
 

 

 

 

 

Värdegrunden 
 

Ett samhällsvirus 

Nationalencyklopedin definierar värdegrund som ”de grundläggande 

värderingar som formar en individs normer och handlingar”. Värde-

grunden handlar således inte i första hand om lagar – den är i stället 

en uppsättning informella regler och förhållningssätt. De är i högsta 

grad tidsbundna, även om tanken är att de ska vara generellt giltiga 

och tidlösa. De är vår tids version av att vara hel och ren, arbeta hårt, 

inte svära, frukta Gud och överheten samt bli vid sin läst. I ett för-

gånget Sverige kunde dessa enkla regler utgöra en nödvändig värde-

grund för dem som ville undvika fattighus och evig förbannelse. 

   Överallt i samhället talas det om vikten att ha rätt värdegrund. Sko-

lor, myndigheter, organisationer, fack- och idrottsföreningar, studie-

förbund, institutioner, offentliga verksamheter och privata företag 

skapar sina egna värdegrunder för elever, anställda, medlemmar, 

kunder eller ”brukare”. Listan kan göras hur lång som helst.  

   En sökning i Mediearkivet/Retriever, Nordens största digitala medie-

arkiv, ger en enda träff år 1992. År 2000 hade siffran stigit till 248 

träffar och under 2013 nämndes ordet värdegrund 2.773 gånger i 

svensk dagspress. Tar vi hela perioden, 1992 till 2013 så ger det mer 

än 16.000 träffar.     

   Signaturen El Capitano skrev på internetforumet Flashback, en av 

Sveriges mest välbesökta sajter: 

 

 



 

 

 

2 

Idag känns det som om värdegrunden är något slags substitut för riktiga 

grundlagar för PK-journalisten. Alltså någon slags samling övergripande åsik-

ter och värderingar som är rätta och riktiga och som folk därmed per auto-

matik ska rätta sig efter – typ feminism är bra. /…/ Är det rent av en totalitär 

eller antidemokratisk samhällssyn att försöka skapa absoluta sanningar på 

det här sättet? Och var kommer denna idé av värdegrund ifrån, från bör-

jan?
1
 

 

Värdegrunderna må variera i sin ordalydelse, men har det gemensamt 

att de i grunden hyllar mångfald, jämställdhet och allas lika värde 

samt vill motverka diskriminering av grupper som anses utsatta. Som 

vi ska se har värdegrunderna i sin förlängning också medverkat till att 

upplösa gränser och normer, exempelvis för vad som ska betraktas 

som kön eller ett folk. Frågan, som följer i värdegrundsarbetets köl-

vatten, är om styrande politiker, lärare och chefer i ett demokratiskt 

samhälle kan och bör ta sig rätten att fostra medborgarna till att leva 

efter normer som de själva stakat ut? Är det inte vars och ens rättig-

het att själv få avgöra om man vill ha en värdegrund – och i så fall 

också bestämma hur den ska se ut?  

   Vi har gått igenom ett par hundra artiklar i pressen om värdegrund, 

mellan december 2013 och mars 2014. Det som är gemensamt för 

dessa är att värdegrundsbegreppet nästan uteslutande används i ett 

positivt syfte. Värdegrund är något eftersträvansvärt, något som höjer 

den allmänna moralen, är sammanhållande och står i det godas 

tjänst. Det gäller bara att få ”alla med på tåget”, att få dem att ”gå åt 

samma håll” och bli goda medarbetare, med värdegrunden som led-

stjärna. Finns det kritik så handlar den mest om att värdegrunden 

måste bli ännu mer framträdande, eftersom det finns människor som 

kan ha blivit kränkta av en bristande värdegrund, från ansvarigt håll.  

   Värdegrunden började som ett skolprojekt för 20 år sedan. I dag är  

 

                                                      

 
1 https://www.flashback.org/t2285969 

https://www.flashback.org/t2285969
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det närmast att likna vid ett virus, med förmåga att sig in överallt i 

samhället. Värdegrunden har blivit ”Ein Mädchen für alles”.  

 

Axplock 

På DN:s insändarsida jämför en läsare i en sorgsen och lätt idealiserad 

ton Nelson Mandelas värdegrund med våra riksdagsledamöters. Det 

hela är en fråga om människosyn, menar hon. Till skillnad från Man-

dela uppfattas våra politiker ofta ”som en elit som gör karriär i parla-

mentet med speciella privilegier”. Så fungerade inte Mandela:  

 

Hans politiska liv var ingen karriär. Och han visste att idéer och fina ord om 

värdegrunder, måste fungera i praktiken, att det aldrig blir äkta om man inte 

gör det man säger. /…/ 

   Varsågoda, nu är det upp till er, alla ni politiker med era goda värdegrun-

der. Ni kan också göra de val som Nelson Mandela gjorde. Det råder en oba-

lans mellan de materiella utbuden och de själsliga behoven i Sverige, vi mår 

inte så bra av det.
2
 

 

Efter att ha arbetat i skolans värld i 40 år undrar signaturen ”Pension-

är, oftast glad, ibland bedrövad” i samma tonläge vad man ska göra 

när det inte längre finns kristna värderingar bland de unga. I en in-

sändare i Jönköpings-Posten skriver han att eftersom så få konfirme-

rar sig kan man kanske ”ändå ha det tio budorden som värdegrund”. 

Logiken kanske haltar men att uppsåtet är gott behöver vi inte tvivla 

på.3  

   Studieförbundet ABF i Luleå vill i stället använda värdegrunden för 

att bedriva samma klasskamp som man gjorde i arbetarrörelsens 

barndom. ABF grundades 1912, men nu är det andra villkor som gäl-

ler på barrikaderna: 

                                                      

 
2 Skriv i DN 2014.03.04 
3 Jönköpings-Posten 2014-03-01, s. 35 
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Vi står på samma värdegrund som förr men samhället ser annorlunda ut. För 

vem är arbetarklass idag? Förr kanske det var gruvarbetarna man kämpade 

för, idag är arbetarklassen en annan. Nyanlända svenskar exempelvis är det 

jätteviktigt att vi ger en självkänsla, ett språk och ett nätverk, säger verk-

samhetsledaren Madelene Hansson.
4
 

 

Vart fjärde barn inom idrotten lär vara kränkt och mobbningen i sko-

lorna kräver ett bättre värdegrundsarbete, vilket också gäller omsorg 

om äldre. Ska man komma till rätta med allt från nätmobbning till 

svartjobb inom byggbranschen, nog krävs det först en värdegrund att 

utgå ifrån. 

   Personal inom hemtjänsten i Vimmerby tvingas att byta lokaler och 

känner sig satta på undantag när de måste arbeta på små och slitna 

utrymmen. Det gör arbetet mer stressigt och ogenomtänkt, vilket går 

ut över dem som de har omsorg om. De riktar sig till kommunpoliti-

kerna i en appell: 

 

Ta vår oro på allvar när vi säger att vi är rädda för att våra brukare kan 

komma att drabbas i längden. Visa att ni stöttar personalen genom att inte 

ge oss sämre förutsättningar och skapa mer stress och oro i en redan stres-

sad och pressad arbetsmiljö. Ni pratar så fint om värdegrund och KASAM för 

brukare och personal. Var passar det in i bilden?
5
 

 

Inför julen 2013 frågade krönikören Daniel Braw i tidningen Barome-

tern om värdegrunden för prostituerade. Utbudet av sex på nätet har 

exploderat, många gånger med unga människor inblandade, påstod 

han.  

 

                                                      

 
4 Extra Luleå 2014-03-20, s 4-5 
5 Vimmerby Tidning 2014-03-15. Enligt Wikipedia har begreppet KASAM tre delkomponenter. 
En grundläggande upplevelse av att det som sker i och utanför individen är förutsägbart, begrip-

ligt och strukturerat (begriplighet) och att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga 

(hanterbarhet) samt att livets utmaningar är värda att investera sitt engagemang i (meningsfull-
het). 
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Det finns i dag knappt en verksamhet som inte har en värdegrund där de 

talas om alla människors lika värde. Men genomslaget för alla dessa värde-

grunder tycks klart begränsat. Det bevisas inte minst av den utbredda sex-

handeln, som bygger på föreställningen att somliga människor inte har nå-

got värde alls utan bara ett pris.
6
 

 

”Två systrar och deras mamma utgör en storhjärtad trio”, meddelar 

lokaltidningen Norra Skåne. Tillsammans driver de föreningen ”Miss 

Mjau” som efterlyser en gemensam värdegrund som även omfattar 

hemlösa katter. Cirka 100.000 herrelösa katter driver varje år vind för 

våg i Sverige, övergivna av sina ägare. Många eldsjälar sätter därför 

ut mat och värmeboxar åt katterna, som lever tillsammans i små ko-

lonier. 

 

Vår värdegrund är att man I stället för att döda katterna ska kontrollera ko-

lonierna, förklarar Miss Mjau.
7
 

  

Värdegrund eller grundlag? 

Värdegrunden är som seriefiguren Fantomen, som finns överallt och 

ingenstans i djungeln. I Sverige har den fått en sådan framträdande 

betydelse att frågan är om den är på väg att ersätta grundlagen. 

Samtidigt som det är mycket luddigheter kring begreppet, griper vär-

degrunden in ytterst konkret och reglerar ramarna för våra dagliga liv.  

   Naturligtvis måste också regeringen ta värdegrundsarbetet på 

största allvar och den har därför inom regeringskansliet tillsatt en vär-

degrundsdelegation, som har till uppgift att verka för en gemensam 

statlig värdegrund.8 ”Den gemensamma värdegrunden för de statsan-

ställda”, heter det i det styrdokument som riktar sig till de cirka 

250.000 personer, som livnär sig på statens kaka. Men snarare än att  

 

                                                      

 
6 http://www.barometern.se/kronika/allvarligt-talat%284072752%29.gm 
7 Norra Skåne 2014-01-11, s 10-11 ”De räddar kattliv” 
8 http://www.vardegrundsdelegationen.se/ 

http://www.vardegrundsdelegationen.se/
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ge några närmare upplysningar om vilka värderingar som ska prägla 

tjänsteutövandet, sammanfattar promemorian de lagliga ramar som 

en statsanställd har att hålla sig till. På det sättet blir instruktionerna 

strikta och formella, samtidigt som det är fritt fram för subjektiva 

tolkningar. 

   Värdegrunden bör ha en tydlig koppling till hur avsändaren vill att 

det egna varumärket för verksamheten ska uppfattas, såväl internt 

som externt. Därför kan det vara svårt att hitta träffande beskrivning-

ar som gör att alla parter känner igen sig. Till och med de som är 

proffs på området kan ha svårt att fylla värdegrunden med ett verkligt 

innehåll. Ett konsultföretag fastnade för följande formulering: ”Vår 

värdegrund – att skapa livskraft genom samspel och helhetssyn – sät-

ter människan i centrum och bygger på gruppens kraft”. Färgkoncer-

nen Akzo Nobel låter varje år en internationell expertgrupp bestämma 

vilka färger som ska gälla det kommande året. ”Årets huvudfärg blev 

en blågrön nyans som sägs utstråla lugn och stabilitet, och årets vär-

degrund döptes till ”potential” eller ”öppna för nya möjligheter”, rap-

porterar tidningen Nordost. Svenska Basketbollförbundets värdegrund 

under den stolta devisen ”Tillsammans för Svensk Baskets bästa” lik-

nar mest en kampanj: ”Passion, glädje och nyfikenhet, hög kompe-

tensnivå, rent spel i allt vi gör. Demokrati och delaktighet.”  

   Det är tveksamt om amerikanen Ken Brown stämmer in i den kören, 

efter att ha blivit sparkad av Jämtland Basket för att ha brutit mot 

östersundsklubbens värdegrund. Ingen i klubbledningen vill emellertid 

berätta vad det rör sig om, förtäljer Östersunds-Posten.9 

   Arbetsförmedlingen spelar inte basket och är därför mer återhåll-

sam, men sjunger på samma värdegrundsvers: ”Demokrati, positiv 

människosyn, enhetlighet, rättssäkerhet och effektivitet.”  

   Är man sedan så framgångsrik som skiddrottningen Charlotte Kalla 

kan man få en flygplats uppkallad efter sig. Pajala flygplats går nu-

mera under namnet ”Kalla International Airport”. Kommunen anser sig 

                                                      

 
9 http://op.se/sport/1.6952532-brown-avskedas-fran-jamtland-basket 

http://op.se/sport/1.6952532-brown-avskedas-fran-jamtland-basket


 

 

 

7 

ha en gemensam värdegrund med den flerfaldiga OS-medaljören: 

”Driv, sisu, karaktär, stolthet, närhet och frihet.”10 

   Zlatan Ibrahimović fick däremot inte några värdegrundspoäng på 

sitt pluskonto, efter att ha uttalat sig raljant om svensk damfotbolls 

kapacitet. Inte ens en fixstjärna går säker när en mediestorm bryter 

ut. Har man sagt ”Hur fan kan du jämföra en damprestation med en 

herrprestation?” så utmanas hela värdegrundsskalan i Sverige. 

Svenska Spel, som är svensk fotbolls huvudsponsor var först ut med 

att såga Zlatans uttalande, tätt följd av damlandslagets förbunds-

kapten Pia Sundhage, som beklagade landslagskaptenens värdegrund. 

Den som, förmodligen omedvetet, belyste värdegrundens märkliga 

särställning i förhållande till yttrandefriheten i svenskt samhällsliv var 

damlaget LdB Malmös guldtränare Jonas Eidervall. Med utgångspunkt 

från diverse värdegrundsdokument, som svensk fotboll antagit, upp-

rördes han över att Svenska fotbollsförbundet inte tillräckligt kraftfullt 

talat ur skägget: 

 

Att inte förbundet klart och tydligt går ut och deklarerar sin ställning i frågan 

är obegripligt. I stället fastnar de i en diskussion där man blandar ihop ytt-

randefrihet och värdegrund. Yttrandefriheten är allas rättighet, men vad 

händer när det som sägs inte harmoniserar med eller går rakt emot den 

egna värdegrunden? Den frågan lämnas fortfarande obesvarad, säger Eide-

vall till SportExpressen.se.
11

 

 

Ja, vad händer när yttrandefriheten kolliderar med värdegrunden? 

Den frågan skulle vi gärna vilja ha besvarad, eftersom det inte handlar 

om damlandslagets kapacitet utan om demokratins livsnerv. 

 

 

 

                                                      

 
10 http://st.nu/sport/lokalt/1.6920140-kalla-far-egen-flygplats 
11 http://www.expressen.se/sport/fotboll/landslaget/karl-erik-nilsson-om-ibrahimovics-utspel/ 

 

http://st.nu/sport/lokalt/1.6920140-kalla-far-egen-flygplats
http://www.expressen.se/sport/fotboll/landslaget/karl-erik-nilsson-om-ibrahimovics-utspel/
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Röda korset i Falun  

En dag i skiftet mellan mars och april 2014 besökte Daban Ibrahim 

Röda korset i Falun och inledde en diskussion om invandring med 

Gullvi, en 71-årig oavlönad Röda korset-medarbetare.12 Med sin mobil-

telefon smygfilmade han en del av samtalet. Där säger medarbetaren:  

  

-      Jag tycker att vi ska hjälpa er där ni är. 

-      Inte här i Sverige? 

-      Nej. /…/ Men jag menar, arbetslösheten blir ju inte mindre ju fler ung-

domar vi tar in. Förstår du det? Det är ju ingen lösning för oss, när vi har 

sådan hög ungdomsarbetslöshet själva. 

-      Så vad tycker du? 

-      Jag tycker att vi ska hjälpa våra egna ungdomar i första hand. 

 

Av Daban Ibrahims aggressiva tonfall att döma var meningsutbytet 

och filmningen ingen slump. Han lägger ut filmen på Facebook och 

skriver ”kolla hur ond och skamlös, hjärtlöst äckligt hon uttryckte sig”. 

Kollar man upp Daban Ibrahim visar det sig att han, trots att han bara 

är 23 år, hunnit med att bli dömd för olaga hot, olaga intrång, grov 

stöld, hot mot tjänsteman samt förgripelse mot tjänsteman. Rollerna 

som ond respektive god ter sig minst sagt problematiska när man får 

kännedom om Daban Ibrhims kriminella meritlista. Eller kanske ändå 

inte:    

 

Det spelar naturligtvis ingen roll ifall Daban Ibrahim skulle ha begått ett-

hundra grova brott. I dagens politiska och mediala dramaturgi är rollerna 

gjutna i betong. Daban Ibrahim är det självklara Offret, och den ideellt arbe-

tande pensionären Gullvi är Den Onda. Rollfördelningen är intressant och 

ingalunda slumpmässig. Vi kan känna oss alldeles trygga i att den är upp-

gjord på högsta nivå. Daban Ibrahim har gjort precis som man ska göra i ett 

angiverisamhälle: han har i smyg filmat en ovetande person för att sedan 

                                                      

 
12 Namnet fingerat 
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ange henne. Intrycket när man lyssnar på det inspelade samtalet är att 

Daban Ibrahim har velat gillra en fälla.
13

 

  

Filmen väckte starka känslor inom Röda korset. Omgående begav sig 

två personer från den centrala organisationen till Falun för att mini-

mera skadan. De satte i möte med den lokala kretsen, medarbetaren 

och Daban. Detta ledde till att medarbetaren på egen begäran skildes 

från upp alla uppdrag i organisationen. 

 

– De här aktiva åsikterna är inte förenliga med vår värdegrund, sa Marcuz 

Haile, som bland annat är projektledare för Röda korsets interna arbete med 

värdegrundsfrågor. 

– Vad som leder fram till situationen är lite ord mot ord. Men det vi hör på 

filmen är tillräckligt. Det finns inget att försvara, det är inte okej. Jag är skit-

ledsen för det som hände. 

Vad är det i filmen som inte är förenligt med Röda korsets värdegrund? 

– Man kan tolka det som sker på olika sätt. Det jag personligen blir irriterad 

på är uppdelningen mellan "vi och dom", säger han. 

Nu hoppas man kunna inleda ett samarbete med Daban lokalt – och att cen-

tralorganisationen kan få använda sig av hans film internt. 

– Jag tappar inte hoppet bara för att någon har sagt så här, säger Daban 

Ibrahim. 

– Vi ber om ursäkt å Röda korsets vägnar, men samtidigt: det här är inte 

Röda korset, säger Marcuz Haile.
14

 

    

Röda korset och Dalarnas tidning, som omedelbart solidariserade sig 

med Röda korset, utlöste en bloggstorm av sällan skådat slag. Kom-

mentatorsfälten fylldes med rasande kommentarer från läsare som 

ställde sig på Röda Kors-medarbetarens sida. Hennes hem fylldes med 

blommor. Röda korsets hemsida slogs ut i en överbelastningsattack. 

                                                      

 
13 http://snaphanen.dk/2014/04/27/sondagskronika-angiverisamhallet/ 
14 http://www.dt.se/nyheter/falun/1.7041586-roda-korset-skakat-av-natfilm 
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Det rådde aldrig någon tvekan om var svenska folkets solidaritet låg. 

En anonym kommentar på Facebook under rubriken ”Det totala över-

vakningssamhället”:  

 

Är det det här vi vill ha? I Nazityskland kunde man göra sig av med männi-

skor man ogillade genom att ange dem som judevänner. I USA gjorde man 

människor till sociala parias genom att ange dem som kommunister. I Östeu-

ropa var det ideologiska angivarsamhället så utbrett att t.o.m. familjemed-

lemmar angav varandra. Den ständiga rädslan för att säga något förfluget 

ord i fel sammanhang, för fel öron. Den ständiga rädslan för det offentliga 

samhällets repressalier. Utfrysningarna. Jag vet, för mina släktingar var där. 

 Är det detta samhälle vi vill ha i Sverige 2014? Ett samhälle där människor 

spelar in varandra i hemlighet för att kunna ange den som kan tänkas säga 

något som inte behagar? Där den ska straffas, som i ett privat samtal säger 

att svenskar borde prioritera sina egna ungdomar först, och hjälpa andra 

efter förmåga sen. Där utrikes födda människor kan ange etniska svenskar 

som är oroliga över sina egna barns framtid? 

 

Osäkrar draveldetektorn 

Akademikerförbundet SSR, som bland annat är socionomernas fack, 

har valt ”demokrati, öppenhet och lyhördhet och kollektivets styrka” 

till sin värdegrund. När föräldrar och personal inom förskolan i Vet-

landa skulle välja mellan 31 olika värdegrundsbegrepp så blev valet i 

nämnd ordning: ”trygghet, respekt och empati.” Inför media lovade 

skidlandslagets sportchef bättring med värdegrundsarbetet efter att 

en snowboardstjärna skrivit opassande saker till journalister och 

postat bilder på lättklädda kvinnor på sitt instagramkonto. När värde-

grundskarameller dök upp i Malmö fick Dagens Nyheters kulturchef 

Björn Wiman spader på allt som rör värdegrundsarbete och skrev: 

 

Då och då dyker det upp en nyhet som får en att gapa, också bokstavligen. I 

veckan rapporterade Sydsvenskan om hur Malmö stad ska skicka ut kara-

meller till sina anställda, märkta med stadens ”värdeord”. Karamellen ”krea-

tivitet” är orange och smakar hallon, ”respekt” smakar päron, ”engage-
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mang” mintchoklad och så vidare. Tillsammans är karamellerna tänkta att 

bilda en bas för Malmö stads nya ”värdegrundsarbete”. 

   ”Värdegrundsarbete”, ja – närhelst det ordet dyker upp bör man osäkra sin 

draveldetektor.
15

 

 

Inom polisen är ”värdegrundssamordnare” numera en tjänstetitel, 

men frågan är om det hjälper. Högre upp i hierarkin prisas det interna 

värdegrundsarbetet, men ute på fältet är tonen många gånger minst 

sagt skeptisk. Hösten 2013 rapporterar DN under rubriken ”Polisens 

värdegrundsarbete döms ut”: 

 

Svensk polis har satsat miljontals kronor på att ta fram en gemensam värde-

grund. Men ingen vet vad den har gett för resultat i det dagliga polisarbetet. 

Kritikerna menar att projektet mest har syftat till att polera polisens image. 

Engagerade, effektiva och tillgängliga. Dessa tre ord representerar polisens 

värdegrund. Det tog landets högsta polischefer och inhyrda konsulter när-

mare två år att mejsla fram.
16

 

 

Är värdegrunden i praktiken så pass tvingande att den kan övertrumfa 

lagen? 2010 avskedades en polisman för att på sin privata blogg ha 

uttryckt åsikter som hans chefer inte tyckte var förenliga med kårens 

värdegrund. Facket gick till Arbetsdomstolen med motiveringen att 

mannen endast utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. Ar-

betsdomstolen gick på samma linje, ogiltigförklarade avskedandet, 

och menade att en myndighet ”i regel inte kan ingripa mot en anställd 

om den genom att utnyttja sina grundlagsfästa fri- och rättigheter inte 

förorsakat störningar i verksamheten eller skadat myndighetens anse-

ende och allmänhetens förtroende för myndigheten”.17 

                                                      

 
15 http://www.dn.se/kultur-noje/wiman-nar-jag-hor-ordet-vardegrund-osakrar-jag-min-

draveldetektor/ 
16 http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisens-vardegrundsarbete-doms-ut/ 
17 http://www.arbetsgivarverket.se/nyheter-press/nyhetsbrev/arbetsgivarverket-

informerar/2011/ad-dom-om-avskedande-av-polisinspektor-som-bloggat-om-polisen-pa-sin-
fritid/ 

http://www.dn.se/kultur-noje/wiman-nar-jag-hor-ordet-vardegrund-osakrar-jag-min-draveldetektor/
http://www.dn.se/kultur-noje/wiman-nar-jag-hor-ordet-vardegrund-osakrar-jag-min-draveldetektor/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisens-vardegrundsarbete-doms-ut/
http://www.arbetsgivarverket.se/nyheter-press/nyhetsbrev/arbetsgivarverket-informerar/2011/ad-dom-om-avskedande-av-polisinspektor-som-bloggat-om-polisen-pa-sin-fritid/
http://www.arbetsgivarverket.se/nyheter-press/nyhetsbrev/arbetsgivarverket-informerar/2011/ad-dom-om-avskedande-av-polisinspektor-som-bloggat-om-polisen-pa-sin-fritid/
http://www.arbetsgivarverket.se/nyheter-press/nyhetsbrev/arbetsgivarverket-informerar/2011/ad-dom-om-avskedande-av-polisinspektor-som-bloggat-om-polisen-pa-sin-fritid/
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Försvaret ändrar uppförandekod 

Förvarsmaktens värdegrund innehåller alla människors lika värde, 

rättvisa och jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Försvars-

makten förtydligar:  

 

För att göra värdegrunden lättare att använda i vardagliga situationer om-

sätts den i etiska riktlinjer, handlingsregler och uppförandekoder som tar 

hänsyn till varje specifikt uppdrag och lokala kulturella förhållanden.  

 

Värdegrunden har dessutom koncentrerats i tre värdeord: öppenhet, 

resultat, ansvar. Emellertid jämställer försvaret värdegrund och lagar 

när det gäller att villkora för sina anställda vad som är acceptabelt 

beteende även på fritiden: 

 

Det går till exempel inte att aktivt arbeta för en ökad mångfald i Försvars-

makten och samtidigt ge uttryck för antidemokratiska värderingar eller an-

nat som strider mot lag, förordning eller värdegrund. Trovärdigheten skulle 

bli lidande, inte bara för medarbetaren själv utan för hela Försvarsmakten. 

Att se mångfald som en tillgång ingår i uppförandekoden och innebär att 

Försvarsmakten tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier 

och brottslighet som korruption, sexhandel eller övergrepp.
18

  

 

I november 2013 uppmärksammades att uppförandekoden inte tillät 

att anställda inom förvarsmakten engagerade sig i invandringskritiska 

sammanhang. Då stod det nämligen så här: 

 

Det går till exempel inte att i sin tjänst skriva under på att mångfald på en 

arbetsplats är en tillgång och något man vill främja och verka för, för att se-

dan engagera sig mot invandring på fritiden. Trovärdigheten skulle bli li-

dande, inte bara för medarbetaren själv utan för hela Försvarsmakten. 

                                                      

 
18 http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vara-varderingar/var-uppforandekod/ 

 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vara-varderingar/var-uppforandekod/
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Efter att alternativa medier på nätet reagerat starkt och påpekat att 

en sådan värdegrund inte är förenlig med demokratiska fri- och rät-

tigheter drog försvaret tillbaka sin formulering med ursäkten att det 

var ett olycksfall i arbetet. 

   Men värdegrundsbegreppet är töjbart och kan också plockas fram 

som kaninen ur trollkarlens hatt när det passar. Lördagen den 26 april 

2014 kunde man läsa följande TT-notis i Dagens Nyheter:  

 

Det går inte att ha uppdrag i Polisförbundet samtidigt som man är aktiv sve-

rigedemokrat, enligt ett dokument som facket har skickat ut i organisation-

en. 

   ”Sverigedemokraterna skiljer sig från övriga riksdagspartier genom att de-

ras politik och deras förslag ständigt har sin udd riktad mot invandring och 

invandrare. Deras politik speglar därmed en människosyn som står i direkt 

motsats till Polisförbundets grundläggande värderingar”, skriver förbundet i 

ett meddelande. 

 

Mantrat ”Allas lika värde”    

Begrepp som ”mångfald” och ”allas lika värde” går hand i hand. De är 

knutna till värdegrundsbegreppet ”likabehandling”, som förekommer i 

Europaparlamentets råd och direktiv till EU:s medlemsstater. Likabe-

handling ligger till grund för att ge så kallade tredjelandsmedborgare 

(de som kommer från länder utanför EU/EES) lika lagliga rättigheter 

och lika stora tillgångar till den skattefinansierade välfärden som 

svenska medborgare. Med EU-parlamentet i ryggen fortsätter rege-

ringen, utifrån uppfattningen att alla människor har lika värde, att ge-

neröst dela ut förmåner till människor från hela världen. Exemplen 

flödar. I slutet av mars 2014 beslutas om 1,8 nya miljarder som ska få 

nyanlända elever att prestera bättre i skolan. Bara några dagar tidi-

gare kom en regeringsproposition som ger alla tredjelandsmedborgare 

med uppehållstillstånd lika rättigheter vad gäller sjuk- och aktivitetser-

sättning, även om de är arbetsoförmögna vid hitkomsten.  
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Förslaget innebär att det inte längre ska krävas viss bosättningstid i Sverige 

för personer som inte är svenska medborgare vid beräkning av försäkrings-

tid för rätt till sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning för 

dem vars försäkringsfall inträffat före det år de fyllde 18 år.
19

 

 

Så här fortsätter det dag efter dag med ”allas lika värde” som besvär-

jelse. Vi undrar om denna likabehandling verkligen gör skäl för sitt 

namn? Allas lika värde? Utom möjligen skattebetalarnas då. Det är ju 

dessa som i en allt ökad utsträckning ska finansiera förmåner och lev-

nadsstandard för människor som aldrig själva har betalat en skatte-

krona i Sverige.  

   Vad händer i en skattefinansierad välfärdsstat när medborgarna får 

allt mindre tillbaka för de pålagor som de utsätts för? Hur länge kan 

ett sådant samhällskontrakt bestå?  

 

Generaldirektören kräks 

DO har slagit fast att det är den egna upplevelsen som är avgörande 

för hur diskrimineringskriterierna kön, etnicitet, religion, ålder, funk-

tionshinder och sexuell läggning ska behandlas. Alla dessa emanerar 

från värdegrunden om allas lika värde. Fältet blir därmed öppet för ett 

subjektivt tyckande på alla nivåer. Det blir dubbel diskriminering att 

ropa ”djävla kärring” eftersom invektivet nämner både kön och ålder. 

Och om till exempel en sverigedemokrat inte anses respektera allas 

lika värde och därför, till skillnad från representanter från de övriga 

riksdagspartierna inte får tala på skolans presentation av de politiska 

ungdomsförbunden eller på transportfackets möte, är denne politiker 

därmed inte heller lika mycket värd som de övriga. När SD i februari 

2014 gav sig ut på arbetsplatserna i något som liknade valrörelsens 

början, riktade de in sig på traditionella socialdemokratiska fästen, 

vilket ledde till att fackföreningarnas ledare slog tillbaka med värde-

                                                      

 
19 Prop. 2013/14:153, http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/53/75/ccddf8e9.pdf  

 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/53/75/ccddf8e9.pdf
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grunden som redskap, fast nu med en annan formulering. Partileda-

ren Jimmie Åkessons första stopp på Volvo i Eskilstuna stred enligt 

facket mot ”kärnvärdet mångfald”. Den lokala klubbordföranden för-

tydligade att besöket borde ha stoppats med hänsyn till att SD inte 

lever upp till värdegrundsbegreppet om allas lika värde.20 

  Samma sak säger rektorn vid Kastanjeskolan i Tomelilla i april 2011 

till Sydsvenska Dagbladets dåvarande reporter Niklas Orrenius. 

 

I Kastanjeskolans skolval i höstas vann Sverigedemokraterna med 31 procent 

av rösterna. Rektor Mats Wermelin är bekymrad över att ett tydligt antimus-

limskt parti blev störst på hans skola. 

   – SD:s sätt att tala om muslimer är inte förenligt med den demokratiska 

värdegrund vi vill förmedla.
21

 

 

I det offentliga samtalet är det just med SD som värdegrundsbegrep-

pet regelbundet krockar. Det medför till exempel att höga statliga 

chefer i samhället går utanför den opartiskhet och neutralitet som ti-

digare har varit en outtalad ledstjärna. Jimmie Åkesson berättade i 

SVT Debatt i slutet av februari 2014 att hans barndomsupplevelser 

präglades av att det plötsligt kom många invandrarbarn till det bo-

stadsområde i Sölvesborg där han växte upp med sin mamma, vilket 

medförde konflikter som var obehagliga för honom. Då kunde inte 

Försäkringskassans generaldirektör Dan Elisasson hålla tillbaka sina 

egna impulser. Han tweetade på myndighetens hemsida: ”Normalt  

håller jag mig till socialförsäkringen. Men J Åkesson i Debatt gör att 

jag kräks!”  

   För detta JO-anmäldes han av några privatpersoner och i sociala 

medier startade en diskussion med krav på Dan Eliassons avgång. 

Sparken var också vad Åkesson krävde, med hänvisning till att Elias-

                                                      

 
20 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sd-besok-uppror-fackklubb_8997296.svd 
21 http://www.sydsvenskan.se/sverige/stenen-i-ryggen-blev-droppen/ 

 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sd-besok-uppror-fackklubb_8997296.svd
http://www.sydsvenskan.se/sverige/stenen-i-ryggen-blev-droppen/
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son ”använder myndighetens egen kanal till detta”.  

   En generaldirektör är underordnad de folkvalda och i svensk tradi-

tion har det inte ingått att sådana chefer ska göra värderingar av riks-

dagspolitikers kapacitet. Emellertid har detta urholkats med värde-

grundens hjälp och därför uppfattar säkert Dan Eliasson att han inför 

valrörelsens upptakt kan gå in och uttala sina antipatier inför öppen 

ridå och inkassera applåder för det. Innan värdegrundsbegreppet slog 

igenom på bred front i hela samhället hade något sådant varit otänk-

bart.  

   Vi anser att detta är ett av flera tydliga exempel på att myndighets-

chefer och andra högt uppsatta personer på samhällstegen allt oftare 

lämpar en objektiv hållning över bord och offentligt luftar sina egna 

värderingar för att visa att de tillhör ”de godas” läger, att de är solida-

riska med elitens planer på en mångkulturell värld. Eliassons reaktion 

när han intervjuas av Aftonbladet visar också på att han lever i en 

omgivning av åsiktsfränder och likasinnade.  

 

Jag upplever ett monumentalt stöd från hela omvärlden, personal, kompi-

sar, politiker, jag är helt överväldigad över alla som hört av sig, säger han.
22

 

 

Eliten saknar kontakt med den stora del av befolkningen som inte 

upplever verkligheten på samma sätt. Kanske är det inte en tillfällig-

het att Dan Eliasson under många år varit en omstridd generaldirektör 

på Migrationsverket och aktiv i att öppna Sveriges gränser på ett 

närmast kravlöst sätt, med utlänningslagen som redskap. Mycket rik-

tigt motiverar Dan Eliasson sitt uttalande med att han ”varje dag står 

upp för människors lika värde” och att han har rätt att säga ifrån ”när 

bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde 

kommer in i mitt vardagsrum”. Dan Eliasson ångrar sig inte utan går i 

stället ett steg längre när Svenska Dagbladets reporter frågar: 

 

                                                      

 
22 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18454352.ab 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18454352.ab
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Men Jimmie Åkesson sitter i riksdagen och i teorin skulle han kunna hamna i 

regeringsställning. Kan inte sådana här uttalanden bli problematiska då? 

- Den dagen, den stora, stora sorgen. 

Vad menar du med det? 

- Jag tror att du förstår vad jag menar med det.
23 

 

Professorn i praktisk filosofi, Per Bauhn, slog huvudet på spiken när 

det gäller att värdera generaldirektörens svåra matsmätningsproblem. 

På SvD Brännpunkt skrev han att Dan Eliasson borde ha fått någon 

form av tillrättavisning för sina offentligt otyglade kräkreflexer. Under 

rubriken ”Inget klotterplank för generaldirektörer” menade Bauhn att 

det är talande för debatten att en hög chef använder sina spykänslor i 

stället för sina tankar som argument. Eftersom SD är ”onda” är det 

tydligen legitimt att kasta sådana hämningar över bord. Per Bauhn 

påminner om att den sverigedemokratiske riksdagsmannen Kent 

Ekeroth blev av med sin praktikplats på svenska ambassaden i Tel 

Aviv 2006 på grund av sitt privata bloggande och medlemskapet i en 

rörelse som, enligt ambassadören, ”samtliga svenska riksdagspartier 

anser är odemokratisk och främlingsfientlig”.24   

   Yttrandefriheten omfattar förvisso även höga statliga chefer: ”ver-

kens hemsidor ska informera om gällande lagar och regler, inte 

vara ett klotterplank för generaldirektörer med otyglade behov att 

synas i det offentliga rummet”, skriver Per Bauhn och fortsätter: 

 

När han twittrar om den påfrestning åsynen av Åkesson medför för hans 

matsmältningsorgan så gör han det på Försäkringskassans hemsida. Därmed 

blandar han samman rollen som åsiktsfylld medborgare med rollen som fö-

reträdare för ett statligt verk.
25

   

                                                      

 
23 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kraks-utspelet_3318172.svd?sidan=3 

http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2563901 
24 Sydsvenskan 30.10.2006 
25 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/inget-klotterplank-for-generaldirektorer_3320902.svd 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kraks-utspelet_3318172.svd?sidan=3
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2563901
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/inget-klotterplank-for-generaldirektorer_3320902.svd
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Ett sorteringsverktyg 

Det är rimligt att anta att värdegrunden spelar en avgörande roll när 

Kent Ekeroths och Dan Eliassons bloggande/tweetande får helt skilda 

konsekvenser. Kan man säga att det handlar om en villkorad yttrande-

frihet? De grundlagsfästa fri- och rättigheter, som ytterst ska väga 

tyngre än vilken värdegrund som helst, stadgar att medborgarna i vårt 

land har rätt att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt fritt meddela 

upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Grundlagen 

slår fast att vi är tillförsäkrade yttrandefrihet gentemot det allmänna. 

Samma grundlagsbestämmelse ger också skydd för informations-, 

mötes-, demonstrations-, förenings- och religionsfrihet, som brukar 

anses som förutsättningar för yttrandefrihet. Utöver rätten att få ut-

trycka sina åsikter fritt på detta sätt finns även tryckfrihetsförordning-

en för skrift, radio, TV, film och vissa andra massmedier. 

   Ingen värdegrund ska således kunna begränsa yttrandefriheten, så 

länge den håller sig inom de gränser som anses godtagbara i ett de-

mokratiskt samhälle. Inskränkningar får aldrig ske, om de utgör ett 

hot mot den fria åsiktsbildningen. De får inte heller ske enbart av poli-

tiska, religiösa eller kulturella skäl.  

   I praktiken är brottsbalkens regler om förtal och förolämpning de 

viktigaste begränsningarna i medborgarnas yttrandefrihet, därnäst de 

om hets mot folkgrupp och uppvigling. Det är också straffbart att yttra 

sig på ett sådant sätt att det skadar rikets säkerhet, folkförsörjning, 

allmän ordning, någons anseende, privatlivets helgd eller hindrar 

brottsbekämpning.26  

   Här finns det några formuleringar att fundera över. Går det att ge-

nom hård indoktrinering med värdegrunden som redskap förskjuta 

gränserna för vad som anses godtagbart i ett demokratiskt samhälle? 

Kan man vara säker på att innebörden av sådant som förtal, föro-

lämpning, hets mot folkgrupp (som också handlar om hur minoriteters 

                                                      

 
26 Sammanfattning av Nationalencyklopedins genomgång av yttrandefrihetens lagstadgade grun-

der. 
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utsatthet definieras) inte förändras över tid? Om värdegrunden hittills 

vad gäller lagändringar har gett upphov till vad som kallas för ”hat-

brott”, kan den då inte också ge upphov till andra värdegrundsrelate-

rade brott? Och kan värdegrunden användas av vem som helst till vad 

som helst, bara man tillräckligt förtjänstfullt mumlar lösenordet ”allas 

lika värde”?  

   Ett exempel på att värdegrunden kan användas på ett ytterst tvek-

samt sätt är Omar Mustafa-affären i april 2013. Den snabbt upptor-

nade skandalen handlade om att Mustafa, som invalts i socialdemo-

kraternas partistyrelse, lika snabbt tvingades bort från alla partiupp-

drag. Anledningen var att han som ordförande i Islamiska förbundet 

till olika konferenser hade bjudit in talare som uttryckt sig förringande 

om judar och homosexuella. I samband med att Mustafa i medierna 

anklagades för att sprida antisemitiska och homofobiska värderingar 

uppmanade Veronica Palm, ordförande i Stockholms arbetarkommun, 

honom att lämna partistyrelsen. Enligt Olle Burell, socialdemokratisk 

sekreterare för Stockholms arbetarekommun, var skälet att Omar Mu-

stafa inte varit nog tydlig med att ta avstånd från talare med förkast-

liga åsikter.27 

   Av Islamska förbundets stadgar framgår också att de ingår i FIOE 

(Federation of Islamic Organization in Europe), som enligt den tyska 

säkerhetspolisen Verfassungsschutz är en europeisk paraplyorganisat-

ion för Muslimska brödraskapet.28  

   På sin hemsida och i en debattartikel i Aftonbladet åberopade emel-

lertid Islamska förbundet sin värdegrund i försvaret av sin ordförande. 

De menade att islamofober och kulturrasister förmedlat konspira-

tionsteorier om hur muslimer planerar att ”islamisera Europa” och att 

detta tankegods nu även har tagit sig in på respekterade mediers re-

daktioner. Beviset var det mediedrev som de ansåg att Omar Mustafa 

drabbats av. 

 

                                                      

 
27 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5508411 
28 http://www.dn.se/nyheter/sverige/dilsa-demirbag-sten-omar-mustafa-ar-inte-en-vanlig-muslim/ 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5508411
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5508411
http://www.dn.se/nyheter/sverige/dilsa-demirbag-sten-omar-mustafa-ar-inte-en-vanlig-muslim/
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Vi är ett förbund som tror på alla människors lika värde och som kraftigt tar 

avstånd från all form av diskriminering och alla typer av hatpredikningar och 

våldsideologier. Detta är inte bara tomma ord, utan något som reflekteras i 

all vår verksamhet, våra predikningar och det folkbildningsarbete som vi 

genomför dagligen. Vi har inget att dölja kring vår värdegrund, som konspi-

rationsteoretiskt influerade debattörer har hävdat.
29

 

 

Värdegrunden kan också fungera som en inre instans hos medborgar-

na, ett verktyg för självcensur. Exempelvis berättade en lärare för en 

av oss att hon av anledningar som hon själv inte begrep hade blivit 

kallad för ”rasist” av några elever. Detta gjorde henne både arg och 

nedstämd inför sitt fortsatta arbete. Hennes första impuls var att gå 

till rektorn för att göra en anmälan, men hon hejdade sig eftersom 

hon var rädd för att hon då skulle bli anklagad för främlingsfientlighet 

och ett ”vi-och-dom-tänkande”, som skulle kunna tolkas som att hon 

hade en negativ bild av skolan och dess värdegrund. Det var inte nå-

got som skulle gynna hennes framtida yrkesliv, insåg hon och be-

stämde sig för att tystnad var den lämpligaste strategin.  

   En av bokens författare, Karl-Olov Arnstberg, konstaterade i en krö-

nika för några år sedan hur värdegrunden, samtidigt som den utger 

sig för att vara inkluderande, har en inneboende exkluderande för-

måga, eftersom den bygger på en villfarelse:  

 

Människor har aldrig varit lika värda, inte i dagens Sverige och inte i gårda-

gens och inte heller någon annanstans. De kommer heller aldrig någonsin att 

bli det. Människor är olika värda men låtsas inte om det. Filosofen Slavoj 

Žižek betecknar ”allas lika värde” som en ideologisk fantasi. Begreppet har  

därför ingen politisk representativitet utan fungerar enbart som ett sorte-

ringsverktyg.
30

   

 

                                                      

 
29 http://www.aftonbladet.se/debatt/article16665018.ab 
30 http://meritwager.wordpress.com/2010/11/25/be-my-guest-90-karl-olov-arnstberg/ 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article16665018.ab
http://meritwager.wordpress.com/2010/11/25/be-my-guest-90-karl-olov-arnstberg/


 

 

 

21 

Sydsvenskans ledarskribent Mats Skogkär var inne på liknande tanke-

gångar när han underströk att Svenska Akademien borde utesluta 

värdegrundsordet ur sin ordlista, eftersom det är närmast totalitärt att 

tro att man i ett samhälle ska kunna uppnå konsensus på bred front i 

en tillvaro fylld av komplexa frågor. 

 

Att hänvisa till värdegrunden har blivit dels ett sätt att kollektivisera ansvar – 

att lyfta bort det från individen och över på gruppen – dels ett sätt att be-

gränsa vad som får sägas: alla kan tänka fritt så länge de tänker rätt.
31

 

 

Värdegrunden har en totalitär bismak genom att dess innebörd är så 

öppen för tolkningar. Honnörsorden ”allas lika värde” och ”mångfald” 

kan vara nog så användbara för att placera oliktänkande eller obe-

kväma personer i giftskåpet.  

 

Medierna och värdegrunden 

Hänvisningar till värdegrunden används också regelbundet som ett 

sorteringsverktyg i den pågående folkfostran som sker via medierna. 

”Utan värdegrund blir journalistiken farlig”, skriver Medievärldens 

chefredaktör Axel Andén. Medievärlden bevakar vad som kallas för 

publicistiken, d.v.s. verksamheten att ge ut tidningar. För att få god-

känt av chefredaktören måste de journalister som ska bevaka ”främ-

lingsfientliga rörelser” ha en stabil värdegrund till sitt förfogande när 

de är ute i den farliga verkligheten. Ungefär som de som arbetar vid 

ett kärnkraftverk tar på sig skyddsutrustning mot radioaktivitet eller 

turisten som inför resor i exotiska länder vaccinerar sig. Andéns moti-

vering innehåller inte någon större tilltro till kollegernas egna omdö-

men: ”Annars är det lätt hänt att de går bort sig”.32 

 

 

                                                      

 
31 http://www.sydsvenskan.se/opinion/signerat/mats-skogkar/standigt-denna-vardegrund-1/ 
32 Medievärlden grundades 1920 av Tidningsutgivarna under namnet Pressens Tidning, men är 

sedan 2014 en oberoende publikation, ägd av redaktionen.  

http://www.sydsvenskan.se/opinion/signerat/mats-skogkar/standigt-denna-vardegrund-1/
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Journalistiken måste ha en värdegrund, och den måste kunna dra ut tangen-

serna ur resonemang, åsikter och rörelser. Jag tror att när det gäller rasism 

är det farligt med historielös journalistik och journalistik utan värdegrund.
33

  

 

Chefredaktören för Medievärlden behöver knappast oroa sig. Är det 

något som svenska journalister har ägnat sig särskilt flitigt åt under de 

senaste decennierna, så är det att ständigt påminna om mångfaldens 

värde och närvaron av en både verklig och framsuggererad rasism. I 

Medievärden ingår också journalisten och författaren Lisa Bjurwald 

som har skrivit flera böcker om extremhögern och rasism på fram-

marsch och som därtill varit redaktionsmedlem i tidskriften Expo. 

Samma redaktion utbildar verksamma journalister i antirasism och hur 

de ska bevaka det som Expo definierar som högerextrema och intole-

ranta rörelser.34  

   Värdegrunden är central inom dagens agendajournalistik, som inte 

längre bara nöjer sig med att rapportera och låta läsaren/tit-

taren/lyssnaren själv ta ställning, utan agerar utifrån sina egna värde-

ringar och mål. Utan att i det dagliga utbudet nämnas vid namn styr 

värdegrunden vad som ska definieras som ont och gott i mediernas 

dramaturgi. Återigen är värdegrundens närvaro allomfattande men 

sällan öppet närvarande.  

   På föreningen Grävande Journalisters årliga seminarium 2010 fast-

slog Aftonbladets chefredaktör Jan Helin att en viktig uppgift är att 

visa tidningens läsare vilken värdegrund som Sverigedemokraterna 

har, eftersom de ”har rötter hela vägen ner i en svensk brun national-

istisk sörja”. När DN:s chefredaktör kritiserades för att ha publicerat 

vår annons för första delen av Invandring och mörkläggning i decem-

ber 2013 bemötte han kritiken med att skilja på publicering och DN:s 

antirasistiska värdegrund. Till en kritiker på Twitter skrev han: ”Vissa  

 

                                                      

 
33 http://www.medievarlden.se/blogg/axel-anden/2010/10/utan-vardegrund-blir-journalistiken-
farlig 
34 Mer om Expos utbildning finns i kapitlet PK-verkstäderna. 

http://www.medievarlden.se/blogg/axel-anden/2010/10/utan-vardegrund-blir-journalistiken-farlig
http://www.medievarlden.se/blogg/axel-anden/2010/10/utan-vardegrund-blir-journalistiken-farlig
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publiceringsbeslut rymmer svåra avvägningar. Detta var ett sådant. 

Vår värdegrund behöver du inte tvivla på.”35 

   Svenska Journalistförbundet (SJF), med en majoritet av landets 

verksamma journalister som medlemmar, har som sina yrkesetiska 

ledord “trovärdighet och förtroende”. Det är rimligt att anta att de 

borde utgöra en värdegrund. Men med tanke på att det är känt att 

journalisterna är den yrkesgrupp som har lägst förtroende bland all-

mänheten kan man undra hur kårens självbild ser ut. I en debattarti-

kel på Svenska Dagbladets Brännpunkt skriver Ulrica Widsell, ordfö-

rande i förbundets yrkesetiska nämnd att hon ”hör alltför få utgivare 

och medieägare prata sig varma för yrkesetiken”. 

 

Jag vill att yrkesetiken ska bli en tydligare och starkare del i det självregle-

rande etiska systemet. Medieföretag och redaktioner borde använda yrkes-

etiken och pressetiken som en kvalitetsstämpel. En sådan kvalitetsstämpel 

skulle öka trovärdigheten för journalister och journalistiken i allmänhetens 

ögon.
36

 

 

Mediechefernas världsbild 

Att värdegrunden kan kopplas ihop med mediernas repression av olik-

tänkande framgår av följande självupplevda exempel. I början av 

mars deltog en av oss, Gunnar Sandelin, i SVT Debatt för att diskutera 

Sveriges trånga ”åsiktskorridor” – begreppet myntades av professorn i 

statsvetenskap Henrik Ekengren Oscarsson. ”Finns det ett begränsat 

utrymme för vad man får tycka offentligt i Sverige och där vissa åsik-

ter stängs ute?” undrade programledaren, bland annat med hänvis-

ning till vad vi skrev i vår förra bok om invandringen och dess konse-

kvenser. 

   I panelen, som bestod av åtta personer, fanns bland andra Eva 

Hamilton, vd för Sveriges Television, Sveriges Radios vd Cilla Benkö 

                                                      

 
35 http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/karinpettersson/article17995608.ab 
36 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/yrkesetik-en-garant-for-

kvalitetsjournalistik_8039074.svd 

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/karinpettersson/article17995608.ab
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/yrkesetik-en-garant-for-kvalitetsjournalistik_8039074.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/yrkesetik-en-garant-for-kvalitetsjournalistik_8039074.svd
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och Aftonbladets chefredaktör Jan Helin. Efter en lång allmänt hållen 

”debatt om debatten” fick Gunnar Sandelin ordet i sammanlagt cirka 

två minuter. Han hann då berätta att många journalister som har kon-

taktat oss inte törs säga sin åsikt om invandringen offentligt, av rädsla 

för att förlora jobbet eller hamna i frysfacket. Flera journalister har av 

samma anledning tackat nej till att delta i en antologi med redan pub-

licerade reportage/texter, som denna boks författare tidigare hade 

planerat att ställa samman och ge ut.37  

   Reaktionerna från de höga cheferna i debattstudion visade att de 

inte verkar ha en aning om att denna verklighet existerar och att de 

inte heller verkade ha några närmare faktakunskaper om invandrings-

politiken (och har de det, så är de duktiga på att dölja detta). Med 

värdegrundsrelaterade teser avfärdar de påståendena om att journa-

lister skulle verka i ett klimat styrt av repression mot oliktänkande. 

Aftonbladets Jan Helin framhöll sig själv som en förkämpe för allas 

lika värde. Problematiken med skrämda journalister avfärdades med 

en klackspark: ”Patetiskt!” småskrattade Jan Helin, ”Nonsens!” tillade 

Eva Hamilton med ett snett leende.  

   Till en tittare som oroade sig över den inskränkta yttrandefriheten 

och den stora asylinvandringen av outbildade illitterata människor från 

tredje världen, svarade Eva Hamilton i ett mail att hon väljer att se de 

positiva sidorna av den massiva invandringen: 

 

De uppgifter du pekar på belyses i såväl nyhetsprogram som debattprogram. 

Bara det faktum att vi debatterar "åsiktskorridoren" i Debatt visar på detta. 

Men till dina uppgifter skulle jag också vilja lägga diskussioner av typen ” Hur 

mycket ytterligare invandring krävs för att Sverige ska klara sjukvården/ 

äldrevården/ renhållningen/ restaurangbranschen?” etc. 

   Inte minst när jag när jag besöker min pappa på äldrevården får jag belägg  

 

                                                      

 
37 För konkreta exempel, se förra boken av Invandring och mörkläggning, kapitlet Folkets ska 

fostras och rubriken Tystnadens kultur. 
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för att det är kvinnor, första generationens invandrare, som bär äldrevården 

i sina varma händer. 

Vänliga hälsningar 

Eva Hamilton 

 

Vi förnekar inte att SVT-chefen har en poäng när hon talar om den 

insats som många invandrare gör inom de yrkesgrupper som hon 

nämner, men alldeles uppenbart är hon oförmögen att se helhetsbil-

den vad gäller de totala konsekvenserna av den svenska asyl- och 

migrationspolitiken. När det gäller åldringsvård är det dessutom viktigt 

att de gamla känner igen sig i sin omgivning och förstår vad persona-

len säger. Socialstyrelsen anser det vara viktigt att kommunerna er-

bjuder äldreomsorg på minoritetsspråken, men det kravet gäller inte 

för vård och tillsyn av äldre svenskar.38 

   De chefer som deltog i SVT Debatt är representativa såtillvida att de 

tillhör en grupp som inte delar vanliga medborgares arbetsvillkor, utan 

lever i en värld med likasinnade. Den surrealistiska känslan inför deras 

okunskap och förnekande, i kombination med deras ovilja att reflek-

tera självkritiskt, förstärktes dagen efter programmet. Då berättade 

en välrenommerad journalist för oss att han av sin chef blivit förbju-

den att nämna våra namn i sina artiklar!39  

   På olika sajter, bloggar och i kommentatorsfälten på nätet flödar 

kritiken mot SVT:s ovilja att diskutera de verkliga problemen. Den ar-

rogans som de höga cheferna gav uttryck för beskrivs som stötande. 

Signaturen Ludvig, före detta journalist, luftar sin frustration på den 

dansk-svenska sajten Snaphanen: 

 

SVT:s debatt igår är, som du säger Steen, värdig att bli föremål för en antro-

pologisk studie. Hur kan ett företag i allmänhetens tjänst uppföra sig så 

                                                      

 
38 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-11-9. De fem minoritetsgrupperna i 

Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. För mer information hänvisar vi 
till del 1 av Invandring och mörkläggning, kapitlet Invandringens kostnader. 
39 Nämnde vi hans namn här skulle han förmodligen förlora jobbet. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-11-9
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skändligt utan att en folkstorm utbryter? 

   Gunnar Sandelin står i praktiken ensam som försvarare av yttrandefriheten 

mot verkställande direktören för SVT Eva Hamilton, verkställande direktören 

för SR Cecilia Benkö, chefredaktören för Aftonbladet Jan Helin. Expressens 

Lotta Gröning (socialdemokrat och därtill anständig) får det svårt i den sam-

lingen. 

   Programledaren Kristina Hedberg är ett kapitel för sig; alltid oförmögen till 

opartiskhet skall hon dessutom denna gång vara opartisk inför sin högsta 

chef: Hamiltonskan. 

   Nästan slagrörd efter denna parodi på debatt blev det sängdags.
40

 

 

”Det var bra att du ställde upp för att visa att något är skumt, men nu 

är de så desperata att åsiktskorridoren har blivit en återvändsgränd”, 

skriver en tung före detta SVT-reporter i ett privat mail. En annan er-

faren reporter från en av våra största dagstidningar skriver i ett annat 

mail: ”Över huvud taget är mitt bestående intryck av Debatt att me-

dieeliten gick över gränsen. De gick för långt i sin arrogans, sitt hat, 

sitt förakt och sin uppenbara okunskap om hur verkligheten ser ut. 

Det kommer att slå tillbaka mot dem, sanna mina ord.”  

   I ett sådant halvoffentligt rum som Facebook hörs liknande ton-

gångar. Men även här gör sig självcensuren påmind. En kritiker som 

uppträder under pseudonymen ”Brask Lapp”, svarar så här på frågan 

varför han/hon inte vågar visa sin riktiga identitet på Facebook: 

 

Anledningen till min spökalias är att jag har en svajande anställning på ett av 

Sveriges större lärosäten i ett politiskt ganska känsligt ämne. Jag tror inte 

det skulle vara bra för mig om det kom ut att jag är starkt skeptisk mot den 

rådande utvecklingen av vårt land. (Jag såg dig förresten på Debatt nyligen  

och den situation du beskrev om rädda journalister stämmer EXAKT med hur 

många av oss på universiteten känner). Därav min anonyma alias.
41

 

                                                      

 
40 <http://snaphanen.dk/.../svts-coitus-interruptuscoitus.../...> 
41 Privat meddelande på Facebook 

http://snaphanen.dk/2014/03/07/svts-coitus-interruptuscoitus-reservatus/?replytocom=213454#respond


 

 

 

27 

I detta fall, som i så många andra, användes värdegrundsbaserade 

begrepp och omdömen som något som liknar en liturgi, där prästen 

svänger rökelsekaret inför församlingen. Kommer någon med faktaba-

serade inlägg, som speglar oönskade aspekter av verkligheten, blir 

motargumentet ofta ett mässande om ”öppenhet, tolerans och allas 

lika värde”. Med utgångspunkt från detta tog Danmarks största dags-

tidning Politiken upp den trånga åsiktskorridoren och självcensuren i 

svenska medier i ett antal krönikor och artiklar. Dessa har i skrivande 

stund lämnats okommenterade av svenska journalister.42  

   

Värdegrunden typisk svensk 

Eftersom det var inom skolvärlden som det hela började, har värde-

grunden kunnat smyga sig in bakvägen i det politiska landskapet. 

1980 års läroplan rullade ut den röda mattan för det som senare 

skulle komma att kallas för värdegrund. Där underströks att skolan 

ska fostra eleverna till demokratiska samhällsmedborgare, såväl på ett 

intellektuellt som på ett praktiskt plan. 

 

Skolan skall därför utveckla sådana egenskaper hos eleverna som kan bära 

upp och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likabe-

rättigande mellan människorna. Att väcka respekt för sanning och rätt, för 

människans egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed för 

rätten till personlig integritet är en huvuduppgift för skolan.
43

  

 

Men det dröjde till 1994 innan värdegrunden debuterade som begrepp 

i läroplanerna. Till att börja med användes det enbart inom det 

svenska skolväsendet, där värdegrunden på allvar lanserades under 

arbetet med den nya läroplanen Lpo 94 (Läroplanen för det obligato-

riska skolväsendet). 

                                                                                                                  

 
 
42 http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2265780/svenskerne-toer-ikke-debattere-indvandring/ 
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2271157/something-is-rotten-in-the-state-of-sweden/ 
43 Lgr (Läroplan för grundskolan) 1980, s 16f.  

http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2265780/svenskerne-toer-ikke-debattere-indvandring/
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2271157/something-is-rotten-in-the-state-of-sweden/
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   Att värdegrunden fick ett sådant enormt genomslag i just skolan 

berodde på att begreppet gjorde det möjligt att hantera ett moraliskt 

vacuum. Det blev ett verktyg för att forma unga människor och där-

med bana väg för det framtida samhällets normer och värderingar. 

Behovet av fostran i frågor som rör moral, etik, normer, relationer, 

demokrati och livsåskådning på alla plan i samhällslivet framstår som 

typiskt svensk. Nätets uppslagsverk Wikipedia sammanfattar: 

 

Det svenska begreppet värdegrundsarbete har inte förbindelse till den in-

ternationella diskursen. Varken värdegrund eller värdegrundsarbete an-

vänds som termer utanför Sverige (ett undantag är Norge, där liknande ter-

mer, ”värdegrunnlaget” och ”verdiplattformen”, används i Læreplansverket 

for 10-åriga grunnskolen, 1997, men med vissa innebördsmässiga skillna-

der). I stället används i internationella sammanhang vanligtvis termerna 

"values education", "moral education", "character education", "citizenship 

education" och "civic education".
44

 

 

Livskunskap – i vad? 

Värdegrunden i skolan kom redan från mitten av nittiotalet att rikta in 

sig på likabehandling och åtgärdsplaner mot mobbning, vilket resulte-

rade i det ämne som kallas för livskunskap. Eftersom den psykiska 

ohälsan sedan 1990-talet ökat bland unga och barn som sökt sig till 

barnpsykiatrin för depressioner och självskadebeteende fanns ett be-

hov av förebyggande arbete från skolan. Emellertid tycktes livskun-

skapen mest grumla till värdegrunden ytterligare och öppna grindarna 

till något av sin egen Kiviks marknad.  

   I ett reportage i februari 2011 berättar tidningen Expressen att ing-

en egentligen vet vad livskunskap betyder. Skolverket glider undan 

med svaret att det inte finns något vetenskapligt stöd för de allra 

flesta av de teorier som praktiseras i landets klassrum. Eftersom kurs-

litteraturen är kommersiellt producerad, dyker flera intressenter upp 

                                                      

 
44 http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rdegrund 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rdegrund
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på banan, exempelvis olika konsulter som säljer sina egna program till 

skolorna. Eftersom livskunskap inte närmare är definierat i någon lä-

roplan, kan enskilda rektorer köpa in vad som helst. Olika massage-

metoder, mental träning, positivt tänkande och konflikthantering, allt 

får rum på livskunskapslektionerna. När Socialstyrelsen 2008 gjorde 

en inventering räknade man till 228 olika metoder som florerade i den 

svenska skolvärlden, berättade radioprogrammet Kaliber i P1 den 12 

november 2010.45  

   Läget påminner oss om sjuttiotalet då den ena psykoterapeutiska 

metoden avlöste den andra. Seriös behandling med välutbildade tera-

peuter och analytiker varvades med handelsresande i exempelvis pri-

malskrik och orgonlådor, boxar som skulle symbolisera livmodern re-

spektive alstra sexuell energi och där patienten skulle krypa in, leva ut 

och komma ut frigjord och pånyttfödd. Så här summerar en grundsko-

lelärare i Tullinge söder om Stockholm utvärderingen av en lektion i 

livskunskap, där eleverna skulle lära sig att illustrera känslor för 

varandra, vilka i förväg skrivits upp som instruktioner på lappar: 

 

När jag samlat ihop spillrorna av något som en gång var en lektion, med en 

ganska okej summering, tyckte jag att det var lämpligt med en snabb munt-

lig utvärdering. Efter kommentarer som: "Lektionen var briljant!", "Det var 

ett äventyr!" och "Jag växte som människa!" gav jag upp. Jag insåg att de 

drev med mig och med livskunskapen. 

   Jag vet inte om mina elever har nått en högre social kompetens efter alla 

år av livskunskap på schemat, eller om de bara har genomskådat vad som 

förväntas av dem. De behärskar i alla fall den ädla konsten av ironi.
46

 

 

Efter kritik från Skolinspektionen mot ett alltför flummigt utövande fick 

skolornas livskunskapare bakläxa och har inte längre en lika framträ-

dande profil som tidigare. Utvärderingar av skolbaserade program 

                                                      

 
45 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=4175774 
46 http://www.expressen.se/nyheter/livskunskap-ny-trend-i-skolan---men-ingen-vet-vad-det-
innebar/ 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=4175774
http://www.expressen.se/nyheter/livskunskap-ny-trend-i-skolan---men-ingen-vet-vad-det-innebar/
http://www.expressen.se/nyheter/livskunskap-ny-trend-i-skolan---men-ingen-vet-vad-det-innebar/
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med syfte att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar saknas i Sve-

rige. Såväl Socialstyrelsen som Statens beredning för medicinsk ut-

värdering (SBU) har efterlyst sådana studier. Livskunskapen tycks 

bättre passa i förskolan där ”barnen får lära sig att känna igen och  

benämna sina olika känslor och hur det känns i kroppen”, som försko-

lan Bikupan i Botkyrka uttrycker det på sin hemsida.47  

 

Från likabehandling till jämställdhet 

Det är inte lätt att hitta en formel för hur värdegrundsbegreppen kom 

att sprida sig från skolvärlden ut till hela samhället. Inom politiken var 

den förre partiledaren för Kristdemokraterna, Alf Svensson, en pionjär. 

Han talade om den kristna tron och familjens sammanhållande kraft 

som förutsättningar för en stabil värdegrund. Men den uttalat kristna 

värdegrunden har snarare än att få gehör fört en tynande tillvaro och 

är en mycket liten del av den nuvarande partiledarens profil.  

   Sammankopplingen av begreppen jämställdhet och likabehandling 

fick större betydelse. Det kan också nämnas att frasen ”allas lika 

värde” egentligen är en felöversättning från FNs deklaration om de 

mänskliga rättigheterna. I det engelska originalet används ordet ”dig-

nity”, vilket hellre bör översättas med värdighet. ”Allas lika värde” 

kom att föras samman med minoriteter och grupper som kan uppfatt-

tas som diskriminerade. Den används också som ett argument för fler 

kvinnor i ledande befattningar. 

   Under rubriken ”Jämställdhet – en del av värdegrunden” förklarar 

Kustbevakningen sig villig att dra sitt strå till stacken för att underlätta 

kvinnors karriärer i staten. Då gäller formuleringar som att ”förankra 

värdegrundsarbetet i verksamheten”. För att nå fram till en gemen- 

sam värdegrund, främja jämställdhet och öka andelen kvinnor till le-

dande befattningar har Kustbevakningen bland annat jobbat med  

karriärvägar, rekrytering, arbetsvillkor och attitydförändring. Personal-

utvecklaren Annika Larsson vittnar om hur arbetet gjorde intryck: 

                                                      

 
47http://utbildning.botkyrka.se/Bikupan/SaHarArbetarVi/Pedagogik/arbetsomraden/livskunskap/

Sidor/default.aspx 

http://utbildning.botkyrka.se/Bikupan/SaHarArbetarVi/Pedagogik/arbetsomraden/livskunskap/Sidor/default.aspx
http://utbildning.botkyrka.se/Bikupan/SaHarArbetarVi/Pedagogik/arbetsomraden/livskunskap/Sidor/default.aspx
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– Det är många tankar som kommer upp när man talar om värdegrund, jäm-

likhet och jämställdhet. Arbetet med ”Staten leder Jämt” kopplades in i dis-

kussionen om genus och där fick man in synpunkter som vi tog med oss i det 

fortsatta värdegrundsarbetet. Samtidigt tog vi fram ett block om jämställd-

het och mångfald i chefsutvecklingsprogrammet. Samtliga chefer och alla 

personalkonsulter fick gå en tvådagarsutbildning där man talade om genus 

och samhället, normer och normfördelning. Vi började stort och kokade ner 

det till hur Kustbevakningen kan göra. Det var många av deltagarna som fick 

aha-upplevelser.
48

  

 

Att störa homogenitet 

I samklang med begrepp som mångfald, jämställdhet och allas lika 

värde har genusforskningen med sina teorier om könsmaktsordning 

och det socialt konstruerade könet kommit att ge värdegrundsbegrep-

pen en postmodern och dekonstruerande innebörd. De traditionella, 

biologiska gränserna mellan könen utsätts för en kritisk granskning. 

”Normkritik” är ett nyckelord i sammanhanget. ”Normkritiker” har till 

och med blivit en yrkestitel på sina håll. I mars 2014 meddelar Rädda 

Barnen att de med allas lika värde som ledstjärna går ut i landets sko-

lor för att sätta könsneutrala skyltar på skoltoaletterna. 

 

Aktionen under tisdagen är en del av organisationens normkritiska arbete, 

och syftar till att göra skolan mer tillgänglig för alla. Helst ser organisationen 

att det ska finnas tre alternativ, så att varje medborgare kan finna en trygg 

plats när nöden tränger på. 

   Just nu finns inget alternativ för folk som inte definierar sig som tjej eller 

kille, säger Ebba Bergkvist, ordförande för Rädda Barnens ungdomsförbund i 

Stockholm.
49

 

                                                      

 
48http://www.krus.nu/Global/J%C3%A4mst%C3%A4lld%20Karri%C3%A4r/Artikel%20Kustbe

vakningen.pdf ”Staten leder Jämt” var ett treårigt program som utarbetats på uppdrag av rege-

ringen för att öka andelen kvinnor i chefs- och expertroller. Programmet startade 2009 och ut-
värderades 2013. 
49 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/radda-barnen-vill-ha-hentoaletter_3327004.svd 

http://www.krus.nu/Global/J%C3%A4mst%C3%A4lld%20Karri%C3%A4r/Artikel%20Kustbevakningen.pdf
http://www.krus.nu/Global/J%C3%A4mst%C3%A4lld%20Karri%C3%A4r/Artikel%20Kustbevakningen.pdf
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/radda-barnen-vill-ha-hentoaletter_3327004.svd
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Allt ska under den postmoderna luppen, där nästa hen till rakning är 

homogeniteten. När raskravallerna pågick som värst i den ameri-

kanska södern 1965 uttryckte den dåvarande socialdemokratiske 

statsministern Tage Erlander (1901-1985) i ett tal i riksdagen att det 

var en välsignelse att det svenska folket var homogent: 

 

Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt 

lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många 

andra avseenden.
50

 

 

Tage Erlander talade med den tidens vokabulär. Det Sverige där soci-

aldemokraterna suttit vid makten i trettio år, och Erlander i 23 år, var 

ett exempel på ett homogent välfärdssamhälle med långt ledarskap.    

   Den värdegrund som vi har idag är av ett helt annat slag. Med olika 

minoriteter som förtrupper och med prisandet av mångfalden som 

ledstjärna har det homogena samhället av eliten kommit att betraktas 

med allt ifrån skepsis till någonting som närmast liknar avsky. Värde-

grunden har i praktiken anpassats därefter. Tolerans av olika minori-

teter i all ära men vi undrar varför allt som en gång har ansetts som 

normalt ska synas in i minsta söm och varför det homogena måste 

definieras som enbart någonting inskränkt och skadligt.  

 

Rasism, funkofobi, antisemitism, transfobi, islamofobi, antiziganism och ho-

mofobi får livskraft av föreställningar om kulturell renhet och idéer om ett 

homogent och idealiserat svenskt folk som tänkt, känt och varit lika. Samta-

let, platsen och kulturen bör tillhöra alla oavsett livsstil, sexuell läggning, 

klass, kön, funktionsnedsättning eller ursprung.
51

 

 

                                                      

 
50 Christian Catomeris a.a.  

http://na.se/asikt/debatt/1.1887924-i-dag-hade-tage-erlander-stamplats-som-rasist 
51 http://tinyurl.se/t-lqo1 

Antifeminism, är ytterligare ett begrepp i raden som har lagts till i antologin ”Att störa homoge-

nitet” (Nordic Academic Press 2013). 

http://na.se/asikt/debatt/1.1887924-i-dag-hade-tage-erlander-stamplats-som-rasist
http://tinyurl.se/t-lqo1
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Så lyder programförklaringen till Örebro läns museums projekt ”Att 

störa homogenitet”, en nationell satsning som ingår i ”Förnyelsepro-

jektet Norm, nation och kultur”. Bakgrunden beskrivs så här i en in-

tervju med projektledaren Anna Furumark: 

 

Idén till projekten kom när Anna Furumark jobbade på Konstfack samtidigt 

som debatten om Anna Odells konstnärliga iscensättning av sina erfaren-

heter av psykvården pågick. Hon skulle ta reda på vad som skrevs om verket, 

Konstfack och samtidskonsten och mycket stod på sajter med kopplingar till 

Sverigedemokraterna och högerextremism.  

   När hon sedan började att jobba på Svenska hembygdsförbundet upplevde 

hon att många av texterna inom kultursektorn och särskilt hembygdsvärlden 

hade en liknande retorik. 

   – Vi skrev att svensk kultur höll på att gå förlorad och behövde bevaras. 

För mig var det en väckarklocka. Hur hanterar vi inom offentliga institutioner 

nationalism?
52

 

  

Arbetet har skett i nära samarbete med regeringsuppdraget ”Jäm-

ställd representation på museer” (Jämus), som under flera års tid 

bland annat har utvecklat metoder för ett HBTQ-perspektiv i musei-

sektorn. Att störa homogenitet uppmanar till ”att bryta ned föreställ-

ningar om kulturell renhet och det homogena som samhällsideal”. 

Men är det inte så att alla de som enats i kampen för mångfald och 

heterogenitet har glömt bort att ägna en tanke åt det paradoxala i att 

de själva tillsammans kanske skapar en ny form av homogenitet? Det 

låter så, när etnologen och föredragshållaren Britt-Inger Lundqvist 

sammanfattar: 

 

 

 

                                                      

 
52 http://www.landetsfria.se/artikel/98678 

 

http://www.landetsfria.se/artikel/98678
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Det homogena samhället räds det som är annorlunda och då spelar det ing-

en roll om det handlar om resande, romer, samer, HBT-personer eller någon 

annan som avviker från den gängse normen. 

 

Att störa homogenitet har i februari 2014 till sin hjälp ett 40-tal lokala 

och nationella samarbetspartner som arbetar rikstäckande med konfe-

renser och utbildningar. Det är inte bara inom kultursfären som ho-

mogeniteten ska störas, utan ambitionen är att omfatta en så stor del 

av den offentliga sektorn som möjligt. Under de 10 – 12 konferenser 

som hittills har hållits har närmare tvåtusen personer deltagit. Här 

finns politiker, generaldirektörer, landshövdingar och anställda på 

olika nivåer inom socialtjänst, psykiatri och sjukvård. De har lyssnat 

till allt från professorer till transpersoner, antirasister och diverse 

normkritiker. Dessutom har Utbildningsradion filmat valda konferenser 

för sändning. En titt på några av projektets olika programpunkter bär 

syn för sägen: 

 

 Homogenitetsideologi (Maria Pia Cabero, Expo) 

 Språket som verktyg för exkludering och inkludering (Brigitte Mral, 

professor i retorik).  

 Kulturarv och främlingsfientlig retorik (Fredrik Svanberg, forsk-

ningschef)  

 Queera berättelser (Lisa Ericsson, RFSL)  

 Uppskatta störningarna (transpersonen Jan-Olov Madeleine Ågren, 

verksamhetsutvecklare).  

 Den könsbinära staden (Signe Bremer, etnolog)  

 Att störa homogenitet från födsel och ohejdad vana (Britt-Inger 

Lundqvist, etnolog).  

 Funkofobi (Susanne Berg, Master i Disability Studies). 

 Lokal antirasism (Alexander Bengtsson, Expo).
53

 

 

                                                      

 
53 http://tinyurl.se/mp8ctj 

http://tinyurl.se/mp8ctj


 

 

 

35 

Eftersom vi enligt en av talarna ”flyter runt tillvaron som eviga turis-

ter” är det homogena bara en myt, en föreställning i betraktarens 

öga, en önskan om en tillhörighet som inte finns och aldrig har fun-

nits. ”Mångfaldsmotståndet” måste brytas ned, då det bottnar i en 

föreställning om att det förflutna skulle ha bestått av ett enhetligt 

svenskt folk med en gemensam kultur som ”marscherat rakt igenom 

historien”. Det gäller att dekonstruera ”innanförskapets kulturella in-

frastruktur”.  

   Ovanstående nyspråk är rikt tryfferat med angrepp på Sverigede-

mokraterna, vilket blir paradoxalt med tanke på att SD är demokra-

tiskt invalt i riksdagen och arrangörerna har kommun och länsstyrelse 

bakom sig samt samarbetar med ett regeringsuppdrag. Över huvud 

taget är statens stöd på olika nivåer en förutsättning för att projektet 

ska kunna drivas. Ett exempel är transpersonen och föredragshållaren 

Jan-Olov Madeleine Ågren som är verksamhetsutvecklare på Rättig-

hetscentrum Norrbotten. Under devisen ”För mångfald mot diskrimi-

nering” samarbetar de med DO och andra diskrimineringsbyråer runt 

om i landet. Rättighetscentrum Norrbotten är en del av studieförbun-

det Sensus, som lyfter fram ”livsfrågor, mångfald och globala frågor” 

och ”erbjuder den nyskapande mötesplatsen, där människor stärker 

sin kompetens, vågar överskrida sina gränser och flyttar perspektiven 

in i framtiden.” Enligt verksamhetsberättelsen 2011 – 2012 fick Sen-

sus 164 miljoner kronor av Folkbildningsrådet, som fördelar statsbi-

drag till folkhögskolor och studieförbund.54 

   Ett annat exempel är Statens kulturråd, som i antologin ”Att störa 

homogenitet” representeras av sin dåvarande generaldirektör Kenneth 

Johansson. Kenneth Johansson framhåller att ”än så länge är Sverige i 

ett bättre läge än många andra länder i Europa när det gäller nynaz-

ismen”. Samtidigt frågar sig chefen för Kulturrådet hur det kan 

komma sig att 20 procent av befolkningen i hans hemkommun Tome-

lilla kunde rösta på SD?  

                                                      

 
54 http://beta.sensus.se/Global/om-sensus/arsredovisning/Sensus-2011-2012-

verksamhetsbera%CC%88ttelse.pdf 

http://beta.sensus.se/Global/om-sensus/arsredovisning/Sensus-2011-2012-verksamhetsbera%CC%88ttelse.pdf
http://beta.sensus.se/Global/om-sensus/arsredovisning/Sensus-2011-2012-verksamhetsbera%CC%88ttelse.pdf
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   Efter flera beskrivningar från olika medarbetare om högerextrem-

ismens utbredning i Europa fortsätter författaren och journalisten 

Magnus Linton på samma spår när han menar att det sker en glidning 

mellan det extrema och det normaliserade: 

 

När Anders Behring Breivik till slut konstaterades frisk krympte domstolen 

på ett intressant sätt avståndet mellan terroristen och samhället. Idén om 

den isolerade psykopaten avvisades och i stället betonades hans samklang 

med breda idéströmningar i dagens Europa, vars tillskyndare givetvis inte 

har någon skuld för själva dådet men utan vars bakgrund attentatet inte kan 

förstås.
55

 

 

Skulle man sammanfattningsvis ställa budskapet från det myndighets-

finansierade projektet ”Att störa homogenitet” på sin spets måste det 

bli att det är nödvändigt med en värdegrund som bryter ner det ho-

mogena samhället och de föreställningar som arrangörerna anser att 

homogeniteten bär med sig. I sin förlängning antas annars homogeni-

tet leda till en chauvinistisk och exkluderande nationalism, som bär 

främlingsfientlighet och rasism i sitt sköte. Detta i sin tur leder vidare 

till fascism och nazism med slutmålen Auschwitz och Utöya.56  

 

 

                                                      

 
55 Från antologin ”Att störa homogenitet” (Nordic Academic Press 2013). 
56 Expos medverkan i detta projekt finns beskriven under rubriken ”Utanförskapsindustrin” i 

kapitlet ”PK-verkstäderna”. 

 


