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Abstract  

Svenska värderingar har blivit en mycket välanvänd politisk term under de senaste åren, i allt 

från debatter och uttalanden i media till offentligt tryck. Jag vill med hjälp av Laclau och 

Mouffes diskursteori analysera hur begreppet svenska värderingar konstrueras i politisk debatt, 

hur detta påverkar subjekten och hur begreppets aktualitet kan förklaras. De texter jag 

analyserat är uttalanden från Stefan Löfven, Anna Kinberg Batra och Jimmie Åkesson. 

Resultatet visar att svenska värderingars aktualitet förklaras med bakgrund i flyktingkrisen, 

medias bevakning och diskursens påverkan på väljare. Alla partiledare ger uttryck för en 

övergripande dikotomidiskurs där det ”svenska” ställs i motsats till det ”icke-svenska”. De 

subjektspositioner som konstrueras i det politiska talet, och tillskrivs de som ses som ”icke-

svenska”, påverkar hur dessa människor förstår sig själv och hur de förstås av andra. I 

partiledarnas olika diskurser går det att utläsa både skillnader och likheter, vilket konstruerar 

svenska värderingar på delvis olika sätt. Det uppstår hegemoniska drag i bl.a. hur svenska 

värderingar konstrueras som under hot, vilket jag tillskriver kulturdiskursens övertag i den 

diskursiva kampen.  Svenska värderingar uttrycks som ett komplext begrepp som artikuleras på 

flertalet olika sätt. 
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1 Inledning 
Debatten om svenska värderingar är inte ny, utan har tidigare exemplifierats av politiker 

gällande hur samhället och den svenska politiken ska utformas. Bland annat Mona Sahlin 

uttryckte sig om invandrarflickors utsatta situation år 2001:  

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

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

måste vi hitta ett annat sätt att tvinga in svenska värderingar.” (Sahlin 2001) 

Citatet ger uttryck för att svenska värderingar ska gälla under tvång, oavsett vad medborgare 

tycker om detta. Liknande åsikter har även Folkpartiet gett uttryck för. Partiet föreslog år 2008 

att ”invandrare för att kunna få medborgarskap skulle tvingas gå en kurs om svenska 

värderingar” (Lundgren 2011, 335).  

Ett flertal forskare, exempelvis Dahlstedt & Neergaard (2013) och Darvishpour (2015) 

framhåller att politik och samhälle påverkas av en större samhällsdiskurs om migration, etniska 

minoriteter och mångkulturalism. Författarna menar att det pågår en samhällskategorisering i 

ljuset av migrationen som bidrar till en normalisering av det svenska och en konstruktion av det 

icke-svenska som en faktor för åtskillnad. Hübinette och Lundström (2014, 423f) är inne på ett 

liknande spår och uttrycker hur diskussionen i Sverige har blivit mer negativ mot migration och 

diversitet samtidigt som Sverige blivit mer segregerat. Detta är ett resonemang som är mycket 

relevant med tanke på de samhällsutmaningar som uttrycks i ljuset av den så kallade 

flyktingkrisen (se t.ex. Dir 2016:47). Hur samhällsdiskursen formuleras av eliten och hur 

konstruktionen av svenska värderingar förstås påverkar grupper i samhället och är politiskt 

relevant. Hur begreppet används i politiskt tal av representanter för den svenska befolkningen 

är därför ett spännande område att undersöka.   

Svenska värderingar har blivit en mycket välanvänd1 politisk term under de senaste åren, i allt 

från debatter och uttalanden i media till offentligt tryck. Politiska partier använder sig idag av 

detta begrepp som politisk plattform i debatter, tidningar och uttalanden i media för att klarlägga 

för svenska folket hur de avser att föra politik. Vad svenska värderingar innebär och får för 

effekter är oklart. Vad som är svenskt och vilka värderingar som skulle tillhöra enbart det 

svenska är öppet för tolkning, men i det politiska uttrycket idag framställs uttrycket som något 

de flesta kan förstå och relatera till.  

                                                      
1 En sökning i mediearkivet Retriever Research på ”svenska värderingar” visar att begreppet finns i 1499 artiklar 

år 2016 samtidigt som antalet sökträffar under något tidigare år aldrig överstiger 168 artiklar (Retriever 2016). 
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Olika konstruktioner av svenska värderingar förmedlar dock skilda tolkningar och sanningar, 

vilket konstituerar vår verklighet och ger mening till händelser. Detta kan ge en bild av vårt 

samhälle som är problematisk.  Genom diskursen skapas olika identiteter och subjektspositioner 

för svenskar och utlandsfödda svenskar.  Dessa konstruktioner påverkar till exempel hur 

infödda svenskar ser på och förstår de flyktingar och asylsökande som kommer hit, samt hur 

utlandsfödda svenskar identifierar sig själva. Jag vill analysera hur diskurser gällande svenska 

värderingar ser ut. Forskning visar att vad som framställs som svenskt ofta kopplas till etnicitet 

och kultur. (Se t.ex. SOU 2005:41.) Det finns viss forskning gällande diskursen om svenska 

värderingar, men nu när begreppets användning har ökat exponentiellt finns det anledning att 

analysera svenska värderingar i den nutida politiska debatten. Mitt intresse för problemet är 

därför både samhälleligt och inomvetenskapligt drivet. Det faktum att svenska värderingar 

används i extra hög utsträckning just nu ger begreppet en ökad politisk och social betydelse och 

gör det till ett aktuellt ämne att undersöka. Min utgångspunkt är att visa hur språkets användning 

påverkar den verklighet vi skapar och återskapar. Jag vill vidareutveckla förståelsen för hur 

svenska värderingar konstrueras och påverkar samhället.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Mitt syfte är att undersöka hur svenska värderingar konstrueras i nutida svensk, politisk debatt 

och analysera vilka effekter detta kan medföra för subjekten. Frågeställningar för studien är:   

 Hur konstrueras termen ”svenska värderingar” i politisk debatt och vilket innehåll 

tillskrivs begreppet?  

 Vilka effekter får dessa konstruktioner för subjekten? 

 Hur kan begreppets aktualitet förklaras? 

1.2 Uppsatsens disposition 
Jag inleder med att presentera ett analytiskt ramverk, metodologi och den tidigare forskning 

som ligger till grund för uppsatsen. Därefter specificerar jag diskursteorins utgångpunkter och 

teoretiska begrepp samt reflekterar över teori och metod. Jag ställer sedan upp därefter en 

kombinerad empiri och analysdel, där partiledarnas diskurser och den diskursiva kampen om 

förtydligas. Här fokuserar jag på svenska värderingars konstruktion och aktualitet samt de 

effekter som uppstår för subjekten. Detta sker genom en jämförelse och analys av 

ekvivalenskedjor samt nodalpunkter. Avslutningsvis presenterar jag mina slutsatser och ger 

förslag på fortsatt forskning. 
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2 Analytiskt ramverk och metodologi 

2.1 Socialkonstruktivism och poststrukturalism 
Laclau och Mouffes diskursteori bygger på socialkonstruktivism och en poststrukturalistisk 

tanke om att diskurser konstruerar och kontinuerligt omformar den sociala verkligheten. Jag 

väljer att utgå från att poststrukturalismen är en del av socialkonstruktivismen i enlighet med 

Winther Jörgensen och Phillips (2000, 12-13).  

Sociala processer konstruerar kunskap och det vi vet om världen skapas av hur vi kategoriserar 

den. Hur vi ser på världen är också präglat av vår kultur och historia. Världen ses som mer 

komplex än i positivistiska eller t.ex. realistiska ansatser som antar att världen är objektiv och 

att forskare kan dra faktiska slutsatser utifrån observationer. Socialkonstruktivismen har en 

tolkande ansats och används ofta i kvalitativ forskning för att belysa problemet i sin kontext. 

Detta ger mig en möjlighet att undersöka hur svenska värderingar konstrueras i politisk debatt 

och analysera vilket innehåll som begreppet tillskrivs. Jag kan också analysera hur denna 

aktuella konstruktion påverkar vår förståelse av det ”svenska” och vilka effekter dessa 

konstruktioner får för subjekten.  

2.2 Diskursteorins ontologi och epistemologi 
En socialkonstruktivistisk ansats innebär ontologiskt att världen inte är objektiv utan 

konstrueras genom människors idéer och föreställningar. Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes 

diskursteori menar att diskursen alltid omformas i diskursiv kamp. Olika diskurser representerar 

olika sätt att tala om den sociala världen och vill genom kamp uppnå en hegemoni där språkets 

specifika innebörd fastställs. (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 13). Epistemologiskt ligger 

språket, som inte kan tolkas neutralt, till grund för kunskap och verklighet. (Bergström & 

Boréus 2012, 28). Till skillnad från Fairclough och kritisk diskursanalys (se t.ex. Torfing 2005, 

9) menar Laclau och Mouffe ontologiskt att den sociala världen konstrueras diskursivt och 

genom sociala processer, vilket styr hur världsbilder och identiteter förändras över tid. Detta 

gör också att gemensamma sanningar och kunskap skapas socialt genom en kamp om hur 

världen ska definieras. Detta skapar en ram för vårt sociala handlande, vilket gör att 

konstruktioner av sanning och kunskap genom diskurs, får verkliga, sociala konsekvenser 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000, 11-12).  

Föreställningar konstruerar vårt samhälle och det budskap som t.ex. partier förmedlar kan 

förändra och forma verkligheten. Genom att se det politiska budskapet som en diskurs, kan 

forskaren visa hur verkligheten konstrueras. Språket påverkar handlande och ger sociala och 

politiska konsekvenser som kan belysas. En ideologi som inte ifrågasätts ses som en etablerad 
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diskurs som tas för givet och gömmer alternativa möjligheter, vilket i diskursteorin benämns 

som en föreställning om objektiv realitet.  

Diskursteorin kan ses som problemdriven snarare än teori- eller metoddriven.  Denna 

problemdrivna ansats utgår från Foucaults problematisering, där en problemställning utreds 

med fokus på hur den konstruerats och i vilken kontext, genom att ifrågasätta dess produktion 

och konstruktion. Syftet med diskursteorin är då att synliggöra, problematisera och producera 

nya tolkningar (Howarth 2005, 318-320). Till skillnad från Foucault menar Laclau och Mouffe 

att allt konstrueras genom diskurs, inte bara språk, tal, text och handlingar utan även t.ex. 

institutioner och teknologi (Torfing 2005, 9). Laclau och Mouffe analyserar talet genom att 

studera teckens relation och antagonism till skillnad från Foucault som i högre grad studerar 

enhetsskapande principer (Bergström och Boréus 2012, 364f). Syftet med den diskursanalys 

som forskaren gör är dels att se hur en viss bild av verkligheten blir gällande när flytande 

signifikanter tillskrivs innehåll av olika aktörer i den diskursiva kampen, dels att visa på hur tal 

och handlingar konstruerar ett samhälle som en ”objektiv realitet” (Winther Jörgensen 2000, 

47). Laclau och Mouffes diskursteori utgår från begrepp som jag har tänkt att operationalisera 

genom diskursanalys. Detta gör diskursteorin till en kombinerad teori och metod (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000, 57).  

2.3 Tidigare forskning 
Azar (2005, 164f) har i sin analys angriper begreppet ”svenska värderingar”. Han diskuterar i 

analysen hur ett symboliskt objekt skapas och av vem, samt hur tillgång till det objektet visar 

vilka subjekt som hör till gemenskapen och vilka som inte gör det. Författaren menar att t.ex. 

objektet ”det svenska” inte har något värde i sig utan fylls med värde, konstitueras, när det delas 

mellan människor. Genom att politiskt konstituera den nationella identiteten och svenskhet kan 

de som inte anses vara svenskar hållas utanför gemenskapen. Azar menar att svenska 

värderingar här blir ett uttryck för både en identitet och en polarisering, en mobilisering av 

svenskar mot invandrare. Han belyser hur den diskursiva gränsdragningen av subjekten, 

svenskar mot invandrare, sanktionerar en diskussion om värdet på olika grupper av människor 

och skapar sociala effekter genom en fördelning av privilegier. Författaren menar att dessa 

effekter uppstår t.ex. genom att en ”svensk” kopplas till högre socioekonomisk standard och 

bemöts som en del av gemenskapen till skillnad från en ”icke-svensk” som bemöts som att 

denne inte hör dit.  Att vara på utsidan av gemenskapen gör att man genom talet skuldbeläggs 

samtidigt som det svenska är ”utvalt” och exklusivt, något som ska förvaltas väl och inte delas 

med vem som helst. Värdet av det svenska blir ”beroende av sin exklusivitetsgrad”.  För min 
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uppsats tar jag avstamp i Azars forskning om hur svenska värderingar konstitueras på politisk 

nivå. Genom att applicera diskursteorins begrepp kan jag undersöka hur konstruktionen av 

svenska värderingar ser ut och koppla detta till den nationella identiteten samt effekter för 

subjekten.  

Schierup, Krifors & Slavnic (2015, 230-260) utreder hur social exkludering i relation till 

migration och medborgarskap har blivit mer aktuellt i Europa idag. De definierar exkludering 

som ”upplösningen av de strukturella, kulturella och moraliska band som knyter individen till 

samhället”. Författarna menar att den ökade mångfalden beskrivs som ett politiskt problem och 

minoriteter kan bli offer för segregation och stigmatisering. De uttrycker också hur en stor andel 

människor därför inte har tillgång till de politiska och sociala rättigheter som ingår i ett 

fullvärdigt medborgarskap. Schierup, Krifors & Slavnic beskriver vidare hur solidaritet var ett 

villkor för social sammanhållning men att begreppet idag blivit mer likställt med social 

inkludering genom arbete. Politiskt fokus ligger enligt författarna nu på sysselsättning och icke-

arbetande människor kan därför inte bli fullvärdiga medlemmar i samhället. De menar därför 

att etniska minoritetsgrupper lätt utsätts för institutionell diskriminering och exkluderas i takt 

med att fokus ligger ”på ekonomisk tillväxt på bekostnad av social solidaritet”. Författarna 

beskriver hur populismen nu (år 2015 författarens anm.) sprider sig i europeiska länder och 

beskriver kulturskillnader som ett hot mot nationen. Från Schierup, Krifors & Slavnic tar jag 

med mig en bild av situationen i Europa som bidrar med en kontext till den politiska debatt som 

förs i Sverige idag. Författarna lyfter också en tanke om hur marknadsekonomi förändrat 

betydelsen av solidaritet och detta kan jag applicera på Löfvens artikuleringar.   

Mattson (2005, 139f) menar att idéer om det svenska skapar olika sociala positioner som 

begränsar vilka människor som kan säga vad och därmed ett uppdelat samhälle. Hon beskriver 

att föreställningar om ”det vita” bidrar till ojämlikhet i samhället. Det vita tillskrivs strukturella 

fördelar och rasism formas genom det vita idealet. Det svenska beskrivs som en del av den 

västerländska vita normen, vilket i sin tur leder till diskriminering och rasism gentemot det icke-

svenska. Mattson beskriver som exempel hur det svenska definieras som privilegierad position 

åtskilt från andra kulturer genom att skapa en kategori för invandrare, som kopplas ihop 

diskursivt med bl.a. sociala problem eller brott. Det svenska avgränsas med positiva egenskaper 

och kategoriseras på basis av bl.a. utseende, kultur och som en del av det västerländska. 

Mattsons forskning kopplar jag ihop med effekter för subjekten genom att undersöka 

gruppbildning, subjektspositioner och identiteter som påverkar människors handlingsutrymme.  
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Brune (2015, 360) diskuterar diskriminering och bilden av invandrare i svenska media. Hon 

anser att ”invandrare” osynliggörs och associeras med avvikelser. Brune beskriver hur det 

svenska är en otydlig, fantiserad identitet som framställs som ”… en homogen, modern, upplyst, 

jämställd och frigjord svenskhet, som ”invandraren” kan kontrasteras emot”(Brune 2015, 360). 

Brune menar att diskursen konstruerar vissa värderingar som normala, vilket skapar en klyfta 

mellan folket och invandrare. För att åstadkomma detta används språkliga uttryck och 

författaren beskriver hur stereotypa bilder av ”invandrare” skapas genom att återkommande 

roller och teman knyts till invandrare som grupp. Genom motsatspar (som t.ex. frihet/förtryck) 

och generaliseringar av individer inom gruppen kan en förenklad berättelse skapas där 

invandrare porträtteras på ett visst sätt. Brune beskriver hur diskrimineringen skapas och lyfter 

då de faktum att media troligtvis följer politisk agenda samt att medias tänkta publik influerar 

hur bilden av invandrare ser ut (Brune 2015, 356f). Brunes diskussion om svenskhet och 

skapandet av stereotyper kan knytas till konstruktionen av svenska värderingar och de diskurser 

som jag undersöker där det politiska talet formar bilden av invandraren som motsats till det 

svenska.  

Dessa forskare har från en socialkonstruktivistisk utgångspunkt skrivit vetenskapliga texter 

med något skilda utgångspunkter som jag anser är relevanta för studiet av svenska värderingars 

konstruktion. Min studie kan då på ett bra sätt vidareutveckla hur svenska värderingar 

konstrueras i samtida politisk debatt.  

2.4 Diskursteorins utgångspunkter 
Laclaus och Mouffes diskursteori förklaras genom några huvudpunkter: Diskursen formar 

människors tal och agerande- samtidigt som det människor säger och gör skapar diskursen. 

Diskursen ses som ett meningsbärande system där mening skapas genom differentiering och 

ekvivalenskedjor. Så kallade flytande signifikanter kan fungera som nodalpunkter som tillfälligt 

fixerar ett begrepps betydelse. Talets upplägg, artikuleringar, retoriska strategier och 

berättelsens flöde skapar mening och det som analyseras är om dessa delar skapar en jämlik 

representation. Diskursen konstrueras genom hegemonisk kamp, där mening och identitet 

fastställs. Den sociala världen ses som obeslutsam och diskursen blir därför artikulerad och 

skapad av en serie politiska beslut. Det politiska kämpar om det diskursiva innehållet. Genom 

artikulering definieras innehållet i diskursen. Diskursens gränser skapas genom att social 

antagonism kopplas till den hegemoniska kampen. I den sociala antagonismen skapas ett hot 

där ”Otherness”-”de andra”, konstrueras. I politiken kan detta visa sig som t.ex. stereotypa 

föreställningar av grupper. De andra finns utanför diskursen, vilket gör att identiteter och 
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meningar som artikuleras i ekvivalenskedjor, exkluderas. Dessa exkluderade element både 

definierar och hotar det diskursiva systemet. Detta är också anledningen till att en diskurs aldrig 

är fullkomligt etablerad (Torfing 2005, 14-17).  

2.5 Teoretiska begrepp 

2.5.1 Svenska värderingar som flytande signifikant 

En flytande signifikant är ett tecken som är extra öppet för att bli tillskrivet innehåll i kamp 

mellan olika diskurser (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 35). En flytande signifikant kan 

vara t.ex. en idé, diskurs eller ett symboliskt uttryck, som representerar populära eller politiska 

krav. Den flytande signifikanten kan även ses som ett uttryck för hur samhället ska utvecklas 

eller som ett fokus för en upplevd gemensam identitet (Simons 2011, 206f). Torfing (2005, 23-

24) menar att det uttryck som framställs genom den flytande signifikanten bidrar till 

gruppbildningar i samhället. När flytande signifikanter fylls med ett innehåll som förutsätter en 

viss identitet utesluts andra identifikationsmöjligheter. Detta skapar grupper i samhället. Med 

diskursteoretiska begrepp konstrueras innehåll genom ekvivalenskedjor, där tecken struktureras 

i förhållande till varandra (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 45-47). Efter att ha studerat teori 

och empiri går jag in i diskursanalysen med antagandet att svenska värderingar är en flytande 

signifikant som konstrueras av olika politiska uttryck som de skilda partiledarna fyller med 

innehåll.  

2.5.2 Diskurs 

Enligt Laclau och Mouffe är en diskurs resultatet av artikulering. Diskursen förstås som att 

betydelse (tillfälligt) fixeras i en specifik sfär. Detta ger ett specifikt sätt att framställa 

verkligheten på, vilket formar och förändrar hur människor ser på världen och hur identiteter 

skapas. I diskursen etablerar tecken relationer till andra tecken och blir moment, därför utesluts 

andra möjliga tolkningar. (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 7-8, 33).  

2.5.3 Moment 

Ett moment är ett tecken med definierad betydelse (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 33-34). 

Jag använder moment för att beteckna tecken som etablerats i ekvivalenskedjor. Jag urskiljer 

moment genom att identifiera frekvent återkommande, liknande beskrivningar av tecken som 

kopplas till andra tecken.  

2.5.4 Ekvivalenskedja 

Diskursen formas genom ekvivalenskedjor där tecken kopplas samman och blir moment. Dessa 

tecken kan kopplas ihop positivt genom att tecknet kan identifiera sig med ett annat tecken, de 

har egenskaper som hör ihop. Tecken kan alternativt kopplas ihop negativt när tecken i 
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ekvivalenskedjan har motsatta egenskaper och inte vill identifiera sig med varandra (Bergström 

och Boréus 2012, 366-367). 

2.5.5 Nodalpunkt 

Nodalpunkten ger tecken betydelse och definierar den flytande signifikanten genom att 

tillskriva mening (Unemar Öst 2009, 99-100). Nodalpunkten centrerar diskursen och kopplas 

till alla tecken (Bergström och Boréus 2012, 367).  

2.5.6 Artikulering  

Artikulering sker när tecken blir moment, i ekvivalenskedjan och genom konstruktionen av 

nodalpunkt som fyller den flytande signifikanten. Alla sociala praktiker är i förlängningen 

artikulationer (Laclau & Mouffe 2008, 157f, 169).  

2.5.7 Subjektspositioner 

Subjekt likställs i diskursteorin med subjektspositioner i den struktur som skapas av diskursen. 

Om det inte finns någon konflikt om hur subjektspositionen ska uppfattas finns en hegemonisk 

diskurs som framstår som objektivt sann (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 48-50). 

Partiledarna i min empiri skapar subjektspositioner genom att artikulera egenskaper till det 

svenska.  

2.5.8 Hegemoni 

Hegemonin är en politisk relation, som artikuleras och ständigt reartikuleras. Den hegemoniska 

diskursen begränsas av den identitet som tillskrivs ”de andra” (Laclau och Mouffe 2008, 157f, 

195f). I hegemonin uppstår en stabilitet och en diskurs som inte utmanas (Bergström och Boréus 

2012, 373).  

2.5.9 Antagonism 

Antagonism handlar om ett ”krig om meningsskapande på språklig nivå” och beskriver den 

politiska kampen om att tilldela element i samma diskurs olika innebörd. Genom antagonismen 

rubbas diskursen, vilket bidrar till att sociala identiteter inte helt fixeras (Bergström och Boréus 

2012, 373).  

2.6 Reflektioner om teori och metod 

2.7 Val av teori 
En tolkande, konstruktivistisk ansats har sociologiskt ursprung samt är i hög grad induktiv och 

data tolkas genom antaganden. Detta är element som går igen i diskursanalys (Ormston et al. 

2014, 12-13, 18). Mina ontologiska och epistemologiska utgångspunkter gör därför att 

diskursteori passar som underlag till denna uppsats. 
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Laclau och Mouffes diskursteori kan användas till att visa hur människors handlingsmöjligheter 

begränsas av en övergripande diskurs. Genom olika tecken tillskrivs det språkliga nätet och 

olika begrepp en specifik betydelse (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 27f). Diskursteorin 

kan också användas för att belysa hur olika talare konstruerar gruppbildningar genom att 

artikulera diskursiva element. När talaren gör detta representerar denne också en viss grupp 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000, 176).  Därför anser jag att diskursteorin lämpar sig väl för 

mitt syfte att utreda hur termen svenska värderingar konstrueras.  

Diskursteorin kan anklagas för att vara för idealistisk, för relativ och inte kritisk mot den egna 

diskursen. Laclau och Mouffe menar dock att verkligheten, det sociala och därmed identiteter 

konstrueras genom diskurs. Hur människor uppfattar världen och personer beror på det innehåll 

som talet uttrycker. Genom att alltid befinna sig i en specifik diskurs menar Laclau och Mouffe 

att det finns tillräckligt med stabilitet för att i den specifika situationen kunna hitta argument 

för vad som exempelvis är gott eller ont, även om diskursen alltid omformas med utgångspunkt 

i olika kulturer och sammanhang. Genom diskursanalysen kan forskaren dekonstruera den 

undersökta texten och visa hur t.ex. politiska och kulturella diskurser kan problematiseras 

genom att belysa det som inte sägs (Torfing 2005, 18-20). Diskursteorin undersöker genom 

fokus på språkets uppbyggnad hur identiteter och sociala strukturer konstrueras. Diskursiva 

konstruktioner som upprätthålls eller ersätts av andra diskurser förklarar både kontinuitet och 

förändring i samhället. Den politiska kampen om hur begrepp ska fyllas med mening ger ett 

fokus på maktordningen i samhället (Torfing 2005, 22-23). Föreställningar konstruerar vårt 

samhälle och det budskap som t.ex. partier förmedlar kan förändra och forma verkligheten. 

Genom att se det politiska budskapet som en diskurs, kan jag visa hur verkligheten konstrueras. 

Språket påverkar handlande och ger sociala och politiska konsekvenser som kan belysas. Detta 

är en stor fördel med just diskursanalys (Beckman 2007, 89, 92-95).   

Laclau och Mouffes diskursteori har i grunden en strukturell ansats som analyserar så kallade 

större diskurser (Börjesson & Palmblad 2007, 13-16). Detta kontextval passar mitt 

analysområde då jag ser svenska värderingar som ett samhälleligt begrepp som kan kopplas till 

både det politiska och sociala rummet samt till andra större diskurser om exempelvis rasism 

och nationell identitet. Det blir då möjligt att på en övergripande nivå analysera hur svenska 

värderingar konstrueras i dagens samhälle och hur subjektspositioner skapar grupper av 

människor. Den diskurs jag analyserar är dock empiriskt avgränsad till politiska aktörers bidrag 

och till ett fåtal texter, vilket begränsar den diskursiva kontext jag undersöker. 
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2.8 Val av texter 
Uppsatsens design handlar också om hur empiriskt material väljs ut och om hur data ska 

insamlas och analyseras för att kunna besvara forskningsfrågan inom sin tidsram med 

tillgängliga resurser (Flick 2015, 97-98). Just texter lägger grunden till diskursteoretisk 

forskning och uppfattas som att de konstruerar verkligheten genom en diskursiv praktik 

(Unemar Öst 2009, 109). Mitt första angreppssätt var att gå igenom olika tal för att undersöka 

begreppets användning. Jag valde senare att även använda mig av Mediebiblioteket för att hitta 

lämpliga artiklar och citat som skulle belysa hur konstruktionen av svenska värderingar ser ut. 

Unemar Öst (2009, 103) menar att diskursanalytikern inte behöver välja den text som är mest 

sann, utan att texten snarare ska passa den diskursanalytiska ansatsen. Mitt slutliga empiriska 

material består av texter som jag valt med detta i åtanke. För att avgränsa materialet valde jag 

att fokusera på politisk debatt under år 2016 och uttalanden från företrädare för politiska partier. 

Diskursteorin kan användas för att analysera hur olika talare konstruerar gruppbildningar 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000, 176).  Detta anser jag kan kopplas till elitdiskursen (se 

Van Dijk 2005, 113f) som menar att eliten (som t.ex. politiker i denna uppsats författarens anm.) 

har större möjlighet att påverka diskursen än andra. I exempelvis de texter som jag analyserar 

av Löfven konstruerar han svenskhet genom att koppla det svenska till tecken som ”egen 

försörjning”, ”göra sin plikt” samt ”värderingar som rättvisa, jämlikhet och jämställdhet”. När 

Löfven artikulerar en grupp (det svenska) skapas en diskursiv bild av samhället, vilket ger en 

social effekt där grupper bildas i samhället. Detta gör Löfven som en politisk representant för 

svenska väljare och jag argumenterar därför att han tillhör den elit som i hög grad påverkar hur 

medborgare ser på både det som anses vara svenskt och det som inte anses vara svenskt.  

Ett urvalskriterium var också att termen ”svenska värderingar” skulle finnas i texten. Materialet 

blev Stefan Löfvens LO-tal, Anna Kinberg Batras sommartal, Jimmie Åkessons Almedalstal 

(det talade ordet gäller i alla tal) samt en debattartikel från vardera partiledaren. Jag har inte 

tagit hänsyn till politisk färg i mitt urval. Dessa fall ger dock en god representation av hur 

begreppet konstrueras av våra tre största partier. Detta urval bidrar till min tolkning av svenska 

värderingars konstruktion. Det faktum att jag valt att fokusera på partiledares uttalanden gör att 

texterna artikuleras från liknande sociala positioner i diskursen. Jag undersöker diskursen om 

svenska värderingar genom att välja texter om politiska uttalanden i svensk kontext.  

2.9 Forskarens roll, validitet och reliabilitet 
Objektiva krav på giltighet och tillförlitlighet erkänns inte inom socialkonstruktivismen. Laclau 

och Mouffe erkänner att forskarens roll kan påverka analysen, men går inte djupare in på detta. 
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Grundtanken i diskursteorin är dock att sanningen konstrueras genom diskurs. Forskaren 

beskriver inte en självklar entydig sanning, utan denne bidrar genom sin analys till den 

maktkamp om definition av begrepp som pågår (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 28f, 111). 

Enligt Lewis och McNaughton Nicholls (2014, 52) bör forskaren också undvika att reproducera 

och upprätthålla existerande idéer och koncept utan eftertanke. Genom min ansats att analysera 

konstruktionen av svenska värderingar representerar jag själv ett subjektivt synsätt och befäster 

betydelse. Detta i sin tur utesluter möjliga tolkningar. Ord som t.ex. svenskt, jämlikhet eller 

frihet, kan tolkas på flera sätt och jag kommer att utgå från att tolka den text som finns i min 

empiri. Jag försöker ha ett självkritiskt förhållningssätt i min tolkning av texten och väljer den 

positionen att den bild jag skapar är en representation av flera möjliga, då jag tror att det är 

omöjligt att separera mig själv från materialet. Min egen läsning av texten bidrar med kunskap 

samtidigt som jag genom förförståelse färgar tolkningen. En reflektion och medvetenhet om 

forskarens förförståelse och påverkan på studiens utformning och resultat är därför viktigt för 

att fånga det jag är ute efter (Bergström & Boréus 2012, 41-43). Genom att reflektera över hur 

min forskning bidrar till maktrelationer i samhället kan jag därför öka uppsatsens giltighet. För 

att en trovärdig, valid diskursanalys krävs att diskursen ges ett sammanhang genom det 

analytiska resonemanget. De element som används ska passa in. Analysen ska också vara 

fruktbar och ha hög förklaringskraft (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 122f). Jag strävar 

därför efter sammanhållning mellan frågeställning, teoretisk ram och analytiska verktyg.  Jag 

försöker arbeta transparent med analysprocess och tolkningar i förhållande till teori och empiri 

för att studiens resultat ska tydliggöras. Den analys jag gör är min egen tolkning av texten.  

För reliabilitet, trovärdighet och överförbarhet kan jag minimera felkällor i så hög grad som 

möjligt genom t.ex. noggrann textläsning och korrekta källor. Bergström & Boréus (2012, 405-

407) menar att intersubjektiviteten ökar om forskaren arbetar transparent, är tydlig med sin 

process och förklarar begrepp och tolkningar. Att arbeta på detta sätt gör mina resultat 

överförbara i den utsträckning det är möjligt.  

3 Empiri och analys  
I denna del av uppsatsen vill jag presentera koppling mellan empiri och teoretiskt ramverk 

genom analys. I samband med analysen presenterar jag det innehåll och de argument som 

partiledare lyfter i tal och artiklar i syfte att svara på syfte och frågeställning. Laclau och 

Mouffes centrala begrepp operationaliseras genom att jag plockar ut ord som jag upplever är 

centrala för diskursen och texten efter upprepade läsningar. Med extra fokus på dessa 

nodalpunkter undersöker jag hur diskursen cirkulerar runt dessa, eller runt alternativa 
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beskrivningar av samma tecken och väljer ut moment. Genom att matcha tecknen med de 

teoretiska beskrivningar av begrepp som finns i Laclau och Mouffe kan jag sedan genom 

teckens placering i diskursen tolka hur ekvivalenskedja samt nodalpunkt kommer till uttryck 

och konstruerar svenska värderingar och subjektspositioner. Genom moment och 

ekvivalenskedjor kan jag sedan analysera hur hegemoniska drag och antagonistiska tendenser 

framträder genom att jämföra de skilda diskurserna kopplat till nutida politisk kontext. Detta 

visar hur svenska värderingar konstrueras och ger upphov till upplevelsen av en gemensam 

identitet. Jag börjar med att beskriva hur respektive partiledares ekvivalenskedja ser ut och 

övergår sedan till att förtydliga den diskursiva kampen.  

3.1 Partiledarnas diskurser 

3.1.1 Stefan Löfven 

I en debattartikel i Aftonbladet och i sitt tal vid LO:s kongress presenterar Stefan Löfven 

Socialdemokraternas strategier för ett jämlikt samhälle som håller ihop, med fokus på att 

minska segregationen genom investeringar i samhällsbygge och den svenska modellen. Han 

menar att den svenska modellen bygger på allas arbete och bidrag samt jämlikhet. Löfven 

(2016b) beskriver i texten åtgärder för att ”knäcka brottslighet”, ”bryta långtidsarbetslöshet”, 

”lyfta elevers resultat”, ”stärka samhällsservice” och ”arbeta för demokratiska värderingar”. I 

texten kopplas också dessa åtgärder till ett fokus på ungdomar från utsatta områden där polis 

attackeras, elever som anländer sent till Sverige samt nyanlända. Nyanlända och 

långtidsarbetslösa utpekas av Löfven (2016a) som specifika grupper som skapar utmaningar för 

samhället. Inom diskursen betonas hur statliga insatser för jämlikhet ska riktas mot de utsatta, 

som är i riskzonen för att inte kunna arbeta eller studera. Även kunskapslyft och studier är 

inriktat mot att få långtidsarbetslösa i arbete. Löfven (2016a) uttrycker detta som att ”alla som 

kan jobba ska jobba”. Han kopplar tydligt ihop svenska värderingar med arbete och 

demokratiska värderingar: 

”… 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.” (Löfven 2016b) 

När medborgaren gjort sin plikt och arbetar får denne sedan tillgång till de rättigheter som följer 

med det jämlika samhället. I LO-talet beskriver Löfven detta som:  

”Vill man ha del av det gemensamma måste man också visa att man är en del av det gemensamma. 

Vill man ha rättigheter får man fullgöra sina plikter.” (Löfven 2016a) 
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Jag tolkar arbete som nodalpunkten i Löfvens texter- det är en fast, tydbar punkt i diskursen, en 

genomgående faktor i Löfvens uttalanden och det nav som diskursen centreras runt. Unemar 

Öst (2009, 99-100) beskriver hur nodalpunkten ger tecken betydelse och definierar den flytande 

signifikanten genom att tillskriva mening. Arbete är också det första momentet i Löfvens 

ekvivalenskedja. 

Det solidariska samhället ser jag som det andra momentet i Löfvens ekvivalenskedja. Genom 

solidaritet menar Löfven (2016a) att sjuka, lågutbildade och människor i utsatta områden ska 

lyftas. Löfven (2016a) menar att det solidariska samhället ger människor möjlighet att vara fria 

och jämlika.  Solidariteten kopplas i LO-talet ihop med gemensamma demokratiska 

värderingar, ha full sysselsättning och att hålla ihop. Detta kopplas också ihop med det tredje 

momentet i Löfvens ekvivalenskedja som är samarbete. Samarbete är enligt Löfven (2016a) 

framåt genom både samarbete inom nationen och genom ett europeiskt samarbete. Samarbete 

ska i Löfvens diskurs ske politiskt genom att bryta blockpolitiken och med både civilsamhälle 

och arbetsmarknadens parter. Samarbete bygger på en gemenskap, på folkets förtroende och 

ligger till grund för samhällsbygget och demokratin. Löfven uttrycker hur samarbete är en tydlig 

svensk värdering: ”Samarbete, det är att ta ansvar för Sverige. Snacka om svenska värderingar!” 

(Löfven 2016a) Genom att hålla ihop skapas enligt Löfven ett jämlikt samhälle. Jämlikhet tolkar 

jag som det fjärde tecknet i Löfvens ekvivalenskedja. Jämlikhet kopplas i diskursen till 

demokratiska värderingar och ett solidariskt samhälle. Löfven uttalar sig om att ett jämlikt 

samhälle ska skapas genom minskade klyftor och mindre segregationen. Han säger att ”Fria 

och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.” Jag 

utläser Löfvens ekvivalenskedja: arbete- solidariskt samhälle- samarbete- jämlikhet. Svenska 

värderingar konstrueras genom dessa moment med arbete som nodalpunkt och de egenskaper 

som artikuleras tillskrivs svenskar. Att just moment som arbete och solidaritet betonas i 

diskursen är logiskt med tanke på LO-talets kontext. LO samarbetar med Socialdemokraterna 

och delar grundvärderingar om stark arbetsrätt, solidariskt samhälle och jämlikhet 

(Landsorganisationen i Sverige 2016). Schierup, Krifors & Slavnic (2015, 230f) menar dock att 

politiskt fokus nu ligger på sysselsättning istället för solidaritet. Detta är ett resonemang som 

skulle kunna stämma eftersom Löfvens diskurs i större grad handlar om just den arbetande 

människan och deras bidrag till samhället. 
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3.1.2 Anna Kinberg Batra  

Anna Kinberg Batra fokuserar i debattartikel och i sitt sommartal på hur individen kan uppnå 

frihet. De svenska värderingarna enligt Kinberg Batra (2016) bygger i första hand på en frihet 

som skapas genom att människor i ett sammanhållet samhälle känner sig trygga: 

”Det vi är stolta över med Sverige är att vi är, och ska vara, ett starkt samhälle som håller ihop. 

Och där trygghet och att vi bryr oss om varandra inte är ett hinder, utan en förutsättning för, den 

enskildes frihet. 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?” (Kinberg Batra 2016)  

Kinberg Batra uttrycker också att tolerans är en viktig del av svenska värderingar: ”Det handlar 

om att tolerera den som inte tycker som du eller lever som du.” (Kinberg Batra 2016) Denna typ 

av tolerans uttrycks som viktig för medborgares frihet, religion och jämlikhet, men artikuleras 

också som att den inte får begränsa en annan människas liv. Hon menar att vi ska arbeta ”… 

tillsammans med, inte på bekostnad av andra” (Kinberg Batra 2016). för att uppnå möjligheter 

för alla i Sverige. Sverige och svenska värderingar konstrueras dock med viss dubbelmening 

eftersom hon verkar anta att det är de ”icke-svenska” som ska anpassa sig. Att inte dela samma 

värderingar artikuleras som fel, ett hinder för framtiden och fult. Detta syns i citatet:  

”Det gäller därför att vinna debatten om samhällets värderingar, men också att vara bestämd 

gentemot dem som inte tänker ändra sig utan som tvärtom försöker tvinga andra att leva efter 

deras idéer.” (Kinberg Batra och Norlén 2016) 

Frihet uppnås i diskursen genom individuellt ansvar för samhällsbygget och trygghet. 

jämställdhet och tillit: ”Litar vi inte på varandra och lovar vi inte att ta hand om varandra – hur 

fria kan vi då egentligen bli?” Frihet enligt Kinberg Batra (2016) uttrycks som att ”kunna forma 

sitt eget liv”, ”ha rätt till sitt liv och sina livsval” och kopplas också till den mer specifika 

beskrivningen att ”inte bli bortgift mot sin vilja”.  Den bild som Kinberg Batra målar upp som 

hotet mot friheten, kopplas genom dessa uttryck- enligt min tolkning, till en utlandsfödd man. 

Denne man blir då implicit hotet mot svenska värderingar. Frihet ser jag som den nodalpunkt 

som Kinberg Batras texter centreras runt, både individens och samhällets utveckling byggs upp 

av begreppet. Frihet är också det första momentet i ekvivalenskedjan. 

Friheten kopplas i Kinberg Batras texter till trygghet, som jag ser som det andra momentet i 

ekvivalenskedjan.  Tryggheten beskrivs genom uttryck som ”frihet från förtryck” och ”tillit till 

varandra”. Kinberg Batra (2016) diskuterar hur flyktingkrisen har ersatts av en 

integrationsutmaning och utreder trygghet och frihet kopplat till olika situationer som kopplas 
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till utlandsfödda. Trygghet diskuteras i relation till sexuella övergrepp i folksamlingar, 

kränkningar på asylboenden: män och kvinnor ska inte ”… oavsett om du bär slöja eller 

shorts… behöva vara rädd för trakasserier, våld eller förtryck” (Kinberg Batra 2016). 

Medborgare ska enligt Kinberg Batras artikulering kunna lite på varandra och på polisen. 

Tryggheten åstadkoms i denna diskurs genom individuellt ansvar och genom att ingen lämnas 

utanför. Individuellt ansvar, ser jag som det tredje momentet i ekvivalenskedjan. Medborgare 

ska enligt Kinberg Batras texter göra rätt för sig och jobba hårt:  

”Jag skulle vilja slå ett slag för den kanske allra svenskaste av värderingar – att göra rätt för sig. 

Det finns ett samhällsansvar hos oss alla. Här arbetar man. Man gör rätt för sig. Vi är vana vid att 

jobba hårt under sommaren för vi vet att det krävs för att överleva vintern. Det är fult att lata sig.” 

(Kinberg Batra 2016)  

Flit och strävsamhet kopplas ihop med att bidra till samhällsbygget. Kinberg Batra (2016) 

menar att egen försörjning, det fjärde momentet i ekvivalenskedjan, är väsentligt och artikulerar 

rättighet till bidrag som avhängigt av krav, som att skyldigheter ger rättigheter. Den liberala 

tankegången om den enskildes frihet står i centrum och är beroende av nationen, nationens 

medborgare och en ömsesidigt tillit medborgare emellan. Artikulationerna visar hur svensken 

arbetar och därmed tar ansvar för gruppsamhället. Kinberg Batras ekvivalenskedja blir: frihet- 

trygghet- individuellt ansvar- egen försörjning. Dessa tecken övergår till moment genom 

artikuleringen i ekvivalenskedjan och konstruerar svenska värderingar som flytande signifikant 

med frihet som nodalpunkt.  

3.1.3 Jimmie Åkesson 

Jimmie Åkessons debattartikel och tal i Almedalen fokuserar på betydelsen av de kulturkrockar 

som uppstår på grund av invandrare och nyanlända. Hans framställning beskriver hur 

sverigedemokraternas vision av Sverige som nation ska åstadkommas genom att 

etablissemanget inser att svenska värderingar måste stärkas. Jag tolkar texten som att svensk 

kultur är en nodalpunkt och använder tecknet som det första momentet i Åkessons 

ekvivalenskedja. Kulturbegreppet styr hur tolkningen av moment i ekvivalenskedjan sker. 

Problemet framställs av Åkesson som att kulturen styr mänskligt beteende, vilket syns i 

yttranden som: 

 ”Kultur har betydelse. Kultur spelar roll. Normer, värderingar, attityder spelar roll- styr 

människors beteende.” (Åkesson 2016a) 
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Den ”parallella kulturen” kopplas samtidigt ihop med utsatta, kriminella, och ”förlorade 

områden” där befolkningen har utländsk bakgrund. Åkesson (2016b) talar om hur invandrare 

och nyanlända kopplas ihop med sexuella trakasserier, att de orsakar att sjukhusköer för 

svenskar blir längre, att de bär skulden till att svenska familjer får flytta. I förlängningen menar 

Åkesson (2016a) att problemet är den stora mängd ”asylanter” som påverkar ”samhället och 

dess invånare negativt”, då de för med sig kultur som är främmande för den svenska nationen. 

Han gör antagandet att invandrarna är det problem som splittrar och förminskar Sverige. Han 

konstruerar då svenska värderingar som något som måste skyddas mot andra kulturer för att 

medborgare ska uppnå trygghet: 

”Att stärka den svenska kulturens och de svenska värderingarnas ställning blir därför avgörande 

för hur vi långsiktigt lyckas bryta splittring och segregation. Men det handlar initialt om att 

återupprätta trygghet, lag och ordning.” (Åkesson 2016a) 

För att hitta moment som tillsammans formar hur diskursen ser ut har jag i Åkessons 

Almedalstal 2016, letat efter begrepp eller varianter av samma begrepp, som förekommer ofta 

och kopplas till andra tecken. Det andra moment som fastställs i Åkessons ekvivalenskedja är 

frihet från destruktiva strukturer. Tecknet omtalas av Åkesson (2016a) som ett övergripande 

fenomen i samhället och kopplas till samhällsstrukturer och det som händer i exempelvis utsatta 

områden på grund av parallella kulturer: ”Det finns inga som helst förutsättningar för sådant att 

få effekt – inte så länge de här områdena är präglade av parallella, maffialiknande 

samhällsstrukturer. Först måste de destruktiva strukturerna bort. Först måste vi slå med kraft 

mot de strukturerna, mot de som förstör.” Åkesson kopplar dessa strukturer till allt fler 

nyanlända, kriminalitet och ”en känsla av att de skötsamma medborgarna att samhället övergett 

dem”. Tecknet omnämns i talet bl.a. som ”det destruktiva tar mer och mer plats i samhället”.  

Tecknet kopplas till det tredje momentet i Åkessons ekvivalenskedja som är sammanhållning. 

Genom diskursen formar Åkesson det svenska samhället som att det måste hållas tryggt och 

samhällsproblem lösas genom sammanhållning där staten håller medborgare trygga och 

medborgare bidrar till samhällsbygget och gör sin plikt. Han formulerar diskursen som att 

främmande värderingar är destruktiva strukturer som skapar splittring och segregation. Genom 

sammanhållning åstadkommer vi enligt Åkessons diskurs en frihet från destruktiva strukturer.  

Trygghet är fjärde momentet i ekvivalenskedjan. Åkesson (2016a) gör uttalanden som visar hur 

samhället har kapitulerat och staten sviker. Enligt dessa har svenska partier i riksdagen fel 

vision och medborgare utsätts för främmande kulturer, sexualbrott och får sämre sjukvård. 

Åkesson kopplar i diskursen den svenska identiteten till sammanhållning, svenska medborgares 
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trygghet och en vision som ”visar verkligheten”. Åkesson (2016b) beskriver hur 

Sverigedemokraternas vision är ett Sverige fritt från destruktiva strukturer. Han uttrycker att 

visionen innebär en förädlad nation som leder till medborgarnas frihet och trygghet. Jag hittar 

därför Åkessons ekvivalenskedja: svensk kultur- Sverige som fritt från destruktiva strukturer- 

sammanhållning- trygghet för medborgare. Att Åkessons konstruktion fokuserar på 

kulturskillnader som en fara för den nationens fortlevnad, för den nationella identiteten och för 

svenska medborgare är inte konstigt. Enligt Sverigedemokraternas principprogram är partiet 

motståndare till mångkulturalism och eftersträvar en överordnad majoritetskultur 

(Sverigedemokraterna 2011).  Ordet ”asylant” som Åkesson använder för de asylsökande bidrar 

enligt mig också till den negativa framställning av ”de andra” som han konstruerar. Åkessons 

diskurs utgår enligt min tolkning från tanken om civilisationernas kamp. Huntington (1993, 

25f) beskriver hur civilisationen, eller kulturella skiljelinjer, kommer att strida för att de är 

fundamentalt olika. Huntington beskriver hur det inte finns någon universell civilisation utan 

att ”vi och de” bl.a. uttrycks genom att västerländska värden ställs i konflikt med icke-

västerländska värden.  

3.2 Den diskursiva kampen 
Den diskursiva kampen avgör vilken betydelse svenska värderingar får (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000, 35). Min tolkning är att det i partiledarnas diskurser finns gemensamma likheter, 

delar i konstruktionen av svenska värderingar som det inte råder någon diskursiv kamp om. 

Dessa benämner jag hegemoniska drag. Valet av svenska värderingar som studieobjekt skapar 

en grundläggande dikotomi där konstruktionen av det svenska ställs mot det som inte upplevs 

vara svenskt. Genomgående hos de tre partiledarna finns språkliga uttryck som befäster detta 

genom att diskursivt tillskriva den upplevda svenska identiteten specifika förmågor och 

egenskaper.  

Det första jag lägger märke till och reflekterar över är de skillnader som framträder i 

ekvivalenskedjor och nodalpunkter. Dessa är enligt min tolkning en spegling av olika 

partipolitiska inriktningar som i analysen ger upphov till antagonistiska tendenser. Dessa 

ideologiska skillnader tolkar jag som en föreställning om objektiv realitet, en form av 

grundläggande ideologi som inte ifrågasätts. Detta kopplar jag till Laclau och Mouffe som 

menar att objektivitet kan jämställas med ideologi, där det objektiva ses som en etablerad 

diskurs som tas för givet och gömmer alternativa möjligheter (Winter Jörgensen & Phillips 

2000, 42). I följande texter lyfter jag vilka hegemoniska drag och antagonistiska tendenser som 

jag utläser mellan dessa diskurser.  
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3.2.1 ”Svensk” mot ”icke-svensk” 

Det finns, enligt min tolkning, i empirin en övergripande dikotomidiskurs som förutsätter att 

det ”svenska” går att skilja från ”det icke-svenska” och att det går att skilja ”svenska” 

värderingar” från ”icke-svenska” värderingar. ”Svenskhetens” hegemoniska drag blir ett 

uttryck för maktordning och den nationella arenan. Människor som ses som icke-svenskar i 

diskursen människor får inte tillgång till samma subjektspositioner som de som ses som 

svenskar. De subjektspositioner som konstrueras och tillskrivs de som ses som ”icke-svenska” 

påverkar hur dessa människor förstår sig själv och hur de förstås av andra. De kan t.ex. ses som 

brottsliga, mindre värda, mindre kompetenta och bemöts annorlunda i samhället. Människor 

med vad som ses som ”icke-svenska” egenskaper värderas lägre. Med andra ord: ”icke-

svenskars” handlingsutrymme begränsas och en hierarki med det ”svenska” som ideal 

upprätthålls. Det svenska och icke-svenska är dock bara konstruktioner av diskursen i den 

meningen att en annan diskurs hade kunnat artikulera hur det inte finns något ”svenskt” och 

”icke-svenskt”.  

3.2.2 Frihet 

Frihet konstrueras med både hegemoniska drag och antagonistiska tendenser. Hur frihet 

artikuleras skiljer mellan de olika partiledarna. Kinberg Batra (2016) är den partiledare som i 

högst grad kopplar ihop frihet med ett individuellt ansvar och människans förmåga att själv 

forma sitt liv. Demokratiska friheter koppla hon ihop med jämställdhet. Även Löfven kopplar 

demokratiska värderingar till fria människor och därmed ger uttryck för en hegemonisk tendens 

mellan frihetsdiskursen och arbetsdiskursen:  

”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors värde 

och rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens 

mål.” (Löfven 2016a)  

Löfven (2016a) kopplar frihet till något som man uppnår genom egen försörjning och 

gemensamma lösningar. Detta syns i uttryck som: ”Det handlar ytterst om friheten i en egen 

försörjning, känslan av att få bidra och vara en del av samhället.” (Löfven 2016a) Kinberg Batra 

och Norlén (2016) menar att den enskildes frihet och trygghet hänger ihop. Åkesson vill hellre 

lägga fokus på hur medborgares frihet och trygghet inskränks av främmande värderingar. 

Antagonistiska drag finns även genom att Åkesson (2016a) kopplar frihet till ett oberoende 

Sverige, fritt från EU: ”Låt oss hoppas att framtiden nu kan stavas frihet och 

självbestämmande.”  
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3.2.3 Att göra sin plikt 

Det finns enligt min tolkning hegemoni gällande konstruktionen av att svenskar bidrar till 

samhällsbygget. Problemet artikuleras av alla partiledare som att de som inte bidrar- de med 

”icke-svenska” värderingar- inte heller kan kräva sin rätt. Detta sätt att artikulera problemet 

utgår från att de som inte bidrar är problemet för att de inte vill, eller inte kan, bidra till 

samhällsbygget. De som bidrar står å andra sidan upp för svenska värderingar. Löfven (2016b) 

säger som tidigare nämnt att ”den som gör sin plikt kan också kräva sin rätt”. Kinberg Batra 

(2016) pratar om arbete som en grund för samhällsansvar och menar att man ska göra rätt för 

sig och inte lata sig. Åkesson (2016b) uttrycker hur människor bör bidra till samhällsbygget 

och kopplar även detta till den uttryckliga kampen mellan kulturer:  

”Den verkliga kampen står mellan det konstruktiva och det destruktiva. Mellan den som är beredd 

att göra sin plikt och den som uteslutande tänker kräva sin rätt.” (Åkesson 2016b) 

Alla partiledare ger enligt min tolkning uttryck för antaganden om att en aktiv och arbetande 

medborgare har fler eller större rättigheter (se t.ex. Bacchi 2009, 60f för liknande resonemang). 

Exempelvis Schierup, Krifors & Slavnic (2015, 230f) för ett resonemang om att politiken nu 

fokuserar på sysselsättning och menar att människor som inte får eller kan arbeta inte heller får 

ta del av medborgarskapet. Enligt min tolkning ifrågasätts inte ”vad som konstituerar 

medborgarskapet” i partiledarnas diskurser. Arbete behöver i en annan diskurs inte ses som 

krav för svenskhet och rättigheter, utan fokus skulle istället kunna ligga på social solidaritet, 

t.ex. mänsklig rätt till välfärd och människors lika värde eller brister i den förda politiken.  

3.2.4 Utsatta områden  

Alla diskurser uttrycker en stark hegemoni gällande uttryck av dikotomin mellan det svenska 

och icke-svenska- och även en hegemoni gällande beskrivningen av utsatta områden som 

annorlunda. Löfvens artikulering kopplar det ”ofria” till utsatta områden och till bilden av de 

som bor i dessa områden, vilket påverkar förståelsen av det svenska och icke-svenska: 

”… de områden där flest fattiga bor. Där det nu rapporteras om stenkastning och bilbränder. Det 

är två olika världar. Och i det gapet växer otryggheten och ofriheten. Där hotas framtidstron och 

hela tilliten i samhället.” (Löfven 2016a) 

Löfvens beskrivning skulle kunna tolkas som att hela samhällets frihet, tro och tillit hotas av 

utlandsfödda. Detta tillskriver människor i dessa områden negativa kvalitéer som underförstått 

inte finns hos ”svenskar”. Exempelvis Mattson (2005, 145f) beskriver hur föreställningen om 

svenskhet skiljs från förorten som tilldelas en ”negativ annorlundahet” och kopplas ihop med 
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invandrartäta områden och sociala problem. Referenser till ”utsatta områden” tolkar jag därför 

som att de syftar på områden med människor med annan etnicitet och från annan kultur- talet 

ger en bild av en invandrare. Denna tolkning utläser jag också i Kinberg Batra (2016) som 

kopplar ihop utsatta områden med flyktingar:  

”Ambulanser som inte åker in till vissa områden utan polisskydd. En flyktingkris som blottar att 

det svenska samhället varken var tillräckligt rustat att möta den kortsiktiga krisen eller att möta 

de långsiktiga utmaningarna.” (Kinberg Batra 2016)   

Åkesson (2016a) uttrycker samma dikotomi och diskurs om utsatta områden i citatet nedan. 

Han lyfter negativa egenskaper hos de ”icke-svenska” tydligare genom i sina texter genom att 

beskriva hur utsatta och särskilt utsatta områden har hög andel befolkning med utländsk 

bakgrund och hög tillströmning nyanlända. Åkessons framställning av dessa områden i texterna 

är extensiv och de beskrivs bl.a. som ”förlorade” och som att de präglas av bl.a. hög kriminalitet 

och problematiska socioekonomiska förhållanden. Ett exempel på hur utsatta områden skildras 

av Åkesson: 

”… en stor tillströmning av nyanlända till de här områdena kommer medföra att problemen 

förvärras ytterligare… Dessa förlorade områden ska tas tillbaka, de ska återbördas till de 

skötsamma, laglydiga medborgare som lever där.” (Åkesson 2016a)  

Den åtgärd som ska lösa problemet med den parallella kulturen är enligt Åkesson att ”ta 

tillbaka” utsatta områden från de nyanlända. Det verkar med stöd i dessa konstruktioner finnas 

en etablerad diskurs om brottslighet i förorten där negativa egenskaper tillskrivs invandrare.  

3.2.5 Under hot 

Det uppstår enligt min tolkning hegemoniska drag i hur svenska värderingar konstrueras som 

under hot och detta tillskriver jag kulturdiskursens övertag i den diskursiva kampen. Åkesson 

(2016a) beskriver att ”vi” sviker laglydiga människor om vi ”förnekar existensen av 

grundläggande svenska normer och värderingar.” Han artikulerar tydligt hur svenska 

värderingar är utsatta för hot: och att vi sviker laglydiga människor:  

”Alla de skötsamma, laglydiga människor som: Som tvingas se sina bilar brinna. Som tvingas se 

sina barns skolor brinna. Som riskerar att utsättas för allvarliga brott på väg till jobbet. Som får 

sin frihet kraftigt begränsad av främmande strukturer och värderingar.” (Åkesson 2016a)  

Åkesson (2016a) använder ett, enligt mig, målande språk som här sätter ”den hyggliga 

svensken” (och dennes barn) i en offerroll. Han formulerar begreppskedjor där ”icke-svenska” 
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tillskrivs stereotypa, negativa egenskaper i en diskriminerande diskurs.  T.ex. Brune (2015, 

356f) uttrycker hur återkommande roller och teman skapar en till slut diskriminerande 

föreställning om invandrare som grupp.  

Löfven använder ord som ”backar aldrig” och ”kamp”, vilket jag tolkar som att han beskriver 

de svenska värderingarna som att de är under hot och ska försvaras: ”Vi backar aldrig från 

svenska värderingar…”och ”Det är resultatet av decenniers kamp, och den ska vi ta framåt, här 

backar vi aldrig.” (Löfven 2016b) Det är en uttalad positionering inte bara av det 

socialdemokratiska partiet, utan det ”vi” som används inkluderar alla som ser sig som svenskar. 

Detta uttrycker även Kinberg Batra & Norlén (2016): ”Svenska värderingar behöver försvaras.”  

Den inhemska gemenskapen ska skyddas enligt alla partiledare och de uttrycker sig i en 

uppmaning till att stå upp för det svenska. Det faktum att svenska värderingar ska försvaras 

syftar outtalat på att icke-svenska värderingar är hotet. Detta kan kopplas till Azar (2005, 164f) 

som en ”mobilisering av svenskar mot invandrare” och till Van Dijk (2005, 123) som menar att 

den vita eliten ofta uttrycker de andra i termer som avvikande och hotfulla. Partiledarna ger 

därför enligt min tolkning uttryck för en diskurs med hegemoniska drag och tillskriver svenskar 

och därmed icke-svenskar olika subjektspositioner. Dessa konstruktioner är enligt min tolkning 

ett exempel på t.ex. Van Dijk (2005, 113f) resonemang om att eliten i hög grad bidrar till 

”etniska och rasmässiga dominansförhållanden”. 

3.2.6 Jämförelse övriga moment 

Vissa hegemoniska tendenser utläser jag ändå mellan framförallt Kinberg Batra och Löfvens 

diskursiva uttryck. Kinberg Batra (2016) nämner hur individuella människor bidrar, vilket jag 

tolkar som ett uttryck för solidaritet, och uttrycker bl.a. att: ”Det är era insatser som gör att 

Sverige är värt att fira!” Kinberg Batra vill också som Löfven sätta fler i arbete och positionerar 

sig som positiv till samarbete med andra länder: 

”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. 

För att Sverige ska kunna växa i samarbete med andra krävs värderingar som företagsamhet, flit 

och frihet.” (Kinberg Batra 2016) 

Hon säger dock att frihet ligger till grund för detta samarbete, vilket skiljer sig från Löfvens 

formulering och som är ett annat sätt att konstruera svenska värderingar. Detta är en 

antagonistisk tendens mellan de båda diskurserna. Även Åkesson (2016a) ger uttryck för vad 

jag tolkar som antagonistiska tendenser genom att ta avstånd från den form av europeiska 



22 
 

samverkan och samarbete som Löfven uttrycker och menar istället att mångkulturen och 

människors olikheter försvinner vid en integration med andra länder. Detta visar sig t.ex. i 

Åkessons (2016a) uttalande:  

Det är detta som Jan Björklund, Stefan Löfven och andra federalister i själva verket menar med 

sina svulstiga, vackra tal om ”långsiktighet”, ”stabilitet”, ”fred”, ”samverkan”, ”samarbete”… 

Det vill säga: Mer likriktning. Mer centralstyrning. Mer överstatlighet. Mer federalism. Mindre 

mångfald. Mindre Sverige. Mindre demokrati (Åkesson 2016a). 

Åkesson ger uttryck för antagonistiska tendenser även gällande samarbete, sammanhållning och 

jobb. Han nämner kort hur brist på samarbete kopplas till destruktiva områden där det finns: 

”En motvilja hos invånarna när det gäller samarbete med polis och andra myndigheter.” 

Åkesson tar avstånd från både sammanhållning och jobb som lösning på problemet genom att 

bl.a. säga:  

”Och det är bra att statsministern talar om att ”hålla ihop”, men vad är det som ska hålla ihop 

oss?… Jag vågar påstå att vare sig sociala insatser, fler kampanjer mot så kallad rasism, fikamys 

eller finurliga jobbreformer kommer att göra någon som helst skillnad mot det här problemet.” 

(Åkesson 2016a)  

Åkesson (2016a) nämner dock sammanhållning i kontexten av att nationen bör ha en tydlig 

svensk kultur: ”Vår vision för Sverige bygger på sammanhållning och samhörighet.” Detta 

skulle kunna uppfattas som en hegemonisk tendens om det inte vore för den rasistiska 

undertonen i följande citat, vilket snarast skapar antagonism. Åkesson (2016b) uttrycker både 

hur trygghet, jämställdhet och ”… den grundläggande sammanhållningen i vårt samhälle är 

utsatt för ett allvarligt angrepp” och hur han vill också förvalta det svenska arvet: 

”Vi har ett ansvar att förvalta det vi har ärvt, att bevara och förädla det, att lämna över det i gott 

skick till kommande generationer… Det är därför vi kämpar för trygghet och sammanhållning.” 

(Åkesson 2016a) 

Sammanhållningen i Sverige är enligt Åkesson (2016a) utsatt för ett angrepp av destruktiva 

krafter. Det gemensamma ansvar som Åkesson uttrycker syftar bl.a. till att förädla nationen, 

ett uttryck som enligt min tolkning har rasistisk bakgrund och syftar till att rena nationen från 

icke önskvärda värderingar. Jag tolkar inte Åkessons tanke om gemensamt ansvar som att den 

ligger i linje med Löfvens arbetsdiskurs, utan snarare är en del av hans egen kulturdiskurs.  
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3.3 Kulturdiskursens övertag 
I den diskursiva kampen kan en diskurs ha övertaget. Detta framträder genom att hegemoni 

etableras mellan diskurser och tillskriver betydelse (Thörn 2007, 71). Kulturdiskursen har enligt 

min tolkning starkare styrning än de andra två diskurserna och ett övertag i kampen om 

hegemoni där begrepp tillskrivs innebörd. Det finns bland annat starka hegemoniska drag 

gällande dikotomi mellan det ”svenska” och det ”icke-svenska”, gällande att brottslighet 

kopplas till förort och invandrare samt gällande hur det svenska konstrueras som under hot. 

Influenserna av kulturdiskursen upplevs i samhällskontexten inte som konstigt, utan snarast 

förväntad. Detta gör att jag utläser kulturdiskursens övertag i den diskursiva kampen trots att 

Löfven och Kinberg Batra inte i hög utsträckning använder sig av ordet kultur. Löfven använder 

sig inte uttryckligen av kulturbegreppet. Kinberg Batra (2016) nämner kort, relaterat till 

hedersförtryck, att kultur inte ska vara något som inverkar negativt på en annan människas 

frihet. Som motsats till detta nämner hon senare i talet hur Astrid Lindgren som förkämpe för 

det individuella ansvaret har producerat ett fantastiskt, svenskt kulturarv. Detta skapar en 

illustrativ bild av de skillnader som hon framställer mellan ”svenskar” och ”icke-svenskar”. Att 

framhäva skillnader mellan kulturer hör dock till diskursen. En annan diskurs hade kunnat 

fokusera på likheter mellan kulturer och därmed bidra till mindre diskriminering och rasism i 

samhället. Detta resonemang finns också i t.ex. Van Dijk (2005, 113).  

3.4 Kultur som uttryck för diskriminering 
Azar (2005, 166f) menar att rasbegreppet idag har ersatts av en föreställning om 

kulturskillnader som fyller samma funktion som rasism. Denna övergång uttrycks av författaren 

som att kultur ger större legitimitet till diskursen. Min tolkning blir, i linje med detta, att svenska 

värderingar är ett uttryck för den kulturella avgränsningen och den svenska normen. Svenska 

värderingars ökade användning tyder på mer rasistisk diskurs i samhället. Azar (2005, 170) 

menar att partier kan diskriminera ”via association” genom att uttrycka diskursen om det 

svenska på ett abstrakt sätt. Detta sker genom att artikulera nationens framtid som avhängigt 

skilda inre kvaliteter hos svenskar och invandrare. Detta är ett resonemang som enligt min 

tolkning passar in på Åkessons tal när han säger ”att det inte är hudfärg eller var du är född som 

spelar roll” utan istället menar: ”Det som verkligen betyder något är hur du ser på dig själv och 

din roll…” (Åkesson 2016a).  Azar (2005, 169) uttrycker hur strukturell diskriminering och den 

nya rasismen visar sig som ”de kulturella skillnadernas orubbliga karaktär” och genom att 

folklig identitet fortfarande kopplas till idén om en specifik folkgrupp med specifika 

egenskaper. Åkessons diskurs har väldigt tydliga konfliktlinjer gällande ”icke-svenskar” och 

detta skulle enligt min tolkning kunna relateras till forskning om civilisationernas kamp. 
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Huntington (1993, 25f) beskriver hur civilisationen, eller kulturella skiljelinjer, kommer att 

strida för att de är fundamentalt olika. Huntington beskriver hur det inte finns någon universell 

civilisation utan att ”vi och de” bl.a. uttrycks genom att västerländska värden ställs i konflikt 

med icke-västerländska värden som t.ex. företräds av islam. Denna absoluta skiljelinje 

framkommer inte i Löfvens och Kinberg Batras diskurser. Åkesson (2016b) beskriver detta 

tydligt genom att likställa det ”icke-svenska” som destruktivt. I partiledarnas diskurser uppstår 

avslutningsvis tystnader gällande hur diskursen förs och kan uppfattas. Åkesson nedvärderar 

kort de åtgärder som tidigare vidtagits mot rasism och tar avstånd från rasbegreppet. Ingen av 

dem nämner annars om tal och åtgärder är eller kan upplevas diskriminerande eller rasistiskt. 

Jag tänker mig att om det hade varit ”svenskar” i ”icke-svenskarnas” position hade 

konstruktionen varit annorlunda. Denna tystnad kan bero på att talet kommer från en 

privilegierad position. (Se t.ex. Mattson (2005, 139f).  

3.5 Effekter för subjekten 
Enligt diskursteorin är det möjligt att kritisera den subjektsposition som tillskrivs subjekt 

(Unemar Öst 2009, 142). Subjektspositionen svensk skapas genom att den kollektiva 

invandraridentiteten artikuleras som motsats till den svenska. Partiledarnas tal skapar effekter 

för subjekten och positionerar svenskar och ”icke-svenskar” på olika sätt. Ordet ”vi” som 

används i meningar som ”Vi har en plan för ett starkare Sverige…”(Kinberg Batra 2016), tolkar 

jag som att de förutsätter att det finns ett ”de”. Samhället framställs också som ”vårt”, vilket 

grundar sig i en geografisk, social och kulturell avgränsning. Vi svenskar har något som inte 

tillhör icke-svenskar. Det föreligger en hegemoni i hur den svenske medborgaren framställs 

med positiva egenskaper. T.ex. Kinberg Batra (2016) konstituerar ”vi i Sverige” som ett starkt 

samhälle som håller ihop, samtidigt som de andra definieras som att de inte bär svenska 

värderingar vilket exkluderar dem från samhället.  ”De” konstitueras som att de inte tar hand 

om varandra, inte bryr sig om varandra och inte arbetar. Den svenska subjektspositionen 

framställs som överhög och de andra positioneras därför som ett subjekt som är sämre än ”oss”. 

Partiledarna ger därför uttryck för generaliserade, kulturella kategorier och de stereotypa 

föreställningar av grupper som Torfing (2005, 14-17) beskriver som en del av diskursteorins 

hegemoniska kamp. När t.ex. Löfven (2016b) kopplar samman svenska värderingar med 

Sverige som modernt, fritt land tolkar jag detta som att han exkluderar utlandsföddas 

värderingar som kopplas samman med det omoderna och det ”icke-fria”. De svenska 

värderingarna strävsamhet, samhörighet och samarbete uttrycks av Kinberg Batra (2016) som 

att de inte finns utanför det svenska, vilket implicit tillskriver den ”icke-svenska” 



25 
 

subjektspositionen motsatser till dessa egenskaper och negativa sådana.  Detta kan kopplas till 

bl.a. Mattson (2005, 145f) som diskuterar hur avbildningen av invandrare i media konstrueras 

genom att kopplas till sociala problem som våldsbrott och bidragsberoende. Hon menar även 

att Sverige som nation kopplas till en föreställd gemenskap och ett komplext nät av exkludering 

av ”invandrare” som omfattar bl.a. kultur, geografi och utseende. Åkesson (2016b) särskiljer 

sig dock från de andra partiledarna genom att kontinuerligt referera till de andra som 

”destruktiva”. Åkesson (2016a) uttrycker hur ”främmande strukturer och värderingar” 

begränsar friheten för skötsamma människor och att den svenska kulturen är det som 

nytillkomna ska bli en del av. Alla partiledarna förutsätter också att utlandsfödda ska 

försvenskas trots att de verbalt exkluderas från det svenska, vilket är motsägelsefullt.  

Denna representation av svenska värderingar begränsar hur vi förstår olika medborgare i 

samhället, både ”svenskar” och ”icke-svenskar”. Exempelvis föreställningar om mångfald är 

större än de som ingår i dessa konstruktioner av svenska värderingar. Svenska värderingar 

privilegieras i denna diskurs, samtidigt som det icke-svenska exkluderas från gemenskapen och 

skuldbeläggs. Detta tolkar jag som effekter för subjekten enligt resonemanget som t.ex. Azar 

(2005, 164f) uttrycker. Jag tolkar empirin som att det skapas en kategorisering mellan det 

svenska och det icke-svenska. Dessa två grupper representeras ojämlikt. I en annan diskurs 

kunde ”en annan kultur” t.ex. tillskrivas högre grad av samhörighet och strävsamhet än den 

”svenska” kulturen.   

3.6 Ett vagt begrepp eller en politisk intention? 
Artikuleringar i diskursen säger att den icke-svenske ska omvandlas till en ideal, svensk 

medborgare. Kinberg Batra och Norlén (2016) uttrycker hur ”icke-svenskar” försöker tvinga 

svenskar att ”leva efter deras idéer”.  Dessa ska ”vi” vara bestämda mot. Samtidigt ska vi vara 

toleranta mot de som inte är som vi… Diskussionen om svenska värderingar blir stundvis 

dimmig. Ingen av partiledarna specificerar tydligt vilket innehåll de egentligen avser att 

begreppet ska medföra. Detta stämmer överens med Azar (2005, 170) som uttrycker att 

diskursen om det svenska måste uttryckas vagt för att fungera. Att specificera i detalj vad 

begreppet innebär skulle kunna medföra t.ex. att väljare i högre grad tar avstånd från den 

identitet som partiledare här försöker skapa. Stavrakakis (2005, 69-71) menar t.ex. att 

människors identifikation med sociala identiteter leder till politisk subjektivitet. Partiledarna 

skulle kunna vilja uttrycka en specifik konstruktion av svenska värderingar för att t.ex. uppnå 

specifika politiska följder. Genom att konstruera svenska värderingar i denna dikotomi tar 

partiledarna avstånd från delar av den socioekonomiska börda som ”icke-svenskar” medför och 
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kan då också i högre grad genomföra annan politik för att uppfylla vallöften. De vinner också 

väljare på att då kunna visa hur svenska skattepengar ska gå tillbaka till verkliga ”svenska” 

medborgare. Inom denna ”diskurs om dikotomi” är det inte möjligt att säga exempelvis att icke-

svenska värderingar är ”bättre” än svenska värderingar och att ”svenskhet” istället borde 

anpassas till det som förstås som ”icke-svenskt”. Detta ser jag som en diskursiv effekt. 

Problemet ses som att de icke-svenska inte delar svenska värderingar, vilket gör att 

utlandsfödda i förlängningen ses som problemet. Problemet artikuleras inte heller som att det 

t.ex. kan finnas institutionella brister som gör att icke-svenska kvaliteter och värderingar inte 

kan tas tillvara.  

3.7 Begreppets aktualitet 
Vid närmare studie av hur användandet av svenska värderingar ser ut i Sverige, kunde jag 

konstatera att begreppet i ett flertal artiklar konstruerats av media, t.ex. i form av en 

iögonfallande rubrik, snarare än att faktiskt ha använts av den politiker som citeras i texten. Jag 

tolkar detta som att medias reproduktion av stereotypa föreställningar om svenskhet och 

svenska värderingar bidrar till hur människor förstår svenska värderingar, det svenska och 

invandrare. Detta innebär också att media bidrar till svenska värderingars ökade användning 

just nu. Det är i sammanhanget också intressant att notera hur även användningen av andra 

värdeladdade begrepp som kan anknytas till framställningen av ”de andra” idag, t.ex. 

invandrare2 och terrordåd3 har ökat kraftigt. Ovanstående tolkning får stöd i t.ex. Brune (2015, 

356f) och Van Dijk (2005, 124f) som menar att press och politiker drar nytta av varandra och 

ofta delar diskursiv framställning. De uttrycker hur pressen reproducerar stereotypa 

föreställningar och bidrar till diskriminering och rasism i samhället, bl.a. genom att 

minoritetsgruppen bara presenteras i begränsade, negativa sammanhang.  

T.ex. Fraser (2012, 1-14) bidrar med ett övergripande resonemang och menar att världen idag 

präglas av social ojämlikhet och en kapitalistisk kris. Hon resonerar bl.a. runt hur 

transnationella frågor om rättvisa hanteras på nationell nivå och hur detta påverkar grupper i 

samhället. Detta är ett resonemang som enligt min tolkning kan appliceras på den globala 

flyktingsituationen. Flyktingar är globalt underrepresenterade politiskt och detta kan ses som 

en transnationell orättvisa som framställs som enskilda nationers problem.  

                                                      
2 En sökning i mediearkivet Retriever Research (2016) visar att begreppet ”invandrare” mellan år 2010 -2016 gav 

över 11 556 träffar jämfört med tidigare år som inte gav över 8853 träffar. 
3 En sökning i mediearkivet Retriever Research (2016) visar att begreppet ”terrordåd” år 2015 gav 6787 träffar 

och år 2016 gav 7032 träffar jämfört med år 2014 då det fanns 2512 träffar, respektive år 2013 som gav 2226 

träffar. 
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Flyktingmottagandet beskrivs idag som ett stort problem av Åkesson (2016a) och som en stor 

utmaning för den svenska nationen av både Löfven (2016a) och Kinberg Batra (2016). 

Partiledarna är de som äger diskursen och därmed styr hur den ser ut från en ”svensk” och ”vit” 

position. Samma ståndpunkt syns därför även i offentligt tryck. (Se t.ex. Dir 2016:47 om 

utredning av hantering av flyktingsituationen.) Det ligger därför nära till hands att göra 

tolkningen att svenska värderingar har ökat just nu, och att konstruktionen ser ut som den gör, 

på grund av den diskurs som presenteras av media och eliten. En annan tolkning är att folket 

även drabbas av socioekonomiska krav till följd av flyktingkrisen och i sin tur kräver politiska 

åtgärder. Detta i sin tur skapar en mer diskriminerande och stereotypisk retorik från politiker 

och media där svenska värderingar konstrueras som ett uttryck för hårdare populära krav. (Se 

t.ex. Simons 2011, 206f för liknande resonemang.) Elitens tal om ”rättigheter som innebär 

plikter” och en hårdare ton mot invandrare beror enligt Van Dijks (2005, 124f) på att en mild 

ton i flykting och invandringsfrågor kostar röster. Svenska värderingar konstrueras enligt min 

tolkning som ett symboliskt skydd i ljuset av flyktingkrisen och skapar en gemensam identitet 

för ”svenskar”. Genom att stå upp för svenska värderingar kan partiledare ge uttryck för att 

skydda medborgares rätt till trygga basbehov. Svenska värderingar rekonstrueras snarare än 

ifrågasätts när normaliseringsprocessen riktas mot den andra gruppen i samhället.  

4 Slutsatser 
Uppsatsen belyser hur de tre partiledarna genom varsin diskurs försöker befästa konstruktionen 

av svenska värderingar. Jag har kommit fram till att svenska värderingar uttrycks som ett 

komplext begrepp som artikuleras på många olika sätt. Detta grundar sig i partiledarnas olika 

föreställningar om den etablerade verkligheten. De tre partiledarna har olika nodalpunkter i sina 

diskurser. Löfven kopplar tydligt ihop svenska värderingar med arbete och ger uttryck för en 

arbetsdiskurs. Kinberg Batra ger uttryck för en frihetsdiskurs och Åkesson ger uttryck för en 

kulturdiskurs.  Dessa diskurser kämpar om att etablera hegemoni gällande hur många olika 

begrepp ska definieras och i slutändan om hur det ”svenska” och svenska värderingar ska 

konstrueras.  

Genom att fokusera på svenska värderingar ställde jag upp en ram för min analys där fokus har 

kommit att ligga på ett skapande av vi mot de, ett uttryck av subjektspositioner och identiteter. 

Ett tydligt resultat är därför att identitetsskapandet genomsyrar alla texter i min analys och 

lägger grunden till konstruktionen av svenska värderingar. Alla partiledare ger uttryck för en 
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övergripande dikotomidiskurs där det ”svenska” ställs i motsats till det ”icke-svenska”. Jag tror 

dock att en identitetsdiskurs är ofrånkomlig om begreppet står som huvudfokus.  

Svenska värderingars aktualitet förklaras med bakgrund i flyktingkrisen. Media är en 

bidragande faktor till svenska värderingars ökade användning, tillsammans med väljares i ljuset 

av flyktingkrisen.  Media bidrar också till att forma hur svenskhet och svenska värderingar 

uppfattas genom att reproducera stereotypa föreställningar om det ”icke-svenska”, vilket bidrar 

till diskriminering i samhället. Väljare påverkas av diskursen och bilden av invandrare och 

ställer krav på politiska åtgärder. Den politiska eliten kan samtidigt påverka diskursen och 

presentera minoritetsgruppen i begränsade, negativa sammanhang. Flyktingar är dessutom 

globalt underrepresenterade politiskt och har inte lika stor möjlighet att själva påverka diskursen 

och bilden av sig själva.  

I konstruktionen av det ”svenska” kopplas ”invandrare” samman med negativa egenskaper och 

sociala problem, främst av Åkesson som hela tiden ser ”de andra” som kontinuerligt 

destruktiva.  Det politiska talet ger uttryck för en diskriminerande diskurs som framställer det 

”icke-svenska” som underordnat det vita idealet. Partiledarna tillhör de ”svenska” och ger 

uttryck för ”svenska” normer. Partiledarna tillhör också den elit som i hög grad kan påverka 

hur medborgare ser på både det som anses vara svenskt och det som inte anses vara svenskt. De 

subjektspositioner som konstrueras och tillskrivs de som ses som ”icke-svenska” påverkar hur 

dessa människor förstår sig själv och hur de förstås av andra. De kan t.ex. ses som brottsliga, 

mindre värda, mindre kompetenta och bemötas annorlunda i samhället, vilket begränsar deras 

handlingsutrymme.  

Det finns föreställningar om olikhet mellan svenskar och icke-svenskar- eller med andra ord, 

mellan medborgare av olika etnicitet och kultur- som bidrar till att skapa en underordning och 

differentiering, då det svenska ses som normen. De politiska handlingar som uttalas i 

diskurserna syftar till att åtgärda de icke-svenska: de ska försvenskas samtidigt som detta tal i 

sig exkluderar dem från svenskheten. Skilda ekvivalenskedjor och nodalpunkter definieras i de 

olika texterna, vilket konstruerar svenska värderingar på delvis olika sätt. Alla partiledare ger 

enligt min tolkning uttryck för antaganden om att en aktiv och arbetande medborgare har fler 

eller större rättigheter Problemet artikuleras av alla partiledare som att de som inte bidrar- de 

med ”icke-svenska” värderingar- inte heller kan kräva sin rätt. Det finns antagonistiska 

tendenser t.ex. hur frihetsbegreppet ska tolkas. De största antagonistiska dragen framkommer 

genom att Åkesson ställer sig utanför idéer om t.ex. jobb eller samarbete som lösning på 
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problemet och istället menar att de ”destruktiva krafterna” måste lämna Sverige. Han uttrycker 

inte heller i samma grad den koppling till demokratiska värden som de andra partiledarna. 

Jag tror att min analys till viss del har förtydligat svenska värderingars konstruktion, om inte 

annat genom att fastställa dess komplexitet. Det är även möjligt att låsa fast några hegemoniska 

drag som är gemensamma för hur svenska värderingar konstrueras av partiledarna. Alla 

diskurser uttrycker en stark hegemoni gällande uttryck av dikotomin mellan det svenska och 

icke-svenska- och även en hegemoni gällande beskrivningen av utsatta områden som 

annorlunda.  Det uppstår enligt min tolkning även stora hegemoniska drag i hur svenska 

värderingar konstrueras som under hot och detta tillskriver jag kulturdiskursens övertag i den 

diskursiva kampen.  Min slutsats blir därför att svenska värderingar är ett uttryck för den 

kulturella avgränsningen och den svenska normen, samt att diskursen är mer diskriminerande 

än vad den verkar vara vid första anblicken verkar vara mer oskyldig än vad den är. Svenska 

värderingar konstrueras i dessa texter som ett begrepp som exkluderar värderingar från andra 

länder. Även normer och ett specifikt handlande artikuleras som del av svenska värderingar. 

Svenska värderingar och Sverige som fritt, sammanhållet och tryggt, modernt samhälle 

kontrasteras i texterna till bl.a. annan kultur, segregation och hedersförtryck. Svenska 

värderingar konstrueras enligt min tolkning som ett symboliskt skydd i ljuset av flyktingkrisen 

och skapar en gemensam identitet för ”svenskar”. Genom att stå upp för svenska värderingar 

kan partiledare ge uttryck för att skydda medborgares rätt till trygga basbehov. Svenska 

värderingar rekonstrueras snarare än ifrågasätts när normaliseringsprocessen riktas mot den 

andra gruppen i samhället. 

4.1 Reflektioner om uppsatsen 
Min uppsats är väl kopplad till tidigare forskning och bidrar med en dagsaktuell bild av hur 

svenska värderingar konstrueras i politisk debatt. Jag gör dock inga anspråk på att ha formulerat 

den enda möjliga tolkningen av denna diskurs. En annan forskare skulle exempelvis kunna säga 

att de demokratiska värderingar som speglas i Kinberg Batras och Löfven diskurser är 

tillräckligt starka för att väga upp det inflytande som jag har tilldelat Åkessons kulturdiskurs. 

Det finns med all säkerhet tystnader i den diskurs jag har skapat och dessa är oavsiktliga men 

bidrar ändå till min konstruktion av verkligheten. Genom diskursteorin kunde jag analysera 

svenska värderingars konstruktion och belysa den politiska maktordning som upprätthålls i 

samhället. Den tidigare forskning jag använt mig av och min empiri har dock styrt hur jag 

närmat mig ämnet och format den konstruktion jag hittat av svenska värderingar. Mina 

slutsatser känns dock rimliga med tanke på den kombination av teori och empiri som jag valt. 
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Det skulle vara möjligt att dra paralleller från min forskning till forskning om värderingar i 

politisk debatt i andra länder, särskilt om migrations- och mångfaldskontexten var densamma. 

Genom den dagsaktuella kopplingen till global kontext finns möjlighet att överföra resultat till 

t.ex. andra länder i EU som också haft en debatt om nationell identitet och flyktingkrisen. Det 

skulle vara möjligt att exempelvis belysa hur begreppet bidrar till underordning i samhället. 

Eftersom svenska värderingar är ett abstrakt begrepp skulle kanske liknande analyser i andra 

länder i kombination kunna ge en bild av hur arbete ska ske för att nationella värderingar ska 

kunna uttryckas, men utan att bidra till strukturell diskriminering.  

4.2 Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning skulle kunna inriktas mot en mer extensiv och jämförande studie över 

konstruktionen av svenska värderingar. För att utreda om det finns en samhällelig, hegemonisk 

diskurs om svenska värderingar skulle man kunna göra en analys av fler textuella fall som 

sträcker sig över tid och reartikuleras av olika sociala aktörer på olika nivåer i samhället. Att 

även utgå från individnivån i en analys om ”debatten om svenska värderingar” hade varit 

intressant. Det går då att analysera hur olika människor uppfattar sin egen identitet och 

subjektsposition i ett större sammanhang. Aktörer hade kunnat omfatta media och pressens 

konstruktion av svenska värderingar samt sociala aktörer med annan kulturell och etnisk 

bakgrund än den föreställda svenska.  Detta kunde sedan kontrasteras mot den 

politikformulering och det identitetsskapande som sker när ”sverigefödda” politiker använder 

begreppet.  
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