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Inledning
Under det senaste året har det pratats mycket bland politiker och medialt om svenska värderingar, 

men vad det syftats på, har sällan framkommit. De få värdeorden som politiker har nämnt är inte 

unika för just Sverige, de skulle kunna appliceras på de flesta kulturerna och samhällen.

Det talas om svenska värderingar som något alla i landet är överens om. Men i Sverige är 

inte allt enhetligt, alla inom en landsgräns kan omöjligt tycka likadant. Att tala om Svenska 

värderingar som något vi ska förhålla oss till och som “rätt” ideal, blir att exkludera människor. 

För talas det om något, (och i detta fall om Sverige) som något bättre, skapas automatiskt 

något som blir till det sämre. Och vad är då det sämre? 

Det sämre blir det osvenska. 
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Jag har tidigare arbetat med myten om svenska värderingar under kursen moderna mytologier, 

på Konstfack. I det projektet gjorde jag research om politikernas definiering av Svenska 

värderingar och vad dom anser är svenskt. 

Jag gick igenom alla partiledares tal från Almedalen sommaren 2016, svenska debattartiklar 

om Svenska värderingar och intervjuer med både partiledare och forskar från 2015 och framåt. 

Då det samtalet påverkar samhället på ett negativt sätt, har jag velat fortsätta arbeta med 

ämnet för visa hur exkluderande det faktiskt är. 

Endast för tio år sedan sa dåvarande stadsminister i Almedalen att det enda som är ursvenskt 

är barbariet.1. Men så ser inte svenska politiker på det idag. Under den senaste Almedalsveckan 

förde alla partiledare samtal om Svenskhet. Den nuvarande partiledaren för Moderaterna fick 

in ordet “Sverige” 55 gånger i sitt 38 minuter långa eller korta tal i somras i Almedalen.2. Idag är 

det inte enbart de högerextrema som för detta samtal. Det har börjat anses vara okej att föra en 

nationalistisk retorik. 
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Till examensarbete vill jag visa hur det istället går att inkludera. Jag vill skapa ett “vi” istället 

för “vi och dom”. En visuell bild av ett inkluderande för att visa att en bredd som något positivt. 

Projektet inkluderas av mönster, rapporter, ornament och grafiska element. Som ett statment 

mot sättet att prata om svenska värderingar och mot ordet lagom, som ofta används för att 

beskriva det svenska.

Bakgrund
Under mitt tidigare projekt om myten kring svenska värderingar gjorde jag research kring vad 

politikerna faktiskt syftar på när dom talar om Svenska värderingar. Och vad samhällsvetare 

och forskare anser blir de negativa, eller för den delen de positiva konsekvenser av att tala om 

Svenska värderingar. 

Sverige, Sverige älskade land.
Jag älskar dig, inte bara för att dina jordgubbar är de godaste.3.

– Ebba Busch Thor

Det skulle krävas betydligt större naturkrafter än en regnskur för att stoppa 
oss från att njuta av en riktig svensk sommarkväll. Grillkvällar är härliga.4.

– Anna Kinberg Batra

Vi har kunskapshunger, vi arbetar hårt, och vi strävar efter jämlikhet. 
Den svenska modellen är inte bara unik – den levererar.5.

– Stefan Löfven

Svensk kulturarv kan vara alltifrån bibliotek och litteratur 
till hembyggdsföreningar.6.

– Jimme Åkesson

Konspirationsteorier, det mest osvenska som finns.5.

– Stefan Löfven

CITAT FråN DEN TIDIGArE PrOJEKTET OM SVENSKA VärDErINGAr
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Under den kursen presenterade jag tillslut 8 citat på 8 affischer av 4 partiledare där dom i tal 

från Almedalen beskrev vad som är svenskt. Jag ville få fram det absurda i att tala om det 

typiskt svenska. Projektet blev tydligt och konkret. Men jag saknade en kontrast i det visuella till 

citaten. Det blev för konkret. Mina egna tankar och en visuell kommentar till projektet föll bort 

på vägen. Efteråt ville jag få in en visuell mångfald. 

När jag i vintras skrev en essä om att inte rätt sig i ledet under en kurs på Konstfack, blev 

mitt mål om examensarbete tydligare. Det finns mallar vi förväntas passas in i. Jag ställde 

mig frågan; vilka får plats i samhället, och vilka får ta plats? Bland dom som hotar de svenska 

värderingarna pekade Anna Kinberg Batra ut “dom som inte gör rätt för sig”.7. Jag undrar, är det 

rätt att bestämma vad som är rätt? Jag vill inte anpassa mig efter en mall, jag vill heller inte låta 

grafisk form anpassas efter mallar och strukturer.

Jag har länge känt att jag tonat ner mig själv här på Konstfack. Att jag kompromissar med 

mig själv. Därför bestämde jag mig nu för att till examensarbete inte göra det. I detta projekt 

ska, färg, form, skuggor, effekter, krusiduller, ornament, allt ska få var med. Kanske som ett sätt 

för mig själv att få ta revansch och inkludera allt. Så kanske jag kan släppa det sen. Som ett 

statment mot sättet att prata om svenska värderingar och mot ordet lagom. 

Då strävan har varit att få maxa formen blev tillslut utgångspunkten det maximala i projektet. 

I mitt projekt vill jag skapa ett VI för att visa en bredd och en mångfald, som kontrast till vi och 

dom. Jag tror på en bredd och att ”more is more”. Jag vill använda det tänket i min visuella 

form. Jag vill göra en grafisk form som bryter mot det exkluderande och få arbeta med 

det maximala.

AFFISCHEr FråN KUrSEN MODErNA MyTEr
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Genomförande - Beskrivning av arbetsprocessen 
Projektets början
För att skapa en inkluderande form med temat mångfald i Sverige började jag med att utgå 

ifrån vad som finns i Sverige i dag. Sverige har inte bara 5 etniska minoriteter, utan även 68 

senmoderna minoriteter. Vilket innefattar en mängd influenser och formspråk att inkludera och 

inspireras av.8.

Jag lade ner mycket tid på att göra research kring mönster och former kopplade till de mod-

erna och senmoderna minoriteternas kulturer. Det fick inte bli stereotypa former eller att det 

blev för klyschigt. Det fick heller inte bli för likt originalen, jag ville skapa något nytt av de former 

jag fått fram. Jag ville få fram både smala och breda formspråk. 

Dessa formspråk skulle jag arbeta vidare med i projektet. Dom skulle inte enbart vara en del 

av min research utan även få vara mitt slutgilltiga resultat. 

Moderna “officiella” 
etniska minoriteter:

Senmoderna etniska 
minoritteter:

Samer • Sverigefinnar • Tornedalingar • Judar • Romer

Afghaner • Albaner • Algerier • Amerikaner • 
Argentinare • Armenier • Assyrier/Syrianer • 
Banggladeshier • Bosnier • Brasilianare • Britter • 
Britter • Bulgarer • Burundier • Chilenare • Colobianer 
• Danskar • Egyptier • Eritreaner • Astländare • 
Etiopier • Filippiner • Fransmän • Gambier • Ghananer 
• Greker • Indier • Irakier • Iranier • Italienare • 
Jugoslaver • Kenyaner • Kineser • Kroater • Kurder • 
Lankeser • Letter • Libaneser • Litauer • 
Makedoner • Marockaner • Nederländare • Nigerianer 
• Nordirländare • Norrmän • Pakistanier • Palestinier • 
Peruaner • Polacker • Resande • Rumäner • Ryssar • 
Saudier • Serber • Somalier • Spanjorer • Sudaneser 
• Sverigefinlandssvenskar • Sydkoreaner • Syrier • 
Thailändare • Tunisier • Turkar • Ugandier • Ukrainare • 
Ungrare • Uruguayaner • Vietnameser • Österrikare
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Tankar inför uställningen
För att visa det maximala så maxat och stort som möjligt, behövs stora ytor till utställningen 

där examensarbetet visas upp. Jag vill skapa ett alternativ till hur det är idag. En alternativ värld 

visas bäst upp som kontrast till det vi har idag. Jag ville skapa något avskilt, något att gå in i. 

Jag bestämde mig tidigt in i projektet för att skapa ett rum till utställningen där den visuella for-

men helt tar över rummet. Ett rum med känslan av att här får alla ta plats, som en kontrast 

mot vi och dom. Jag skulle fylla rummet med formerna från min research. Ett rum där formen 

helt tar över.

Som utställningsform har jag alltid gillat överraskningsmomentet med att få gå in i ett rum 

och bli förvånad över att det inte ser ut som en förväntat sig. Jag fann inpriration av att ha varit 

på utställningen och föreställningen Satans demokrati, yayoi Kusamas utställning på Moderna 

SATANS DEMOKrATI

yAyOI KUSAMA



9.

HENrIK VIBSKOV

museet och Henrik Vibskovs utställning på Kulturhuset. Som alla har rumsligt tänk.

Jag har både haft tankar på att bygga och skapa 3-D former eller tavlor som lappar över 

varandra i rummet. Men bestämde mig ganska snart för att former och mönster gör sig bäst på 

väggar. Jag skulle skapa en heltäckande tapet utan en klar början eller slut. Jag har utgått ifrån 

tre väggar som är 2,5 meter höga och vardera 2,5 meter breda. Så det samtidigt blir ett rum att 

gå in i men även ett öppet rum som inte känns svåråtkomligt.

FÖRSTA SKISS På UTSTäLLNINGSRUMMET
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Form 1:
1.10 gruppen

2. Adidaslinjer

3.Girihmönster

4.Fiskbensmönster

5.Folklore

6.Funkis

7.Hötorgskonst

8. Josef Frank

9. Hamesh mönster

10. Kente-tyg

11. Korsstygn

12. Kurbits

13. Leopardmönster

14. Mah-jong

15. Marimekko

16. Ornament, 1800-tal

17. Persisk mosaik

18. Romska sjalar

19. Samisk folkdräkt

20. Smileys

21. Ukrainska mattor

22. Chilienskt textilmönster

23. Etiopiska vävmönster

24. TrueFond Ghana

25. Art Deco

26. Stänktapet

27. Kitsch

28. Afganska mattor

29. Palestinasjal

30. snusnäsduk

31. Kinesisk ornament

32. Lusekofta

33. Aymaramönster

35. Thai tempelkonst

36. Betong/miljonprogram

37. Hindu

38. Slavisk broderi

40. Babuskka dockor

Metod
Formspråket i projektet kommer bli inkluderande, spretigt och visa en bredd. Projektet kommer 

inte enbart ha med mönster från hela världen. Utan även referenser till bland annat fin-, ful-, sub- 

och förortskultur i Sverige, gamla trender och nya trender för att visa hur brett ett samhälle är. 

Jag hade nu få mycket information och inspiration till min visuella bild, men jag visste inte 

hur jag skulle arbeta vidare med. Jag insåg att jag måste vara konsekvent, mina former skulle 

inte bli för spretiga eller framtagna utan en tanke bakom. Så jag bestämde mig för att skapa en 

metod för att producera mina former och mönster. Alla mina former skulle skapas på samma 

sätt. Jag ville även få in det maximala i mina former. 

STEG 1 +

STEG 2 +

Form 2:
1.10 gruppen

2. Adidaslinjer

3.Girihmönster

4.Fiskbensmönster

5.Folklore

6.Funkis

7.Hötorgskonst

8. Josef Frank

9. Hamesh mönster

10. Kente-tyg

11. Korsstygn

12. Kurbits

13. Leopardmönster

14. Mah-jong

15. Marimekko

16. Ornament, 1800-tal

17. Persisk mosaik

18. Romska sjalar

19. Samisk folkdräkt

20. Smileys

21. Ukrainska mattor

22. Chilienskt textilmönster

23. Etiopiska vävmönster

24. TrueFond Ghana

25. Art Deco

26. Stänktapet

27. Kitsch

28. Afganska mattor

29. Palestinasjal

30. snusnäsduk

31. Kinesisk ornament

32. Lusekofta

33. Aymaramönster

35. Thai tempelkonst

36. Betong/miljonprogram

37. Hindu

38. Slavisk broderi

40. Babuskka dockor
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Jag skrev en lista med de mönster jag ville använda mig av och la till listor med handlingar jag 

skulle göra för att sätta min prägel på formerna. Det blev en manual i fyra steg.

För att inte fastna i estetiska val, bestämde jag mig för att numrera allt i de 4 stegen. Så att 

jag från början använde mig av en sifferkombination och sedan arbeta vidare efter det. 

Steg 1. är att ta den formen som numret visar och sedan blanda det med Steg 2s form. Steg 

3 blir att ta bort eller bryta mot något av det som definieras som typisk svensk form. Steg 4 

är att addera något som en maximal handling. För att på så vis skapa något nytt av de redan 

befintliga formerna. Så de fyra stegen blir tillslut Min form. 

Denna metod har varit väldigt rolig att arbeta med. Det blir som en lek och stegen i metoden 

har varit viktigare än slutresultatet. I tre veckor tecknade jag mönster och former, löste upp dom 

och la till, på löpande band. Det var inte bara roligt att ta fram formerna, jag gillade många av 

Bryt mot:
1.Rutnät

2.Renthet

3.Funktion

4.Luftighet

5.Geometri

6.Symetri

7.Vithet

Handling:
1.Addera

2.Förvräng

3.Duplicera

4.Ta sönder

5.Dela upp

6.Sudda ut

7.Zooma in

8.Skeva

9.Förväll

STEG 3 + STEG 4 =

Min FORM
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38. SLAVISK BrODErI 

29. PALESTINASJAL

4. LUFTIGHET 

3. DUPPLECErA

11. KOrSSTyGN 20. SMILEy 1. rUTNäT 1. ADDErA

mina resultat. Det blev inte bara lekfullt utan jag blev även estetiskt tilltalad. Listan med former 

till manualen har fyllts på under hela projektet. Inför varje form har jag tolkat ganska fritt hur jag 

vill lösa upp en form eller addera ett element.

Jag hade en tanke av att först arbeta mer för hand får att få in något mänskligt i formerna. 

Men gick över helt till att arbeta digitalt då det går mycket snabbare för mig. Så kunde jag 

fokusera på att producera så många former som möjligt. Att arbeta digital är jag bekväm med, 

det går snabbt att kalkylera och rita av mönster. Plus att jag smidigt kan ändra dom och 

dubblera så jag får upprepningar och rapporter. Dessutom skulle jag kunna maximera storleken 

på formerna om dom är digitala. Formerna i sig skulle kunna dras upp i storlek på väggarna. 

Det fanns dock en oro under arbetets gång. Jag ville i formen vara inkluderande, arbeta in-

tersektionell, men jag har trott att jag ändå måste utgå ifrån mitt perspektiv. Det har under lång 

tid funnits en rädsla för att det ska bli appropriering. Detta har dock släppt då jag insett att jag 
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inkluderar allt och inte försöker mig på något jag inte har rätt till. Formerna måste bli till något 

helt nytt. Formerna får inte vara för lika originalen, de får heller inte bli till helt oigenkännbara. 

Till slut hade jag drygt 30 stycken former som jag har försökt få ihop till en helhet. Det är 

först i detta moment som projektet kändes svårt. Jag har vridit och vänt på formerna för att 

hitta en bra helhet och ett uttryck jag trivs med. 

Jag har velat att formerna ska blandas upp och få gå in i varandra. Så att dom skapar en helhet 

tillsammans. Men på vilket sätt har varit svårt. Det har antingen blivit för rörigt och kollage-aktigt 

då formerna skiljer sig så mycket ifrån varandra. Eller så har det känts för stelt med för många 

raka linjer. 

9. hAMESh MÖNSTER 1. 10GRUPPEN 

5.GEOMETrI 9.SKEVA

23. ETIoPISKA VäVMÖNSTER 35. ThAILäNSK 

TEMPELKONST 4.LUFTIGHET 3.DUPLICErA
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SKISSER ÖVER VäGGARNA

FärDIG VäGG I SIN HELHET

Under hela processen har jag försökt tänka tillbaka på den bild jag för början hade i huvudet 

och hur det såg ut. Jag försökte att ta en paus under flera dagar ifrån formerna för att få titta på 

det med nya ögon. Till slut lät jag formerna ligga i fyrkantiga rutor som lappade över varandra. 

Vissa fick flyta ut över andra och andra fick skäras av för att ge plats åt formen bredvid. På så 

sätt skulle formerna även kunna spegla mitt sätt att se på mångfalden i samhället. Kulturer 

behöver varandra och påverkas av varandra. Dom är på samma gång influerade av varandra 

men även sina egna. Precis som värderingar. Helheten blev även lagom spretig och kaotiskt 

samtidigt som den hänger ihop fint och varje form får ta plats. 
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Projektets innehåll 
Tidigt i projektet bestämde jag att jag ville ha med en textbaserad del, som förklaring till mina 

mönster. Då ingenting i projektet ska vara nedtonat eller minimalistiskt bestämde jag att 

textdelen ska vara i en publikation som är överdrivet stor. Jag valde att trycka upp på tidnings-

papper för att koppla samma med att ämnet förs medialt. Dock fick publikationen ett mindre 

format än jag först tänkt. 

researchen från alla tidningsartiklar och sommartalen jag gjort, har jag använt som grund till 

en egen text som jag ville presentera i publikationen. 

INPIrATION TILL PUBLIKATIONEN

FÖRSTA SKISS På PUBLIKATIoN
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Text ur publikationen:
Det har talats om svensk form i Sverige.
Gillar vi lagom? Bör tyckas illa om ornament? 
Form får inte sticka ut. Form ska vara diskret. 

Det talas om den goda smaken.
Är detta unikt för Sverige? 
Form ska ha en funktion. Rätt sak på sin plats. 

Det talas om svenska värderingar i Sverige.
Gillar vi lagom? Bör tyckas illa om folk som tar plats? 
Folk får inte sticka ut. Folk ska vara normala. 

Det talas om den svenska modellen.
Är detta unikt för Sverige? 
Folk ska göra rätt för sig. Rätt sak på sin plats. 

Makthavare har sagt att de som hotar de svenska värderingarna är “de som inte gör rätt för sig”.

Men vad är då rätt? 

Vem bestämmer vad som är rätt?

Det talas om svenska värderingar som “rätt” ideal och något vi ska förhålla oss till.
Är svenska värderingar lite mer genomtänkta?
Det har talats mycket om svenska värderingar det senaste året. 
Men vad det syftats på, har sällan framkommit.

Det talas om svenska värderingar som något vi ska värna om.
Är allt som är av godo svenskt?
Vad händer när det talas om svenska värderingar? 
Det skapas automatiskt en motsats. Något blir till det sämre.

Det talas om svenska värderingar som snäppet bättre.
Och vad är då det sämre? 
Det blir det osvenska, det utländska. 

Det talas om svenska värderingar som något medborgare bör anpassas till.
Kan alla inom en landsgräns tycka likadant? Skapas det nu ett vi och dem?
Retoriken skapar en splittring.

Det talas om att svenska värderingar innefattar moral och plikt.
Är moral typiskt svenskt? Finns inte moral i andra kulturer? 
Retoriken har blivit hårdare.

Det talas om att svenska värderingar befinner sig i en kris.
Har det anammats ett annat språk?
Det börjar normaliseras ett tänk om de andra.

Hur ser ett samhälle ut som är inkluderande? En bild där vi inkluderar istället för att exkludera. 

En bild som skapar ett VI istället för vi och dem.

Samhällen behöver en bredd och MORE IS MORE.
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Texten ska fungera som kontrast till mina former. Det är en tanke jag haft med mig under hela 

projektets gång. De två delarna får inte blandas ihop. Publikationen har därför flera delar. Fram-

sidan är en textbaserad del med en enkel design som skiljer sig åt från allt annat i projektet. 

Texten är satt med typsnittet Sweden Sans. Ett typsnitt som beskrivs som Sveriges offentliga 

typsnitt9.. Insidan av publikationen visar mina former och fungerar som affisch. Baksidan på 

publikationen beskriver min tanke med projektet och kortfattat min process. Den sidan är satt 

med typsnittet Common sans. Ett typsnitt som leker med ordet ”common sense” och som 

automatiskt byter ut ordet ”Refugee” till ”Human”. Med syfte att uppmärksamma alla de 

människor som flyr krig och för att poängtera att det är en tillfällig status att vara flykting, och 

att vara en människa är permanent.10. 

Både som bakgrund till formerna på väggarna, på affischen har jag använt mig av färgen lila. 

Lila för att det inte är kopplat till någon partilogga i Sverige och för att det är en ovanlig färg på 

nationsflaggor. Vilket gör den känns neutral och passar bra i mitt projekt.

Jag har försökt göra research på maximaliskt form för att få inspiration och förstå i vilket 

sammanhang jag befinner mig i. Men inte fått fram så mycket information. Till exempel har 

Svenska Wikipedia inte ens en sida om det. Och den engelska är väldigt kort jämfört med om 

jag läser på om minimalistiskt form. 

Jag kom snart i min research in på Postmodernismen och fastnade för beskrivningen, ”En 

kultur uppbyggd av frågetecken.”11. Att vara kritisk och ifrågasättande är något vi måste vara. 

På något sätt gick det nu att sätta mitt projekt i ett sammanhang. Sammanhanget är i sig så 

självklar, att jag som lever i den postmoderna tiden har en filosofi som innehåller genusstudier 

och mångkulturalism. Detta inkludera mitt vardagliga tänk och mina arbeten överlag både på 

Konstfack och utanför Konstfack. Detta har jag även nu arbetat med.

Mitt mål har varit att i text och form visa det absurda i att exkludera människor. Jag har velat 

få fram en mångfald och en inkluderande form. Visualiserat på ett maximalt sätt, för att visa att 

en bredd i samhället och något att sträva efter. Formerna har jag velat få vara starka i sig 

samtidigt som dom tillsammans skapar en fulländad helhet. 

PUBLIKATION
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Resultat
Då jag från början hade en klar bild av hur utställningen skulle se ut var det bara att köra på. Det 

var inte så mycket som kunde ändras så jag satte igång att skriva ut mina tapeter och till 

utställningsveckorna bygga upp mina väggar till mitt rum. 

Det var otroligt kul att få se när formerna kom upp i så stor skala på väggarna. Jag hade 

tidigare enbart sett dom i sin helhet på skärm eller som testutskrifter. Jag hade även byggt ett 

tidningsställ som placerades i mitten av rummet till publikationen.
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När utställningen väl var igång, var det framförallt när jag berättade om processen hur jag tagit 

fram varje form som gjorde besökare intresserade. Många fråga, den då? Och den då? Och ville 

veta hur alla former var gjorda. 

Det var kul att det var min process som hamna i fokus. Därför är jag glad att jag valde att 

ta med den korta beskrivningen om processen i min publikation. I efterhand känner jag dock 

att jag hade kunde varit ännu tydligare med min process och visat upp delar ur min research i 

utställningen. Jag trodde att besökare skulle vara mer intresserade av resultatet och att 

processen var mer relevant för lärare och elever på min utbildning.

Det har varit kul att arbete med utställning som mål. Vilket har varit ett helt nytt sätt att 

arbeta för mig.
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Flera besökare har också velat gissa sig till vad ursprungsformen kommit ifrån. När detta hände 

gick det upp för mig hur lika många former faktiskt är varandra. Hur mönster från helt skilda 

platser i världen ändå påminde om varandra och hade likheter med varandra. Som en bekräftelse 

på att formerna faktiskt hör ihop och redan från början influerats av varandra.
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Diskussion
Det kan låta harmlöst att prata om Svenska värderingar. Vissa värderingar och beteenden är 

typiskt för Sverige, så kommer det alltid att vara. Värderingar kopplat till en kultur är inget 

konstigt, värderingar är varken nationella eller universala. Utan det blir rasistiskt och 

exkluderande att prata om det som det korrekta. Sveriges historia kommer heller inte att 

förändras av att människor från andra kulturer flyttar hit. Men de kommer att förändras under tid 

och med generationer. Dessutom delar vi alla inte samma värderingar enbart för att vi bor inom 

samma landsgräns. 

När det talas om Svenska värderingar känns det taget ur luften. Som att den som säger det, 

inte vet vad den vill få fram eller egentligen syftar på något annat. Lennart rendik, humanist och 

vänsterpartist, undrar ”[...] kan det vara så att traditioner och värderingar blandas ihop?”12. Det 

låter väldigt rimligt. Tradition är något annat, precis som kultur. Men dagens debatt för samtal 

om värderingar som att det vore traditioner. Samtidigt nämns begrepp som plikt, moral, tillit och 

kunskapshunger som svenska värderingar av Sveriges partiledare. Vilket enbart är absurt och 

känns tragikomiskt att tro att detta är unikt för dom som bor i Sverige. Detta får en att undra 

hur politikerna ser på människor från andra länder och kulturer. Men även hur dem ser på folk 

som redan bor i Sverige. Det ställer höga krav på oss. Ann Svensén och Martin Nihlgård från 

Individuell Människohjälp skriver ”Dagens politiska samtal riskerar att bidra till ökad främlings-

fientlighet och gynnar i längden de krafter som vill splittra. Det som sker när de etablerade 

partierna anammar ett språkbruk och en verklighetsbeskrivning som tidigare främst förknippats 

med främlingsfientliga partier är att det skapas ett avstånd mellan människor i vårt samhälle.”13.  

Syftet från politikerna är att försöka ena oss som redan bor i landet men dom anser att det har 

motsatt effekt. 

Vladan Lausevic, ordförande för EU-liberalerna säger att ”Bakom retoriken om svenska, 

ryska eller kinesiska värderingar finns en stark gemensam nämnare – nationalism med dess 

mytbildning. Saken är dock att nationella gränser inte är något filter för vilka värderingar som är 

rätt eller fel.”15. och ”Liknande retorik har under längre tid förekommit i ryssland. Vladimir Putin 

och hur han samt hans närmaste kollegor använder sig av retorik om ´traditionella ryska 

värderingar´. Det är sådan retorik som ryska nationalister använder sig av för att å ena sidan 

beskriva ryssland som ett ´traditionellt, kristet och familjeorienterat´ samhälle medan Europa 

utmålas som ett samhälle i förfall på grund av ´dekadens, homosexualitet och mångkultur´”.15.

Det är inte unikt för Sverige att tala om nationella värderingar. Det görs på fler håll över 

världen. Jag tänker bland annat på Trump i USA som vill värna om traditioner på ett väldigt 

konservativt sätt. Jag tror inte heller att svenska politiker skulle vilja föra samma retorik som 

Trump. Därför tycker jag att det är skrämande att Sveriges stadsminister svarat “ja” på frågan 

om han är nationalist.14. Det hade inte ansetts vara okej för bara några år sedan. retoriken 

närmar sig allt mer dom högerextremas politik och sätt att tala. Politikerna i Sverige närmar 

sig en retorik som andra nationer använder sig av som jag inte tror att dom inte skulle vilja 

förknippas med. 



22.

Käll- och litteraturförteckning

Tidningsartiklar: 
1. (Göteborgs posten 20160709, Grahn, Hinnfors, Gunilla, Moderaterna går högerut)

2. (Göteborgs posten 20160710, Nilsson, Owe, Blott Sverige svenska värderingar har)

6. (Aftonbladet 20160707, Jeppsson, Jonathan, Jimmie åkesson föreslår mer svensk folkdans på nationaldagen)

7. (Aftonbladet 20160606, Karlsson, Pär, M-ledaren: Svenska värderingar hotas)

12. (LT 20160727, rendik, Lennart, Vad är svenska värderingar?)

13. (Metro 20160912, Ann Svensén, Ann, Nihlgård, Martin, Sluta prata om “svenska värderingar”)

14. (Expressen 20160709, Jakobson, Hanna, året då alla ville prata om Sverige)

Övriga tidningsartiklar till projektet:
(Dagens Nyheter 20160818, Fried, Hédi, Svenska värderingar finns inte)

(Dagens Nyheter 20160713, Lindenfors, Patrik, Önsketänkande att svenska värderingar är universella)

(Expressen 20160805, Svensson, Britta, Svenska värderingar finns och de är starka)

(Svenska Dagbladet 20160114, Ludvigsson, Maria, Värderingar att vara stolta över)

(Sydsvenskan 6 juli 20160706, Fjellman, Elin, Svenska värderingar starkt tema under politikerveckan)

(Sydsvenskan 20160709, Lönnaeus, Olle, Kinberg Batra vill tvinga flyktingkvinnor att lära sig svenska)

(Göteborgs posten 20160810, Adaktusson, Lars, Våra värderingar bygger på kristna etik- och idéarvet)

(Svenska Dagbladet 20160606, Kinberg Batra, Anna, Norlén, Andreas, Svenska värderingar behöver försvaras)

(Sydsvenska 7 juli 20160707, Lönnaeus, Olle, Jimmie åkesson låter som om han vill starta kulturkrig)

Internetkälla: 
3. (http://www.svenskatal.se/20160706-ebba-busch-thor-almedalstal-2016/) 

4. (http://www.svenskatal.se/20160709-anna-kinberg-batra-almedalstal-2016/)

5. (http://www.svenskatal.se/20160705-stefan-lofven-almedalstal-2016/(

8. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Minoritetsspr%C3%A5k_i_Sverige)

9. (http://sweden.identitytool.com/buildingblocks/secondary-building-blocks-always-use)

10. (http://www.commonsans.com/)

11. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Postmodernism)

15. (http://www.frihetssmedjan.se/2016/06/vladan-lausevic-svenska-varderingar-existerar-bara-i-myterna/)

Övriga internetkällor till projektet:
(http://www.dagen.se/dokument/jimmie-akesson-gud-ar-en-uppsattning-normer-och-varderingar-1.92973)

(http://expo.se/2016/slangpolska-under-vapenhot_7129.html)

(https://feministisktperspektiv.se/2016/07/01/faran-med-att-knyta-varderingar-till-nationer/)

(https://www.svt.se/nyheter/inrikes/en-tavling-i-svenska-varderingar)

(http://fof.se/artikel/vissa-saker-ar-inte-forhandlingsbara)

(http://andreasjohanssonheino.blogspot.se/2011/01/svenska-varderingar-finns-dom.html


