

kan åka till vissa områden utan polisskydd konstaterar hon att ”De poliser, och annan 

blåljuspersonal, som får utstå stenkastning och brott, behöver inte fler utredningar utan minst 

2000 nya kollegor som kan stå sida vid sida med dem, och att den som kastar sten får ett 

riktigt kännbart straff.”208 Därför behöver polismakten förstärkas. Bara med hjälp av tvåtusen 

fler poliser som befinner sig i ”utanförskapsområdena” och med en strängare straffskala för 

våld mot blåljuspersonal kan tryggheten återupprättas, fortsätter Kinberg Batra.209  

 

Hon inleder sitt Almedalstal med att tala om vittnesmålen och rapporterna om kränkningar 

och övergrepp från flera svenska festivaler under sommaren. Hon berättar att de anmälda 
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fallen av sexuella övergrepp på festivaler enligt polisen har ökat med 60% från 2014 till 2015. 

Sedan citerar hon polisrapportens utlåtande om hanteringen av denna typ av brott: ”’Det finns 

dessutom en risk för en negativ utveckling mot grövre brott om samhället inte agerar.’” 

Därför föreslår hon en ny brottsrubricering mot grovt sexuellt ofredande med minst 9 

månaders fängelse för den som döms. Hon säger att ”Det kan handla om situationer där flera 

gärningsmän angriper en person eller där en gärningsman agerat särskilt hänsynslöst. Den 

som döms för det grövre brottet och inte är svensk medborgare riskerar då utvisning.”210  

 

En av punkterna i Löfvens lanserade reformprogram syftar till att ”knäcka brottsligheten” och 

denna brottslighet exemplifieras av Löfven just med attacker mot blåljuspersonal. De orsaker 

Löfven anger hör delvis samman med de sjunkande skolresultaten eftersom dessa attacker 

mot polisen kopplas ihop med 20–25 åringarna i utsatta områden som saknar både utbildning 

och arbete varför de befinner sig i en ”riskzon” för att begå denna typ av brottslighet. Men 

denna brottslighet knyts ännu tydligare till den ”förlamande arbetslösheten” som enligt 

Löfven leder till denna kriminalitet varför det också är arbets- och utbildningsreformer som 

Löfven föreslår vid sidan av skärpta straff för våld mot blåljuspersonal och fler poliser.211  

 

Det framstår således föreligga en viss nyansskillnad mellan Socialdemokraternas och 

Moderaternas lösningsförslag utifrån deras väldigt likartade problembeskrivningar. Det har 

högst troligt att göra med partiernas ideologiska skillnader i synen på brottsförebyggande 

åtgärder där Moderaterna historiskt sett har förespråkat en mer offensiv kriminalpolitik medan 

Socialdemokraterna snarare förklarat brottsligheten utifrån sociala missförhållanden. Däremot 

har Socialdemokraterna under de senaste åren rört sig mot en mer konservativ hållning i 

frågor om lag och brott i syfte att profilera sig som ett parti som tar brottsligheten på allvar.212 

På flera punkter är lösningsförslagen också entydiga mellan Löfven och Kinberg Batra när det 

kommer till att poliskåren måste få ökade resurser och att brottslagsstiftningen måste skärpas.  

 

Ebba Busch Thor hävdar att Sverige befinner sig i en ”värderingskris” och att vi därför ”lever 

i en utmanande och orolig tid” och när vi nu blickar framåt måste ”frågor om vilka värden 
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som ska prägla vårt samhälle få en central plats.” 213 Bakgrunden till det tillstånd som 

nationen enligt Busch Thor befinner sig i förklarar hon enligt följande:  

 

En sommar har passerat där vi åter har kunnat läsa nyheter om sexuella ofredanden på festivaler 

och badhus, om bilar som satts i brand och fortsatta hot och angrepp mot blåljuspersonal. 

Handlingar och beteenden som kränker människor, hotar centrala samhällsfunktioner och 

begränsar friheten.
214

 

 

Som åtgärd för att stävja angreppen mot blåljuspersonalen och sexuella ofredanden föreslår 

hon fyra stycken reformområden som ”utgår från de värden som byggt Sverige starkt.” Det 

första reformområdet gäller Trygghet och säkerhet. Med anledning av att polisen inte kan 

fullfölja sitt uppdrag i 13 av 53 utsatta områden på grund av ”stenkastande gäng” och 

kriminell verksamhet krävs det även enligt henne ”fler poliser med fler befogenheter som kan 

upprätthålla svensk lag.”  

 

Problemen, dess orsaker och lösningar framträder utifrån dessa återgivelser som väldigt 

likartade mellan i synnerhet Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Vad 

gäller Sverigedemokraterna är deras skärpta konfliktlinje, som vi såg artikuleras i det förra 

analysavsnittet, även påtaglig här. Det gäller främst när det kommer till problemens orsaker 

och lösningar. Där presenterar inte Åkesson några konkreta förslag på lösningar eftersom han 

förstår orsakerna som del av ett större samhälleligt problem – ett problem som rör den 

svenska identiteten. Först måste vi enligt honom erkänna kulturens fundamentala roll för 

normer, värderingar och attityder och hur den styr människors handlingar och beteenden. 

Först då kan vi skapa ett samhälle som tar den här typen av problem på allvar. Orsaken har 

alltså att göra med en förnekande svensk självbild som står i vägen för att erkänna problemets 

egentliga natur – att det handlar om kultur. Lösningen är tvåfaldig. Först måste vi erkänna den 

svenska kulturen och stärka de svenska värderingarnas ställning för att de ”goda krafterna” i 

de utsatta områdena ska få en möjlighet att bli del av den svenska gemenskapen. För det andra 

måste trygghet, lag och ordning återupprättas och de ”destruktiva strukturerna” till varje pris 

bort.215 Först då kan dessa förlorade områden återbördas till de skötsamma medborgare som 

”trakasseras, rånas, utpressas, misshandlas och hotas av kriminella nätverk.”216 Han skriver att 
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Sverigedemokraterna inte kan ”stillatigande se på när radikala islamistiska grupper som vill 

störta vår civilisation tillåts operera ostört, ibland med samhällets stöd.”217 Den svenska 

kulturen ställs inte helt oväntat i skarp kontrast till den radikala islamistiska religionen hos 

Åkesson. Ett problem, som vi ska få se, han inte är ensam om att artikulera.  

 

Hotet från Islam 

Ytterligare ett utmärkande problem – orsak – lösningsschema som framträder inom talet om 

svenska värderingar är hotet från Islam. Detta tar sig lite olika uttryck hos respektive 

partiledare men det gemensamma i dessa problembeskrivningar är fenomenens religiösa, och 

radikala, natur och att det är dess framväxt som föranleder behovet av svenska värderingar. 

Anna Kinberg Batra konstaterar till exempel i hennes debattartikel att hoten mot de svenska 

värderingarna utgörs av ”fundamentalistiska och traditionalistiska krafter” som växer fram i 

Sveriges utanförskapsområden ”som fört med sig” ett antal praktiker som strider mot svenska 

värderingar. Dessa krafter utmärks av att de utövar kontroll över kvinnors kläder, sexualitet 

och äktenskap; de gifter bort unga kvinnor mot deras vilja, utövar oskuldskontroller och 

hedersförtryck. Det är dessa typer av handlingar som orsakar den utbredda otryggheten i 

samhället och känslan av att samhället håller på att ”glida isär.”218 Därför, skriver hon, 

behöver vi försvara de gemensamma värderingar som ”gjort Sverige till ett av världens bästa 

länder att leva i […] både på nationaldagen och alla andra dagar.”219 Kopplingen till religion 

är inte explicit i citaten men när hon lyfter samma tema i hennes sommartal gör hon det i 

relation till religion, hon säger ”Att gifta bort sin dotter mot hennes vilja motiveras ibland 

med religionsfrihet, men det är att missbruka ordet frihet.” Tvångsgifte, barnäktenskap och 

hederskultur har ofta kommit att kopplas samman med Islam i den offentliga debatten och 

specifikt vissa radikala inriktningar inom Islam i myndighetsutredningar.220 Till exempel 

understryker Försvarshögskolans studie att hederskulturen med religiösa inslag just tar sig 

uttryck genom ”begränsning av kvinnor och flickors rörelsefrihet, från klädsel, umgänge, 

aktiviteter och [val av] livspartner.”221 Det finns således skäl för att anta att det är Islam som 

är den religion Kinberg Batra implicerar. Ytterligare ett skäl till att det är Islam hon implicerar 

är att hon också framställer de ”fundamentalistiska och traditionalistiska krafterna” som ett 

                                                 
217 Åkesson 2016. 
218 Kinberg Batra 2016. 
219 Ibid. 
220 Mattias Gardell, Islamofobi, uppl. 2, Stockholm: Leopard 2011; Magnus Ranstorp et al., Mellan salafism och 

salafistisk jihadism – påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället, Bromma: Arkitektkopia AB 

2018, s. 227.  
221 Ranstorp et al., 2018, s. 223. 



 

57 

 

importerat problem eftersom hon skriver att dessa krafter har ”fört med sig” den här typen av 

praktiker och genom att hon hävdar att ”dessa utmaningar förstärks av migrationskrisen.”222  

 

Vidare förklarar Löfven i sitt Almedalstal att hans reformprograms femte punkt (stödja 

civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar) syftar till att upprätthålla ”ett starkt 

civilsamhälle som är fundamentet i en stark demokrati.”223 Ett led i detta arbete för 

demokratiska värderingar är enligt Löfven att se över hur bidragssystemen fungerar och 

utformas eftersom det har visat sig att de har missbrukats för ”hatretorik.”224 Detta missbruk 

av bidrag för hatretorik syftar till de uppmärksammade granskningarna av ett antal muslimska 

förbunds föreningsverksamhet som visade sig ha arrangerat föreläsningar med sympatisörer 

till Islamiska staten.225 Nästa led i Löfvens och regeringens reformarbete blir därför att öka 

stödet till arbetet mot våldsbejakande extremism. Detta förtydligar vad arbetet för 

demokratiska eller svenska värderingarna primärt handlar om, det är en kamp mot 

våldsbejakande islamistiska värderingar. Kontrasten känner vi igen sedan tidigare.  

 

Denna kontrast uttrycks även hos Ebba Busch Thor när hon beskriver att vad som 

kännetecknar den pågående värderingskrisen i Sverige är alla de människor som åker till 

Syrien och krigar för IS och att det finns ”områden i Sverige där det är lättare att utrycka att 

man är för IS än att man är emot.” Under partiledardebatten den 15 juni 2016 kommer 

samtliga anföranden att inleda med kondoleanser till offren för attacken mot en gayklubb i 

Orlando, USA. Andreas Carlsson, som vid tillfället agerade ställföreträdande åt Busch Thor, 

inleder så här:  

 

Minst 49 människor dog den natten när friheten och öppenheten attackerades. Vi sörjer med 

offrens familjer och med hela den amerikanska nationen. I detta gemensamma sorgearbetet stärks 

våra band och ur det som ondskans krafter tror ha varit en seger kommer vi att komma ut starkare. 

IS hyllar Omar Mateen och kallar honom en krigare för kalifatet. […] Det är inte klart om 

mördaren haft någon direkt kontakt med IS, förmodligen inte, men det som står klart är att han 

delade deras värderingar och konsumerade deras propaganda. Kampen mot IS är inte en geografisk 

strid, det är en strid om värden. Herr talman, denna strid förs även här i Sverige.226 
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Apokalyptiskt konstaterar Carlsson att kampen mot IS är en strid om värden, en strid som 

även förs i Sverige. Lösningarna som kristdemokraterna föreslår är, inte helt oväntat, kristna 

värderingar. Frihet, jämlikhet och människors lika värde måste vägleda politiken framöver för 

att Sverige ska ta sig ur krisen och ta ”värderingsrevansch.”227  

 

Hos Jimmie Åkesson går det inte att ta miste på att vad talet om svenska värderingar riktas 

mot är kampen mot den radikala islamismen. Han skriver, som vi kunde läsa tidigare, att han 

och Sverigedemokraterna kommer:  

  

[G]öra allt vi kan för att agera mot de parallella samhällen präglade av antisvenska värderingar och 

illegal rättskipning som växer fram. Vi kan inte stillatigande se på när radikala islamistiska 

grupper som vill störta vår civilisation tillåts operera ostört, ibland med samhällets stöd.228 

 

För Åkesson är detta en kamp mellan två motstridiga värderingssystem. Svenska värderingar 

mot radikala islamistiska värderingar som ställs i ett motsatsförhållande i form av att de är 

anti-svenska. Genom att konstruera problemet på detta distinkta sätt kommer lösningarna 

också svara mot denna skarpa separation. Åkesson säger följaktligen att det bara är genom att 

”slå med kraft” mot dessa strukturer och parallella samhällen som de konstruktiva krafterna 

kan återta kontrollen över dessa ”förlorade områden.”229 

  

Utifrån de ovanstående problemen kan vi se hur talet om svenska värderingar kommer att 

riktas mot ett föreställt problem med Islam. Det är inte alls oväntat att Åkesson porträtterar 

dagens problem som symptom av en ”islamiseringen av Sverige.” Det har sedan länge varit 

en uttalad fiendebild i det Sverigedemokratiska ideologiproduktionen.230 Vad som däremot är 

anmärkningsvärt är de övriga partiernas bekräftelse av att detta problem har att göra med 

värderingar som står i kontrast till det svenska samhället. Kristdemokraternas porträttering av 

en pågående kamp mellan ”friheten och öppenheten”, som knyts till det svenska samhället 

och de svenska värderingar, och ”ondskans krafter” som kopplas samman med IS och den 

värderingskris som Sverige befinner sig i reproducerar på flera sätt Sverigedemokraternas 

skildring om att den det råder en kamp mellan två värdesystem i Sverige.  
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Moderaternas och Socialdemokraternas porträttering följer förvisso inte samma våldsamma 

skildring men likväl framställs två entydiga värdesystem stå i strid med varandra. Det leder 

till ett antal effekter. Genom att först konstruera ett annorlunda och entydigt värdesystem (det 

radikala islam) och sedan beskriva hur det strider mot det svenska samhället och de svenska 

värderingarna kommer de svenska värderingarna att framstå som entydiga och 

oproblematiska, vilket vi i förra analysavsnittet såg inte alls var uppenbart. Dessutom kan inte 

de kännetecken som tillskrivs islam i allmänhet, och radikal islam i synnerhet, såsom 

tvångsgifte och hedersförtryck oproblematiskt förklaras utifrån ett entydigt religiöst 

värdesystem. 

 

Problemen med Islam, stenkastningar mot blåljuspersonal, sexuella ofredanden och sjunkande 

skolresultat framträder dock som olika uttryck för ett större samhälleligt problem som inte 

bara riskerar att bryta den sociala sammanhållningen utan även riskerar att underminera den 

starka tilliten i samhället. 

 

Den bristande tilliten 

Dessa ovanstående hotbilder knyts hos partiledarna till framväxten av ett alltmer segregerat 

och polariserat samhälle vilket i sin tur leder till en övergripande känsla av bristande tillit 

inför såväl mellanmänskliga relationer som den politiska verksamheten. Kinberg Batra 

uttrycker det såhär: 

 

Hos alldeles för många finns en känsla av att ingen tar dessa problem på tillräckligt stort allvar. En 

känsla av att Sverige är på väg åt fel håll. När tilliten sjunker är det ett hot inte bara mot 

beslutsfattare som drabbas av misstro, utan ett hot mot hela det svenska samhället. Det ska vi ta på 

stort allvar. 231  

 

Kinberg Batra kopplar sedan ihop ett antal begrepp som är värt att uppmärksamma. Hon säger 

att ”trygghet och frihet hör ihop. Och trygghet och tillit. Litar vi inte på varandra och lovar vi 

inte att ta hand om varandra – hur fria kan vi då egentligen bli?”232 Frihet är enligt Kinberg 

Batra en av de svenska värderingarna och i denna sekvens av sammankopplingar framträder 
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den bristande tilliten bero på att friheten inskränks av den otrygghet som breder ut sig i 

Sveriges utanförskapsområden.233  

 

Föreställningen om ett samhälle som inte går att lita på och som sviker sina medborgare i att 

garantera trygghet är även något som Busch Thor bekräftar. Hon skriver att de sexuella 

ofredanden, bilbränderna och angreppen mot blåljuspersonalen hotar Sveriges normer och 

värderingar vilket i sin tur riskerar att ”urholka den höga grad av mellanmänsklig tillit och det 

stora förtroende för våra gemensamma institutioner som länge präglat vårt land.”234 Dessa 

problem skapar därför ett större tillitsproblem enligt Busch Thor och hon skriver ”När vi 

känner tillit kan vi gå på gator och torg utan rädsla […] låta barnen leka fritt i parken, eller gå 

på badhus och musikfestivaler utan rädsla att bli antastade.”235 Men på flera håll i vårt 

samhälle kan inte denna trygghet garanteras varför tilliten sjunker. Värderingskrisen leder 

därför också till en ökad känsla av misstro och minskat förtroende för den svenska 

välfärden.236 Tilliten antas alltså även hos Busch Thor basera sig på samhällets förmåga att 

garantera trygghet åt medborgarna. Trygghet kommer inom ramen för dessa artikulationer, 

förutom hos Löfven, att beteckna en alldeles särskild form av trygghet, nämligen trygghet 

från brott. Otryggheten kommer sedermera att kopplas samman med en ökad risk för att 

utsättas för brott. Detta är inte nödvändigtvis den enda förståelsen av trygghet men det är den 

förståelsen av begreppet som impliceras i de olika artikulationerna inom talet om svenska 

värderingar. Trygghet kan till exempel även beteckna en social eller ekonomisk utjämning av 

ojämlikheter i form av pensionssystem, försäkringar, trygga arbetsvillkor och så vidare och 

har ofta knutits till den svenska välfärdsstaten och den svenska modellen.237  

 

Förståelsen av trygghet som trygghet från brott framstår även tydligt hos Åkesson. Till 

exempel hävdar han att kriminalitet och otrygghet breder ut sig och att människor därför inte 

längre kan röra sig obehindrat vilket inskränker friheten. Med anledning av de rapporter om 

de sexuella ofredanden på festivaler och konserter frågar han retoriskt Almedalspubliken 

”Vad det är för samhälle som växer fram? […] Ett samhälle som fullständigt kapitulerat. Det 

är ett samhälle som sviker i ett av sina mest fundamentala åtaganden – att garantera 
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medborgarna trygghet.”238 Tryggheten och tilliten till samhället kommer alltså även hos 

Åkesson att tätt sammankopplas med den brottsbekämpande förståelsen av trygghet. Bristen 

på förtroende som detta leder till orsakas dessutom av ett tvåfaldigt svek. Dels är det ett svek 

att inte vidta de adekvata straffrättsliga åtgärderna, dels att inte erkänna existensen av den 

svenska kulturen och de svenska värderingarna. Trygghetslogiken som framträder hos 

Åkesson är att känslan av trygghet är ett resultat av rätt proportioner mellan de straffrättsliga 

åtgärderna och brottets natur varför hårdare straff framstår som den enda möjliga lösningen.  

 

En liknande problembeskrivning som den vi fann hos Kinberg Batra, Busch Thor och 

Åkesson konstrueras även av Löfven i den mån otryggheten kopplas samman med bilbränder, 

attacker mot blåljuspersonal och religiösa extremister som bestämmer över var kvinnor får 

vistas och vad de får klä sig i. Han säger att de ”öar av ojämlikhet och otrygghet” som vi ser 

växa fram riskerar att ”bryta sönder Sverige” men han påpekar dessutom att det krävs mer än 

bara skärpta straff och resurser till polisen för att vinna kampen mot det som göder denna 

hopplöshet vilket svarar mot det reformprogram han föreslår ska lösa segregationen. Därför 

artikuleras även den sociala och ekonomiska förståelsen av trygghet parallellt med trygghet 

från brott hos Löfven som orsak till den upplevda känslan av hopplöshet och bristande tillit. 

 

Sammanfattning  

De ovanstående problemen bildar alltså ett kluster av hot mot det svenska samhället och den 

höga grad av tillit som kännetecknat vårt land. Lösningarna är vi vid det här laget bekanta 

med. Det handlar primärt om att stärka polismaktens resurser och ge rättsapparaten större 

befogenheter – och initiera en ”livskraftig värderingsdebatt.”239 Genom dessa politiska 

interventioner föreställs inte bara problemen med alltifrån bilbränder, sexuella övergrepp på 

festivaler, stenkastningar mot blåljuspersonal, våldsbejakande extremism, hedersförtryck, 

tvångsgifte lösas utan också, som en följd av detta, den samhälleliga tryggheten och tilliten till 

samhällets institutioner återupprättas. Eventuellt kan detta hjälpa oss förstå hur det kommer 

sig att talet om svenska värderingar uppstår. Det är tydligt hur partiledarna försöker adressera 

en känsla av misstro hos allmänheten med anledning av den oroväckande utvecklingen i 

Sveriges utsatta områden och koppla den till invandringens konsekvenser. Inledningsvis var 

en hypotes att talet om svenska värderingar syftar till att ”blockera” Sverigedemokraternas 

sätt att tala om migration och integration. Kanske kan vi behöva nyansera denna hypotes en 
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aning efter ovanstående analys. Snarare än att talet om svenska värderingar syftar till att 

blockera Sverigedemokraternas tolkningsföreträde i frågor om integration och migration 

kanske vi kan förstå det som att vad talet om svenska värderingar gör är att möjliggöra för fler 

partier att tala om migrations- och framför allt integrationsproblem – måhända på ett något 

mildare vis.  

 

Därför bör vi snarare förstå talet om svenska värderingar som en strategi som skapar 

konsensus kring nya sätt att formulera problem. För det går inte att ta miste på att det är 

samma problemområden som talet om svenska värderingar riktas mot. Vi har kunnat se hur 

talet om svenska värderingar hos samtliga partiledare mobiliseras mot samma hotbilder och 

att Åkesson och Sverigedemokraternas artikulation främst skiljer sig vad gäller 

lösningsförslagen. Men att de sjunkande skolresultaten, attacker mot blåljuspersonal, sexuella 

ofredanden, otryggheten och den bristande tilliten kommer att knytas till Sveriges invandrade 

och inte arbetsföra del av befolkningen är uppenbar.  

 

Men då kvarstår frågan varför valet föll på just värderingar för att tala om dessa hotbilder? 

Möjligtvis går det att tänka sig att en objektiv eller kulturell nationalism hade varit svårare att 

artikulera för Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Den som framträder i 

talet om svenska värderingar aktiverar som vi har sett en mer universell och etisk diskurs men 

som ändå möjliggör för dessa partiledare att adressera integrationsproblem, det nationella 

projektet och det svenska folket på ett sätt som möjligtvis inte uppfattas lika nationalistiskt 

”vulgärt.” Men genom att konstruera problemen inom en värderingsdiskurs förflyttas de till 

individnivå vilket är ett tecken på en postmaterialistisk konfliktlinje som 

Sverigedemokraterna sedan länge har mobiliserat i dessa frågor.240 Ett annat alternativ hade 

kunnat vara att förstå och framställa problemen beträffande integration av invandrade 

svenskar som primärt socio-ekonomiska vilket skulle möjliggjort för andra lösningsförslag än 

de som artikuleras inom ramen för talet om svenska värderingar. Det hade konstruerat en 

annan integrationskonflikt som inte utgår från att integrationsproblem har att göra med 

individers värderingar (som behöver anpassas till majoritetssamhället) utan till exempel 

snarare bör syfta till att få den ej arbetsföra och invandrade befolkningen att närma sig den 

infödda befolkningens inkomstnivå.241 Emellertid kan det finnas en funktion av att porträttera 

problemen som ett värderingsproblem. Det kan på så sätt stödja den förda 
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migrationspolitiken. Det vill säga om Sveriges integrationsproblem främst har att göra med 

den invandrade befolkningens problematiska värderingar förefaller det rimligt att införa en 

mer restriktiv migrationspolitik än om problemet snarare hade att göra med olika typer av 

utestängningsmekanismer och strukturella ojämlikheter inom exempelvis utbildningsväsendet 

eller på arbets- och bostadsmarknaden. Därför kan vi se hur en hegemoni utkristalliserar sig 

mellan de olika politiska utsagorna som placerar integrationsproblemen till vissa 

problematiska subjekt som hotar den ”goda ordningen.”242 

 

Vi har därför anledning att närmare undersöka hur dessa problematiska identiteter konstrueras 

i materialet för att förstå implikationerna av denna hegemoniska ordning.  

 

Den nationella gemenskapen och det starka samhället  

Eftersom vi vid det här laget till stora delar har bekantat oss med materialet har de aktuella 

subjektspositionerna som kommer till uttryck också redan kunnat skönjas. Därför kommer jag 

bara kort sammanfatta dem och tydligare lyfta fram det diskursiva ramverk inom vilket dessa 

subjektspositioner träder fram. Efter det kommer jag relatera fynden till föreställningen om 

det splittrade subjektet och begäret efter njutning (jouissance) i syfte att försöka förstå dessa 

identiteters motståndskraft. 

 

Talet om svenska värderingar struktureras primärt utifrån tre framträdande subjektspositioner. 

På den ena sidan återfinns det nationella subjektet. Det är den ofta underförstådda 

medborgaren som arbetar, utbildar sig, bidrar, efterlever och upprätthåller en uppsättning 

värderingar som inte bara framställs vara unika för nationen utan också avgörande för dess 

fortsatta existens. Konsensusen mellan partiernas syn på detta subjekt är slående. Det är 

uteslutande ett positivt och oproblematiskt subjekt vars bedrifter gjort Sverige till ett av 

världens bästa länder att leva i och känna stolthet inför. Detta subjekt kontrasteras mot ”den 

stenkastande ynglingen” och ”den religiöse extremisten” som båda lider brist på svenska 

värderingar och vars handlingar leder till ett allt mer otryggt samhälle. Vid återkommande 

tillfällen befinner sig det nationella subjektet eller ”den skötsamme medborgaren” klämd 

mellan dessa två och tvingas leva med den otrygghet som dessa subjekt orsakar. De sätt på 

vilka dessa subjektspositioner upprättas skiljer sig något mellan de olika artikulationerna men 
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vad som förenar dem är tendensen att enklavisera integrationsproblemen och homogenisera 

identiteterna.243  

 

Till exempel säger Löfven i sitt Almedalstal att ”ingen människa kan längre vara en ö” 

eftersom i Sverige håller vi ihop.244 I Löfvens framställning av nationens nuvarande tillstånd 

målas ett jämlikt Sverige fram. Ett Sverige där invånarna hjälps åt med att betala varandras 

välfärd och utbildning. Ett Sverige som tar kampen mot jämställdhet och diskriminering. Ett 

Sverige som har kunskapshunger, där befolkningen arbetar hårt och strävar efter jämlikhet.245 

Ett Sverige där den svenska modellen levererar. Han säger att Sverige är ett ”modernt och fritt 

land där rättvisa, jämlikhet och jämställdhet är centrala värderingar” vilket är ett resultat av 

”decenniers kamp, och den ska vi ta framåt, här backar vi aldrig.”246  

 

Hos Busch Thor möts vi av ett liknande narrativ om Sverige där generationer före henne har 

byggt ett samhälle präglat av friheter och rättigheter som andra länder ”bara kan drömma 

om.”247 Ett Sverige präglat av lyckade entreprenörer och artister vars bedrifter lett till att ”vårt 

[lands] namn kan gå ärat över jorden.”248 Sverige skulle inte vara det land vi kan känna sådan 

stolthet inför, fortsätter hon, om det inte vore för alla de som går till arbetet varje dag. Det är 

de som ser till att Sverige fungerar och det är tack vare dem som hoppet om ett bättre Sverige 

lever vidare. Även hos Kinberg Batra återfinns detta narrativ om Sverige som ett exceptionellt 

land där alla jobbar och gör rätt för sig och där det är ”fult att lata sig.”249 Kännetecknande för 

oss svenskar är även en slags blygsam stolthet gentemot vår nations exceptionalitet enligt 

Kinberg Batra. Den tar sig uttryck genom att vi förundras över andra länders bristande 

tillgång till rent dricksvatten och tvivelaktiga sjukvård. Vi är dessutom extrema i vår attityd 

till individens frihet och sekularism samt är ett av de länder som har kommit längst i 

jämställdhetsarbetet. Men om Sverige fortsatt ska vara ett samhälle som håller ihop och där vi 

kan lita på varandra då kan vi inte släppa taget om ”de värderingar som har byggt Sverige 

starkt.”250 De människor som fortfarande får Sverige att fungera är enligt henne lärarna, 
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246 Löfven 2016. 
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249 Kinberg Batra, Sommartal 2016. 
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ingenjörerna, lastbilschaufförerna, poliserna, lagerarbetarna och så vidare – kort och gott 

människor i Sverige som jobbar.251  

 

Men mot detta välmående Sverige avtecknar sig en annan oroväckande Sverigebild. Stefan 

Löfven ser till exempel att det växer fram ”öar av ojämlikhet och otrygghet” präglade av 

religiösa extremister, skjutningar och attacker på blåljuspersonal. Metaforen öar av ojämlikhet 

och otrygghet byts sedan, inte helt oväntat, ut mot socialt utsatta områden.252 Även hos Busch 

Thor ackompanjeras den positiva Sverigebilden av att det finns sådant som bryter ned och 

förtär och som skapar otrygghet i ”vårt hem.”253 Än en gång är det de utsatta områdenas 

utveckling som framställs motverka detta annars välmående land. Dessa utsatta områden 

präglas enligt Busch Thor av brända bilar, stenkastningar och sympatier för IS.254 Kinberg 

Batra identifierar även ”utanförskapsområden” eller de ”parallella samhällen” som 

problemområden vars utveckling hotar de svenska värderingarna och Löfvens reformprogram 

är riktat mot just dessa områden för att bryta den brottslighet, arbetslöshet, sjunkande 

skolresultat, trångboddhet och underskott på demokratiska värderingar som kännetecknar 

dem.255 Hos Åkesson befinner sig ”den yttersta fronten” i den främsta konfliktlinjen i svensk 

politik just i dessa ”parallella samhällen.”256 Tendensen inom integrationstänkandet att 

enklavisera integrationsproblemen till ett visst specifikt område är påtaglig i dessa olika 

artikulationer.  

 

Antal subjekt som befolkar dessa områden är tre. Först är det de unga 20–25 åringarna som 

befinner sig i en ”riskzon.”257 Det är till exempel de nyanlända som inte arbetar eller har 

någon utbildning. Det är de som inom dessa artikulationer träder fram som den stenkastande, 

radikaliserade ynglingen som i grupp sprider skräck hos tjejer på festivaler och vars 

handlingar hindrar det annars välmående landet att utvecklas. Det är de som bränner bilarna 

och sprider otrygghet. Sedan är det den ”religiösa extremisten” som bestämmer över hur 

kvinnorna i dessa områden ska klä sig, som utövar hedersförtryck och gifter bort unga tjejer 

mot deras vilja samt radikaliserar ynglingarna i riskzonen.258 
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Dessutom finns det ytterligare ett subjekt som befolkar dessa utsatta områden vilket är den 

hederlige arbetaren som tvingas leva med denna brottslighet, religiösa extremism och 

otrygghet – den skötsamme medborgaren. Hos Busch Thor förkroppsligas detta subjekt av en 

handlare som inte vet om hans butik står kvar imorgon. Eller av kvinnan som inte vågar röra 

sig fritt eftersom hon då riskerar att kontrolleras på olika sätt.259 Till exempel genom 

”religiösa extremister” eller ”fundamentalistiska och traditionalistiska krafter” som 

bestämmer vad hon ska ha för kläder eller hur hon får röra sig.260 Hos Åkesson porträtteras 

denna skötsamme medborgare som övergiven av samhället, med sin frihet begränsad och 

bestulen sin rättmätiga samhällsservice.261  

 

Hos Busch Thor, Åkesson och Kinberg Batra är det framför allt friheten men också 

jämställdheten som är hotade inom dessa områden. Dessa värderingar hotas enligt Kinberg 

Batra av hela släkter som ”mobiliseras för att kontrollera, förtrycka och fördöma den som vill 

leva sitt liv på sina egna villkor.”262 Friheten begränsas således av ”den religiöse extremisten” 

som antas praktisera en egen rättskipning som bryter mot det svenska rättssystemet. Som vi 

sett motarbetas dessutom polisen av ”den stenkastande ynglingen” som står i vägen och 

omöjliggör för blåljuspersonalen att genomföra sitt arbete i dessa områden och således 

upprätthålla friheten, jämställdheten och tryggheten vilket, enligt logiken inom detta narrativ, 

leder till att tilliten gentemot samhällets myndigheter sjunker. På grund av detta får inte den 

”skötsamme medborgaren” den samhällsservice hen förtjänar. Busch Thor skriver: ”En natt i 

juli brann en man ihjäl i sin lägenhet. Utryckningen fördröjdes av stenkastande gäng. Vi 

föreslår därför ett omfattande reformpaket för fler poliser, med fler befogenheter som kan 

upprätthålla svensk lag.”263  

 

Den starka tilliten till samhällets myndigheter som präglat Sverige i åratal hotas således av 

utvecklingen i dessa områden och kopplas samman med dessa två subjekts närvaro. Låt oss i 

nästa avsnitt se vad det är som står på spel i denna konstruktion av vi och de.  
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Skuldbeläggandets strategi  

För att återkoppla till den tidigare forskningen och integrationstänkandets premisser kan vi se 

hur tendensen att homogenisera kategorierna ”svenskar” och ”invandrare” även upprepas här. 

Till exempel genom att det nationella subjektet inte problematiseras av någon av partiledarna 

utan förutsätts vara både konfliktfritt, medmänskligt och välfungerande vilket döljer dess 

inneboende pluralitet av motstridiga identiteter. Det reproducerar också en normerande 

svenskhet som något konkret existerande, men vars huvudsakliga strategi vi nog i första hand 

bör förstå syftar till att skuldbelägga den invandrade individen för samhällets nuvarande 

problem.264 Genom att först enklavisera samhällets problem till socialt utsatta områden och 

sedan projicera dem på två problematiska subjekt leder detta till att dessa identiteter i sig 

förklarar integrationens uteblivna framgång och samhällets oroväckande utveckling. Det är 

också därför det är mot dessa två identiteter de föreslagna åtgärderna riktas. Eftersom det är 

de som sprider skräck, hotar och trakasserar, begränsar friheten och bränner bilar är det också 

dessa subjekt som behöver disciplineras av samhället genom högre polisnärvaro, strängare 

straff, högre krav på skyldigheter och, om så krävs, fler utvisningar. Costelloes iakttagelse av 

hur våldet och upploppen i de franska förorterna rationaliserades i den mediala diskursen 

genom att konstruera gärningsmännen som icke-franska påminner om hur talet om svenska 

värderingar här mobiliseras.265 Förvisso anger Stefan Löfven även arbetslösheten och 

bostadsförhållandena som bidragande orsaker till den negativa utvecklingen i de socialt 

utsatta områdena. Men den svenska modellen, som beskrivs vara lösningen på arbetslösheten, 

framställs av Löfven som något oproblematiskt och välfungerande som nu bara behöver 

implementeras i dessa utsatta områden.266 Därför ger det uttryck för premissen att enklavisera 

integrationsproblemen till vissa områden och inte något som berör hela befolkningen och 

därför borde genomsyra hela samhällets organisering.267  

 

Vi kan nu konstatera att inom talet om svenska värderingar produceras ett tydligt vi och de 

som på flera punkter reproducerar integrationstänkandets premisser. Emellertid verkar det 

som om Kamali och de los Reyes föreställer sig en potentiell utopisk enhet bortom vi och de 

givet namnet på utredningen, vilket jag befarar vore en naiv hållning.268 Som vi minns är 

konstruktionen av ett de vad som, ultimat sett, möjliggör viets existens och att försöka täcka 
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265 Costelloe 2014, s. 328. 
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över denna dimension inom det politiska vore att förneka dess mest fundamentala 

möjlighetsvillkor.269 Förvisso uttrycker Kamali och de los Reyes att vad deras utredning 

syftar till är att flytta blicken från den problematiske andre inom integrationstänkandet till hur 

samhällets olika praktiker och strukturer ständigt fortsätter reproducera de villkor som 

möjliggör diskrimineringen av invandrare och svenskar med utländsk bakgrund.270 Vi ska nog 

därför snarare förstå namnet och syftet på utredningen som bortom ett visst specifikt vi och 

de. Men vi skulle också kunna fråga oss vad det är som gör att dessa identiteter fortsätter att 

produceras? Hur kommer det sig att diskursen fortsätter, trots att forskningen inte kan bevisa 

att det finns något väsensskilt mellan ”svenskar” och ”invandrare”, framställa integrationens 

problem som ett rörande den invandrades identitet? Vad är det som gör den här typen av 

föreställningar så seglivade, så motståndskraftiga eller med andra ord så övertygande? Ett sätt 

att försöka förstå detta är att relatera den till njutningens logiker.  

 

Den nationella identifikationens njutning 

  
Even relatively stable identity formations, when encountering a dislocatory event, entering a state 

of crisis or a ‘‘critical juncture’’, often lose the appearance of stability and fullness. Under such 

conditions they can only attempt to retain their hegemonic status by blaming someone else.271  

 

För att återkoppla till diskursteorin refererar dislokation till den process genom vilken en 

meningsstrukturs tillfällighet avslöjar sig och blottar meningens undflyende natur. Denna 

process är inte enbart traumatisk för subjektet utan kan även vara produktiv. På samma gång 

som dislokationerna hotar identiteter möjliggör de även ytor mot vilka nya identiteter kan ta 

form.272 Vad dislokationerna gör, och precis här menar jag att beröringspunkterna med retorik 

som en vetenskap om hur social mening produceras blir allra tydligast, är att de skapar en 

meningsbrist – ett tillkortakommande på strukturens nivå. Denna meningsbrist stimulerar nya 

diskursiva formationer som syftar till att återställa den rubbade meningsstrukturen.273 Om vi 

läser vårt material genom denna logik kan vi föreställa oss att dislokationen som skapar krisen 

i den nationella meningsstrukturen möjliggjordes av flyktingkrisen hösten 2015. De 

alarmerande rapporter om att flera centrala samhällsfunktioner riskerade att sättas ur spel på 

grund av det stora antal flyktingar som sökt sig till landet under en förhållandevis kort period 

föranledde besluten om att införa inre gränskontroller, reglera den svenska asylpolitiken till 
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EUs miniminivå samt en strängare asylprövning i syfte att ”upprätthålla den allmänna 

ordningen och den inre säkerheten.”274 När uppgifter om sexuella trakasserier mot tjejer i 

Köln, och senare även från flera svenska festivaler och konserter, kablades ut i media kom 

dessa problem att framställas som ett rörande kulturella olikheter mellan mottagarländernas 

värderingar och de asylsökandes. Rapporterna förklarade att många av förövarna var unga 

asylsökande män från Nordafrikanska länder.275 Dessa unga män beskrevs i media ha en helt 

annan syn på jämställdhet som stod i strid med de liberala demokratiska värderingarna.276 

 

Den nationella diskursen fick, menar jag, genom dessa händelser något att fästa sig vid i syfte 

att täcka över sina andra inneboende dislokationer eller rubbningar. Talet om svenska 

värderingar kom att bli den nationella diskursens sätt att begripliggöra dessa händelser. Högst 

sannolikt berodde detta på en vilja hos partiledarna att förflytta den politiska fokuseringen 

från migrationspolitiken till integrationspolitiken. Det vill säga på grund av att dessa 

händelser medialiserades som en effekt av det alltför generösa mottagandet kunde de växlas 

in som stöd för att legitimera nödvändigheten av den omlagda migrationspolitiken. Väl inom 

detta tal konstruerades, som vi har sett, primärt ett vi och de mellan den välfungerande 

nationella gemenskapen och den nyanlända och ej arbetande befolkningen. Ett vi och de som 

aktualiserade den nationella diskursen och den nationella identiteten och som på flera sätt 

reproducerade integrationstänkandets premisser. Därför menar jag att vi kan förstå talet om 

svenska värderingar som en identifikationsprocess som försöker definiera en nationell 

identitet i syfte att täcka över den nationella diskursens inre dislokationer och för att 

legitimera den förda politiken. Låt oss därför nu rikta fokus åt möjlighetsvillkoren för en 

sådan identifikationsprocess.  

 

För det första behöver varje identitet en skillnad för att kunna konstruera sig själv. Svensken 

kan inte vara detsamma som dansken, europén eller amerikanen för då skulle den svenska 

identiteten inte bära någon specifik betydelse. Det är identitetens ena möjlighetsvillkor vilken 

vi har sett uppdagar sig i materialet. Det nationella subjektet kontrasteras mot ”den 

stenkastande ynglingen” och ”den religiösa extremisten” vilket blir två skilda identiteter mot 

vilka det svenska subjektet kan träda fram. Men detta förklarar bara den diskursiva formen 
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https://www.dn.se/arkiv/varlden/krismote-efter-sexuella-massovergrepp/ (2018-12-10). 
276 Eddy 2016. 

https://www.dn.se/arkiv/varlden/krismote-efter-sexuella-massovergrepp/


 

70 

 

genom vilken dessa identiteter tar sig uttryck.277 Det vill säga hur de kommer att 

kännetecknas och interpelleras i materialet. Njutningslogiken försöker fånga in 

möjlighetsvillkoret för hur detta skillnadsskapande kan övergå till en antagonism mellan 

subjektspositionerna. För att rekapitulera utgår psykoanalysen från att subjektet i grunden är 

splittrat och att det hela tiden försöker täcka över denna konstitutiva brist genom olika 

identifikationer i hopp om att nå den föreställda ursprungliga känslan av helhet som individen 

begär.278 Detta begär är en våldsam känslomässig förnimmelse för individen som ger upphov 

till en affektiv investering i den begärsfyllda identiteten. Nationella identiteter stimulerar, 

enligt Stavrakakis, i hög utsträckning en känslomässig hängivenhet genom att ofta appellera 

till starka känslor som lojalitet, stolthet och kärlek till det nationella projektet. På detta sätt 

griper den nationella identiteten ofta tag i individens begärsliv.279  

 

Dessa affektiva investeringar tar sig till exempel uttryck genom hur subjektet antas känna 

nationell njutning. Men hur kan vi identifiera denna aspekt av njutning i materialet? Som jag 

läser Stavrakakis kan vi upptäcka hur den nationella njutningen organiseras genom att 

identifiera vilka utmärkande egenskaper som framstår värda att känna stolthet inför. Med 

andra ord blir de kännetecken den egna nationen har som andra nationer saknar det sätt varpå 

nationen organiserar sin njutning.280 Hos Kinberg Batra tar detta sig uttryck när hon talar om 

Sverige som ”det exceptionella landet” med en alldeles särskild uppsättning värderingar, 

Löfven talar därtill om den unika ”svenska modellen” och det ”svenska musikundret.”281 

Åkesson talar om vår särskilda ”relation till miljö och natur”, Busch Thor om ”vår öppenhet 

och tolerans” och ”starka tillit.”282 Samtliga partiledare framställer dessutom vår syn på 

jämställdhet som något unikt för Sverige, det är vad som utmärker oss från övriga nationer. 

Genom dessa olika kännetecken organiseras den nationella njutningen i materialet vilken 

syftar till att få subjektet att känna stolthet och identifiera sig med den nationella 

identiteten.283 Villkoret för att realisera nationens fulländade identitet framställs av Kinberg 

Batra vara de svenska värderingarna eftersom det är de som förenar och möjliggör vår 

nationella gemenskap. Löfven uttrycker samma tankefigur genom att tala om svenska 
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värderingar som ett sätt att skapa ett ”jämlikt samhälle som håller ihop.”284 Busch Thor 

skriver att vi mot bakgrund av vårt nuvarande polariserade samhälle måste ha en ”samling 

kring goda värden […] nu mer än någonsin.”285  

 

Genom att framställa svenska värderingar som villkoret för den nationella sammanhållningen 

ger det uttryck för ett fantasmatiskt löfte till individen som utlovar att ena nationen och 

utplåna individens känsla av brist. Men eftersom ingen identitet kan fullända det splittrade 

subjektet löper den nationella identifikationen risk att istället projicera detta traumatiska 

villkor på en andre som framställs stå i vägen för den nationella identiteten att fullända sig. 

Skillnaden mellan två identiteter övergår i denna gest till ett antagonistiskt förhållande. 

Anledningen till den uteblivna njutningen har inte att göra med den fulla identitetens 

omöjlighet utan att någon är i vägen för att realisera den.  

 

Vad som står på spel inom denna identifikationsprocess är alltså att ge en övertygande 

förklaring till det nationella subjektets uteblivna njutning.286 Som vi har sett kontrasterar 

partiledarna den positiva bilden av Sverige mot en oroväckande utveckling. Detta tilltal 

adresserar det nationella subjektets oro inför de sjunkande skolresultaten, den bristande 

välfärden, den växande gängkriminaliteten och delar av befolkningens minskande tillit 

gentemot samhällets institutioner. Denna oro som partiledarna uttrycker och tillskriver 

befolkningen hanteras i talet om svenska värderingar genom att sätta syndabocksmekanismen 

i spel. Förklaringarna som ges till denna oroväckande utveckling är den ”stenkastande 

ynglingens” och den ”religiösa extremistens” handlingar som strider mot de svenska 

värderingarna vilka utgör fundamentet för vår nationella sammanhållning. På detta sätt 

konstrueras dessa två figurer inom ett narrativ, eller en fantasi, som ger stöd åt en 

föreställning om en tänkbar fulländad nationell sammanhållning.  

 

Den nationella identiteten som konstrueras i talet om svenska värderingar stimulerar därför 

både begäret efter en full identitet för individen och projicerar anledningen till dess frånvaro 

på närvaron av den stenkastande ynglingen och den religiöse extremisten vars handlingar 

omöjliggör realisationen av den enade nationella identiteten. På detta vis övergår skillnaden 

mellan identiteterna till ett antagonistiskt förhållande. Det nationella subjektet kan bara 
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fullända sig själv genom att bekämpa den kraft som står i vägen för dess njutning. Om bara 

alla skulle efterleva svenska värderingar skulle vi få ha en sammanhållen nationell identitet 

och inte som nu ”öar av ojämlikhet”, ”splittring”, ”polarisering” eller ”parallella samhällen.”  

Först då kan vi enligt Busch Thor ”vända oro och uppgivenhet till hopp. Bara genom en 

värderingsrevansch kan vi rusta vårt gemensamma hem tryggt för framtiden” och ta kampen 

framåt för rättvisa, jämlikhet och jämställdhet som enligt Löfven är centrala värderingar i det 

fria och moderna Sverige.287 Det är också därför ”vi aldrig kommer kompromissa om våra 

gemensamma värderingar” enligt Kinberg Batra.288 Åkesson fäster hoppet om att ”hitta 

tillbaka till att det som en gång gjorde Sverige till ett av världens bästa länder att leva i” 

genom att på kort sikt ”med bestämdhet och med de medel som krävs […] återta kontrollen 

över Sveriges 53 förlorade områden” för att på lång sikt ”uppnå en känsla av gemenskap.”289 

 

Den nationella sammanhållningen framställs hos partiledarna på samma gång vara hotad som 

lösningen på den oroväckande utvecklingen. Hos Åkesson är den nationella 

sammanhållningen inte bara hotad utan faktiskt förlorad. Den skarpare antagonismen i 

Åkesson artikulation går igen även här. Men att det rör sig om en nationell sammanhållning 

som behöver stabiliseras och förstärkas går igen hos samtliga utsagor. Utifrån en 

psykoanalytisk tolkning kan motståndskraften hos nationella identiteter förklaras utifrån att de 

mobiliserar starka känslor som griper tag i individens kroppsliga begärsliv. Men framför allt 

skänker den nationella identiteten en försoning till subjektets ofrånkomliga och inneboende 

problem; den ger stöd till fantasin om den fulländade identiteten (jouissance i) och begäret om 

att återta njutningen (jouissance ii) genom att projicera den på en andre som får symbolisera 

den fulländade identitetens misslyckande.  

 

Det starka samhället 

Bristen hos subjektet motsvaras också av en brist på den sociala nivån – det fulländade 

samhället är också omöjligt. Men bara för att samhället är oförmöget att fullt ut realisera sig 

innebär det inte att behovet efter det försvinner. Snarare visar det sig, enligt Laclau, genom 

närvaron av sin frånvaro. Han skriver, ”although the fullness and universality of society is 

unachievable, its need does not disappear: it will always show itself through the presence of 

its absence.”290 Hur ska vi förstå detta?  

                                                 
287 Busch Thor, Almedalstal 2016. 
288 Kinberg Batra, Sommartal 2016. 
289 Åkesson 2016. 
290 Laclau 1996, s. 53. 
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I det förra avsnittet såg vi hur två subjekt antogs vara de som omöjliggör nationens realisation 

och fulla potential. I materialet ställs det därtill flera diagnoser av Sverige som präglat av en 

oroväckande utveckling, ett samhälle som glider isär, blir alltmer segregerat, polariserat, 

våldsamt och otryggt. Dessa olika diagnoser läser jag som tecken för närvaron av en frånvaro. 

De ger alla uttryck för brister, skevheter och rubbningar inom samhället. Men vad är det då 

som är frånvarande i dessa skildringar? Vad som framställs som frånvarande är 

föreställningen om den starka nationen. Det svaga, sårbara och oroväckande Sverige skildras 

som en risk, oro och rädsla – en sårbarhetens rädsla. Och det är svenska värderingar som 

framförs som nationens räddning och det vars grund samhällets framtid beror på – 

fundamentet för gemenskapen. Om nationen ska ”hålla ihop” och ”bli stark” behöver bristen 

fyllas av värderingar om hur vi beter oss mot varandra så att vi med hjälp av en 

”värderingsrevansch” kan ta oss ur den värderingskris som nu genomsyrar det rådande 

tillståndet. Detta exempel om en värderingskris är taget från Busch Thor men denna 

dualistiska tankefigur, om ett problemfyllt eller krisartat Sverige visavi det starka Sverige, 

kommer även till uttryck hos Löfven, Kinberg Batra och Åkesson.291  

 

Den tomma signifikanten betecknar det ontologiska behovet för att upprätta det fulländade 

samhället. Behovet efter detta samhälle kan, enligt Laclau, i många fall bli viktigare än vilket 

samhälle som upprättas; han skriver, “To hegemonize something is exactly to carry out this 

filling function.”292 Vad är det då som antas fylla bristen? Det är den sammanhållna nationella 

gemenskapen som framställs kunna rehabilitera krisen och konsolidera nationen så att Sverige 

fortsatt ska vara ”ett av världens bästa länder att leva i.”293 Denna nationella gemenskap 

framställs således vara möjlighetsvillkoret för att realisera det fulländade samhället; Laclau 

skriver ”Any term which, in a certain political context becomes the signifier of the lack, plays 

the same role [den tomma signifikantens roll].”294 Tomheten ska här inte förstås som en 

tomhet på mening, snarare tvärtom. Tomheten rör signifikantens specifika innehåll, som har 

tömts, och som därigenom möjliggör för en mångfald mer generella betydelser att rymmas 

inom signifikantens meningssfär. Utifrån det första analyskapitlet framstår detta just vara 

                                                 
291 Löfven talar till exempel om ”starkare sammanhållning”, Kinberg Batra om ”en plan för ett starkare Sverige” 

och Åkesson om sin vision om ett ”konstruktivt och sammanhållet samhälle.” Kinberg Batra, Sommartal 2016; 

Löfven, Almedalstal 2016; Åkesson 2016.  
292 Laclau 1996, s. 44. 
293 Kinberg Batra 2016. 
294 Laclau 1996, s. 44.   
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fallet beträffande svenska värderingar. Dessa värderingar, oavsett hur mångtydiga de framstår 

i de olika artikulationerna, kopplas sedan samman med det nationella subjektet som antas 

förkroppsliga dessa värderingar vilka förutsätts föranleda en fungerande nationell 

sammanhållning.  

 

Men löftet om, och det ontologiska behovet av, den starka nationen projiceras som vi såg 

ovan på närvaron av vad som omöjliggör den nationella gemenskapen – de som inte har 

svenska värderingar. Frånvaron omvandlas på så vis till en negativ närvaro. De politiska 

förslag som artikuleras inom talet om svenska värderingar legitimeras på så sätt utifrån 

begäret efter ett sammanhållet, starkt och välfungerande samhälle som lovar återställa den 

oroväckande utvecklingen i landet och hantera värderingskrisen.    

 

Krisbenämningen frammanar således behovet av fulländning. Men att tillkännage en kris är 

inte att bara en neutral återgivelse av ett faktiskt tillstånd. Just genom gesten att framställa 

något som hotat i nuet neutraliseras en rättfärdigande kamp för att bevara och upprätthålla det 

som föreställs vara hotat. Således är krisen aldrig något naturligt tillstånd. Genom de 

återkommande narrativen i materialet om ett hotat eller krisfyllt tillstånd följer ett försvar för 

det som är. Denna manöver är en hegemonisk manöver par excellence. Uppmaningar till 

försvar och aktivt ingripande blir därför en naturlig reaktion på en kris – en slags krisens 

inneboende mekanism. Det kan vi uppenbarligen se i de politiska förslag som 

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna framställer som nödvändiga givet 

samhällets nuvarande krisläge.295 Inom krisbenämningens praktik kommer sedan olika former 

av övervakning och kontroll av delar av befolkningen rättfärdigas utifrån sitt förment 

trygghetsskapande syfte.296   

 

Hos Kristdemokraterna och Moderaterna omvandlas snabbt krisbenämningen till en 

legitimering av arbetsmarknadspolitiska förslag i form av sänkta ingångslöner och bidragstak 

samt första jobbet-anställningar. Hos Socialdemokratin ska den svenska modellen byggas ut. 

Vad denna utbyggnad innebär specificeras dock inte mer än att den ska utvidgas till de socialt 

                                                 
295 Sverigedemokraterna föreslår inga konkreta reformer i det material jag har analyserat.  
296 Bush Thor talar till exempel om fler poliser inom ramen för ett ”trygghetspaket”, Åkesson att ”tillit och 

trygghet” måste sättas främst, Löfven om att ”knäcka brottsligheten” som får ”öar av ojämlikhet och otrygghet” 

att växa fram och Kinberg Batra om att det krävs krafttag för att bryta den ”otrygghet som biter sig fast.” Busch 

Thor 2016; Åkesson 2016; Löfven, Almedalstal 2016; Anna Kinberg Batra, ”Vårt samhälle är ingen kravlös 

gemenskap”, Expressen 2016-07-09, https://www.expressen.se/debatt/vart-samhalle-ar-ingen-kravlos-

gemenskap/ (2018-12-11). 

https://www.expressen.se/debatt/vart-samhalle-ar-ingen-kravlos-gemenskap/
https://www.expressen.se/debatt/vart-samhalle-ar-ingen-kravlos-gemenskap/
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utsatta områdena. Det är svårt att uppfatta Socialdemokraternas lösningar som särskilt 

progressiva, eftersom inga nya förslag annat än att slopa vårdnadsbidraget presenteras, utan 

snarare ger de uttryck för ett bevarande och utvecklande av status quo. Därtill artikuleras ett 

påtagligt kravfyllt språkbruk gentemot den nyanlända befolkningen som antas skolka från sin 

SFI-undervisning och inte tillgodogöra sig den samhällsinformation som är obligatorisk.  

 

Krisbenämningen legitimerar också skärpta straffrättsliga åtgärder mot de handlingar som 

associeras med de två subjekt som framställs hota samhällsgemenskapen. Inom talet om 

svenska värderingar träder sålunda en politik fram som syftar till att stärka rättsstatens 

apparaturer. Den legitimeras utifrån en idé om att den är nödvändig för att motverka den 

sjuknande tilliten till de samhälleliga institutionerna och på så sätt återupprätta förtroendet för 

den politiska verksamheten. Låt oss reflektera över detta i nästa avsnitt som dels ämnar 

relatera analysens resultat till hur talet om svenska värderingar mottogs i media dels diskutera 

implikationerna av studiens resultat.   

Diskussion  

Talet om svenska värderingar engagerade många journalister och skribenter på flera av de 

etablerade tidningshusen. I detta rika material har jag kunnat skönja ett mönster i hur inläggen 

grupperar sig. Grovt sett går det att sortera in dem i två läger. De som är för och de som är 

emot talet om svenska värderingar. Men givetvis finns det undantag till regeln.297 Detta 

sidomaterial till min analys syftar till att fånga upp de centrala meningsskiljaktigheterna och 

de vanligast använda argumenten på respektive sida i syfte att kontextualisera talet om 

svenska värderingar och hjälpa mig diskutera analysens resultat.  

 

Under almedalsveckan 2016 nådde talet om svenska värderingar sin kulmen. I flera 

summeringar och efteranalyser utsågs svenska värderingar som veckans mest utmärkande 

tema.298 Flera skribenter riktade dock kritik mot denna inramning av den svenska 

inrikespolitiken. De ställde sig kritiska till vad de uppfattade som en nationalistisk 

                                                 
297 Till exempel finns det de som ser denna aktuella diskussion som ett sätt att relevantgöra något annat de vill 

argumentera för som till exempel Clemens Poellinger, ”Plötsligt såg jag inget ont i talet om svenska 

värderingar”, Svenska Dagbladet 2016-07-31, https://www.svd.se/plotsligt-sag-jag-inget-ont-i-talet-om-svenska-

varderingar (2018-12-10); men även Anna Dahlberg ”Varning för blågula sjukan i politiken”, Expressen 2016-

07-07, https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/varning-for-blagula-sjukan-i-politiken/ (2018-12-10) som 

jag har valt att ta med i analysen eftersom den både ifrågasätter talet om svenska värderingar men samtidigt 

förordar flera av de åtgärder som de politiska utsagorna också ger uttryck för.  
298 Rosén & Eriksson 2016. 

https://www.svd.se/plotsligt-sag-jag-inget-ont-i-talet-om-svenska-varderingar
https://www.svd.se/plotsligt-sag-jag-inget-ont-i-talet-om-svenska-varderingar
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/varning-for-blagula-sjukan-i-politiken/
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förskjutning av politiken och ifrågasatte svenska värderingars existensberättigande och därför 

också dess politiska legitimitet.299 Vad som kännetecknar flera av dessa inlägg i debatten om 

svenska värderingar är att de snarare än att uppfattas som svenska borde ses som universella, 

västerländska eller nordiska. Flera skribenter försöker upphäva kategorin genom att påtala 

dess absurditet. Maria Schottenius skriver till exempel i Dagens Nyheter att det förvisso är 

utmärkt att man i Sverige har kommit ovanligt långt i sitt jämställdhetsarbete men att kalla det 

svenska värderingar känns unket, istället räcker det med att tala om ”universella 

värderingar.”300 

 

De värderingar som politikerna föreslår vara svenska såsom frihet, jämställdhet och tillit bör 

inte heller, enligt Svenska Dagbladets Thomas Steinfeld, uppfattas som specifikt svenska 

eftersom dessa värderingar delar vi med flera andra demokratiska länder.301 Robert Aschberg 

skriver i Expressen att skälet till att ingen kan förklara vad svenska värderingar innebär är för 

att det är ”rappakalja.”302 Han skriver, ”som om inte mexikaner, costaricaner, sydkoreaner, 

greker eller chilenare ’gör rätt för sig.’”303 Han är märkbart förvånad över föreställningen att 

det skulle finnas några tidlösa svenska värderingar, sarkastiskt skriver han ”I ett land där 89,2 

procent en gång röstade för att behålla vänstertrafiken, där barnaga var tillåten och 

homosexualitet betraktades som sjukdom för 37 år sedan, ett land med statlig religion fram till 

år 2000.”304 Istället fann han det befriande att höra EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark 

förklara att det är ”farligt att beskriva vad svenska värderingar är eftersom de är universella 

och ändras hela tiden. Det är det som är hela poängen med ett öppet samhälle – att det finns 

olika värderingar.”305 Expressens Anna Dahlberg intar en snarlik position. Hon skriver att 

även fast Sverige utmärker sig i synen på jämställdhet och religion är det inte skäl nog för att 

påstå att det finns specifika svenska värderingar, utan dessa värderingar bör snarare uppfattas 

som nordiska eller västerländska.306  

                                                 
299 Lena Melin, “Nationalismflörtandet ger en unken eftersmak”, Aftonbladet 2016-07-17, 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/XwEOpB/nationalismflortandet-ger-en-unken-eftersmak 

(2018-12-10).  
300 Maria Schottenius, ”Den nya nationalismen är så uppblåst och aggressiv”, Dagens Nyheter 2016-07-16, 

https://www.dn.se/arkiv/kultur/maria-schottenius-den-nya-nationalismen-ar-sa-uppblast-och-aggressiv/ (2018-

12-10). 
301 Thomas Steinfeld, ”Värderingar fungerar bäst när man inte tror på dem”, Svenska Dagbladet 2016-07-19, 

https://www.svd.se/varderingar-fungerar-bast-nar-man-inte-tror-pa-dem (2018-12-10). 
302 Robert Aschberg, “Nationalism gör samhället skevt”, Aftonbladet 2016-07-15, 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/3joKpq/nationalism-gor-samhallet-skevt (2018-12-10).  
303 Ibid. 
304 Ibid. 
305 Ibid. 
306 Dahlberg 2016. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/XwEOpB/nationalismflortandet-ger-en-unken-eftersmak
https://www.dn.se/arkiv/kultur/maria-schottenius-den-nya-nationalismen-ar-sa-uppblast-och-aggressiv/
https://www.svd.se/varderingar-fungerar-bast-nar-man-inte-tror-pa-dem
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/3joKpq/nationalism-gor-samhallet-skevt
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Istället uppfattas talet om svenska värderingar som en oroväckande nationalistisk förskjutning 

inom svensk politik som riskerar att släppa fram alla möjliga typer av politiska avarter som, 

enligt Steinfeld ”för länge sedan tycktes vara förpassade till de gamla spökenas 

skuggvärld.”307 Lena Melin skriver i Aftonbladet att hon tycker att talet om svenska 

värderingar lämnar en ”unken eftersmak” och hon säger att ”Det är som om de andra partierna 

fiskar i samma grumliga vatten som Sverigedemokraterna men försöker klä det i en mer 

tilltalande språkdräkt.”308 Schottenius är inne på samma spår. Hon upplever talet om svenska 

värderingar som ”unket och självförhärligande” och ”uppblåst och aggressiv.”309 Hon skriver 

att ”det trevliga med den svenska nationalismen är att den har varit tämligen diskret.”310 Även 

Dahlberg varnar för ”den blågula sjukan” som förvandlat politiken till en tävling i svenskhet 

som riskerar att fördumma politiken.311 Tomas Steinfeld går hårdast åt talet om svenska 

värderingar. Krasst slår han fast att det inte handlar om att ena, utan om att utesluta. Han 

skriver att talet riktas mot de som inte är beredda att hylla frihet, individualism och trygghet 

vilket politikerna förutsätter vara ”troende muslimer och nödställda.”312 

 

Men talet om svenska värderingar mottogs inte enbart med motvilja i media, tvärtom. Hos 

flera skribenter uttrycks en känsla av tillfredställelse över att äntligen ha ett språk att tala om 

samhällets problem med. Till exempel tycker Alexandra Boscanin i Svenska Dagbladet att 

diskussionen om svenska värderingar är ”ett steg i rätt riktning.”313 Om vi inte diskuterar och 

försvarar dessa värderingar riskerar vi enligt henne att skapa ”grogrund för värderingar som 

går emot ett öppet, sekulärt och jämställt samhälle.”314 Ann Heberlein tycker också att det är 

glädjande att talet om svenska värderingar har initierats av svenska politiker och att jämlikhet 

mellan könen lyfts fram som ”en självklarhet i svensk kultur.”315 Det är nämligen precis i 

synen på manligt och kvinnligt, barnuppfostran och våld mot kvinnor som 

                                                 
307 Steinfeldt 2016. 
308 Melin 2016. 
309 Schottenius 2016. 
310 Ibid. 
311 Dahlberg 2016. 
312 Steinfeld 2016. 
313 Alexandra Boscanin, “Att tvingas fly från asylboendet”, Svenska Dagbladet 2016-06-09, 

https://www.svd.se/att-tvingas-fly-fran-asylboendet (2018-12-10). 
314 Ibid.  
315 Ann Heberlein, “De svenska värderingarnas renässans”, Göteborgs-Posten 2016-06-18, 

http://www.gp.se/ledare/heberlein-de-svenska-v%C3%A4rderingarnas-ren%C3%A4ssans-1.2786956 (2018-12-

10).  

https://www.svd.se/att-tvingas-fly-fran-asylboendet
http://www.gp.se/ledare/heberlein-de-svenska-v%C3%A4rderingarnas-ren%C3%A4ssans-1.2786956
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”värderingsskillnader mellan olika kulturer är som mest påtagliga.”316 Hon skriver att i och 

med ”oroligheter på badhus och bibliotek”, ”problem med bristande integration i förorten”, 

”attackerna på blåljusmyndigheterna”, ”att några hundra svenska medborgare anslutit sig till 

IS” och ”det hedersrelaterade våldet är ett växande problem i Sverige” har det inte bara blivit 

rumsrent utan även ”politisk nödvändighet, att tala om vikten av svenska värderingar.”317 Vi 

känner igen dessa hotbilder från de politiska utsagorna och de bekräftas inte bara av Heberlein 

utan även av flera andra skribenter i mitt material. 

 

Till exempel skriver Britta Svensson i Expressen att det vore konstigt att förneka att det finns 

svenska värderingar. Det är klart att de finns, skriver hon, de är till och med ”nyckeln” till att 

fungera i samhället.318 Därför är det inte bra om vi tar dessa värderingar som självklara så att 

vi försummar att prata om dem. Hon känner sig konfunderad över alla protester mot talet om 

svenska värderingar. Hon skriver: ”Om vi gillar dem [svenska värderingar] borde vi vara 

beredda att med näbbar och klor slåss för dem.” Det är bra att våra ledande politiker börjat 

diskutera detta eftersom annars riskerar vi att lämna fältet fritt för ”rasistiska partiers och 

gruppers förvrängningar och lögner.” Anosh Ghasri, som arbetar med barn med utländsk 

bakgrund, håller med. Han skriver i Göteborgs-Posten att talet om svenska värderingar, bör 

förstås ”som anammandet och utvecklingen av värderingar som tillåter öppenhet, tolerans och 

en fortsatt kamp för eftersträvansvärda fri- och rättigheter.” 319 

 

Vi kan se hur försvarsretoriken mobiliseras på båda sidor av denna meningsskiljaktighet. 

Polemiken är tydlig; å ena sidan behövs mer tal om det nationsspecifika, svensk kultur och 

värderingar å andra sidan mer universalism, tolerans och öppenhet. Men kanske är det inte 

meningsskiljaktigheterna som är det intressanta i detta material utan istället vad som förenar 

dem. Båda sidor drivs av ett starkt pathos och normativa hållningar och uppmaningar. Men 

vad är det som ska försvaras? Båda sidor argumenterar utifrån en liberal tilltro till den 

enskilde individen och till försvar för det öppna samhället. Å ena sidan är talet om svenska 

värderingar det som hotar detta öppna samhälle eftersom det hemfaller åt 

nationalismflirtande, å andra sidan är det just tystnaden om det specifikt svenska som hotar 

                                                 
316 Ibid. 
317 Ibid. 
318 Britta Svensson, “Svenska värderingar finns och de är starka”, Expressen 2016-08-05, 

https://www.expressen.se/kronikorer/britta-svensson/svenska-varderingar-finns-och-de-ar-starka/ (2018-12-10). 
319 Anosh Ghasri, “Visst finns svenska värderingar”, Göteborgs-Posten 2016-07-23, 

http://www.gp.se/ledare/ghasri-visst-finns-det-svenska-v%C3%A4rderingar-1.3500943 (2018-12-10). 

https://www.expressen.se/kronikorer/britta-svensson/svenska-varderingar-finns-och-de-ar-starka/
http://www.gp.se/ledare/ghasri-visst-finns-det-svenska-v%C3%A4rderingar-1.3500943
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samma öppna samhälle.320 Låt oss granska Dahlbergs inlägg som förenar dessa polemiska 

positioner. Hon skriver:  

 

Till den liberala demokratins värden hör sådant som frihandel, öppenhet, tolerans och förnuft. En 

del ser en motsättning mellan dessa ideal och en stram flyktingpolitik. Med det stämmer inte. Det 

är höstens okontrollerade flyktingvåg som har skapat jordmånen för den snabbt växande 

nationalismen och populismen i Europa. Trygga människor har inget behov att krypa in i ett skal. 

Därför är politikens främsta uppgift nu att skapa säkerhet – att häva krisen inom polisen, att hålla 

fast vid en stram migrationspolitik under överskådlig tid och att på alla sätt göra upp med det 

svenska låt gå-samhället.321 

 

Här kan Dahlberg både rikta kritik mot talet om svenska värderingar, eftersom det hotar det 

öppna, liberala och toleranta samhället, och samtidigt argumentera för flera av de 

lösningsförslag som legitimeras inom ramen för talet om svenska värderingar, som till 

exempel en stramare migrationspolitik, starkare poliskår och överlag en hårdare attityd i 

samhället. Vad är det om inte nationalkonservativt utifrån en liberal position? Det upplevda 

hotet inom talet om svenska värderingar hanteras alltså i de mediala efterspelen antingen 

genom att hänföras åt den växande nationalismen eller genom att lokalisera det i 

flyktingkrisens följder. Men det underförstådda ”viet” i såväl de mediala efterspelen som i de 

politiska utsagorna är i båda tappningar ”vi goda västlänningar” som i kraft av våra goda 

värderingar har skapat en tillvaro som nu framställs vara hotad. Vad som undanträngs inom 

talet om svenska värderingar är liberalismen själv. Kanske är det detta öppna samhälle och 

liberalismen som är själva problemet? I alla fall är det den blinda fläcken i talet om svenska 

värderingar. Detta öppna samhälle, med dess tillväxtekonomi, tro på individens frihet och en 

obruten framstegstanke ifrågasätts inte. Istället förflyttas hotet eller ”den oroväckande 

utvecklingen” till nationalisterna eller flyktingarna som på ett ironiskt samstämmigt sätt hotar 

det rådande. Möjligtvis skulle vi kunna hävda att krisen inom talet om svenska värderingar 

kanske snarare hör hemma hos dessa goda liberaler och den politiska ordning talet om 

svenska värderingar utger sig för att försvara. Låt mig förklara.  

 

Hotbilderna som talet om svenska värderingar mobiliseras mot ackumuleras och intensifieras 

allra tydligast i de politiska utsagorna mot problemet med den bristande tilliten i samhället. 

Den bristande tilliten antas sedan bero på att befolkningens trygghet inskränks av de två 

                                                 
320 Schottenius 2016. 
321 Dahlberg 2016. 



 

80 

 

subjekten som befolkar Sveriges utsatta områden varför återupprättad trygghet antas leda till 

en ökad tillit. Eftersom det primärt är en brottsreducerande trygghet som impliceras hos 

flertalet av partiledarna föreställs såväl den sociala tilliten i samhället som tilliten till 

samhällets institutioner och den politiska verksamheten återupprättas genom att stärka statens 

rättsapparaturer. Men som Rothsteins och SOM-institutets forskning visar ökar den sociala 

tilliten i samhällen av välfärdsstatens resursomfördelande kapacitet snarare än rättsstatens 

förstärkning.322 SOM-institutet visar att Sverige har en hög social tillit men att den hos vissa 

grupper har sjunkit anmärkningsvärt de senaste åren.323 Samtidigt har statens omfördelande 

kapacitet gradvis minskat i takt med de genomgripande marknadsvänliga politiska logiker 

som vuxit fram i Sverige alltsedan 1980- och 90-talen. Flera avregleringar av tidigare 

politiska områden såsom skola och sjukvård har nödvändigtvis lett till en bantning av statens 

omfördelande kapacitet.324 I ljuset av denna utveckling tror jag vi ska förstå talet om svenska 

värderingar och den politik som legitimeras inom ramen för detta tal. I namn av att förse 

trygghet till befolkningen och stärka tilliten till samhällets institutioner presenteras lösningar 

som högre krav på den nyanlända befolkningen, fler poliser, strängare straff och fler 

utvisningar. Men möjligtvis är det den enda möjlighet som står till förfogande för partiledarna 

inom det rådande systemets ramar? Det vill säga, rättsväsendets apparaturer står fortfarande 

under statens kontroll varför flertalet av de lösningar som legitimeras i talet om svenska 

värderingar just tillhör denna verksamhet. På detta sätt menar jag att det går att läsa talet om 

svenska värderingar som ett svar mot en kris som inte, i alla fall inte i första hand, handlar om 

värderingar utan om den politiska ordningens funktionalitet. Den hegemoni som träder fram i 

talet om svenska värderingar uppfattar jag därför som ett försvar för denna (ny)liberala 

demokrati. Talet om svenska värderingar legitimerar således en politik som syftar till att 

disciplinera en del av befolkningen som antas vara emot det öppna samhälle som 

kännetecknar Sverige.  

 

För att rekapitulera uppfattar jag talet om svenska värderingar som en identifikationsprocess 

som syftar till att definiera en nationell tillhörighet. Därför är det också en typ av diskursiv 

teknologi som framkallar det svenska folket, men vars möjlighetsvillkor är den stenkastande 

ynglingen och den religiöse extremisten – de som är emot svenska värderingar och därför inte 

                                                 
322 Holmberg & Rothstein 2016. 
323 Ibid. 
324 Anders Ivarsson Westerberg, Ylva Waldemarson & Kjell Östberg, ”Vad var det som hände?”, i Ivarsson 

Westerberg, Waldemarson & Östberg 2014, s. 455.  
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del av den svenska befolkningen. Vad som står på spel i identifikationsprocesser är alltså 

antagonistiska relationer. Men vad är en antagonistisk relation? Det är en relation där 

närvaron av ”den andre” hindrar identiteten från att fullt ut konstituera sig själv.325 Om vi 

jämför med till exempel Kenneth Burke har vi hos honom att göra med hela identiteter. Det 

vill säga vi behöver anta att A helt är A och som i sin relation till B kan, om identifikationen 

misslyckas, anta en antagonistisk form.326 Men identiteter är aldrig helt positiva.327 

Antagonismen uppstår inte mellan hela identiteter utan ur omöjligheten att konstituera dem 

som hela. Att tänka antagonism utifrån diskursteorin förutsätter således en annan idé om 

identifikationsprocesser och sociala relationer som jag tror kan vara användbar för retoriska 

analyser – en idé om identifikationens misslyckande.328 Det möjliggör för analyser av hur 

detta misslyckande ständigt försöker rehabiliteras i politiken genom att fokusera på hur 

begärsobjektet och njutningen (jouissance) artikuleras. Inom talet om svenska värderingar 

framträder jouissance som det som ”stör” det öppna samhället från att realisera sig själv och 

denna störning externaliseras sedan på något utanför systemet genom att rikta sig mot den 

som inte arbetar, som därför hotar systemet, och mot de som aktivt strider mot systemet, 

ynglingen som kastar sten mot polisen. Talet om svenska värderingar försöker alltså att, i 

syfte att hantera den ofullkomliga njutningens trauma, övertyga det nationella subjektet om att 

orsaken bakom upplevelsen av ofullkomlighet (t.ex. ökad otrygghet, sjunkande skolresultat 

och så vidare) orsakas av en andre som stör systemet och därför blockerar vår njutning. Det är 

också därför antagonistiska relationer lätt kan bli våldsamma. Njutningslogiken kan således 

hjälpa oss förstå kollektiva identiteters ambivalenta motståndskraft och övertygande potential 

vilket i allra högsta grad är av retorisk relevans.329 Genom att undersöka hur politiska narrativ 

och förklaringar försöker övertyga individer om vem eller vad som stal vår njutning kan vi nå 

djupare förståelse för identifikationens affektiva dimensioner eftersom dessa narrativ 

appellerar till subjektets begärsliv.330  

 

Men hur motståndskraftig var egentligen talet om svenska värderingar och den nationella 

sammanhållning som etablerades inom ramen för det? Hur går det att förstå att lika hastigt 

                                                 
325 Laclau & Mouffe 2008, s. 184. 
326 Burke 1969, s. 22; Eller som Diane Davis uttrycker det: “Too much identification, too much unification, too 

much cooperation within any group.” Diane Davis, “Identification: Burke and Freud on who you are” i Rhetoric 

society quarterly vol. 38, 2008:2, s. 126. 
327 Stavrakakis & Chrysoloras 2004, s. 148. 
328 Stavrakakis 2005, s. 70. 
329 Howarth 2005, s. 342–346.   
330 Stavrakakis 2005.  
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som talet om svenska värderingar intog den politiska scenen, lika hastigt verkar det idag ha 

försvunnit? Statistiken över antalet träffar i Mediearkivet är anmärkningsvärd. 2015 uppnår en 

sökning på ”svenska värderingar” inte mer än 190 träffar, året efter 3496, 2017 och 2018 har i 

skrivande stund precis lika många träffar, 1794 stycken. Under valrörelsen lyste talet om 

svenska värderingar med sin frånvaro, istället var det andra ord och begrepp som präglade de 

politiska debatterna och prydde valaffischerna.331 Ett sätt att förstå detta är att relatera det till 

vad Kjell Österberg kallar för politikens medialisering.332 Politiken har alltmer kommit att 

anpassas till medielogikens villkor och styrs således idag i högre utsträckning av utspel, 

dagsaktuella frågor och opinionsmätningar. Trenderna och tempot går snabbare. Det är ett sätt 

att förstå talet om svenska värderingars flyktiga politiska tillvaro. Därtill kan det motstånd 

som media riktade mot vad som uppfattades vara en nationalisering av den svenska politiken 

också ha påverkat möjligheterna att fortsätta tala om svenska värderingar. Ipsos undersökning 

och min analys av begreppets innebörder har dessutom visat att förståelsen av vad begreppet 

betyder är mångtydigt och därför eventuellt svårt att ta till sig, vilket förvisso inte 

nödvändigtvis behöver vara en retorisk svaghet, men som ändå kan vara ett begrepp till last. 

Å andra sidan är talet om svenska värderingar inte alls frånvarande, mer än på yttrandets nivå. 

Flera av de hotbilder som artikulerades i talet om svenska värderingar präglar i allra högsta 

grad det offentliga samtalet idag.  

 

Till exempel har en debatt om ”Sverigebilden” upptagit det politiska samtalet de senaste åren 

och intensifierades den 18 februari 2017 när Donald Trump, i sitt tal om behovet av striktare 

regelverk mot invandring för att stärka landets säkerhet, sade:  

 

You look at what’s happening in Germany, you look at what’s happening last night in Sweden. 

Sweden. Who would believe this? Sweden. They took in large numbers. They’re having problems 

like they never thought possible. You look at what’s happening in Brussels. You look at what’s 

happening all over the world. Take a look at Nice. Take a look at Paris.333 

 

Uttalandet fick ett enormt genomslag i sociala medier. Förvirringen var hos flera journalister 

och den svenska ambassaden total. Vad hänvisade Trump till? Indikerade han att Sverige hade 

                                                 
331 Det var inget ord eller begrepp som stod ut i årets valspråk men flera partier fokuserade på kriminalitet, 

trygghet och statsmannamässighet i sina valkampanjer.   
332 Ivarsson Westerberg, Waldemarson & Östberg 2014, s. 450f.  
333 BBC, “Trump: Look at what happened last night in Sweden”, 2017-02-19, 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-39021599/trump-look-at-what-happened-last-night-in-sweden 

(2018-12-10).  

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-39021599/trump-look-at-what-happened-last-night-in-sweden
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drabbats av en terrorattack lik de i Bryssel, Nice och Paris? Det visade sig senare att vad 

Trump hänvisade till var en dokumentär av Ami Horowitz som han hade sett dagen innan 

talet på Fox News.334 Någon terrorattack av den sort Trump indikerade hade inte alls inträffat 

i Sverige. Men i dokumentären målas en alternativ bild upp av Sverige som visar hur det 

liberala och progressiva landet med en välfungerande välfärd under de senaste fem åren, på 

grund av ett generöst flyktingmottagande, har förvandlats till ”the rape capital of Europe.” 

Denna utveckling kopplas i dokumentären samman med att Sverige har tagit emot stora 

mängder flyktingar från muslimska länder de senaste åren. Detta har lett till att parallella 

samhällen och så kallade ”no-go zones” för poliser och journalister vuxit fram på allt fler 

platser runtom i Sverige. Som en följd av den massiva invandringen av muslimska flyktingar 

kännetecknas utvecklingen i Sverige idag av ökad gängkriminalitet, upplopp, våldtäkter på 

festivaler och terrorism. Dessa no-go zones framställs vara bortom kontroll för polisen som 

har fått flytta sina polisstationer och sin närvaro från dessa områden eftersom de inte längre 

kan fullfölja sina uppdrag på grund av den ökade brottsligheten.335 Nigel Farage, tidigare 

ledare för det brittiska partiet UKIP, bekräftade att Trumps uttalande om ”Last night in 

Sweden” inte alls var taget ur luften utan instämde att Sverige lider allvarliga problem på 

grund av den stora invandringen och han hävdade att ”Malmo [sic] in Sweden is the rape 

capital of Europe due to EU migrant policies. Anyone who says there isn’t a problem is lying 

to you.”336 Denna negativa Sverigebild som främst kommer till uttryck i de så kallade 

”alternativa medierna” producerar en högerradikal ideologi inom vilken ett hotande 

civilisationskrig står för dörren i flera västerländska länder.337 Logiken inom detta narrativ 

förklarar hur den positiva Sverigebildens progressiva och liberala värderingarna om öppenhet 

och tolerans är själva orsaken till den utveckling som kännetecknar den negativa 

Sverigebilden.338 

 

Flera av de hotbilder som artikulerades inom talet om svenska värderingar är alltså högst 

närvarande i det offentliga samtalet idag. I den meningen skulle vi kunna förstå talet om 

svenska värderingar som en murbräcka för Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och 

                                                 
334 Rapacioli 2018, s. 29. 
335 “Stockholm Syndrome”, 2017, Youtube https://www.youtube.com/watch?v=RqaIgeQXQgI (2018-12-10); 

Rapacioli 2018, s. 30.  
336 Nigel Farage, tweet, 2017-02-20; citerad i Rapacioli 2018, s. 64.  
337 Ibid. s. 52. 
338 Rapacioli 2018, s. 51; BBC Newsnight, “Sweden: Truth, lies and manipulated narratives?”, 2018-08-26,  

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-45301159/sweden-truth-lies-and-manipulated-narratives (2018-12-

10).  

https://www.youtube.com/watch?v=RqaIgeQXQgI
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-45301159/sweden-truth-lies-and-manipulated-narratives
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Moderaterna i migration- och integrationsfrågor som gjorde tillgänglig en position i den 

nationella diskursen från vilken det blev möjligt att formulera ett nytt narrativ bestående av 

flera av de hotbilder som kommer till uttryck i den nationalkonservativa och högerradikala 

Sverigebilden. En konservativ position som Åkesson och Sverigedemokraterna i åratal redan 

förfogat över och vars postmaterialistiska konfliktlinje talet om svenska värderingar befäster.   

 

Postmaterialismen kommer till uttryck genom att materiella frågor, så som ekonomiska 

omfördelningsfrågor, nedprioriteras till förmån för mer individuella och självförverkligande 

behov. Det blir tydligt när vi granskar problemformuleringarna och lösningsalternativen i de 

politiska utsagorna. Lösningsalternativen vittnar om att integrationsproblemen i Sverige rör 

felaktiga värderingar hos en viss del av befolkningen som behöver korrigeras. Hur kan vi 

förstå denna postmateriella inriktning av integrationspolitiken? Kjell Österberg beskriver 

individualiseringen som en process som hör till den rådande politiska logiken i vilken 

individen alltmer uppfattar sig som ett handlande subjekt med ansvar över sitt egna liv, 

handlande och öde.339 När integrationsproblemen på detta sätt lokaliseras till subjekten, 

genom att tillskriva dem handlingar och kännetecken som motsätter sig systemets 

existensberättigande, förvandlas således ett politiskt problem till ett moraliskt. Därför är det 

inte systemet det är fel på, utan felaktiga individer. På så sätt patalogiseras de ej arbetsdugliga 

och invandrade subjekten inom talet om svenska värderingar medan det öppna samhällets 

legitimitet konsolideras.  

 

Talet om svenska värderingar vedergällde därför på många vis ”försummandet” som Kinberg 

Batra och Andreas Norlén adresserade den 6 juni 2016. Emellertid var talet om svenska 

värderingar också på många sätt en försummad potential för ett annat vi och de. Ett vi och de 

som hade kunnat konstruera en annan konfliktlinje vilken hade kunnat utmana den nyliberala 

och postmaterialistiska hegemonin. Men hegemonier varar inte föralltid. De kan aldrig 

slutgiltigt fixera det sociala utan är blott tillfälliga konstruktioner i en alltid obestämbar 

terräng.  

 

 

 

 

                                                 
339 Ivarsson Westerberg, Waldemarson & Östberg 2014, s. 450. 
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