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Abstract 

”Typical Swedish –the portrayal of a national identity in Sveriges Televisions Allt för Sverige” 

In the tv-series Allt för Sverige ten American participants travel around Sweden, learning about the 

country’s costums and culture, while competing to win the grand prize – a meet-and-greet with their 

long-lost Swedish relatives. Allt för Sverige is one of many tv-shows that discuss nationality and 

Swedish culture in a Swedish television context, and figures as an example for this discourse analysis. 

The analysis mainly focuses on the description of Sweden and what’s described as Swedish and non-

Swedish. I’ve also distinguish themes in the portrayal of Sweden and Swedes.   

The theoretical framework for the analysis is discourse analysis, and focus on how the tv-show Allt för 

Sverige reproduce and defines nationalism and stereotypes. 

The study shows that Allt för Sverige promotes Sweden as a beautiful country, with a special national 

identity and a set of unique and strong national symbols, of which remembers the viewer of their 

identity and homeland. Although, Allt för Sverige sometimes presents a common bond between 

Swedes and the contestants, they often separate the two - presenting them as polar opposites ,and 

point out that the Americans never can live up to the norm and be “typical Swedish”. 
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1. Inledning 

Det talas allt oftare om svenskhet i media och inom politiken, men vad innebär det att vara svensk? 

Och vad kommer denna föreställning ifrån? Jostein Gripsrud skriver att en människas självbild och 

nationella identitet till stor del byggs upp av den bild hon får av medierna. Identiteter skapas genom 

det som visas på tv, läses i tidningar eller hörs på radion. Publikens verklighetsbild påverkas av 

medierna, och inverkar på enskilda individers sätt att se på världen (Gripsrud 2002:18). Svenskhet och 

föreställningen om vad det innebär skulle därmed vara en bild som är delvis skapad av medieflödet.  

I underhållningsprogrammet Allt För Sverige behandlas både svenskhet och svensk kultur när 

publiken får följa tio amerikaners resa till Sverige. Gemensamt för de tio deltagarna är att deras 

förfäder emigrerat från Sverige till Amerika, och de har alla en stark längtan att utforska sitt svenska 

arv. Deltagarna tävlar i varje avsnitt om att få stanna i Sverige och en av dem skickas hem i slutet av 

varje avsnitt. Den tävlande som vinner får träffa sin svenska släkt. Under programmets gång reser de 

tävlande runt i Sverige och söker sina svenska rötter, upplever den svenska kulturen och lär sig vad 

som är typiskt svenskt. Serien sändes i Sveriges Television hösten 2011 och är producerat för en svensk 

publik. 

Med utgångspunkt i Gripsruds påstående skulle alltså publikens känsla av att tillhöra en viss 

nationalitet och att ”vara svensk” förstärkas eller skapas av tv-program som just Allt för Sverige. I min 

studie har jag därför undersökt hur svenskhet framställs och porträtteras i Allt för Sverige. Med hjälp 

av diskursanalys har jag studerat materialet och urskiljt teman i porträtteringen av Sverige och 

svenskar. Allt för Sverige är ett av många tv-program som behandlar svenskhet och svensk kultur i en 

svensk tv-kontext, och får i denna studie figurera som ett exempel över hur en nationalitet framställs. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera hur svenskhet framställs i teveprogrammet Allt för Sverige, vilka 

bilder av nationell kultur och identitet som presenteras. 

Utifrån detta har följande frågeställningar formulerats: 

1. Hur konstrueras svenskhet i Allt för Sverige? 

2. Hur framställer Sveriges Television den nationella identiteten? 

3. Presenterar programserien några motbilder? 

 

1.2 Disposition 

Inledningsvis behandlas den tidigare forskning och teorier som anknyter till uppsatsämnet. De teorier 

som presenteras är alla relevanta för uppsatsen syfte, och belyser konstruerandet av nationella 

identiteter, stereotyper och framställning av en svensk identitet. En kort introduktion till diskursteori 

återfinns även i detta kapitel. I avsnitt tre presenteras studiens empiriska material samt den metod 

som valts för att genomföra analysen, och avslutas med en metoddiskussion. I efterföljande avsnitt 

presenteras resultaten av analysen, följt av avsnitt fem där resultaten kopplas till en slutdiskussion. 

Därefter finns även förslag till vidare forskning inom ämnesområdet. I det sista avsnittet återfinns 

källhänvisningar och materialkällor.  
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2. Teori och tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras teorin om diskursanalys som legat till grund för analysen. Dessutom 

presenteras tidigare forskning och teorier inom ämnet nationell identitet, stereotypier och 

konstruerandet av svenskhet. 

2.1 Diskursteori 

Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen eller en del av den. Genom språket bygger 

man upp världar, sinnen och sociala relationer, och formar olika diskurser (Börjesson och Palmblad 

2007: 10).  Diskursbegreppet har sina rötter inom socialkonstruktivismen, det vill säga uppfattningen 

om att verkligheten formas språkligt och genom det sociala. Nationell identitet är alltså även den bara 

en tillskriven konstruktion. Inom diskursanalysen utgår man ifrån att alla typer av identiteter, 

egenskaper och tillhörigheter är formade av diskurser (Börjesson och Palmblad 2007:8).  

Det finns två varianter av vad som definierar en nationell identitet. Den första är den politiska 

versionen, då kriteriet om att vara en del av en nation är att man bor i landet och erkänner 

medlemskap. Den kulturella definitionen förutsätter istället ett gemensamt språk och en gemensam 

kultur (Winther Jørgensen och Phillips 2000:157-158). Däremot är det inte alltid dessa definitioner 

stämmer överrens med verkligheten. Endast för att en individ erhåller ett medborgarskap eller talar 

nationalstatens officiella språk, behöver man inte nödvändigtvis betrakta sig själv som en del av 

nationen. En ingång till att studera sociala identiteter kan vara diskursanalys (Winther Jørgensen och 

Phillips 2000 159-161). Hur formas exempelvis diskursen om att vara svensk? Vilka sociala praktiker 

existerar i samhället för att bestämma hur en nationell identitet skapas? Genom diskursanalys är det 

möjligt att svara på frågor kring hur världsbilder och sociala identiteter skapas och upprätthålls i olika 

sammanhang, inte minst genom medierna.  

Enligt ett diskursanalytiskt angreppssätt är nationen och den nationella identiteten bara en diskursiv 

konstruktion, det vill säga något som egentligen inte är, utan en uppfattning som formats av det 

språkliga och sociala. Nationalstater ses som en diskursiv praktik, knuten till en rad sociala praktiker 

och institutioner (Winther Jørgensen och Phillips 2000:16). Den diskursiva praktiken befäst och/eller 

ifrågasätts ständigt i samhället och genom medierna. I en diskursanalys studerar man på hur diskurser 

befästs eller konstrueras. 

2.2 Nationell identitet 

Jostein Gripsrud, professor i medievetenskap, skriver i boken ”Mediekultur, mediesamhälle ” (2002) 

om identitetsbegreppet och hur medierna är med och skapar en människas självbild och 

självförståelse. Han menar att människor från en tidig ålder vaggas in i olika sociala identiteter, och att 

medierna är skapare av dessa föreställda identiteter. Den sociala identiteten som svensk kan vara en av 

dessa föreställda identiteter, och Gripsrud hävdar att man genom medierna tidigt får lära sig att 

Sverige är ett speciellt land, och att de sänder ut en signal om att alla svenskar har något gemensamt. 

Denna gemenskap förutsätter också att det finns något som skiljer ”oss svenskar” från ”de andra” 

(Gripsrud 2002:18).  
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I ”Banal Nationalism” (1995) diskuterar Michael Billig, professor i samhällsvetenskap, nationell 

identitet och varför medborgare i demokratiska nationer inte glömmer sin nationalitet, trots 

globalisering och influenser från andra kulturer. Etablerade nationer, trots att de inte styrs av 

nationalistiska politiker, reproducerar en identitet och ett hemland genom språkbruk och medier. 

Medierna, oavsett politisk färg eller hemvist, adresserar publiken som medlemmar av en nation (Billig 

1995:11). Billig refererar till en studie av brittiska dagstidningar där man genom att använda sig av små 

ord, som ”vi” och ”här”, ständigt reproducerar föreställningen om en gemensam nationalitet och 

hegemoni (Billig 1995:94). 

Den föreställda gemenskapen handlar inte bara om det uttryckliga budskapet, utan gemenskapen 

befästs av att de flesta nås av gemensam information genom olika mediekanaler, då exempelvis 

Sveriges Television och Sveriges Radio som når publik över hela landet (Gripsrud 2002:19).  Medierna 

skapar verkligheten omkring oss, och skapar därmed även identiteter. De lanserar idéer om vad som är 

rätt och riktigt, och skapar med detta olika sociala identiteter. Billig beskriver denna ständiga 

reproduktion som banal, och att den omedvetna och slentrianmässiga användningen av ord som ”vi” 

”här” och ”dem” bidrar till människors föreställning om ett hemland som tillhör ”oss” och en spelad 

gemenskap. Den banala nationalismen behöver inte nödvändigtvis vara viftande av flaggor eller stora 

minnesvärda fraser, utan ger sig tillkänna genom små uttryck och påminnelser i vardagen (Billig 

1995:93). Billigs bok berör främst brittiska och amerikanska medier och deras nationalism, men teorin 

om den slentrianmässiga reproduceringen av den nationella identiteten kan mycket väl appliceras på 

en svensk kontext. Enligt Gripsrud bidrar alla medier till att forma de nationella identiteterna. Teorin 

om den slentrianmässiga påminnelsen om nationaliteten genom språk och symboler är ett exempel på 

hur detta kan göras, och är mycket väl applicerbart på programmet Allt för Sverige. 

Winter Jørgensen och Phillips (2000) nämner även de begrepp och metaforer i kapitlet 

”konstruktionen av nationalstaterna” i boken ”Diskursanalys som teori och metod”. De menar att 

diskursen skapas bland annat genom användningen av vissa typer av ord, som exempelvis 

”fosterland”, ”modersmål” eller ”nationen är en släkt”.  Släktskapsmetaforer, som exempelvis 

”modersmål” påminner befolkningen om ett släktskap eller blodsband med nationen (Winter 

Jørgensen och Phillips 2000:164). Konstruerandet av nationer har också en stark koppling till ett 

identitetsskapande, och individers identitetsuppfattning. Det egna hemlandet tenderar man att 

särskilja och se som unik. Konstruktionen av den nationella identiteten gör även att ”vi” skiljer oss från 

”de andra”, och nationens egen särprägel är en del av diskursen. Nationens individuella särprägel kan 

bestå, bortsett från ett eget språk eller en egen historia, av ett typiskt landskap, olika typer av symboler 

(som exempelvis en flagga eller nationalsång), egna traditioner, ett nationellt kök och kanske ett 

speciellt sinne för humor (Winter Jørgensen och Phillips 2000:167)  
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2.3 Stereotyper 

Den nationella identiteten är ofta starkt sammankopplad till stereotyper eller personlighetsdrag som 

tillskrivs en viss grupp människor. Stereotyper innebär att man inte bedömer en enskild individ efter 

personliga egenskaper, utan utifrån vilken kategori de tillhör. Utifrån tidigare erfarenheter eller 

lösryckta föreställningar kategoriseras människor och man gör antaganden om deras personlighet eller 

livsstil. Perry R. Hinton, lektor i psykologi, väljer att definiera stereotyper genom några huvuddrag. 

Det första huvuddraget är att en grupp människor känns igen genom en viss egenskap, exempelvis 

nationalitet, kön, ålder eller religiös övertygelse. Därefter tillskriver man denna kategori människor 

vissa egenskaper, inte som individer utan som en helhet.  Vanligtvis är dessa egenskaper baserade på 

olika personlighetsdrag, men kan också gälla olika fysiska egenskaper. Slutligen drar vi som individer 

slutsatsen att en grupp med en viss egenskap (som exempelvis en viss nationalitet) även har andra 

gemensamma egenskaper (Hinton 2003: 11-12). 

Stereotypisering och generalisering är ingen direkt kunskap eller absoluta sanningar, utan just 

förenklade bilder (Hinton 2003:13). Dessa föreställda bilder av verkligheten och av andra människor 

påverkar även individer och hur individer ser på sig själva och sin egen grupp. Hinton menar att den 

sociala identiteten är viktig för den enskilda individen, och att den egna gruppen oftast favoriseras. Det 

ligger i individens intresse att uppfatta sin egen grupp som unik och fördelaktig i jämförelse med 

andra grupper, då detta ger en positiv social identitet (Hinton: 2003:111). Genom att gruppera sig själv 

och andra, kategoriserar man och fastställer att ”de är inte som vi”. I tillägg till detta ser man att de 

övriga grupperna är mer lika varandra än vad de eventuellt är, och att ”de är likadana allihop”. 

Slutligen, då den egna gruppen och den egna sociala identiteten favoriseras betraktas 

främlingsgrupperna som sämre, och att ”vi är bättre än dem” (Hinton 2003: 112-113). Genom att 

tillskriva sin egen grupp positiva egenskaper stereotypiserar man övriga grupper, och då oftast med 

sämre egenskaper. 

Stereotypisering behöver inte alltid vara negativ, och inte heller utesluter det att man inte accepterar 

stereotypiseringar eller fördomar av den egna gruppen. Individernas drivkraft att tillskriva sig själv 

och den egna gruppen positiva egenskaper är stark, och att man ofta värderar de egenskaper den egna 

gruppen tillskrivs som högre än andra (Hinton 2003: 115). Hinton ger exempel från en undersökning 

mellan universitetsstuderande för att styrka sitt påstående. I undersökningen har studenter från 

lågstatusuniversitet och högstatusuniversitet tillskrivit varandra och sig själva olika egenskaper, och 

studenterna har visat sig vara eniga om många av egenskaperna. Lågstatusstudenterna erkänner att 

högstatusstudenterna är bättre på att räkna, men rankar sina egna egenskaper, så som kreativitet och 

spontanitet, som ”bättre egenskaper” (Ibid.).  

2.4 Den svenska stereotypen 

Föreställda stereotyper och generaliseringar är något som ser olika ut för olika individer. Det finns 

inga definitioner av exakt hur en viss stereotyp ser ut, inte heller definierade stereotyper kring Sverige 

och svenskarna. Beroende på bakgrund och kunskap varierar uppfattningen om vad som är typiskt 

svenskt.  Åke Daun, professor i etnologi, har i sin bok ”Svensk mentalitet” försökt ringa in vad som 

anses svenskt, hur den svenska personligheten ser ut och varför det ser ut som det gör. Daun påpekar 

dock att de personlighetsdragen han tar upp rör sig om svenska mönster och framhävande drag, och 

att det inte finns något som kan kallas för en ”nationalkaraktär” (Daun 1998:21).  
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I undersökningen ”Swedes, as other see them”, genomförd av Jean Philips-Martinsson 1981, redovisas 

de mest ”typiskt svenska” personlighetsdragen. Här beskrivs svenskar som tysta, allvarsamma, stela, 

tråkiga, ytligt vänliga, osociala, punktliga, inflexibla, arroganta och överdrivet försiktiga (Daun 

1998:36). Vidare hävdar författaren att det finns en välkänd stereotypi om att svenskar är blyga, 

reserverade, tillbakadragna, ointresserade att tala med främmande människor, konfliktundvikande 

samt att svenskar finner ett starkt obehag av att prata med ytligt bekanta i t.ex. hissar (Daun 1998:46, 

76).  Mycket av dessa karaktärsdrag beskrivs som signifikanta tendenser i jämförelse med andra 

befolkningsgrupper. Förklaringen till det svenska uppförandet, menar Daun, är invanda vanor, 

värderingar och beteendemönster. Att svenskar åker till landet, äter knäckebröd, talar med låg röst och 

undviker kontroversiella samtalsämnen är svenska värderingar som befolkningen helt enkelt anpassar 

sig efter, då vänner och folk i sin omgivning beter sig på samma sätt (Daun 1998: 27). 

Även Daun ger exempel på viljan att tillskriva den egna gruppen positiva egenskaper, då svenskar 

generellt sett ser på blyghet som något positivt. En blyg person anses i Sverige vara reflekterande, 

anspråkslös och villig att lyssna på andra, medan man i USA anser blyga personer som inkompetenta. 

Svenskar anser även sig själva att vara ärliga, något som Daun menar saknar empirisk förankring 

(Daun 1998:55, 112-113). I Allt för Sverige beskrivs oftast svenskar som en grupp och svenskhet som ett 

karaktärsdrag, och det är intressant att se om SVT väljer att framställa svenskhet på samma sätt som 

den stereotypa bild som Daun fastställt.  

Uppkomsten av en nationell svensk identitet och skapandet av en sådan beskrivs av Jonas Frykman 

och Orvar Löfgren i boken ”Försvenskningen av Sverige” (1999). Författarna hävdar att rötterna till 

den svenska nationalitet vi ser i dag har rötter ända tillbaka till 1700-talet, då tankarna om en nationell 

kultur grundades. Fosterlandskärleken och föreställningen om en delad och allmän svensk kultur 

grundades redan då, och det blev mer angeläget att befästa en gemensam kultur, ett gemensamt 

modersmål, svenska traditioner, en svensk nationalsång och en svensk fana. Föreställningen om detta 

unika kulturarv ledde även till att man började söka efter nationella karaktärer, ikoner och hjältar, 

samt speciella svenska stilar och smaker (Ehn, Frykman och Löfgren 1999: 24ff). Nationen skulle även 

vara ett uttryck för medborgarnas särart och nationella egenskaper.  

På 1800-talet skedde försvenskningen av Sverige på allvar, och författarna hävdar att det var här det 

nationella karaktärsdragen på allvar instiftades. Det befolkningen tidigare gjort och tagigt förgivet, 

genom att leva sina liv som sina förfäder tidigare gjort, beskrevs nu som ”svenskt”. I och med detta 

togs beteenden och mentalitet ur sitt sammanhang som något själklart, och befästes med ett 

resonemang om en gemensam historia och en speciell svensk mentalitet. När man idag pratar om den 

”typiske svensken” redovisar man med andra ord en beskrivning om hur samhället ser ut idag, men 

även en rad egenskaper som samlats in under århundraden (Ehn, Frykman och Löfgren 1999: 136ff). 

Under 1800-talet började man även att definiera och diskutera den svenska nationalkaraktären. Med 

utgångspunkt ur gamla moraler och seder sågs vikingarna som förebilder, då de ansågs vara stärkande 

symboler. Även den svenska bonden stod som förebild av de egenskaper som tillskrevs under den 

senare delen av 1800-talet. Landsbygden sågs som något genuint och ofördärvat, och bondesamhället 

blev roten till kulturarvet och den nationella identiteten. Bonden som den stillsamma, arbetsamma 

och ärliga typiska svensken blev en populär tillskrivning av det svenska, då det var både 

sagoberättande och originellt inhemskt. Det bondesamhälle som kom att figurera som något typiskt 
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svenskt har en tydlig koppling till viss socioekonomisk bakgrund, och blev en trygg symbol i den 

turbulenta tiden under 1800-talets senare hälft. Efter ståndsupplösningen, urbaniseringen och 

industrialiseringen fick bondekulturen figurera som det typiskt svenska. Det enkla bondesamhället var 

även något som var begripligt, vardagligt och genuint, och befästes ytterligare i och med inrättandet av 

landskapsmuseer och hembygdssamlingar (Ehn, Frykman och Löfgren 1999: 139ff). Författarna 

hävdar även att de flesta av de egenskaper som idag tillskrivs den typiske svensken går att hitta hos 

den traditionella bonden, däribland egenskaper som blyghet, ordningssinne, flit och sparsamhet 

(ibid.). Under högkonjunkturen under 30-talet då de sociala skillnaderna i landet började tonas ned 

föddes även idén om jämlikhet, det gemensamt medborgerliga och folkligt vardagliga, det vill säga en 

slags medelsvensson. Sverige, som dessutom höll sig neutrala i andra världskriget, tillskrev 

nationalkaraktären personlighetsdrag som rationella, balanserade och lagom (ibid.). 

Jantelagen är ett annat begrepp som ofta ses som något typiskt svenskt och som förekommer i Allt för 

Sverige. Jantelagen består av tio ”budord” och utformades av författaren Aksel Sandemose och 

publicerades för första gången i boken ”En flyktning krysser sitt spor" som gavs ut 1933. Begreppet är 

något som förekommer i hela Skandinavien, och utmärker enligt författaren skandinavers avundsjuka 

och småstadsmentalitet (Nationalencyklopedin, 2012-01-08). 

2.5 Svenska bilder 

I tv- programmet Allt för Sverige talas det inte bara om Sverige och svenskar, utan nationen 

presenteras även med hjälp av bild och ljud. Löfgren skriver i ”Försvenskningen av Sverige” (1999) om 

bildens betydelse för den nationella identiteten. Under åren har flera bilder och symboler blivit 

representativa för Sverige och den svenska naturen. Flera symboler och ”typisk svenska” bilder har 

figurerat genom åren, och det startade med 1800-talets svenska familjetidningar då pittoreska bilder 

på vattenfall, fjäll och herrgårdar fick presentera Sverige. Efter 1900-talets nya bildmedier har flera 

bilder och symboler växt fram och iscensatt det ”typiskt svenska”, så som den lilla röda stugan, 

blomsterängar, betande kor, björkar och blanka skogsjöar (Ehn, Frykman och Löfgren 1999: 105ff). 

2.6 ”Heja Sverige!” 

En av de tidigare studierna som gjort över svenskhet och konstruerande av en svensk nationalitet i 

medier är C-uppsatsen ”Heja Sverige!” Studenterna Jakob Skarphagen och Patric Waldestål skriver i 

sin uppsats om hur svenska medier konstruerar en nationell identitet i sin rapportering kring det 

svenska fotbollslandslaget. Analysen är baserad på artiklar och reportage publicerade i tre svenska 

dagstidningar under kvalet till världsmästerskapen i fotboll 2010. Fokuset ligger på hur dessa 

tidningar konstruerar en nationell svensk identitet.  

Slutsatserna som författarna Skarphagen och Waldeståls drar av sin studie är att medierna 

konstruerar svenskhet på tre olika sätt. Dels skapas en klyfta mellan ”vi” och ”dem”, men man lyfter 

även fram nationens och svenskarnas gemensamma historia genom exempelvis krigsreferenser och 

militära konflikter. Dessutom väljer man att upprätthålla flertalet stereotyper, och författarna såg inte 

bara att svenska stereotyper förekom, utan även mindre smickrande stereotypa beskrivningar av 

motståndarlagens hemland.  
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De svenska, stereotypa dragen som Skarphagen och Waldestål kunde urskilja var att spelarna ofta 

beskrevs som ”råbarkade nordbor” och ”vikingar”. Skribenterna fokuserade på det svenska kollektivet 

och de hårt arbetande svenskarna, som är både murare, snickare och byggare. Spelarna beskrevs som 

lojala, hederliga, organiserade och rejäla grabbar med god arbetsmoral av de svenska skribenterna 

(Skarphagen och Waldestål 2011: 27-28).  Resultaten i uppsatsen ”Heja Sverige!” kan jämföras med 

annat material för att se om resultaten överrensstämmer med varandra eller inte. ”Allt För Sverige” är 

en beskrivning av svenskar och Sverige i en tv-kontext, men kan jämföras med resultaten från de 

tryckta medierna.  
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3. Metod och material 

I avsnittet beskrivs analysens material samt valet av analysmetod. Tv-programmet Allt för Sverige 

beskrivs kortfattat och urvalet motiveras utifrån syfte och frågeställningar. Valet av metod beskrivs, 

motiveras och diskuteras.  

Material 

3.1 Allt för Sverige 

Allt för Sverige är en svensk tv-serie som sändes i SVT under hösten 2011. I programserien Allt för 

Sverige får tittarna följa tio amerikaner som reser till Sverige för att lära sig om svensk kultur och den 

svenska folksjälen. De tio deltagarna är alla svenskättlingar, och vill upptäcka landet som deras 

förfäder emigrerade ifrån.  Deltagarna tävlar i varje avsnitt om att få stanna kvar i Sverige och en av 

dem skickas hem i slutet av varje avsnitt. Den tävlande som står sist kvar får träffa sin svenska släkt. 

Under programmets gång reser de tävlande även runt i landet och besöker såväl storstäder som 

vikingabyar, varvat med närmare personporträtt av deltagarna, där de intervjuas i sin hemstad i USA. 

Deltagarna tävlar mot varandra i både lagtävlingar och individuella tävlingar. Tävlingarna bygger på 

olika grenar och uppdrag som oftast har en svensk koppling. I varje avsnitt får även en enskild 

deltagare en kista med brev och foton på sina förfäder, som berättar historier om deras liv. Dessutom 

visas ett inslag kallat ”Sverigeskolan”, då de tävlande får lära sig något extra om svenskars beteende, 

svensk historia eller aktuella händelser i landet. 

Serien producerades av Meter för Sveriges Television och spelades in i juni 2011 (Resumé 2011-04-13). 

Serien består av 8 entimmesavsnitt och formatet är baserat på det norska programmet ”Alt for Norge/ 

Culture Shock: Norway” (svt.se 2011). 

Allt för Sverige är ett av många tv-program som behandlar svensk kultur och som sänds i Sverige. I 

min analys får serien figurera som ett exempel på ett program som behandlar nationalitet och 

svenskhet i en svensk tv-kontext. Analysen kommer främst att fokusera på beskrivningarna av Sverige 

och svenskhet, hur man talar om landet och befolkningen, vilka bilder som används och vad som 

presenteras som svenskt eller icke-svenskt. Därför har jag valt att avgränsa mig till just de delar av tv-

programmet där detta diskuteras eller gestaltas. Vissa aspekter och moment i programmet kommer 

därför att väljas bort ur analysen, som exempelvis resultatet av tävlingarna i programmet och 

programmets dramaturgi. 
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Metod 

3.2 Diskursanalys som metod 

Allt För Sverige är ett underhållningsprogram med flera tävlingar och humoristsiska inslag, men kan 

ändå betraktas som en produktion som behandlar ämnet svensk kultur. Inom diskursanalysen är 

typen av material inte särskilt viktigt. Huvudsaken är att materialet har något att säga om verkligheten 

eller hur någon uppfattar den. Materialtyper som exempelvis tv-program eller reklam gör lika mycket 

anspråk på verkligheten som ett uttalande från en myndighet eller en rapport från en forskare 

(Börjesson och Palmblad 2007:16).  

Norman Fairclough, professor i lingvistik, har utvecklat en tredimensionell analysmodell för 

diskursanalys, där fokus för analysen ligger på tre olika nivåer. På den första nivån, texten, analyseras 

det språkiga och textens egenskaper. Med utgångspunkt i frågeställningen om nationell identitet, kan 

detta vara att se på hur svenskhet och nationalitet beskrivs i materialet. Texten behöver inte 

nödvändigtvis vara en skriven text, utan uttalanden, intervjuer och speakerröster kan fungera som text 

i detta sammanhang. Även visuella element som rörliga bilder eller foton faller under textkategorin 

(Fairclough 1992, refererad i Winter Jørgensen och Phillips 2000:74). 

Materialet analyseras utifrån den diskursiva praktiken, det vill säga hur rådande diskurser i samhället 

används, medveten eller omedvetet, av producenterna till materialet. Inom den diskursiva 

dimensionen ser man även på hur mottagaren använder sig av diskurser för att tolka texten. Det är de 

diskursiva praktikerna som bidrar till att upprätthålla, definiera eller förändrar världsbilder och 

sociala relationer. I detta fall kan det exempelvis vara hur producenterna har influerats av de rådande 

diskurserna om nationalitet och vad som är svenskt eller hur bidrar de till att forma diskursen (Ibid.). 

Den tredje nivån berör den sociala praktiken, som kopplar ihop den diskursiva praktiken i den 

enskilda texten till rådande sociala och kulturella praktiker. Här analyseras vilka konsekvenser de 

diskurser som presenteras påverkar den bredare sociala praktiken, om en rådande diskurs 

reproduceras eller omstruktureras (Ibid.). 

 Jag kommer i min analys utgå ifrån den första analysnivån i Faircloughs analysmodell, det vill säga 

texten, och göra en tematisk analys. Genom att analysera vad som sägs och därefter urskilja vissa 

teman kan man dra slutsatser om hur nationalitet och svenskhet beskrivs. Den andra och tredje nivån i 

Faircloughs diskursanalys kommer i denna analys inte att studeras ingående, då det kräver ingående 

intervjuer med både producenter och publik. Däremot kommer de två övriga stegen att diskuteras i 

uppsatsens slutkapitel. Faircloughs kritiska analysmodell kommer med andra ord inte att följas till 

punkt och pricka, utan används mer som grundidé och förförståelse för diskursanalys och ett kritiskt 

angreppssätt. 
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3.3 Metoddiskussion 

Börjesson och Palmblad skriver i inledningskapitlet i boken ”Diskursanalys i praktiken” (2007) om 

diskursanalysens dilemma, och att författaren aldrig kan hävda att man är helt neutral och oberoende. 

De menar att forskaren aldrig kan hålla sig helt objektiv till sin analys, och att forskarens bakgrund, 

kultur och tillhörighet ger avtryck i diskursanalysen. I och med att forskaren även gör ett urval och 

använder sig av en språklig dramaturgi bidrar hon eller han även till att forma och skapa diskursen 

(Börjesson och Palmblad 2007:19-20).  

Den diskursiva analysen är en variant av en kvalitativ analys, och är den typ av analysmetod jag finner 

lämpligast för materialet. Fördelen med en kvalitativ analysmetod är materialet analyseras som en 

helhet, och det är möjligt att hitta vinklar eller teman som i en kvantitativ analys hade gått förlorad. 

Den kvalitativa analysen har sina grunder inom hermeneutiken, det vill säga läran om hur människor 

föreställer sig världen, och detta kan endast genomföras genom tolkning och helhetsuppfattningar 

(Hartman 2004:275). 

Det största problemet med diskursanalys är att materialet kan användas på olika sätt och tolkas olika. 

Med en kvalitativ arbetsmetod är det svårare att styrka validiteten och legitimiteten i tolkningarna, det 

vill säga noggrannheten och trovärdigheten i analysen. För att stärka transparensen har jag valt att 

plocka ut citat ur materialet, som visar på vad jag grundar mina antaganden och analyser på. Genom 

att plocka ut citat har läsaren även möjlighet att ifrågasätta eller göra egna alternativa tolkningar av 

materialet, och bedöma studien i sin helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

4. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras de resultat som analysen av materialet har visats. Resultaten presenteras 

under de olika teman som urskiljts under arbetets gång, och stärks med citat ur det analyserade 

materialet. Därefter anknyts teman och reslutat till analysen och den tidigare forskningen. 

4.1 Det vackra Sverige 

Ett av de tydligaste dragen i Allt för Sverige är att Sverige oftast framställs som en lantlig idyll. Detta 

visas dels genom valet av bilder, dels genom deltagarintervjuer.  Under sitt Sverigebesök besöker 

deltagarna Torekov, Duvemåla, Borgholm, Stockholm, Birka, Jokkmokk, Järvsö och Stockholms 

skärgård. Fokuset ligger ofta på gamla byggnader, historiska platser, röda stugor med vita knutar och 

den svenska naturen.  

Sverige som land beskrivs oftast genom de amerikanska deltagarnas perspektiv, och de får ofta sätta 

ord på sina intryck och känslor kring landet i enskilda intervjuer. Den svenska naturen beskrivs i 

avsnitt 1 av deltagarna som rent, idealiskt, vackert, annorlunda och ”postcard perfect”. En av 

deltagarna gör liknelser till Disneyland, och väntar sig att snövit skall dyka upp med fåglar.  Stockholm 

beskrivs i avsnitt 4 av deltagarna med uteslutande positiva ordalag.  ”This is the greatest city, I just 

love it” ”It’s beyond what I thought it would be” “It’s the prettiest city I’ve seen yet in Europe” “This 

city is amazing”. Tårar av lycka och tacksamhet över att få vara i Sverige är ett vanligt inslag och det 

lyfts fram att deltagarna känner sig tacksamma att vara i Sverige, och inte vill åka hem. 

Även besöket i Lappland, då deltagarna besöker Jokkmokk och Saltoluokla, lyfts fram som något unikt 

och presenteras som det svenska världsarvet och Europas sista vildmark. Även här beskriver 

deltagarna naturen som fantastiskt. 

”We saw gorgeous trees and gorgeous water; I really don’t have the words to describe 

the beauty”  

(Allt för Sverige, avsnitt 6). 

Att visa upp ett unikt landskap är ett sätt att visa upp ett av den enskilda nationens karaktärsdrag. 

Sveriges sommarlandskap både beskrivs och visas upp i bild som vackert. Som tidigare nämnt har man 

valt att visa upp vacker natur, historiska platser och byggnader och den svenska landsbygden. 

Förorter, industrisamhällen, miljonprojekt och liknande visas inte alls upp, utan fokus ligger på det 

vackra och det ”vykorsperfekta”.  Bilderna som visas i Allt för Sverige har tydliga kopplingar till 

Löfgrens beskrivning av hur Sverige iscensätts. Betande kor, röda stugor, björkar och sjöar är vanliga 

inslag och som tittarna får ta del av i varje avsnitt.  
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4.2 Den typiska svensken 

Ett annat av de vanligaste teman som går att finna i Allt för Sverige är bilden av svensken och att en 

typisk svensk besitter vissa karaktärsdrag. I programseriens första avsnitt håller programledaren i 

första delen av ”Sverigeskolan”, då deltagarna samlas i ett klassrum för att lära sig om vad som är 

typiskt svenskt.  Karaktärsdragen för den “normala, typiska svensken” beskrivs med orden tystlåten, 

blyg, oberoende, lagom och en ovilja att någonsin vilja sticka ut. På följande sätt beskriver den svenske 

programledaren svenskar för de amerikanska deltagarna: 

”some characteristics of a normal, typical swede /../swedes are not all that 

talkative./../ we like to do things our selves’, a normal Swede doesn’t hire a carpenter 

to work on his house, he can do it himself.  We like to be independent and maybe that’s 

why we say “tack” – thank you, very important word. This is so we won’t feel like we 

owe anyone anything. In Sweden we have a hard time when someone stands out to 

much, and this is called the law of Jante, it’s very famous in Sweden, everyone knows 

about it. The first rule is: don’t think that you are anything special.” 

 (Allt För Sverige, avsnitt 1) 

Deltagarintervjuer klipps in, då en av deltagarna påpekar skillnaden mellan svenskar och amerikaner, 

att svenskar är tysta och att amerikanarna alltid är mer pratsamma. En annan av deltagarna undrar 

hur han kommer att passa in i Sverige och programledaren besvarar honom med frasen: ”you might 

have a problem”. Här visar man upp en tydlig bild av att det finns ett sätt att vara svensk, och att 

andra personlighetsdrag inte passar in i den svenska normen. I samma sekvens beskriver också 

programledaren ordet ”lagom” som något viktigt för deltagarna att lära sig, då att vara just lagom 

anses svenskt och åtråvärt. 

”This is the soul of Sweden – Lagom! Get it into your veins!” 

(Allt för Sverige, avsnitt 1) 

Bilden av den tystlåtne och tillbakadragne svensken är återkommande under seriens gång, och 

stämmer väl överrens med Dauns definition av den svenska personligheten. I avsnitt 3 får de 

amerikanska deltagarna arrangera en fest för svenskar på en campingplats, och deltagarna är 

förvånade över hur ”osvenska” de svenska gästerna betedde sig.  

”We Americans throw great parties; we even had Swedes being unswedish – in 

Sweden! Everyone was telling us that Swedes don’t really go door to door to 

husvagens (husvagnar) to invite people to parties, they don’t do that, well they did and 

they had a great time! They drank all of our wine! All of it!” 

 (Allt för Sverige avsnitt 3) 

Även om det i detta fall är svenskar som beter sig på ett visst sätt, beskrivs deras sätt att vara som 

”osvenskt”, och man har ännu en gång befäst att det finns ett visst ”svenskt” personlighetsdrag. 
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Trots bilden av svensken som tillbakadragen, framkommer även exempel på Dauns teori om 

drivkraften att tillskriva den egna gruppen positiva egenskaper. I avsnitt 4 får deltagarna möta Lars 

Demetri på romskt kulturcentrum, och även han beskriver svenskar som ospontana och reserverade, 

men tillägger att svenskar är väldigt vänliga och lojala när man lär känna dem ordentligt. Demetri 

berättar även att när du väl är vän med en svensk så gäller detta livet ut och i vått och torrt. En av de 

amerikanska deltagarna berättar senare i en intervju att de lojala och livslånga vänskapsbanden är 

något unikt: 

”I think that’s a pretty powerful statement, because just knowing that people are loyal 

here is a pretty great thing, because in LA you run into a lot of flaky people, you run 

into them for 6 months and then they disappear. It’s a very shallow relationship with 

a lot of people, so having life-long friends is something to be treasured I think!”  

(Allt för Sverige, avsnitt 4) 

Att tillskrivna den egna gruppen ”svenskar” med positiva egenskaper återfinns med andra ord även i 

Allt för Sverige. Svenskar beskrivs förvisso som ospontana och reserverade, men mer lojala, vänliga 

och med mer ”äkta” vänskapsband än de i storstaden Los Angeles. Egenskaperna som reserverade och 

blyga blir i detta sammanhang snarare något positivt, då man väljer att visa att svenskar värdesätter 

livslånga relationer, ärlighet och djupa förhållanden, snarare än att vara ytligt pratsamma eller 

opålitliga. Amerikanarna själva beskriver även svenskar som vänliga vid flera tillfällen, exempelvis i 

avsnitt 7, då deltagarna vid en lunch konstaterar att ”the people are all so sweet”. 

Även i sista avsnittet poängterar en av deltagarna att han känner sig svensk, då han placerade sig på en 

andraplats 

”…I can’t ask for anything more than that, and you know, it’s Swedish to be okay with 

second place!” 

(Allt för Sverige, avsnitt 8) 

Här visar man ännu en gång upp ett det är typiskt svenskt att inte vinna eller på något sätt höja sig 

över alla andra, utan att vara just lagom, nöjd med en andraplats och hålla sig till Jantelagen.  

4.3 Sverigesymboler 

Att visa upp saker som stämplas som typiskt svenska är ett sätt att måla upp en nationell svensk 

identitet. Winter Jørgensen och Phillips skrev om landets symboler, och att de bidrar till att måla upp 

en säregen och unik nation. Detta kan exempelvis vara landets flagga eller landets nationalsång, men 

även nationens egna kök som är typisk för landets kultur, eller företag eller varumärken som är 

kopplat till landet. I Allt För Sverige flaggas det ständigt med symboler som är mer eller mindre 

förknippade som svenska. De mest typiska exemplen är givetvis den svenska flaggan som visas minst 

en gång i varje avsnitt och dessutom hissas av den vinnande deltagaren i den sista tävlingen. Även 

nationalsången figurerar i flera avsnitt, och deltagarna sjunger den i avsnitt 2, 3 och 8. 
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” I think the Swedish national anthem is beautiful. I think it’s gorgeous. It’s about the 

land. It’s peaceful, living and dying in what I would call sacred space, its home of the 

heart! It’s an absolutely beautiful song!” 

 (Allt för Sverige, avsnitt 2) 

I avsnitt 4 får deltagarna tävla i att komma ihåg olika föremål som placerats i ett ”typiskt svenskt 

hem”. Bland dessa föremål finns bland annat dalahästar, Ikealampor, dockor i folkdräkt, mjukdjur 

som föreställer Pippi Långstrump och Bamse, kaffekvarnar och Carl Larssonmålningar. I avsnitt 3 

består tävlingen av att ”campa som en riktig svensk”, vilket inkluderat träningsoverall, husvagn, 

klotgrill och en volvo. Den svenska maten visas upp i flera avsnitt. I sista avsnittet avnjuter deltagarna 

svenska köttbullar, och i avsnitt 1 bjuds de tävlande på en svensk frukost, bestående av Kalles kaviar, 

sill och knäckebröd.  

Svenska traditioner och nationella högtider belyses också. I Allt För Sverige får deltagarna vara med 

och fira både nationaldagen och midsommarafton. Att visa fram speciella svenska traditioner är även 

det ett sätt att befästa en svensk unik nationalitet. Midsommarafton får deltagarna vara med och fira i 

avsnitt 7 under besöket i Järvsö. Inför firandet får alla deltagare en folkdräkt från det område i Sverige 

deras förfäder härstammar ifrån och instruktionen att bära den med stolthet. Folkdräkterna 

presenteras även de som något väldigt unikt och vackert. En av deltagarna berättar för kameran om 

folkdräkten med tårar i ögonen: 

”I have worn a lot of uniforms, sports uniforms, I whore my country’s military 

uniform, those are almost depersonalized, because they represent a team or a nation 

or a branch of service. But these represents who you are, your people.. so this is ours, 

our area, our people. No one else gets to where this! That’s why they where it with 

pride!”  

(Allt för Sverige, avsnitt 7) 

Under midsommarfirandet får deltagarna göra traditionella midsommaraktiviteter, som att knyta en 

midsommarkrans, resa midsommarstången, dansa runt midsommarstången, sjunga ”små grodorna” 

och äta sill och jordgubbar. 

Vid andra tillfällen dyker flera personer, föremål och nationalsymboler upp som beskrivs som svenska, 

bland annat fika med kaffe och kanelbullar, Björn Borg, Astrid Lindgren, ABBA, Carola, Kungahuset, 

tunnbrödsrullar, Lill-Babs, troll och tomtar. 

De små symbolerna och påminnelserna av saker som anses svenska, så som svensk litteratur, svensk 

mat eller svenska varumärken är en påminnelse om den nationella identiteten som påminner om 

Billigs teori. Att Dalahästar, röda stugor och svenska flaggor syns i bild upprepade gånger under 

säsongens gång, inte minst i introt, påminns tittaren om hemlandet och nationen. Att presentera 

framstående svenskar inom litteratur, musik eller forskning är även det ett sätt att påpeka nationens 

unika storhet.  
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4.4 ”Vi” och ”Dem” 

I Allt För Sverige presenteras svensk kultur för deltagare som aldrig tidigare tagigt del av den, men då 

programmet är producerat för en inhemsk publik är det publiken som ser på Sveriges Television som 

tar del av beskrivningarna av hemlandet. Svenskhet och svensk kultur målas upp på ett lättsamt och 

underhållande sätt, och den svenska kulturen ställs i kontrast till de amerikanska deltagarna. 

En nationell identitetsuppfattning innebär även en konstruktion av en ”annan” eller ett ”dem” som 

man skiljer sig ifrån. Den nationella särarten skapas i kontrast till ”de andra” (Winter Jørgensen och 

Phillips 2000:166). För att konstruera bilden av en viss svenskhet ställs oftast de amerikanska 

deltagarna i kontrast till det svenska samhället eller det svenska beteendet. Deltagarna beskriver själva 

skillnader i flera tillfällen, och det rör allt ifrån personlighetsdrag till skillnader mellan ländernas 

matkulturer. 

Redan i avsnitt ett behandlas flera skillnader mellan amerikanarna och svenskarna. Genom att låta 

deltagarna tala om Sverige som något annorlunda, ovant och som ”en annan värld” bidrar man till att 

skilja de amerikanska deltagarna från ”oss”.  

”When I woke up…like, the beds here are different, the pillows are different, 

everything is different in Sweden. So right when you wake up you know you’re in 

another world. Birds everywhere! I can’t get over it! It’s almost magical... I expect 

snow white or somebody to come by with you know, birds on their shoulders”  

(Allt för Sverige avsnitt 1) 

I avsnitt ett får även deltagarna äta en svensk frukost bestående av bland annat Kalles kaviar, 

knäckebröd, sill, leverpastej, ost, oboy, filmjölk och korv. Detta är också nytt för amerikanarna, och 

visar på att ”vi” och ”dem” har olika typer av matvanor. 

”The breakfast was different. I know you wouldn’t see fish in America for breakfast 

and.. Tubes of I guess caviar? I never seen anything like that! It’s crazy!” 

“My first impression of the table was “I’m not so sure about this”. There’s pickles, and 

then there is fish next to the pickles, and then little bits of bread and some fishbutter…” 

(Allt för Sverige avsnitt 1) 

Vid flera tillfällen ställs även amerikanarnas personligheter och värderingar i kontrast mot det som 

anses svenskt. Deltagarna får oftast själva sätta ord på de skillnader de ser mellan Sverige och 

Amerika. Amerikanarna påpekar att svenskar är mer tystlåtna och ospontana, och att amerikanarna 

alltid är mera öppna och pratsamma. Den stereotypa beskrivningen av den svenska personligheten 

visar på en klyfta mellan ”det typiskt svenska” och ”de pratsamma amerikanarna”. 
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Tv-serien belyser även de amerikanska deltagarnas okunskap kring Sverige och den svenska kulturen, 

vilket målar upp en tydlig skillnad mellan ”vi” och ”dem”. Stundtals blir skillnaderna mellan vi och 

dem väldigt stora, och det presenteras oftast på ett humoristisk, ibland plumpt, sätt. I avsnitt tre får 

deltagarna äta burkskinka. En av deltagarna tar burkskinkan för kattmat, medans en annan av 

deltagarna tänker tillaga skinkan på grillen, för att sedan äta upp den med grillchips som tillbehör. Ett 

annat exempel är när deltagarna blir introducerade för den svenska artisten Lill-Babs, och de får 

spekulera i vad hon har för karriär. 

”I think Lill-Babs is a rapper, just like Lil-Wayne /…/ It’s a gangstername!”  

(Allt för Sverige, avsnitt 7) 

Under seriens gång används även en rad svenska ord, både i brev till deltagarna och när 

programledaren förklarar de olika tävlingsmomenten.  Att blanda engelska och svenska är antagligen 

ett sätt att skapa underhållning för den svenska publiken, men spelar också på att amerikanarna inte 

riktigt förstår. Svenskan förvirrar deltagarna och fördummar amerikanarna med deras bristande 

kunskaper i det svenska språket. Här gör man en poäng av de skilda språken och särskiljer ”vi” från 

”dem”. 

4.5 En gemensam historia 

I flera av avsnitten lyfter man även fram Sveriges historia. Precis som i Skarphagen och Waldeståls 

studie väljer man att visa upp historiska händelser som bidrar till att publiken kan identifiera sig med 

en nationell identitet. I ”Allt för Sverige” ligger det stora historiska fokuseringen på deltagarnas 

svenska förfäder och det Sverige de utvandrade ifrån. Deltagarna besöker sina förfäders hemorter, får 

veta hur de levde och se fotografier. Besöket på platserna där deltagarnas förfäder en gång har vandrat 

är oftast porträtterat som något mycket känslosamt. 

I avsnitt 2 får deltagarna pröva på att leva med 1800-tals standard, och i avsnitt 5 får de bo i en 

vikingaby på Birka. Under besöker på Birka får deltagarna tävla i en tävling kallad ”Lindisfarne”, som 

syftar till att deltagarna, likt vikingarna, ska inta Lindisfarne. ”You might all very well be decendence 

from vikings” påpekar programledaren för deltagarna innan de sätter igång med att återskapa den 

historiska händelsen. Den svenska vikingen är ett exempel på både en stereotyp och en historisk 

symbol som visas upp som en nationalklenod. Det svenska personlighetsdraget att vara ”tuff och hård” 

som en viking lyfts upp och en av deltagarna uttrycker i en intervju att han också känner sig som en 

viking.  

”When I moved to LA there was a year and a half when I lived in my car /…/ to do 

what I wanted to do I had to make those sacrifices and these guys (vikingarna) makes 

me think of the same sacrifices they had to make. I mean, they probably wanted to 

sleep with their wife’s in a big sheep lined furry bed every night and drink mjöd but 

instead they were like “we have to find out what’s over there, let’s do it!”. So carrying 

only the bare essentials, and probably not being comfortable all the time, worrying 

about what’s tomorrow going to bring... I don’t know maybe I am a Viking!” 

 (Allt för Sverige avsnitt 5) 
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Både under besöket i Duvemåla och på Birka berättar man historier om dåtiden och sänder ut en 

signal om att svenskar har något gemensamt. Men istället för att skilja svenskar och amerikanerna åt 

visar man på den gemensamma historien hos både de amerikanska svenskättlingarna och tittarna. Alla 

har samma gemensamma historia och gemensamma personlighetsdrag.  

Även under midsommarfirandet, då deltagarna får varsin svensk folkdräkt, visar man upp 

gemenskapen mellan de amerikanska deltagarna och deras svenska arv. De är alla stolta över att få 

vara en del av den svenska kulturen. Två av deltagarna blir rörda till tårar av att få bära sina förfäders 

folkdräkter. 

“I never knew being Swedish would be so important to me in here.. this is magic!”  

“I feel proud of the way I’m dressed” 

 (Allt för Sverige avsnitt 7) 

4.6 Motbilder 

Under seriens gång beskrivs oftast Sverige i positiva ordalag, och på ett sätt som kan hävdas vara 

stereotypt. Få motbilder eller alternativ till det ”typiskt svenska” presenteras. 

I avsnitt 4 får deltagarna, som en del av ”Sverigeskolan”, åka på besök hos Romskt kulturcentrum i 

Stockholm. De får se på ett uppträdande, och lära sig om hur romerna ser på Sverige och svenskheten. 

I denna del visas inte Sverige längre upp som en idyll, och det berättas om diskriminering och 

utanförskap. Deltagarna får berätta om sina intryck i intervjuer, och de verkar förvånade. 

”Sweden is just not a bunch of beautiful blond blue eyed boys and girls running 

around half naked like we Americans think, it’s actually a multicultural place! Who 

would have thought?”  

 “It tweaked me a little bit, because one of the things we learned early on is that 

Sweden is a country of equality, justice, openness, care and compassion, and yet there 

is this little slice that seems to be behind. It seems not living in to the ethos of what it 

means to be Swedish, and that’s disappointing to be quite honest. It shouldn’t be that 

way!” 

 (Allt för Sverige, avsnitt 4) 

Denna del ur allt för Sverige skiljer sig markant från den övriga delen av materialet, då det är det enda 

tillfället då man berör någon form av alternativ kultur eller problem. I övrigt får deltagarna och 

tittarna uppleva ett positivt Sverige, och det är inte många tillfällen under seriens gång som något 

beskrivs som negativt. Amerikanarna uttrycker sig sällan negativt om Sverige. Vid något tillfälle klagar 

man på vädret. I det sista avsnittet får de dock reflektera över vad som varit dåligt med Sverige, och då 

berör man endast den salta maten.  

” salt on everything! /../seriously, don’t salt your candy! That’s bad. /…/ salted candy, 

salted eggs, salted fish, salted salt!”  

(Allt för Sverige, avsnitt 8) 
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5. Diskussion och slutsatser 

Den bild av svenskhet som visas upp i Allt för Sverige är i många avseenden en skildring av ett 

medelklassamhälle, där en stereotypisk bild av svenskhet och svenskar målas upp. Få minoriteter eller 

subkulturer presenteras, och det mesta kretsar kring en medelklasskultur. Även de Sverigesymboler 

som visas upp i programmet, som saker, produkter eller varumärken, kan kopplas samman med en 

viss social grupp. Exempelvis campingsemestrar eller volvobilar förknippas ofta med medelklassen. 

Faktum är att inga andra klasskikt presenteras, och inga egentliga klasskillnader förekommer i 

programserien. Alla scener som visas i tv-programmet är inspelat på idylliska och natursköna platser 

med historiska anor, och några förorter eller industrisamhällen förekommer inte. 

Den enda motbilden till detta som presenteras i Allt för Sverige är besöket på Romskt kulturcentrum, 

men detta visas upp under en förhållandevis kort sekvens. Att segregering, klasskillnader och 

utanförskap förekommer påpekas i en mening, och även i denna sekvens låter man en av deltagarna 

påpeka att ”Sweden is a country of equality, justice, openness, care and compassion”. 

Allt för Sverige är ett underhållningsprogram, och man kan utgå ifrån att producenternas intresse inte 

ligger i att belysa samhällsfrågor eller politik, men den bild av Sverige som visas upp gör även den 

anspråk på verkligheten och presenterar en viss verklighetsuppfattning. Det Sverige som presenteras i 

Allt för Sverige är en nation med få sociala problem, ett enat folk med gemensamma intressen och en 

homogen kultur.  

Detta kan kopplas till Jonas Frykmans text om de historiska idealen och föreställningarna om vad som 

utmärker svenskars nationalkaraktär. Den starke vikingen förekommer under besöket på Birka, och 

att vikingarnas kraft beskrivs som ett svensk drag, framförallt då en av deltagarna vill tillskriva sig 

själv som viking och svenskättling. Även idealet om den svenske bonden och bondesamhället 

förekommer under seriens gång. Genom att besöka natursköna platser med historiska anor, låta 

deltagarna ta del av klassiska svenska traditioner som midsommar och visa upp både livet på 1800-

talet och vikingatiden bygger vidare på bilden av nationalkaraktären. Den bild av det genuint svenska 

som grundades i slutet på 1800-talet lever till stor del kvar som ideal, i alla fall väljer man att 

framställa det så i Allt för Sverige. Även 30-talets ideal om svensken som en medelsvensson, där 

jämlikhet, det gemensamt medborgerliga och folkligt vardagliga är viktigt är ett återkommande tema. 

Det folkliga midsommarfirandet och det ”typiskt svenska” hemmet i ett villaområde visar upp en bild 

av en bestämd svenskhet, en enhetlig kultur och en strävan efter folklighet. 

Allt för Sverige profilerar även Sverige med en speciell nationell profil, ett land med resurser i form av 

starka nationalsymboler, framstående idrottare, författare och musiker. Även den svenska naturen 

framställs som något unikt och attraktivt, både i tal och i bild.  
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Vad Allt för Sverige har för påverkan för den individuella tittaren har jag inte undersökt i denna 

analys, och jag kan inte heller göra några direkta antaganden då varje mottagare tolkar mediers 

budskap tv på olika sätt. Däremot är det tydligt att Allt för Sverige sänder ut en bild om hur Sverige är 

och framförallt hur Sverige uppfattas av övriga världen. Medvetet eller omedveten presenterar man en 

bild av Sverige som inte bara ett vackert land med fin natur, speciell mat och speciella varumärken, 

utan även ett land med få sociala klasskillnader, ett jämlikhetstänk där ingen skall sticka ut och 

landsmännen som både tillbakadragna och snälla. Utifrån Faircloughs teori om den diskursiva 

praktiken bidrar därmed Sveriges Television till att upprätthålla och reproducera en bild av Sverige 

som unikt och speciellt. 

Svenskar beskrivs i Allt för Sverige som blyga, tillbakadragna, fåordiga, reserverade, lojala och söta 

(sweet). Om denna beskrivning är stereotyp eller inte beror givetvis på vem man frågar, då 

stereotypiseringar i många fall är individuella och baserade på individers kunskap och erfarenheter. I 

jämförelse med Åke Dauns slutsatser om den svenska stereotypen är det däremot möjligt att säga att 

svensken beskrivs relativt stereotypt. Daun definierar den svenska stereotypen som tyst, osocial och 

tillbakadragen, och dessa egenskaper presenteras även i Allt för Sverige. 

Men bilden av svenskhet visas även upp som något positivt och åtråvärt. Att passa in i normen och 

vara svensk är inte heller bara något man bör vara, utan även något som de amerikanska deltagarna 

väljer att eftersträva. Att kalla sig svensk framhålls i Allt för Sverige som något önskvärt och positivt . 

Detta gestaltas gång på gång, när deltagarna uttrycker sin beundran över Sverige, provar sina svenska 

folkdräkter, minns tillbaka på sitt svenska arv eller uttrycker i intervjuer att de känner sig svenska. 

Utifrån den diskursiva och praktiken bidrar man här med att definiera och reproducera vad som 

definierar en riktig svensk och vad som krävs av att vara svensk medborgare. Det är inte bara ett 

medborgarskap som definierar en riktig svensk, utan det finns flera egenskaper som man bör ha för att 

uppfylla idealet och bli en del av nationen. Det står också klart att svenskhet är något som är önskvärt 

och som är något att sträva efter. 

När man som i Allt för Sverige bygger upp en bild av svenskar, presenterar man även en bild av en 

typisk amerikan. I den nationella diskursen bygger man upp bilden av den egna nationen och det egna 

folket som något unikt och som särskiljer sig till de andra. I Allt för Sverige ställs Sverige och svenskar 

i relation till de amerikanska deltagarna. De amerikanska deltagarnas kunskaper, seder, beteende, 

språk och kultur visar på kontraster jämte mot det ”svenska”, och bidrar till föreställningen om att 

nationerna skiljer sig från varandra och att båda nationer har en egen särprägel. Amerikanarnas 

uttalanden om Sverige är oftast en jämförelse med deras hemmiljö, men även i kontrast med vad de 

anser vara en svensk stereotyp, detta visas tydligt i citat som ”Sweden is just not a bunch of beautiful 

blond blue eyed boys and girls…” och ”… because just knowing that people are loyal here is a pretty 

great thing, because in LA you run into a lot of flaky people…”.  
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Sverige får i Allt för Sverige representera ett jämställdhetstänk med jantelagen som grund, och det 

ställs i kontrast till amerikanarna som inte är lika tillbakadragna och blygsamma. Amerikanarna ställs 

i kontrast till den svenske tittaren, som får bilden presenterad att amerikanarna är annorlunda, och att 

de skiljer sig från vad som beskrivs som typiskt svenskt. Att vara pratsam och utåtriktad behöver 

nödvändigtvis inte vara något som är ”amerikanskt”, men är ett drag som tillskrivs deltagarna i serien, 

och därmed även den amerikanska karaktären. De amerikanska deltagarna är angelägna om att vinna, 

de är pratsamma och bryter mot jantelagen.  

Den ganska snäva och bitvis stereotypa bilden av Sverige och svenskhet kan få konsekvenser för den 

sociala diskursen. En bild av en viss nationalkaraktär, en viss önskad personlighet eller krav på 

svenskhet kan leda till en föreställning om hur en ”riktig svensk” får och bör vara. Denna föreställning 

kan i sin tur leda till att andra eventuella alternativ trängs bort eller avfärdas som ”osvenska”. Kravet 

eller förväntningarna över behovet att ha en gemensam historia eller gemensamma egenskaper kan 

bidra till att allt som inte passar in avfärdas och stöts ut. Givetvis är inte detta något som bara orsakas 

av Allt för Sverige eller liknande tv-produktioner, men den bild av svenskhet som presenteras bidrar 

till diskursen om svenskhet och vad som uppfattas som typiskt svenskt. 

Sammanfattningsvis bidrar Sveriges Television och Allt för Sverige att upprätthålla nationalstaten och 

den nationella identitetens existens. Allt för Sverige reproducerar idén om en nationell identitet och en 

stereotyp svenskhet, samt befäster normstrukturer över hur en medborgare skall bete sig för att passa 

in i det nationella kollektivet.  

Förslag till vidare forskning 

Som förslag på vidare forskning är det möjligt att se hur konstruerandet av nationella identiteter och 

svenskhet ser ut i andra tv-program eller i andra medier. Det kan vara intressant att bedriva forskning 

och jämföra konstruerandet av en nationell identitet av olika typer av medier och under en längre 

period, för att på så sätt få en större bild av hur diskursen svenskhet konstrueras. 

Det kan även vara intressant att se närmare på den diskursiva dimensionen i diskursanalysen av Allt 

för Sverige, det vill säga hur producenterna till materialet ser på det de producerat, samt hur publiken 

tolkar materialet.  
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