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Abstract 
In the political debates aired on Swedish television the days and months before the general 

election of 2018, the notion of difference was often articulated as one of the reasons for 

certain social issues plaguing the country. This discourse on difference regularly reproduced 

the conceptual pairs “Us” and “Them” where the difference of “Them” constituted a problem 

for “Us”. Coming from an anthropological perspective, this thesis conducts a study on what 

underlying understandings of cultural difference Swedish politicians draw upon while 

debating the differences between “Us” and “Them”. The purpose, however, of this thesis is 

not only to dissect the ways politicians speak about differences. Its purpose is also to look at 

the ways in which television frames discussion and makes politicians hesitant to challenge 

hegemonic understandings of difference. With a theoretical framework consisting of different 

understandings of culture and analytical concepts on political discourse, this thesis shows how 

several understandings of culture work simultaneously in constructing the differences 

between “Us” and “Them”. This contributes to a relationship between “our” and “their” 

values which is not in equilibrium. Rather, the values of “Us” are seen to be both optional and 

at the same time shared by all of “Us” while the values of “Them” are succumbed to 

homogeneity and cultural determination. Furthermore, this thesis demonstrates how time 

limits of television together with the hegemonic authority of the debate moderator severely 

hinders politicians from debating difference in any other way than what is hegemonically 

accepted and fits within the programme’s time schedule.  
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Inledning 
Partiledarna står vid varsitt vitt podium på en rad, riktade mot programledarna och publiken. 

Scenen är vit och upplyst medan resten av lokalen är mörklagd. Samtliga åtta partiledare 

debatterar ämnet integration i SVT2:s tv-program Partiledardebatten. Från vänster till höger 

står de: Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet (V), Isabella Lövin från Miljöpartiet (MP), Stefan 

Löfven från Socialdemokraterna (S), Ulf Kristersson från Moderaterna (M), Annie Lööf från 

Centerpartiet (C), Jan Björklund från Liberalerna (L), Ebba Busch Thor från 

Kristdemokraterna (KD) och Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna (SD) (Smdb 1).  

Åkesson tar till orda. Han frågar sig varför det är svårare för utrikes födda människor att få 

jobb i Sverige och klämmer till med: ”jo det är för att de inte är svenskar!”. Kameran är riktad 

mot honom men man hör en kvinnlig röst i bakgrunden utbrista ”Nämen!”. I bild visas sedan 

alla partiledare på sin rad av podier, snett från sidan, där man ser att både Lövin och Lööf 

sträcker upp en hand för att visa att de vill ha ordet. Lööf sträcker sig även fram, ut ur ledet av 

podium och tittar förargat mot Åkesson som fortsätter: ”De är, de passar inte in i Sverige, och 

det är klart att det då är svårt…”. Man ser Lööf från sitt podium utbrista ”Men!”, för att sedan 

slå näven i podiet och säga med en skarp ton och med blicken mot Åkesson som står i 

förgrunden: ”Men hur uttrycker du dig?”. Kameran börjar alternera mellan Åkesson och Lööf. 

Åkesson fortsätter tala medan Lööf lutar sig tillbaka och ser sammanbiten ut. Åkesson 

gestikulerar mot de andra partiledarna ”… men de här har i, alla dessa år bemött nytillkomna 

på deras villkor på deras språk utifrån deras sedvänjor utifrån deras kultur, och då blir det 

detta splittrade samhälle…”. Kameran visar Lövin, Lööf och Björklund som visar att de vill 

ha ordet och den ena programledaren avbryter Åkesson för att ge Björklund ordet (Smdb 1).  

I detta utdrag lyfter Jimmy Åkesson fram skillnader. Åkesson menar att det är skillnaderna 

mellan ”Vi” och ”Dem” som utgör ett problem. Sättet människor talar om skillnad är väl 

beforskat inom antropologin. Henrietta Moore skriver i inledningen till A Passion for 

Difference att människor fascineras av skillnader. Vidare menar Moore att tillhörande och 

skillnad ofta beskrivs som statiska och riskerar att reducera den dynamiska levda erfarenheten 

till en statisk sådan (Moore 1994:1ff). Kirsten Hastrup lyfter också fram den reducerande 

kraften i talandet om skillnader. Hastrup hävdar att begreppet kultur allt för ofta gör att 

skillnaderna som tillskrivs människor får dem att verka oförmögna att agera på något annat 

sätt än utifrån dessa tillskrivna skillnader (Hastrup 2010:60, 163).  
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I de tv-sända politiska debatterna inför riksdagsvalet 2018 reproduceras denna problematiska 

förenkling av skillnader. Den här uppsatsen utgår från Hastrups ståndpunkt att 

kulturbegreppet har många olika förståelser för vad skillnader mellan människor innebär 

(Hastrup 2010:13ff, 163). Dessa flertaliga förståelser gör sedan att den politiska debatten om 

skillnader ofta aktiverar mer än en förståelse vid samma tillfälle. Skillnaderna politikerna talar 

om får därför olika betydelser vid olika tillfällen, och olika betydelser ifall de tillskrivs ”Oss” 

eller ”Dem”.  

Sociologen Pierre Bourdieu hävdar att det vore vanskligt att försöka analysera politisk diskurs 

utan att ta hänsyn till de förutsättningar som fältet erbjuder (citerat av Thompson 1991:28). 

Vad som då måste tas hänsyn till gällande politikernas språkbruk är det faktum att debatterna 

sker i direktsänd tv. Tv-debatten ställer bland annat hårda krav på hur mycket tid som 

politikerna har till att tala. Detta kan göra att ord som kultur och konstruktioner som ”Vi” och 

”Dem” är att föredra före mer nyanserande men längre förklaringar och begrepp. Media-

teoretikern Nigel Postman menar till och med att politisk filosofi är oförenligt med tv, att dess 

förutsättningar arbetar emot sådan praktik (Postman 2006:7f).  

Syfte och frågeställning 
Uppsatsen förenar den antropologiska kulturkänsligheten med antropologins förtjänst att se 

sociala fenomen som beroende av sin kontext. Ett antropologiskt perspektiv på 

kulturbegreppet är väl lämpat för att bryta ner vilka förståelser för kultur som politiker 

använder sig av när de talar om människor. Genom att även analysera tv-debatterna som en 

särskild kontext för kommunikation skapas en bättre förståelse för varför talandet om 

skillnader mellan människor ser ut som det gör i tv-debatterna.  

Den problematiska förenkling av skillnader mellan människor som går att se i tv-debatterna 

blir då både granskad kritiskt och presenterad nyanserat i uppsatsen. För att sammanväva 

dessa två mål till ett är syftet med uppsatsen att ta reda på hur tv-debatten som kontext 

influerar de uttalanden som görs och vilka implikationer dessa uttalanden har för hur man kan 

förstå skillnader mellan människor. Min forskningsfråga är:  

- Hur diskuterar politiker skillnad i tv-sända debatter och vilka skulle implikationerna kunna 

vara av detta språkbruk? 
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Teori och Metod 
Jag har tittat på olika tv-sända debattprogram från kanalerna SVT1, SVT2 och TV4 sända 

under 2018. Detta material analyseras utifrån några utvalda diskursteoretiska begrepp för att 

diskutera tv-debatten som särskild kontext. Materialet analyseras därefter utifrån ett teoretiskt 

ramverk bestående av olika förståelser för kultur.  

Diskursanalytiska verktyg 

En av diskursanalysens utgångspunkter är att se mänsklig kommunikation som ett ständigt 

aktiverande av olika diskurser. Att definiera diskurs skulle kunna fylla flera sidor men jag 

väljer att i den här uppsatsen att förhålla mig ganska öppet till begreppets exakta definition. 

Filosofen och historikern Michel Foucault definierade diskurs som ”den samlade mängden 

utsagor kring ett specifikt fenomen” (Lindqvist 2004:21). På grund av uppsatsens relativt 

korta omfång kommer jag förhålla mig till diskursbegreppet på det här öppna sättet.  

Fairclough lyfter fram begreppet diskursordning (order of discourse) för att analysera politisk 

debatt i media. En diskursordning är ett system av flera diskurser och kommunikativa stilar 

som tillsammans utgör ett sätt att tala om ett ämne. En diskursordning kan vara den politiska 

och den levda verklighetens diskursordning en annan. Fairclough menar att de olika aktörerna 

i tv-programmet (politiker, experter, journalister, ”vanliga” människor med mera) kommer 

från olika sociala fält och därför har med sig olika diskursordningar till tv-debatten 

(Fairclough 1998:148). Den politiska och den levda verklighetens diskursordningen med flera 

möts då och påverkas alla utav den journalistiska diskursordningen och av varandra 

(Fairclough 1998:149).  

Att använda sig av diskursanalys innebär dock inte bara att en använder sig av en samling 

teoretiska begrepp. Det innebär också att en tar på sig att se människan på ett visst sätt. 

Diskursanalysen ser inte människan som essentiella ”Jag” utan som fragmenterade och 

situationella subjekt. Vad som menas med detta är att människor i aktiverandet av en diskurs 

intar en viss subjektsposition, och en annan i en annan tal-akt. Vad människor är, eller vad de 

antas vara, är alltså inte det väsentliga utan snarare från vilken position människor uttrycker 

sig (Lindqvist 2004:25).  

Fördelen med detta synsätt är att det kan se till synes motstridiga och ”ologiska” uttalanden 

som förståeliga, eftersom personen i fråga inte i de olika uttalanden är en och samma person, 

utan snarare intar olika subjektspositioner inom en viss diskurs (Lindqvist 2004:23). En av 

diskursanalysens nackdelar är dock att man bortser från just människan. Tv-debatterna är fulla 
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av känslor och personliga drag som inte går att reduceras till olika subjektspositioner. I den 

här uppsatsen kommer därför inte känslor och personlighet att analyseras mer ingående men 

de kommer att uppmärksammas i de fallen de gör sig relevanta.  

Kulturbegreppets fyra faser 
Antropologen Christopher Douglas delar in den antropologiska förståelsen för kultur i tre 

faser. Idag menar vissa antropologer att det även går att tala om en fjärde fas. I uppsatsen 

kommer dessa fyra faser av kulturbegreppet få stå för fyra olika förståelser som kommer att 

redogöras för nedan. Detta kan kritiseras för att vara reducerande men denna metod anser jag 

är nödvändig på grund av uppsatsens relativt korta omfång, men också för att det blir lättare 

för läsaren att förstå. Uppräknandet av de fyra faserna görs kronologiskt, men det är viktigt att 

komma ihåg att dessa inte är faser som nödvändigtvis har passerat, utan det är förståelser för 

kulturbegreppet som fortfarande används inom den politiska debatten.   

Den första fasen karaktäriseras av antropologen Franz Boas arbete för att förflytta förståelsen 

för skillnad som biologisk till kulturell. Han menade att denna skillnad är kulturell eftersom 

den inte är ärftlig vid tidpunkten för födsel utan en ärvd genom det sociala, genom den kultur 

man har växt upp i. En avgörande förståelse för detta kulturbegrepp är att kulturen är en 

avgränsad helhet vilket gjorde att man kunde tala om den svenska kulturen, den inuitiska 

kulturen etcetera (Douglas 2009:11ff, 25ff). Problemet med denna kultursyn var enligt senare 

antropologer att den fixerar en avgränsad kulturell helhet på människor vilket reducerar 

människorna ”inom” kulturen till att bli homogena bärare av en statisk samling värderingar 

och praktiker (Hastrup 2010:59ff).  

Den andra fasen menar Douglas dominerades istället av den sociologiska skolan där man 

istället för kulturer som helheter som grund för skillnad talade om olika sociala gruppers 

assimilation till majoritetssamhället. Här sågs inte skillnader som något indoktrinerat av en 

väsentligt avskild och annorlunda kultur. Istället såg man skillnaden som en uppsättning 

värderingar, normer och praktiker som kan förändras till att bli liknande eller samma som 

majoritetsbefolkningens (Douglas 2009:4). Denna syn kom som att kritiseras i Sverige mot 

1970-talet och man började istället tala om integration. Dock skriver Wickström att man i 

användandet av integrations-begreppet ofta fortfarande syftar på assimilation (Wickström 

2013:133).  

Den tredje fasen är vad Douglas kallar denna kritik mot assimilations-begreppet, där många 

antropologer återvände till den första fasens förståelse av kultur som distinkta helheter, som 
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homogena minoritetsgrupper i kontrast till majoriteten (Douglas 2009:5). I Sverige innebar 

detta att man beskrev dessa nationella minoriteter som ”annorlunda svenskar” och att stöd 

skulle ges till dessa grupper att ”bevara” sitt eget språk och traditioner (Borevi 2013:141ff, 

Wickström 2013:120, 125ff). Denna förståelse är nativistisk menar Douglas i att den förklarar 

kulturella skillnader som något biologiskt ärftligt, inte ärvd genom det sociala, vilket den 

första fasen menade (Douglas 2009:232ff).  

De senaste årtiondena har vad man skulle kunna kalla för en fjärde fas lyft kritik mot den 

tredje fasens nativistiska förståelse för kultur och skillnader. Detta markerades bland annat 

genom att antropologer föreslog att man skulle sluta använda kulturbegreppet. Istället skulle 

man lyfta fram hur människor varje dag skapar mening utifrån olika förutsättningar och inte 

utifrån en tidlös, statisk ”kultur” (Fontefrancesco 2012:61f, Hannerz 2002:31f). I den svenska 

politiken kan man se detta i hur framförallt de politiska partierna Vänsterpartiet eller 

Feministiskt Initiativ i intervjuer och i partiprogram har dragit sig för att använda ordet kultur 

i vissa sammanhang (se Jakobsson 2019, Madon 2018).  

Material 
Undersökningen bygger på videomaterial från tv-sända program på SVT1, SVT2 och TV4 

från den första januari 2018 fram tills dagen innan valet den åttonde september 2018. De 

program som har analyserats och använts i analysen är SVT Opinion, SVT:s respektive TV4:s 

Utfrågningen, SVT:s partiledardebatter sända i programmet Agenda samt TV4:s 

partiledardebatt Debatten.   

Tv-programmens utformning kan se rätt olika ut. SVT Opinion bjuder in fler än sju 

debattörer, som dessutom är med av vitt skilda egenskaper såsom expert, politiker, journalist, 

civilmedborgare med mera. SVT:s och TV4:s Utfrågningen ser lite olika ut men de står ut 

från de andra debatterna i att snarare vara en debatt mellan programledare och partiledare. I 

Utfrågningen får partiledarna tid att argumentera för deras politik i mycket längre 

utsträckning än i de andra valdebatterna. I partiledardebatterna på SVT och TV4 ställs 

samtliga åtta riksdagspartiers partiledare mot varandra.  

Avgränsning 
Antropologerna Gerd Baumann och Katarina Graffman efterlyser fler studier av tv som lägger 

fokus på människorna som producerar och konsumerar tittandet, inte bara analyser av 

produktionerna i sig (Baumann 1999:149f, Graffman 2002:27ff). Anledningen till att den här 

uppsatsen inte följer dessa uppmaningar har med tidsbrist att göra. Jag har valt att endast 
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använda tv-programmen som empiri eftersom intervjuer och observation hos tv-producenter 

eller hos tv-tittare inte hade varit möjlig att utföra på så kort tid. Att bara fokusera på 

videomaterial från ett bestämt tidsspann från tre stora tv-kanaler har dock fördelen av att 

avgränsa uppsatsen på ett effektivt och tydligt sätt.  

Etik 
En etisk problematik som är viktigt att ta fasta på är vilken subjektsposition jag som forskare 

tar (Lindqvist 2004:34). Uppenbart är att jag ställer mig kritisk emot den essentialistiska 

diskursen om kultur och skillnader, den som framförallt markeras utav den tredje fasens 

kulturförståelse. Detta är viktigt att påminna om eftersom det är från den subjektspositionen 

som min analys och mina argument kommer att utgå ifrån. Denna kritiska hållning har jag 

dock valt att kompensera genom uppsatsens syfte som försöker förstå varför politiker talar på 

detta vis genom att även titta på tv-debatterna som kontext.  

En annan problematik är hur jag reproducerar den diskurs jag har analyserat. I följande analys 

diskuteras hur politiker i tv talar om andra människor och detta språkbruk används 

genomgående i analysen som utgångspunkt för diskussion. Detta leder till att jag i analysen av 

uppdelningen mellan ”Vi” och ”Dem” ständigt återskapar detta motsatspar, eftersom den är 

intressant för uppsatsen.  

Disposition 
Uppsatsens analys är uppdelad i två delar. I den första delen, ”Att tala i TV”, analyseras tv-

debatterna som en särskild kontext för kommunikation. I denna del diskuteras hur tv-

debatternas speciella förutsättningar både utgör ramar för hur debattörerna kan agera i tv-

programmen men också leder till att politikerna använder sig av en rad strategier för att nå ut 

med sitt budskap. Den andra delen, ”Att tala om skillnader”, utgår från den tidigare analysen 

av tv-debatten som särskild kontext för att granska politikernas uttalanden om kultur och 

skillnader. Inledningsvis analyseras begreppet ”värderingars” roll i debatterna och vad 

begreppet har för koppling till de olika förståelserna för kultur. Sedan diskuteras hur 

”värderingar” och ”kultur” används olika och är grundade i olika förståelser för kultur. Till 

sist argumenterar uppsatsen för att talandet om skillnader i tv av politiker sker utifrån ojämna 

förståelser för kultur och värderingar hos ”Oss” och hos ”Dem”.  
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Att tala i TV 
I tv-debatten sätter kameror, programledare, motdebattörer och scenen ramar för hur mycket 

utrymme politiker har tillgång till. Politiker kan inte förvänta sig att deras kroppsspråk eller 

uttalanden överförs från sin omedelbara akt till tv-skärmen. Tv-debatterna är också 

producerade och sända för det speciella syftet att låta riksdagspartierna presentera sin politik 

till sina väljare inför valet. Att debattera i dessa tv-program sker utifrån andra förutsättningar 

än debatter i riksdagen eller i skrift och kräver därav andra strategier för effektiv 

kommunikation. Denna del undersöker dessa förutsättningar och efterföljande strategier vilka 

gör Tv-debatten till en särskild kontext för kommunikation.  

Politikerna och tid 
Utrymmet att tala i en debatt är alltid bestridd och i en tv-debatt än mer så eftersom varje 

inbjuden debattör är tänkt ska få tid till att framföra sina argument under den korta 

sändningstiden. Debattörerna, som ibland är så många som åtta, ska alla samsas om en eller 

två timmars programtid vilket gör att det ofta blir en kamp om både tid att tala och tid framför 

kameran. Bristen på tid leder till flera olika strategier från både debattörer och programledare 

vilka kommer att diskuteras nedan och senare i analysen.  

TV4:s Utfrågningen använder sig av ett inslag som kallas ”raka frågan” där programledaren 

ställer en fråga till de fyra inbjudna partiledarna. Sedan får de 30 sekunder var att med blicken 

in i kameran ge sitt svar på frågan. Ofta är frågorna som ställs ja eller nej-frågor om ämnen 

som är smalare än de vanliga debattämnena som ekonomi eller sjukvård. Istället kan en fråga 

vara ” Ska Sverige införa förbud mot att bära burka på offentlig plats?” (Smdb 6) eller ”Är 

rasism ett växande problem i Sverige?” (Smdb 7). Frågorna som ställs av programledarna är 

således formade så att de ska kunna svaras enkelt så att politikerna ska kunna svara på frågan 

inom den korta tidsramen. Det som dock sker är att politikerna ofta svarar ”njakande1”. 

Programledarna får svar som ”I princip, ja” (Smdb 6), ”Ja, i en ideal värld” (Smdb 5) eller 

”Nej och ja” (Smdb 7) De här svaren ställer sig emot det enkla svaret på den komplexa fråga 

som ställts. Sedan ger politikerna dock ofta ett svar som kan tolkas som ett ja eller ett nej.  

 Utfrågningens ”raka frågan” i TV4 är ett inslag som inte förekommer i någon annan av tv-

programmen. Dessa ”njakande” svar är dock vanligt förekommande i både TV4:s och SVT:s 

Utfrågningen. Intressant nog tycks politikerna i partiledardebatterna vara mer raka än i ”raka 

 
1 Med ”njakande” menar jag svaret ”nja”, en blandning mellan ja och nej.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsmdb.kb.se%2Fcatalog%2Fid%2F003831140%2F25&data=02%7C01%7C%7C2c2c1e05222e4d553a8508d76ccceed2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637097499739999586&sdata=HRxYAqUPHcNxIRuu0Xwx1w6pvKVvbGqyh2qOQ%2B4pCbk%3D&reserved=0
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frågan” i Utfrågningen. Politikerna debatterar i de tv-programmen ofta genom att antingen 

snabbt förklara vad sitt parti vill göra eller kritisera ett annat partis politik. Såhär kan det se ut:  

[Annie Lööf och Jimmy Åkesson står vid två podium mitt emot varandra. Deras podium står 

i centrum av en ring av podium där debatten annars tar plats. Denna ring är mörklagd, ljuset 

är endast på Lööf och Åkesson. De två ska ensamma debattera den så kallade 

”gymnasielagen”.] 

Jimmy Åkesson (SD): Över 6 miljarder svenska kronor kostar dem knapptryckningar som 

bland annat centerpartisterna i Sveriges riksdag gjorde, när man beviljade amnesti för 9000 

vuxna afghanska män som saknar skyddsbehov, och får sin sak prövad, inte bara en gång, 

inte bara två gånger utan tre gånger. De har inga skyddsbehov. 99 procent är män. Nästan 80 

procent har fått sin ålder uppskriven. Jag förstår inte på vilket sätt detta kan vara en vettig 

invandrings- eller flyktingpolitik. Annie Lööf är så tydlig med att hon vill ha ordning och 

reda i invandringspolitiken, men detta kan väl ändå inte vara ordning och reda. Dessa 6 

miljarder kan användas mycket bättre, inte minst i välfärden och för tryggheten.  

Annie Lööf (C): Ja inte ens de här siffrorna har du koll på Jimmy Åkesson, för det första är 

det hälften i budgeten. Men det här handlar inte om siffror utan det handlar om människor. 

Jag skulle vilja stanna upp och fundera på vad det här egentligen handlar om. För det handlar 

om människor som har flytt, från krig och förtryck för att komma till något bättre. De har 

kommit till svenska familjer många av dem och lärt sig svenska. En del har praktik, en del 

har jobbat och tjänat egna pengar, en del går i skolan. Vi vill ge dem en ny chans, vi vill ta 

ansvar i en svår tid. Du får gärna klaga på mig och… 

[ljudet av en gong-gong spelas upp som markerar att Lööfs tid är slut].  

Annie Lööf (C): …kritisera mig men medmänsklighet och humanism, det är viktigt. (Smdb 

3) 

Hur kommer det sig att partiledarna i debatterna argumenterar med mindre reservation i 

debatterna än i utfrågningarna? Först och främst tror jag att det handlar om tid. Politikerna får 

mer tid i utfrågningarna att förklara sina argument utan risken att bli avbrutna och inte få 

ordet tillbaka på en lång tid. I exemplet ovan finns ingen tid för Lööf att tveka i sitt svar på 

Åkessons kritik. Gong-gongen markerar detta tydligt. I utfrågningarna får dock partiledarna 

mer tid att förklara sin syn på ämnet. I exemplet ovan behöver Lööf först snabbt avfärda 

Åkessons kritik för att sedan hinna presentera sin egen politik, sin positionering i diskursen 

om gymnasielagen.  

En annan anledning till tv-debatternas mer raka tongång menar jag är att partiledardebatternas 

ämnen är desamma i varje tv-program. Ämnena sjukvård, skola, skatter, migration och lag 
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och ordning aktiveras i både SVT:s och TV4:s valdebatter samt i SVT:s partiledardebatt några 

månader innan valet. Ämnena presenteras oftast relativt öppet med frågor som ”Vad vill du 

ska vara vägledande?” (Smdb 2) ”Hur vill ni /…/ komma åt de här problemen?” (Smdb 3) 

eller ”Hur ska då integrationen förbättras?” (Smdb 12). Detta leder till att politikerna upprepar 

sig i tv-debatterna. Nedan presenteras hur Ulf Kristersson argumenterar för Moderaternas 

migrations- eller integrationspolitik i tre olika tv-debatter:  

Ulf Kristersson (M): Jag brukar ofta påpeka att ett nej måste vara ett nej, att om man får 

avslag på sin asylansökan då ska man lämna landet. Men ett ja måste också vara ett ja. Får 

man stanna i Sverige ska man komma in i samhället, lära sig svenska språket… (Smdb 12) 

Ulf Kristersson (M): Ett nej måste var ett nej, den som får avslag måste lämna landet inte 

vara kvar i en illegal tillvaro. Men ett ja måste bli ett ja. Det vill säga komma in i samhället, 

lära sig svenska språket… (Smdb 3) 

Ulf Kristersson (M): Vi ska framförallt se till att återvändandet måste fungera där ett nej är 

ett nej om vi vill att ett ja ska vara ett ja. (Smdb 2) 

I diskursen om migration och integration positionerar sig Kristersson likadant i varje debatt. 

Han positionerar sig utifrån sitt partis politik och eftersom denna inte kommer att ändras 

mellan debatterna inför valet positionerar han sig likadant varje gång diskursen aktiveras. Det 

är förståeligt att politikerna vill lyfta fram det viktigaste och mest kärnfulla i sina 

partiprogram inför valet. Det är också förståeligt att Kristersson inte ändrar sin 

subjektsposition i diskursen integration eftersom hans partis politik inte har ändrats från 

program till program.  

Dock kan man tänka sig att med flera debatter till sitt förfogande borde Kristersson utnyttja 

den tiden till att förklara mer om sin politik, inte bara upprepa samma slagord om och om 

igen. Kanske beror detta upprepande på att Kristersson föreställer publiken som bestående av 

olika människor i varje tv-program. Katarina Graffman skriver att publiken är en diskursiv 

konstruktion snarare än en verklig entitet. Inom denna konstruktion rymmer flera olika 

föreställningar om vilka publiken är (Graffman 2002:163ff). Om Kristerssons föreställning av 

publiken är att de är olika varje program, är det inte så konstigt att han upprepar sig. Tillika 

skulle repetition också kunna vara ett retoriskt grepp som Kristersson använder för att hamra 

in budskapet till väljarna.  

Tidsbristen och ämnesvalen har diskuterats som möjliga anledningar till att tv-debatterna inte 

karakteriseras av tvekande, reflektion eller nyansering utan snarare raka, tydliga och 
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upprepade svar. Det faktum att politikerna i ”raka frågan” gör motstånd mot enkla svar genom 

”njakanden” väcker dock tanken att motstånd mot tv-debattens begränsningar är möjliga. Hur 

detta motstånd kan se ut och samspelet mellan politiker och programledare diskuteras under 

nästa rubrik.  

Politikerna och programledarna 
Det är programledarna när de ställer sina frågor i Utfrågningen som aktiverar den 

diskursordning som de vill att politikern ska svara utifrån. Beroende på hur programledarna 

ställer frågor pekar de på vilka system av diskurser, vilka positioneringar och med vilken 

kommunikativ stil som debattörerna förväntas aktivera. I följande exempel kan vi se hur 

programledaren i programmet Utfrågningen tydligt bestämmer diskursordning. 

Programledaren fiskar efter att Moderaternas partiledare Ulf Kristersson ska peka på ”den 

stora invandringen” som en förklaring på ökat antal våldtäkter i landet:  

Programledare 1: Det där är en fråga som har varit mycket omdebatterad på senaste tiden, 

ökningen av sexbrotten, vad beror ökningen på, tror du? 

Ulf Kristersson (M): Jag tror inte någon riktigt vet detta och jag vet i vart fall inte utan det vi 

märker nu är ju både en ökad anmälnings- eller, ökad, fler anmälningar /…/ men det är nog 

också så att toleransen, för män som begår brott, har minskat och därför pratar vi, på goda 

grunder väldigt mycket om att det här måste få ett stopp.  

Programledare 2: Men varför begås det mer sexualbrott då? 

Ulf Kristersson (M): Men alltså jag vet inte vad det här beror på, jag har inget vetenskapligt 

svar på detta, för mig räcker det att det är fler som har blivit utsatta, det är för mig en väldigt 

viktig signal. Om fler idag än förr, ganska mycket fler, är utsatta för sexualbrott, då är det en 

tydlig signal till samhället… 

Programledaren [skjuter in]: Många skulle då peka på den stora invandringen, har varit en 

förklaring som har förekommit flitigt. Vad tror du om det? 

Ulf Kristersson (M): Jag tänker inte dra några slutsatser på kunskaper som jag inte själv har. 

/…/ jag tycker att man ska vara noga innan man drar såna här slutsatser. Det har ingen 

betydelse vem det är som begår dem, de ska stoppas och bestraffas under alla 

omständigheter. (Smdb 11) 

Inledningsvis är frågan öppen, ”vad beror ökningen på, tror du?”, för att därefter snävas in till 

diskursen om ”invandring och våldtäkt”. Programledaren är inte nöjd med det reflekterande, 

tvekande svaret utan vill ha en tydlig positionering inom diskursen ”ökade våldtäkter”. Denna 

vilja att personen som intervjuas ska ge ett tydligt svar på en känslig fråga menar Fairclough 
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tillhör den journalistiska diskursordningen. Denna kan skära sig med politikernas motvilja att 

svara alltför kortfattat på en svår fråga (Fairclough 1998:151).  

När Kristersson inte går med på det aktiveras diskursen om ”invandrare” med orden ”Många 

skulle då peka på” vilket enligt mig kännetecknar den levda verklighetens diskursordning. I 

andra fall grundar programledarna sina frågor utifrån rapporter, statistik eller specifika 

personer. Aktiverandet av ”många” positionerar programledarna istället tillsammans med en 

oklar grupp människor vilka dock kan tolkas stå för en stor opinion. ”Många” i kontexten för 

ett valprogram på tv leder också tankarna till ”Sveriges medborgare” eller ”väljarna”. Denna 

grupp människor i kontrast till den politiska sfären utgör då vardagen, den levda verkligheten.  

Programledarnas aktiverande av den levda verklighetens diskursordning är vanlig i 

utfrågningarna. I inledningarna till utfrågningarna samt till partiledardebatterna förkunnas av 

programledarna att ”… åtta partiledare [ska], både få ge svar, och ge svar på tal. Och 

framförallt, övertyga väljarna.” (Smdb 12). Det är således klargjort från början vilken den 

föreställda publiken är, väljarna. Programledarna kan också använda sig av ord som ”ju” och 

”väl” för att syfta på att något självklart och ge sin fråga en förankring i verkligheten. I frågan 

”Får jag bara fråga, det där handlar väl om att man ska följa svensk lag?” (Smdb 8) ger ordet 

”väl” en bild av att det föregående påståendet var absurt i någon mening. Det handlar väl om 

att man ska följa svensk lag? 

Det är inte bara programledarnas diskursordningar som styr hur politikerna ska svara. I 

exemplet med Kristersson gjorde vederbörande motstånd mot programledarens journalistiska 

diskursordning och presenterade sin egen. Politikerna kan själva styra från vilka 

diskursordningar som debatten utgår ifrån och i nästa del kommer detta diskuteras.  

Politikerna och politikerna 
När politikerna debatterar mot varandra skiftar diskursordningarna oftast mellan den politiska 

diskursordningen och den levda verklighetens diskursordning. Med detta menar jag att 

politikerna både talar om debattämnena utifrån politiska förslag och konsekvenser på en 

väldigt omfattande och statistiskt abstrakt nivå samt på en personlig och vardagsnära nivå. I 

exemplet nedan kan man se hur Stefan Löfven argumenterar i diskursen ”ökade våldtäkter” 

utifrån en politisk diskursordning vilken Annie Lööf kritiserar utifrån den levda verklighetens 

diskursordning:  

Stefan Löfven (S): Hur många är det inte på sina arbeten som blir utsatta för både det ena 

och det andra, och då är det viktigt att deras [kvinnors] ställning stärks här. Och då ska man 
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inte säga att man förändrar turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd så att vem som 

helst kan bli uppsagd när som helst, det stärker inte dessa kvinnor.  

Programledaren: Annie Lööf.  

[Kameran på Annie Lööf som ser helt paff ut. Hon tittar mot Löfven.] 

Annie Lööf (C): Jag blir helt häpen. Det finns ett antal siffror, som inte har nämnts idag men 

som berör mig på djupet. Under tvåtusentalet har över 250 kvinnor mördats av sin man eller 

exman, de allra flesta i hemmet. Var tionde barn har sett sin pappa slå mamma. Var femte 

vuxen kvinna har någon gång i livet utsatts för allvarligt sexuellt våld. Såhär ser det ut. Och 

vi står här och diskuterar turordningsregler eller säger att det är ett importerat problem från 

Mellanöstern! 

[Kameran riktas mot Stefan Löfven, han tittar mot Lööf och nickar]. (Smdb 1) 

Detta pendlande mellan diskursordningar sker hela tiden under tv-debatterna och vid ett annat 

tillfälle kan det lika gärna vara Löfven som talar utifrån den levda verklighetens 

diskursordning. Att aktivera en alternativ, kanske man kan säga en motsatt, diskursordning 

tycks vara ett effektivt sätt att avfärda grunderna på vilka tidigare argument har vilat på. Lööf 

behöver inte ödsla tid till att förklara varför Löfvens argument om turordningsregler enligt 

henne är häpnadsväckande. Det räcker för henne att aktivera den levda verklighetens 

diskursordning, säga att ämnet ”berör henne på djupet” och att ”Såhär ser det ut” för att 

Löfvens argument ska förstås som ovärdigt vidare diskussion.  

Aktiverandet av denna mer personliga diskursordning kan fungera som ett avbrott i debatten, 

ett kliv tillbaka. Jonas Sjöstedt säger i en partiledardebatt om migration att ”Jag kommer att 

säga nånting som jag tror ingen kommer att säga i den här debatten” (Smdb 2). Sjöstedt 

fortsätter med att hävda att ”det jag inte vill se, det är den här kapplöpningen om hårdare tag 

från Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna” (Smdb 2). Istället för att 

delta i den politiska diskursordningen om skärpt asylrätt och ”hårdare tag” aktiverar Sjöstedt 

den levda verklighetens diskursordning. På ett effektivt sätt avfärdar då Sjöstedt alla tidigare 

argument från partiledarna ifråga utifrån positionen att de inte är tillräckligt empatiska.  

Det är när diskrepansen mellan den levda verkligheten och politiska förslag blir för stor, likt 

antropologins etiska och emiska nivå, som pendlandet mellan diskursordningar är som 

effektivast (Eriksen 2000:38f)2. När den politiska diskursordningen tar sig alltför långt ifrån 

 
2 Den etiska nivån, likt den politiska diskursordningen, kännetecknas av att experten, inom antropologin 
forskaren, från ett utifrånperspektiv beskriver med sin vokabulär hur verkligheten ser ut. Den emiska nivån kan 
ses som dess motpol där det istället är den levda verklighetens diskursordning, människan själv som beskriver 
sin egen verklighet (Eriksen 2000:38f).  
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den levda verklighetens diskursordning tar ofta politikerna fasta på det, som i exemplet med 

Lööf och Löfven. Annie Lööf kunde genom bara ett ansiktsuttryck avfärda Stefan Löfvens 

förslag om turordningsregler. Vem som helst kunde förstå vad hon menade: vad har 

turordningsregler med våldtäkt att göra? I andra fall, som med Sjöstedts aktiverande av en 

mer empatisk diskursordning, kritiseras detta utifrån den politiska diskursordningen för att 

”dra ner nivån på debatten” (Smdb 3). I dessa fall kan formuleringar som ”hårdare tag” eller 

”vi har varit för flata” förekomma (Smdb 1).   

Diskursordningarna samspelar med varandra och tar debatten från politiken till den levda 

verkligheten och tillbaka. Politikernas strategier, tillsammans med tidsbristen och 

programledarnas auktoritet gör att dessa frågor bör ställas: Är det i tv-debatten möjligt att 

fördjupa sig i ett ämne? Och är det möjligt att problematisera grunderna på vilket ämnet 

diskuteras? 

Att utmana hegemoni 
Stuart Allan beskriver hur media kontinuerligt och rutinmässigt arbetar för att vi, tittarna, ska 

förstå det sociala på ett visst sätt. Allans exempel är nyhetsprogram, som i allt från 

journalisternas förarbete, till nyhetsstudions utseende till nyhetsuppläsarens kroppsspråk ska 

inge förståelsen att de förmedlar det naturliga, det uppenbara och det vettiga (Allan 

1998:106ff). Hegemoni, för Allan, är kontrollen över vad som är det vettiga 

(commonsensical). För att kunna tala om det sociala livet (en väldigt bred term, men detta är 

med avsikt eftersom den syftar på i princip allt) krävs det att man rör sig inom ramen för det 

som anses vara det vettiga (Allan 1998:108f). 

Utifrån Allans förståelse för begreppet hegemoni menar jag att det är ytterst svårt för politiker 

att utmana hegemonier i tv-debatterna. Tidsbristen leder till att politiker föredrar att antingen 

ge enkla och tydliga svar på vilka politiska förslag de har eller använder sig av ”njakande” för 

att visa på motvilja att svara under så kort tid. Tidsbristen gör även att diskursordningar 

används som medel för att avfärda motståndares förslag på ett snabbt och effektivt vis utan 

krångliga förklaringar på vad förslagen kan innebära. Att en politiker skulle använda sin tid i 

debatter till att omformulera grunderna till hur man diskuterar ett ämne tycks då inte vara 

särskilt effektivt eller vägvinnande.  

Det är också svårt i utfrågningarna för politikerna att ifrågasätta hegemonin. I dessa program 

ges politikerna mer tid till att förklara djupare varför de tycker som de gör i de ämnena som 

presenteras, men som tidigare diskuterat möter de istället motstånd från programledarna. I 
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exemplet nedan kan man se hur Jonas Sjöstedt ställer sig emot att rubricera vissa brott som 

”hedersbrott” för att undvika ett misstänkliggörande av människor från en viss kultur. 

Programledaren, som enligt Allan är ett tecken för journalistikens hegemoni över ”det 

vettiga”, presenterar här oförståelse inför Sjöstedts sätt att positionera sig inom diskursen 

”hedersbrott”:  

Programledaren: Får jag fråga, när riksdagen i våras röstade om en särskild rättsrubricering 

för just hedersbrott så var ni emot det, och motivering var att det riskerade att leda till att 

bara personer från en viss kultur kommer att misstänkliggöras. Det där tyckte jag var väldigt 

svårt att förstå, hur menar ni då? 

Jonas Sjöstedt (V): Om man läser hela betänkandet, så ser man att vi är FÖR att ha ett 

hårdare straffvärde för hederskultur, men att det inte kräver en särskild rubricering, effekten 

är densamma.  

Programledaren: Men motiveringen är som jag inte förstår, ” att det riskerade att leda till att 

bara personer från en viss kultur kommer att misstänkliggöras”. Är det inte självklart att de 

som kommer att bli misstänkta för hedersbrott, också hittas inom hederskulturerna? (Smdb 

10) 

Programledaren tyckte att motiveringen ”var väldigt svårt att förstå” och frågar sig ifall ”det 

inte är självklart” att ”hedersbrotten” hittas inom ”hederskulturerna”. Istället för att be Jonas 

Sjöstedt förklara ytterligare ställs Sjöstedts och Vänsterpartiets tankar upp som oförståeliga 

och utanför den självklarhet som programledaren lyfter fram. Sjöstedt får då mindre utrymme 

att utifrån sin positionering i diskursen vidare utmana hegemonin eftersom programledaren 

motstår sig den positioneringen med så pass hög intensitet. Det faktum att programledaren 

inte tar Sjöstedts första svar som något svar alls utan endast upprepar sin ursprungliga fråga är 

ett bra exempel på detta. Liknande motstånd från programledarna går att hitta i de andra 

utfrågningarna vilkas uppgift i programmet tycks vara att sätta press på partiledarna.  

Förutsättningarna för att politikerna ska kunna framföra sina argument och lösningar 

nyanserat och djuplodat i tv-debatterna tycks vara dåliga. Brist på tid gör att pendlandet 

mellan diskursordningar är mer effektiva argument än formulerandet av argument från en 

position som inte har hegemoni i diskursen. När även programledare gör motstånd mot dessa 

alternativa positioneringar gör detta att politiker har låg eller ingen chans att presentera ett 

argument som inte står inom ramen för ”det vettiga”. Strategier som ”njakande” och 

upprepanden gör dock att politikerna kan överföra sina budskap till tv-skärmen utan att helt 

och hållet underkasta sig tv-produktionens ramar. Det faktum att politikerna behöver använda 
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sig av dessa strategier gör tv-debatten till en särskild kontext, och det språkbruk som 

analyseras i nästa del kommer göra det utifrån denna premiss.   

Att tala om skillnader 
Med utgångspunkt i tv-debattens förutsättningar och politikernas strategier för att hantera 

dessa diskuterar denna del deras sätt att tala om skillnader. I följande analys undersöks 

språkbruket genom att identifiera vilka av de fyra faserna av kulturbegreppet som politikerna 

och programledarna aktiverar. Aktiverandet av förståelser för kultur sker inte bara i uttalandet 

av just ”kultur” utan även genom andra begrepp och beskrivningar. I den här delen lyfts dessa 

uttalanden fram och deras betydelser för hur man talar om skillnader mellan människor.  

”Våra” och ”deras” värderingar 
I tv-debatterna används inte begreppet kultur för att beskriva skillnader lika mycket som 

värderingar. Värderingar förekommer ofta och inom olika debattämnen. I SVT:s utfrågning av 

Ebba Busch Thor citerade programledarna Busch Thor, som ska ha sagt att riksdagsvalet 2018 

i huvudsak handlade om just värderingar (Smdb 8). I SVT:s Utfrågningen tilldelas till och 

med Ebba Busch Thor och Isabella Lövin värderingar som ett eget diskussionsämne jämte 

ämnen som sjukvård, klimat och skola. Vilka är dessa värderingar? Varför är de viktiga? Och 

vilka förståelser för kulturbegreppet inbegrips i begreppet värderingar? 

När politikerna talar om värderingar utgår de oftast från motsatsparet ”våra” och ”deras” 

värderingar. Jag varnar redan nu för att detta motsatspar kommer figurera genom hela resten 

av analysen vilket jag är medveten om bidrar till att reproducera detta språkbruk. ”Våra” 

värderingar beskrivs som ”för jämställdhet” (Smdb 9) eller som ”en grundläggande syn på att 

män och kvinnor är lika mycket värda” (Smdb 8). Ibland beskrivs dessa som ”svenska 

värderingar” (Smdb 2) och ibland som ”universella värderingar” (Smdb 8). ”Deras” 

värderingar kopplas till ”kvinnoförtryck” (Smdb 6) ”hedersbrott” (Smdb 12) och värderingar 

som är ”otidsenlig[a]” (Smdb 6) och som ”inte hör hemma i Sverige idag” (Smdb 10). Dessa 

beskrivningar kan te sig som i exemplen nedan, tagna från två olika debattämnen i samma tv-

program. Här blir det också tydligt att ”deras” värderingar inte är universella utan kommer 

från utanför Sverige eller mer specifikt från Syrien eller Afghanistan:  

Jimmy Åkesson (SD): Bidragande orsak till att våldtäkterna har ökat är att vi har haft en 

väldigt stor invandring från delar av världen där värderingarna skiljer sig ganska mycket åt 

från de vi är vana vid i Sverige. Här i Sverige kämpar vi för jämställdhet, vi har lika 

rättigheter för män och kvinnor, så ser det inte ut i hela världen, även fast vi vill tro det. 
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Människor byter inte värderingar bara för att de byter mark under fötterna, vi måste förhålla 

oss till detta. (Smdb 1) 

Jan Björklund (L): Kvinnor i Afghanistan har inte fått gå i skolan, många som kommer från 

Syrien har knappt gått i grundskolan. Jag tycker att den här värderingsfrågan är viktig och vi 

ska erkänna det att Sverige tog lite för länge innan man började föra den. En sak som jag är 

orolig för det är den religiösa extremismen i våra förorter och jag ser också, jag har varit för 

det här att man ska få ha religiös friskolor men jag har tänkt om. Jag tänker till exempel på 

den här som håller på att etablera sig i Borås, med islamistiska värderingar, grundaren till 

den har sagt i en intervju att en man kan ha fyra hustrur och att de kan uppfostras genom att 

man slår dem och han vill ha sharialagar, han har fått tillstånd nu. Det är helt orimligt. (Smdb 

12) 

I dessa två exempel kan man se i vilka kontexter som begreppet värderingar aktiveras. I det 

första utdraget är det i diskursen ”ökade våldtäkter”, aktiverat av programledarna, som Jimmy 

Åkesson introducerar värderingar som en bidragande orsak. I Åkessons beskrivning av vilka 

värderingar som kämpas för i Sverige låter han vara osagd just vilka värderingar ”delar av 

världen” kämpar för men klart är att det handlar om en skillnad. Denna skillnad i 

värderingarna som inte ”kämpar för jämställdhet” är enligt Åkesson den bidragande orsaken 

till problemet, ökandet av våldtäkter i Sverige. Jan Björklund beskriver i det andra exemplet 

problemet med ”deras” värderingar. För Björklund är dock ”extremismen” det huvudsakliga 

problemet som kan leda till våld mot kvinnor och månggifte. Björklund aktiverar diskursen 

om ”islamism” och ”religiös extremism” i en debatt om integration, en debatt som ofta 

aktiverar diskursen om värderingar.  

I båda dessa exempel lyfts problemen med värderingar som ”kommit hit” fram. 

Positioneringen ”Vi” gentemot ”Dem”, ”Kvinnor i Afghanistan” eller ”de som byter mark 

under fötterna” är i princip alltid den positionen vilket aktiverandet av värderingar utgår ifrån. 

Det övergripande temat för värderingar är också oftast de ”problematiska skillnaderna”. I 

debatterna om integration, lag och ordning eller våldtäkt är det alltid ett problem som lyfts 

fram, ett problem som vars orsaker behöver rönas ut. En av dessa orsaker som lyfts fram är 

ofta den om de problematiska skillnaderna i ”våra” och ”deras” värderingar.  

Vanligt förekommande i tv-debatterna är även att ordet ”samhällsorientering” (Smdb 3) 

används. Detta begrepp innebär en form av utbildning till nytillkomna flyktingar, tillsammans 

med språkundervisning. Samhällsorientering kopplas ibland samman med uttalanden som ”så 

att det blir tydligt vilka värderingar som aldrig kan vara valbara” (Smdb 12) eller ”förstå vad 
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som händer i vårt land” (Smdb 3). Samhällsorientering är ett begrepp som positionerar 

politikerna likt Åkesson och Björklund ovan, som ett ”Vi” som måste lära ”Dem” vad som 

”gäller i Sverige” (Smdb 8, 11, 15). Denna sistnämnda sats är vanligt förekommande i 

diskursen om värderingar i tv-debatterna.  

Som tidigare nämnt beskrivs ibland ”våra” värderingar som universella medan ”deras” 

tillskrivs platser som Mellanöstern, Syrien eller Afghanistan. Ebba Busch Thor säger till 

exempel om ”våra” värderingar att ”en del tror ju att det då har med etnicitet att göra och det 

har det inte. Det här är goda universella värderingar som om alla människor kan bära” (Smdb 

8). Om ”våra” värderingar är universella och går att lära in, är det detsamma med ”deras” 

värderingar? Det verkar inte som det. ”Deras” värderingar beskrivs aldrig med denna 

universella aspekt utan kopplas ofta till specifika geografiska platser, eller till människorna 

själva. Kom ihåg Åkessons argument: ”Människor byter inte värderingar bara för att de byter 

mark under fötterna, vi måste förhålla oss till detta” (Smdb 1).  

Med detta i åtanke vill jag hävda att värderingar har en liknande betydelse som den andra 

fasens kulturförståelse. Den andra fasen ser kulturer inte som helheter och inte heller som 

något ärftligt utan som en uppsättning värderingar, normer och praktiker som går att lära om 

(Douglas 2009:4). ”Dem” kan genom samhällsorientering lära sig ”våra” värderingar vilket 

leder till att de blir ”en del av samhället” (Smdb 3). Men detta berörde ”deras” värderingar. 

Hur är det med ”våra”? Om ”våra” värderingar är universella och kan läras in, har ”Vi” då 

också lärt oss dessa från någonstans? 

Hur ”våra” värderingar har blivit inlärda i den svenska befolkningen nämns aldrig i 

debatterna. Snarare menar politikerna att värderingarna har ”präglat vårt land”, de är 

värderingar ”vi är vana vid” (Smdb 1) eller som vi ”har”. Eftersom diskursen om ”skillnader i 

värderingar” bygger på just gränsdragningen mellan ”våra” och ”deras” värderingar ges ändå 

en spatialitet åt även ”våra” värderingar i att de är skilda ifrån och hittas inte hos ”Dem”. Det 

faktum att ”våra” värderingar inte benämns som inlärda har nog framförallt med ”problemet” 

att göra. Hegemonin i denna diskurs om ”skillnader i värderingar” handlar om att ”De” måste 

ändras, det är där problemet ligger. ”Vi” har redan de accepterade värderingarna, var de 

kommer ifrån spelar mindre roll i detta sammanhang.  

I denna del har motsatsparet ”våra” och ”deras” värderingar beskrivits och undersökts. ”Våra” 

värderingar tillskrivs jämställdhet medan ”deras” värderingar präglas av misogyna 

förhållanden. ”Våra” värderingar tycks uppfattas som universella medan ”deras” kommer från 
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vissa geografiska platser. ”Deras” värderingar tillskrivs även den andra fasens egenskap att 

kunna förändras, kunna läras om medan ”våra” värderingar inte ges utrymme att beskrivas på 

detta sätt. I nästa del presenteras fler skillnader i förståelsen för vad som är ”vårat” och 

”deras”.  

”Deras” kultur 
Kultur nämns sällan i tv-debatterna. Vad som är anmärkningsvärt är dock att när kultur väl 

aktiveras inom en diskurs är det nästan alltid kopplat till ”deras” kultur. En intressant fråga att 

ställa är då huruvida det finns någon skillnad i betydelse mellan begreppen värderingar och 

kultur i tv-debatterna. Finns det någon särskild anledning att säga ”deras” kultur snarare än 

”deras” värderingar? 

Jan Björklund (L): Det handlar om värderingar till sist också som vi måste våga tala om. /…/ 

Apropå det här med invandring och inte, jag tror att man ska, vi måste ändå vara öppna för, 

det som har kommit hit till Sverige från Mellanöstern det är begreppet hederskultur och de 

företeelserna. [Kameran panerar över debattscenen] Det är något fruktansvärt, kvinnor som 

utstår förtryck i hemmet av sin egen familj och släkt, och när vi växte upp i Sverige hade väl 

ingen av hos hört talas om begreppet hederskultur men vi har fått lära oss detta och nu har 

det blivit vanligare för det har kommit fler. Vi har varit för flata, i vår vilja att vara toleranta 

för att människor ska få bevara sin egen tradition och kultur vilket man ska få göra så måste 

vi ändå sätta gränser. [Björklund sätter näven i podiet lite försiktigt, ett klirr hörs] (Smdb 1) 

I det här exemplet talar Liberalernas partiledare Jan Björklund i SVT:s partiledardebatt om 

ökade våldtäktssiffror i Sverige. Debatten har föregåtts utav andra partiledare som har tagit 

upp invandring från Mellanöstern till Sverige som en orsak och Jan Björklund ansluter sig till 

denna diskurs. Björklund lyfter fram ”hederskultur” som något speciellt, något som ”ingen av 

hos hört talas om” innan människor ”från Mellanöstern” kom till Sverige. Denna 

positionering, att ”hedersvåldet” är speciellt, nytt och inte kopplat till något som funnits i 

Sverige tidigare är vanlig i tv-debatterna.  

Viljan att benämna ”hedersvåldet” som just en kultur, en ”hederskultur” och trycka på att 

denna är något alldeles speciellt anser jag delar betydelse med den tredje fasens 

kulturförståelse. Den tredje fasen såg kulturen som uppdelade i distinkta helheter, som 

homogena grupper med en viss uppsättning praktiker, normer och värderingar som är avskilda 

en annan kulturell helhet (Douglas 2009:5, 232ff). I det här fallet är det ”hederskulturen” och 

dess praktiker som är något nytt och avskilt ”Sverige”. Genom att aktivera kultur och 
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”hederskultur” istället för värderingar håller politikerna dessa än mer skiljt från ”våra” 

värderingar.  

Det verkar alltså finnas en stark vilja att särskilja på ”hedersvåld” och annat våld både från 

politiker men också från programledare. Ett tydligt exempel på detta kan man se i följande 

frågor om ”hederskultur” från programledaren till Jonas Sjöstedt i hans utfrågning i SVT1:  

Programledaren: [skjuter in] Men det man inte, det jag inte förstår i alla fall är att det inte 

skulle vara kopplat till viss religion eller etnicitet? Handlar inte det här just om kultur som är 

kopplad till vissa etniska grupper? 

/…/ 

Programledaren: Och vissa har ju uppfattat det här som att ni inte ser att det är något speciellt 

med just hederskulturen. (Smdb 10) 

”Hederskulturen” är kopplad till ”vissa etniska grupper” eller till ”viss religion” enligt den 

position som programledaren tar i diskursen. Sjöstedt däremot positionerar sig inledande som 

motståndare till detta aktiverande av kultur. Sjöstedt svarar genom att hävda att ja, det finns 

”en särskild liksom struktur som man måste bekämpa” men att det också är ”en del utav mäns 

makt mot kvinnor”. Sjöstedt aktiverar här den fjärde fasens kulturförståelse, som drar sig från 

att använda kultur som förklaringsmedel för gruppers handlingar. Detta sätt att utmana 

programledarens förståelse för kultur lyckas inte riktigt när programledaren återigen aktiverar 

begreppet kultur och får Sjöstedt att erkänna att det ändå finns en ”hederskultur”:  

Jonas Sjöstedt (V): Jag skulle snarare säga att det finns i vissa geografiska regioner. Oavsett, 

vilket språk man talar eller vilken religion man har, att det finns där. Och det gör också att 

det är vanligare inom vissa grupper av människor som har kommit hit från de länderna, det 

beror inte på att de har en viss religiös tro. 

Programledaren: Utan, en kultur, en hederskultur… 

Jonas Sjöstedt (V): Ja, en hederskultur. (Smdb 10) 

Här är ett exempel på en partiledare som försöker utmana den hegemoni som tycks existera i 

diskursen ”hedersvåld” genom att lyfta fram hur det inte är helt avskilt ifrån annat våld utan 

”en del utav mäns makt mot kvinnor”. Detta möter mothugg av programledaren som aktiverar 

den levda erfarenhetens diskursordning när han säger ”det jag inte förstår i alla fall” och 

”Handlar inte det här just om kultur”. Här lyfts en självklarhet fram i att inte förstå Sjöstedts 

positionering, vilket sedan ställs bredvid en annan positionering som ses som självklar. 

Handlar det verkligen inte just om kultur? 
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I ett annat exempel, som dock inte är en valdebatt, möter en partiledare återigen motstånd för 

att inte beskriva ”hedersvåld” som någonting annat än speciellt och annorlunda. I SVT 

Opinion ställs Feministiskt Initiativs ena partiledare Gita Nabavi mot andra debattörer om 

ämnet ”hedersvåld”. Programledaren inleder debatten genom att rikta sig mot Nabavi och 

fråga ”Ditt parti kritiseras ofta för att blunda för hedersvåld, är det så?” (Smdb 4). 

Programledaren fortsätter senare och skjuter in att ”det handlade om mäns våld mot kvinnor, 

ni ville inte särskilja det med hedersvåld” (Smdb 4). När detta påstående kommer upp en 

tredje gång svarar Nabavi såhär:  

[Nabavi står vid ett stort ovalt bord. På motsatt sida står en av hennes motdebattörer. 

Resterande motdebattörer står längre bort, i hörnet av studion vid en sorts panel. 

Programledaren står vid bordet mitt emellan Nabavi och hennes ena motdebattör].  

Gita Nabavi (FI): …vi har aldrig förnekat att det sker våld i namn av kultur och i namn av 

religion och vi tycker att allt våld är oacceptabelt… 

Programledaren [skjuter in]: men ni vill inte särskilja…  

Gita Nabavi (FI): …men det vi måste prata om här, är att det handlar inte om kulturkrockar, 

det handlar om mänskliga rättigheter. Det handlar om frihet mot våld och förtryck är en 

mänsklig rättighet. Och för att kunna leva upp till den måste vi ha en kraftfull politik, då 

måste vi kunna se att hedersvåldet är, har ett kult- ett kollektivt uttryck, vi måste kunna ser 

att det finns andra risker man måste ta hänsyn till, till exempel risken att bli tvångs-gift att bli 

bortgift och det är dem riskerna och det som vi hanterar i vår politik och det är där vi har 

kraftfulla förslag. (Smdb 4) 

Nabavi möter först programledarens positionering inom en diskurs där kultur är ett viktigt 

begrepp genom att hävda att ”det sker våld i namn av kultur”. Nabavi särskiljer dock inte 

”hedersvåld” direkt vilket får programledaren att genast skjuta in med ”men ni vill inte 

särskilja” varpå Nabavi får tydliggöra vad hon menar. Jämfört med det tidigare exemplet 

ansluter sig dock inte Nabavi till den positionering som jag menar har hegemoni, den som ser 

”hedersvåldet” som avskilt från annat våld i Sverige. Istället väljer Nabavi att förtydliga att 

”det handlar inte om kulturkrockar” utan särskiljer det endast som ett ”kollektivt uttryck”.  

Vad som är anmärkningsvärt i båda dessa exempel är hur ifrågasatt de båda partiledarna blir 

av programledarna. Grunden till ifrågasättandet menar jag har med den hegemoni som råder i 

diskursen ”hedersvåld” som menar att detta våld är kultur, det är speciellt. Denna kultur anses 

också vara kopplade till vissa religioner, vissa geografiska zoner och viss etnicitet. 

”Hederskulturens” särskildhet förankras i den tredje fasens kulturförståelse som pekar på det 
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kollektiva och framförallt det avskilda. I tv-debatterna är det alltså inte fråga om en generell 

kollektiv struktur som mäns våld mot kvinnor, utan en som är mer specifik än så, mer särskild 

från ”våra” värderingar.  

Jämfört med diskursen om värderingar aktiveras nästan aldrig ett ”våran” kultur som 

motsatspar till ”deras”. ”Deras” kultur får istället stå ensamt ansvarig för ”hedersvåldet”, utan 

att relateras till något som har med Sverige att göra, med undantag för de få tillfällena då detta 

utmanas, som exemplen visade. Den finns en ojämnhet i hur politikerna och programledarna 

talade om skillnader mellan ”våra” värderingar och ”deras” värderingar och ”deras” kultur i 

tv-debatterna. I nästa del diskuteras vad dessa ojämnhet kan betyda för hur man talar om 

skillnader mellan människor och hur detta språkbruk påverkar hur man ser på ”Vi” och 

”Dem”.  

Förståelsen för ”Vi” och ”Dem” 
Ämnena i tv-debatterna presenteras i regel som någon form av problematik. Frågor som ”Hur 

vill ni /…/ komma åt de här problemen?” (Smdb 3) aktiverar direkt den tänkta positioneringen 

”det finns ett problem” i diskurserna ”integration”, ”lag och ordning” eller ”hedersvåld”. Som 

tidigare redogjort för blir det då vanligt i tv-debatterna att tala om skillnader som något 

problematiskt. Som den föregående analysen har visat verkar det dock som att det endast är 

”deras” skillnader som är problematiska. Vidare är de förståelser för kultur som ligger bakom 

skillnaderna också ojämnt fördelade. Vad betyder detta för hur man talar om skillnader? 

Först och främst vill jag återgå till diskussionen om det universella i ”våra” värderingar. Vad 

detta språkbruk gör är att förflytta ”våra” värderingar från någon form av relativitet. Dessa 

värderingar blir essentiella, de finns där ute och är goda i sig själva. Även fast ”våra” 

värderingar kan lokaliseras som något ”vi kämpar för” i Sverige förlorar de ändå den 

egenskapen att kunna förändras som den andra fasen menar att kulturen har. I tv-debatterna 

finns ingen tid att tala om var ”våra” värderingar kommer ifrån och hur de kan läras in eller 

om-läras. Denna egenskap slutar då med att endast tillskrivas ”deras” värderingar.  

Man kan tänka sig att detta gör att ”våra” värderingar ses som mindre förändringsbara än 

”deras” och är mer ingrodda i oss än vad ”deras” värderingar är. Det skulle betyda att ”våra” 

värderingar förstås mer som den tredje fasens kulturförståelse: ärftliga, distinkta och 

homogena. Detta är dock inte fallet enligt mig. Snarare gör det faktum att ”våra” värderingar 

är essentiella och inlärningsbara att de inte förknippas som determinerande utan snarare som 

en referensram som går att använda sig av. Detta sätt att se på ”våra” värderingar kan man se 
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exempel på när Ebba Busch Thor säger att ”våra” värderingar är: ”goda universella 

värderingar som vi alla kan bära” (Smdb 8).  

Att se värderingarna som en referensram skulle kunna tillhöra den fjärde fasens 

kulturförståelse som ser kulturen som ett verktyg snarare än en tvingande kraft. Dock kantas 

detta uttalande av Busch Thor och andra uttalanden om ”våra” värderingar med åsikten att 

dessa värderingar ska läras in av ”Dem”. Då är man igen tillbaka i den andra fasens 

kulturförståelse som riktar in sig på assimiliation av minoritetens kultur till 

majoritetssamhället. Denna förståelse för ”våra” värderingar, som något som alla kan ta till 

sig fungerar väl med idén om att ”Dem” borde ta till sig den.  

Men borde inte detta också betyda att vem som helst också kan förkasta dessa värderingar? 

Om ”våra” värderingar inte är ”svenska” värderingar med den tredje fasens tillhörande 

homogenitet, borde det betyda att långt ifrån alla som inbegrips i ”Vi” delar dessa 

värderingar. Här menar jag att det finns en dubbelhet i talandet om skillnader. Å ena sidan är 

”våra” värderingar endast är ett ramverk vem som helst kan ta till sig. Å andra sidan är de en 

enande kraft som gör att politiker kan säga saker som ”Här i Sverige kämpar vi för 

jämställdhet” (Smdb 1) och ” Här i Sverige gäller jämställdhet mellan kvinnor och män” 

(Smdb 12).  

Den post-koloniala teoretikern Homi Bhabha lyfter fram hur man talar om nationell 

gemenskap och likhet. Enligt Bhabha skapar åberopandet av till exempel ”våra värderingar” 

en homogenitet i just det som är ”vårt” i värderingarna, en homogenitet som inte finns i 

verkligheten. Verkligheten är snarare oerhört heterogen och den nationella gemenskapen som 

man försöker frambringa i aktiverandet av ”våra värderingar” skapas och finns snarast endast 

i just uttalandet av den (Bhabha 2001:105f). På detta sätt menar jag att ”våra” värderingar 

klarar av att förstås dels som något valbart att ta till sig, dels som något ”Vi” alla delar.  

Hur är det med ”deras” värderingar då? ”Deras” värderingar ställs upp som ett problem. 

”Deras” skillnad gentemot ”Oss” förstås som en bidragande orsak till vissa samhälleliga 

problem. Vad detta gör med ”deras” värderingar är att den heterogenitet som finns hos ”Dem” 

blir osynlig, precis som heterogeniteten hos ”Oss” också blir osynlig. Den stora skillnaden 

ligger i att ”deras” värderingar debatteras som ett problem, medan ”våra” värderingar 

debatteras som en positiv motkraft mot problemet. Det faktum att det existerar människor hos 

”Oss” som förkastar ”våra” värderingar och att det finns människor hos ”Dem” som gör 

detsamma talas det därför inte om.  
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”Deras” värderingar förblir då i mellangärdet mellan den andra och tredje fasens 

kulturförståelse. ”Deras” värderingar ses som något som följer en, de har ”kommit hit till 

Sverige” (Smdb 1) och ”finns inom vissa grupper” (Smdb 10). De ses som kollektiva och 

annorlunda från ”Oss”. När ”deras” heterogenitet aldrig tas upp blir det kollektiva och 

deterministiska i ”deras” värderingar bara ännu starkare. Samtidigt ges de samma flexibilitet 

som ”våra” värderingar i att de går att läras om. Det väsentliga här att ta fasta på är dock att 

denna flexibilitet endast tillskrivs ”deras” värderingar i samband med om-lärandet, 

assimilationen till ”våra” värderingar. Det skulle därför kunna vara så att flexibiliteten i 

”deras” värderingar egentligen är kopplad till det universella i ”våra” värderingar.  

Vad allt detta leder till är en ojämnhet i vad ”våra” och ”deras” värderingar innebär. Denna 

ojämnhet är problematisk bland annat eftersom användandet av samma begrepp, värderingar, 

till en relation som inte är jämbördig skapar en illusion om att så är fallet. Det leder också till 

att ”våra” värderingar kan uppfattas som tillräckliga i att stoppa till exempel våld mot kvinnor 

vilket kan leda till att vissa lösningar inte diskuteras. De människor som inbegrips i ”Dem” 

kan i sin tur hamna i en svår situation där majoritetssamhället förväntar att ”De” ska vara 

styrda av sina värderingar, sin kultur, samtidigt som de i andra tillfällen förväntas anamma 

”våra” värderingar.  

Sammanfattande diskussion 
Sammanfattningsvis talar politiker i tv-debatterna om skillnad i huvudsak i termer av 

värderingar. Värderingarna i fråga ställs upp som ett problem och ett motsatspar där ”deras” 

värderingar utgör ett problem och ”våra” värderingar är lösningen på problemet. Detta 

motsatspar och dess värderingar har inte samma betydelse, utan inkorporerar flera faser av 

kulturbegreppets förståelse på samma gång. Implikationerna för denna obalans i värderings-

begreppet samt det faktum att flera olika förståelser existerar på samma gång leder till en 

ojämn relation mellan ”Vi” och ”Dem”. Tv-debatten som kontext försvårar utmanandet av 

detta språkbruk. Den hegemoni som existerar i diskursen om skillnad blir svår att utmana på 

grund av tidsbrist och den auktoritet över ”det vettiga” som programledarna besitter. Det 

problem-förhållandet som ställs upp gällande skillnaderna mellan värderingarna gör det också 

än mindre relevant för politikerna att ta upp den heterogenitet som döljs i värderingsparet. 

”Våra” värderingar beskrivs då både som valbara och som något ”Vi” alla delar, medan 

”Deras” värderingar blir förstådda som homogena och deterministiska. I slutändan leder detta 

till ett talande om skillnader i tv som skapar ojämna förutsättningar för de människor som 

inbegrips i ”Vi” och ”Dem”.  
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