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Abstract
Uppsatsen handlar om kulturdebatten kring Verklighetens folk, som ägde rum under sommaren och 
hösten 2009 efter att partiledaren för Kristdemokraterna, Göran Hägglund, lanserat begreppet 
”verklighetens folk”. Jag svarar på frågorna Vilka diskurser styrde debatten kring Göran Hägglunds 
Verklighetens folk-utspel? samt Varför kom Göran Hägglunds utspel när det kom och hur 
formulerades kritiken? Jag gör en kvalitativ undersökning av sammanlagt 39 opinionsartiklar från 
Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet publicerade under sommaren och hösten 
2009.

Artiklarna har tolkats utifrån Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori och deras tankar om 
diskursens manöverutrymme och politisk förändring. Jag använder även Mouffes senare 
postpolitiska teorier, inte minst begreppet antagonism är viktigt. Till sist använder jag mig av 
Zygmunt Baumans teorier om den intellektuella rollen och dess förändring.

Resultatet visar att debatten rörde sig kring några teman där flera diskurser slogs om att definiera 
centrum för debatten. Dessa var populistdiskursen, en ganska snäv kulturdebattsdiskurs samt tre 
politiska diskurser starkt påverkade av den postpolitiska diskursen. Hägglunds angrepp på de 
intellektuella kan förstås som en reaktion mot förlorad politisk makt över kulturdebatten.

Nyckelord: kulturdebatt, diskursanalys, Göran Hägglund, verklighetens folk, hegemoni
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1. Inledning
Under sommaren och hösten 2009 har debatten om ”Verklighetens folk” varit en framträdande 

kulturdebatt i Sverige. Göran Hägglund, partiledare för Kristdemokraterna, tillika socialminister, 

skrev en debattartikel i Dagens Nyheter 17 september (Sveriges radikala elit har blivit den nya 

överheten) efter att i sitt tal den första juli i Almedalen ha lanserat begreppet Verklighetens folk. 

Han kritiserade svensk kulturdebatt och skrev att kulturdebattörer och kulturjournalister är 

verklighetsfrånvända. I talet etiketterade han dessa personer som ”kulturvänstern”. Verklighetens 

folk var istället de han själv företrädde, de som enligt artikeln ”lever ett alldeles vanligt, hederligt 

arbetande liv och för vilka politik kommer i andra hand”.

Denna uppsats behandlar ett ämne som är angeläget för flera olika forskningsdiscipliner. Göran 

Hägglunds utspel kan analyseras såväl statsvetenskapligt som idéhistoriskt och säkert inom fler 

ämnen. Jag väljer att skriva i ämnet journalistik eftersom debatten kring utspelet fördes främst på 

kultur- och ledarsidor i dagspress. Jag analyserar i uppsatsen hur debatter i dagstidningar förs och 

delvis vad som ligger till grund för svensk kulturdebatt i dagspress. Debattens karakteristik är 

intressant för att ge förståelse kring hur kulturjournalistik och opinionsjournalistik konstrueras. 

1.1 Bakgrund

1.1.1 Kristdemokraterna och Verklighetens folk
Hägglunds tal i Almedalen och framför allt debattartikeln i Dagens Nyheter fick främst negativ 

uppmärksamhet på ledarsidor, bland kulturskribenter och från andra politiska partier. Begreppet 

”verklighetens folk” ifrågasattes och Hägglund fick kritik för att undervärdera stora delar av den 

svenska befolkningen. Den egentliga avsikten med utspelen ifrågasattes. Många menade att det 

handlade om politisk taktik baserat på det dåliga opinionsläget snarare än ett ideologiskt motiverat 

utspel. Bland annat skriver Niklas Ekdal i Dagens Nyheter att ”[r]iksdagsspärren blir framförallt ett 

bekymmer för Göran Hägglund”1 och att utspelet ska ses i skenet av opinionsläget.

Kristdemokraterna är det minsta partiet i den svenska regeringskoalitionen. De fick 6.6 procent i 

valet 20062 men har sedan dess tappat stöd, vilket ett flertal opinionsundersökningar visar. 

DN/Synovates undersökning från sommaren 2009 (innan Hägglunds tal i Almedalen) ger partiet 

1 Dagens Nyheter 2009-09-23.
2 Valmyndighetens hemsida, 2009-11-11.
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blott fyra procent.3 Samma procentsats som krävs för att kvalificera partiet för fortsatt 

riksdagsrepresentation. Förvisso kritiseras ofta opinionsundersökningarnas noggrannhet men i 

svensk politik och media får även i sammanhanget små eller statistiskt ej säkerställda förändringar 

stora konsekvenser. Man kan misstänka att Hägglund och Kristdemokraterna såg behov i att stärka 

sin politiska profil med tanke på det låga stöd i opinionen de har. Kristdemokratiska företrädare har 

under hösten 2009 kommit med ytterligare ifrågasatta utspel. Ett faktum som kan förstärka tesen om 

den eventuella taktiska anledningen, snarare än den ideologiska, till Hägglunds utspel.

1.1.2 Kulturjournalistik och Verklighetens folk
Uppfattningar om att medievärlden är vänsterinriktad och att journalister i allmänhet, 

kulturjournalister i synnerhet, propagerar för vänsteråsikter har ofta återkommit i svensk politisk 

debatt. Två exempel längre tillbaka i tiden är Per Ahlmarks bok Vänstern och tyranniet (1994), och 

medievänsterdebatten på tidigt 1980-tal. Senare exempel är Erik Zsigas Popvänstern (2004) och en 

nylig rapport från Timbros medieinstitut om kriget på Gazaremsan kring nyår 2008.4 Flera av dessa 

exempel, och många andra, är initiativ som kommer från Timbro, en intresseorganisation 

finansierad av Svenskt Näringsliv. Timbro vill ”utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för 

marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.”5 

Att makten över mediernas beslut om publiceringar och vinklar är viktig torde vara uppenbart och 

flera av Timbros utgivningar i form av böcker, rapporter, debattartiklar et cetera har fokuserat på att 

svensk media alltför ofta fattar fel beslut. Att vänsteruppfattningar närmast är legio bland svenska 

journalister och att publicistiska beslut styrs av dessa uppfattningar hävdar bland annat Kristian 

Karlsson, från den liberala tankesmedjan smedjan.com som Timbro drev fram till 2005.6

Kent Asp (2007) skriver att den svenska journalistkåren står till vänster om den allmänna opinionen. 

46 procent av journalisterna jämfört med 31 procent av allmänheten definierar sig själva som 

vänster om mitten. Endast tolv procent av journalisterna jämfört med 34 procent av allmänheten 

ställer sig till höger om mitten.7 Asp konstaterar också att kulturjournalister står än mer till vänster 

3 Synovates hemsida, 2009-11-11.
4 Poirier Magnusson, Roland, 2009.: Mediernas krig: bevakningen av Gaza, Stockholm: Timbro.
5 Timbros hemsida, 2009-11-23.
6 Smedjan.com:s hemsida, 2009-11-26.
7 Asp, Kent (red), 2007. Den svenska journalistkåren, Göteborg: Institutionen för journalistik och 

masskommunikation, Göteborgs universitet, s.214.
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än andra journalister.8 Å andra sidan menar han att journalistkårens sammansättning (hög 

utbildningsnivå, många bosatta i Stockholm, pensionärer saknas) påverkar var gruppen står politiskt 

lika mycket som deras profession. Det gör dessutom att åsikter som är stora bland dessa grupper i 

allmänhet får större genomslag här. Dessutom har journalister med stort inflytande över 

publiceringsbeslut politisk uppfattning som står mycket nära allmänheten. Asps slutsats är: "om 

partisympatierna slår igenom i journalisternas yrkesutövning kan de därför antas slå både åt det ena 

och det andra hållet."9  (Kursivering i original.)

Timbros och andras uppfattningar står inte heller oemotsagda, från vänsterhåll lyfts ofta att media 

till stor del ägs av stora företag eller politiska intressen. Att antalet borgerliga ledarsidor är mångt 

fler än de socialistiska är ett annat argument. I Höger Om utvecklar Stefan Koch kritiken. Han 

menar att SAF (Svenska Arbetsgivareföreningen, Svenskt Näringslivs namn innan namnbytet och 

sammanslagningen med Sveriges Industriförbund 2001) var rädda för den vänsterinriktning som 

svensk politisk debatt fick efter 1968 och cirka tio år framåt. SAF satsade då stora resurser för att 

vända denna utveckling. Satsningen betalade sig och Koch menar att svensk politik har tagit kliv åt 

höger. Även Kristina Boréus Högervåg kan ses som ett inlägg i den debatten. Mer om Boréus i 

avsnittet om tidigare forskning.

1.2 Syfte och frågeställningar
Att medierna och dess innehåll är politiska och att urval, formuleringar och vinklar påverkar hur 

omvärlden skildras är en uppfattning som delas av såväl höger som vänster i politiken. Mitt syfte 

med denna uppsats är inte att slå fast vem som har rätt. Istället hoppas jag nå en större förståelse 

över vilka diskurser som används i dessa debatter och varför debatten uppstår just nu.

Jag vill undersöka debatten om Verklighetens folk för att se vilken typ av argumentation som 

används av de olika lägren i debatten. Vad säger debatten om samtidens debattklimat och varför 

dyker debatten upp just nu? 

Mina frågeställningar är:

1. Vilka diskurser styrde debatten kring Göran Hägglunds Verklighetens folk-utspel?

2. Varför kom Göran Hägglunds utspel när det kom och hur formulerades kritiken?

8 Asp, Kent, a.a., s.217.
9 Ibid., s.237f.
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1.3 Teoretiska utgångspunkter
Jag kommer att använda diskursanalys för att förstå i vilka sammanhang debatten förs och varför 

idéerna dyker upp just nu. Debatten jag analyserar är en i högsta grad politisk sådan och 

diskursanalys är en bra metod för att se hur och inte minst varför vissa idéer uttrycks. För att till 

fullo förstå debatten måste dess sammanhang och dess grund närskådas.  

Diskursanalys är till sin natur både teori och metod. Marianne Winther Jørgensen och Louise 

Phillips (2000) beskriver diskursanalysen som ”ett helt paket” som innehåller filosofiska premisser 

om språkets roll i konstruktionen av vår förståelse av världen, det innehåller teoretiska modeller, det 

innehåller metodologiska riktlinjer hur man angriper ett forskningsområde och det innehåller 

specifika tekniker för språkanalys.10  Det finns många inriktningar av diskursanalys men den teori 

som oftast får ståta med själva namnet diskursteori är utformad av de politiska teoretikerna Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffe, främst i Hegemonin och den socialistiska strategin. Därefter teoretiskt 

utvecklad, främst av Laclau. Mouffe har å sin sida snarare tillämpat teorin, bland annat i Om det  

politiska. Det är också Laclau och Mouffes teori jag främst nyttjar i uppsatsen. 

Diskursteorin ger en förståelse för att debatten och debattens deltagare formas av diskursens makt 

över tanken. Debattdeltagarnas maktpositioner påverkar också hur debatten utformas. Denna 

utgångspunkt finns även i andra teorier men diskursteori fördjupar förståelsen och syftar till att 

genomskåda vilka processer som definierar deltagarnas positioner och varför vissa debatter får 

företräde framför andra.

Laclau och Mouffe utgår från den italienske marxisten Antonio Gramscis hegemoniteori. Gramsci 

använder begreppet hegemoni för att beskriva den makt över tanken, vad som är möjligt att tänka, 

tycka och uttrycka, som styrs av samhällets ekonomiska förhållanden. Den eller de som har 

hegemoni har privilegiet att formulera vilka problem som tas upp i debatten och förmågan att styra 

dagordningen. Laclau och Mouffe tar dock avstånd från Gramsci på flera plan, bland annat från 

hans uppfattning om att hegemonin alltid beror på ekonomiska förhållanden. De kritiserar Gramscis 

essentialism (uppfattningen att objekt har inre egenskaper som inte är möjliga att förändra) och 

menar att även identiteten avgörs hegemoniskt.11  De menar att all erfarenhet, alla uttryck är 

10 Phillips, Louise och Winther Jørgensen, Marianne, 2000. Diskursanalys som teori och metod, Lund: 
Studentlitteratur, s.10.

11 Laclau, Ernesto och Mouffe, Chantal, 2008. Hegemonin och den socialistiska strategin, Göteborg/Stockholm: 
Glänta Produktion/Vertigo Förlag, s.198ff.
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skapade inom de ramar som diskursen konstituerar. Något övergripande, transcendentalt eller 

essentiellt subjekt finns inte. Inte heller människan är för Laclau och Mouffe ett subjekt som fanns 

innan diskursen etablerade det. ”alla objekt upprättas som diskursobjekt, eftersom inget objekt är 

givet utanför de diskursiva tillblivelsevillkoren”12 Alltså: innan diskursen finns ingen betydelse eller 

några egenskaper hos några ting eller något levande.

För Laclau och Mouffe är antagonism ett viktigt begrepp. Antagonismer ska här förstås som öppna 

politiska strider och konflikter. Antagonismerna ska ses som relationer där gränserna för vad som 

uppfattas objektivt och sant visas. De utspelar sig inom det samhälle där de uttrycks. Alltså, vilka 

debatter som förs och vilka positioner som intas beror på inom vilken diskurs debatten förs. 

Antagonismen är också ett uttryck för diskursens manöverutrymme. Vilka antagonismer som tillåts 

uppstå och vilket utfall de får avslöjar diskursens ”styrka”.13  Antagonismerna ”utgör samhällets 

gränser”14. Att antagonismernas uttryck förändras och att vissa antagonismer försvinner innebär 

främst att diskursen är så stark att den inte länge tillåter dessa uttryck, inte att en objektiv förändring 

skett som dragit undan konflikten bakom antagonismerna.15 För mig är detta intressant eftersom de 

antagonismer som visar sig i Verklighetens folk-debatten visar vilka diskurser som styr svensk 

kulturdebatt samt dess styrka .

Laclau och Mouffe utgår från ett socialistiskt perspektiv men deras teoretiska grunder går att 

applicera även på andra politiska riktningar. De skriver om ”ekvivalens” kontra ”differens” där 

ekvivalens är den logik som skapar sådana antagonismer som kan omforma diskurserna. Ekvivalens 

är här ett uttryck för en relation mellan olika innebörder, innebörder som kan hota den rådande 

diskursen. Laclau och Mouffe använder sig av exemplet kolonisatörer och koloniserad:

I ett koloniserat land markeras den dominerande makten ständigt genom olika 

innebörder: skillnader i klädsel, språk, hudfärg, seder. Eftersom alla dessa innebörder är 

ekvivalenta i förhållande till de andra – genom sin gemensamma differentiering från det 

koloniserade folket – förlorar de sin egenskap av differentiella moment och erhåller 

istället elementets flytande karaktär. Sålunda skapar ekvivalensen en andra mening som 

genom att parasitera på den första meningen undergräver denna.16  (Kursivering i 

original.) 

12 Laclau och Mouffe, a.a., s.159. (Mer om det mänskliga subjektets tillblivelse s.171ff.)
13 Ibid., s.180ff.
14 Ibid., s.185.
15 Mouffe, Chantal, 2008. Om det politiska, Hägersten: Tankekraft förlag, s.25f.
16 Laclau och Mouffe, a.a., s.187.
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Utan att gå in för mycket på begreppen moment och element kan man konstatera att ekvivalens är 

grundläggande för politisk förändring hos Laclau och Mouffe. Begreppet används i olika 

kombinationer för att ytterligare förklara hur diskursiv förändring kan ske. ”Ekvivalenssystem” är 

ett av dem, som ett mer neutralt begrepp för det ideologiskt laddade ”samhälle”. 

”Ekvivalenseffekter” beskriver hur antagonismer sprids inom olika demokratiska kamper och 

”ekvivalenskedjor” används för att beskriva hur olika antagonismer mer strategiskt kan 

sammankopplas.  Ett annat begrepp jag använder mig av är  ”nod”:

Om det sociala inte förmår fixera sig självt i ett samhälles begripliga och konstituerande 

former, existerar det sociala dock fortfarande som ett försök att dominera 

diskursivitetens fält, att hejda differensflödet, att konstruera ett centrum.17   (Kursivering 

i original.)

Inspirerad av den franska psykoanalytikern Jacques Lacan använder Laclau och Mouffe begreppet 

”nod” för att beskriva de punkter där påverkan är som starkast ifrån. De punkter som har störst 

betydelse för att skapa det centrum alla diskurser strävar efter. Det är utifrån dessa punkter som 

debatten styrs, varifrån nya starka hegemonier kan etableras, och varifrån samhället kan förändras; 

Samhället förmår aldrig vara identiskt med sig själv, eftersom varje nod upprättas inom 

en intertextualitet som överflödar den. Artikuleringens praxis består således i  

konstruktionen av noder som fixerar betydelse på ett partiellt sätt /.../ Det sociala är 

artikulering eftersom ”samhället” är omöjligt.18  (Kursivering i original.)

Av detta kan vi dra slutsatsen att all debatt styrs från dessa noder, noder som är av stor betydelse för 

att beskriva hur samhället fungerar och vilka ifrågasättanden och politiska viljor som är möjliga.

Laclau skriver i Discourse att diskursiva strider om fastställandet av olika politiska värdeords 

betydelse är centrala för att förstå det politiska språket i debatten.19 Laclau skriver att begreppet 

”demokrati” är ett som olika diskurser försöker lägga beslag på. För mig handlar analysen främst 

om de diskursiva striderna om begreppen ”verklighet”, ”folk” och ”verklighetens folk”.

17 Laclau och Mouffe, a.a., s.168.
18 Ibid., s.169f.
19 Laclau, Ernesto, 1993. Discourse (i Goodin, Robert och Petit, Philip (red.): A Companion to Contemporary Political  

Philosophy) Oxford: Blackwell, s.435.
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Mouffe utvecklar antagonismbegreppet i Om det politiska. Hon gör här skillnad på ”politiken” och 

”det politiska” där det tidigare är de institutioner och praktiker som definierar vårt politiska system. 

”Det politiska” är för Mouffe uttrycken för de antagonismer som världen präglas av.20 Hon menar 

att frånvaron av uttryckta antagonismer i politiken ger utrymme för ”nya” antagonismer och 

exemplifierar med hur samlingsstyre och moralisk argumentation i Österrike för att hindra 

främlingsfientliga krafter ledde till precis motsatt effekt. Frånvaron av antagonismer på det socio-

ekonomiska planet ledde till antagonismer på ett nationalistiskt plan.21 Mouffe är en av flera 

teoretiker som skriver om postpolitik. Postpolitiken (i betydelsen efter politiken) utgår från att 

politiken har förändrats kraftigt och att tidigare konfliktperspektiv förändrats till en modell där 

konflikter undertrycks eller förnekas och där öppna ideologiska strider är sällsynta. Göran 

Hägglunds artikel fokuserar på en moral/kulturstrid snarare än på socio-ekonomiska frågor och 

strategin kan tolkas ur Mouffes antagonismperspektiv. 

Sociologen Zygmunt Bauman skriver i Legislators and Interpreters om den intellektuella rollens 

förändring. Här skriver han bland annat om ”the hunters of yesterday” som försvarare av ”the 

people”.22 Dessa gårdagsjagare som säger sig försvara folkets intressen har stora likheter med Göran 

Hägglund. Baumans teori om den puritanska kritiken mot masskulturen kan för hjälpa mig förstå 

Hägglunds utgångspunkter. Förvisso riktar sig Baumans teori mot en anglosaxisk kontext, men hans 

resonemang om den kritik som uppstått mot de ”nya” intellektuella rollen, bland annat från bärarna 

av den gamla rollen, ”legislators”, tror jag kan bidra till förståelse av debatten.

1.4 Tidigare forskning
Forskning kring den intellektuella debatten och den intellektuelle i allmänhet finns det stort utbud 

av, inte minst om man söker sin blick utanför Sverige. Bauman har forskat mycket om den 

intellektuella rollen. I Legislators and Interpreters driver Bauman tesen att den intellektuella rollen 

har förändrats och att den i det postmoderna samhället har fått en tolkande snarare än en lagstiftande 

uppgift. Metaberättelsernas (olika religiösa skapelseberättelser, generella helhetsideologier et 

cetera) försvinnande från det postmoderna samhället är en viktig förklaring till detta. De 

intellektuella kan inte på samma sätt som tidigare använda metaberättelser som ett sätt att legitimera 

sin egen kunskap och makt. Den intellektuella rollen har istället utvecklats till att ifrågasätta den 

20 Mouffe, a.a., s.18.
21 Ibid., s.68ff.
22 Bauman, Zygmunt, 1987. Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-Modernity and Intellectuals, 

Cambridge: Polity Press, s.161ff.
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makten. Med detta har också den intellektuella världen blivit större och mer öppen för konflikter.23

Svensk kulturdebatt har undersökts av bland annat Anders Frenander som analyserar ett flertal 

kulturdebatter i sin avhandling i idé- och lärdomshistoria Debattens vågor. Om politisk-ideologiska 

frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt (1999). Frenander undersöker svensk kulturdebatt 

under åren 1946-1989 och använder material från kultursidor i svensk press. Han använder sig av en 

marxistisk syn på ideologi och historisk utveckling för att förstå förändringarna. Själv beskriver 

Frenander sina utgångspunkter  som ”materialistiska och kontextuella”24 Han använder sig alltså 

inte uttryckligen av ett diskursperspektiv men som jag kan förstå finns det ändå delar i Frenanders 

avhandling som har likheter med diskursanalysens utgångspunkter. Jag syftar främst på 

resonemangen om ”kollektiva processer” och ”ideologiskt klimat”. Frenander använder sig av såväl 

Baumans som Gramscis teorier om den intellektuella, båda viktiga för många diskursteoretiker. 

Dock ska konstateras att Frenanders utgångspunkter främst är historiematerialistiska. Han påpekar 

också att han har velat undvika just termen diskurs eftersom ”de[n] för mig leder tankarna alltför 

långt in i en strukturalistisk och poststrukturalistisk tankevärld”25

Kristina Boréus avhandling i statsvetenskap Högervåg. Nyliberalism och kampen om språket i  

svensk offentlig debatt 1969-1989 (1994) avsöker ett bredare fält. Där avhandlas även strikt 

politiska debatter som förs på andra håll än i media. Boréus använder sig av såväl kvalitativ som 

kvantitativ metod för att undersöka hur vissa värdeord används och därigenom förstå hur den 

politiska debatten har förändrats under perioden. Gramscis hegemoniteori är viktig för Boréus och 

genom sitt intresse för språkets betydelse tangerar hon också de mer lingvistiskt inriktade 

diskursanalytiska teorierna. Boréus använder sig av Laclau och Mouffe för att fördjupa 

hegemonibegreppet, inte minst deras nodbegrepp.26 Boréus har två syften med sin avhandling, det 

ena att svara på frågan om svensk offentlig debatt är/var på väg mot nyliberal hegemoni, det andra 

att beskriva kampen om språket i samband med högervågen. Båda dessa syften är intressanta för 

min uppsats, om den första tesen stämmer, att svensk debatt har nyliberal dominans, kan det ställas 

mot Göran Hägglunds beskrivning av svensk kulturdebatt. Det andra syftet är intressant då jag 

menar att Hägglunds debattinlägg kan ses som ett inlägg i en hegemonisk kamp om olika begrepp.

23 Bauman, a.a., kap. 9.
24 Frenander, Anders, 1999. Debattens vågor. Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt, 

Göteborg: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Göteborgs Universitet., s.7.
25 Ibid., s.14.
26 Boréus, Kristina, 1994. Högervåg: Nyliberalismen och kampen om språket i svensk debatt, Stockholm: Tiden, 

s.22ff.
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1.5 Metod och material
Uppsatsen är en litteraturstudie. Jag gör en kvalitativ textanalys av ett urval av de tidningsartiklar 

som skrivits i debatten. Jag har på webbtjänsterna Retriever och Artikelsök sökt efter artiklar i 

debatten om ”verklighetens folk” i tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och 

Aftonbladet. Jag har valt dessa tidningar för att få en balans i mitt urval. Dagens Nyheter och 

Aftonbladet har båda etablerade kultursidor och lämnar mycket plats för ”politisk” kulturdebatt. 

Aftonbladet har en ledarsida och en kultursida med klar vänsterinriktning. Svenska Dagbladet har 

utpräglad högerinriktning på sin ledarsida. Dagens Nyheters ledarsida är också borgerlig men deras 

kultursida anses ofta vara en motpol till ledarsidan. Därmed får jag en tydlig vänstertidning, en 

tydlig högertidning och en tidning där både höger- och vänsteråsikter uttrycks. Samtliga tidningar är 

storstadsbaserade och ger en bild av den etablerade debatten, möjligen skulle resultatet sett 

annorlunda ut om mindre tidningar baserade i glesbygd analyserades. Samtidigt är det främst i de 

etablerade medierna som verklighetens folk-debatten har förts.

Avgränsning i tid har varit: 2 juli 2009-15 oktober 2009. 2 juli är dagen efter Göran Hägglunds 

Almedalstal och 15 oktober hade debatten i stort klingat av. Jag ville inte heller ha debatten alltför 

nära mitt eget skrivande som började i november. Tretton artiklar är från Aftonbladet, fjorton från 

Dagens Nyheter och tolv från Svenska Dagbladet. Mina kriterier för att en artikel ska vara med i 

undersökningen är att det är någon form av opinionstext, alltså har jag valt bort rena refererande 

nyhetstexter utan kommentarer. Jag har också valt bort några opinionstexter som höll sig allt för 

otydligt eller löst till mitt uppsatsämne och därför inte var intressanta för mig. Vissa texter har bara 

innehållit referenser till debatten utan att ge sig in i den, dessa har jag också valt bort. Sammanlagt 

har jag valt bort cirka tio artiklar. 

Ett tänkbart metodologiskt problem, som ofta drabbar diskursanalyser, är problemet med 

forskarens, det vill säga min egen, ståndpunkt i debatten och position i diskursen. Det är naivt att tro 

att min blick skulle vara objektiv eller sanningsseende. Mina åsikter styrs, på samma sätt som de 

åsikter jag analyserar, av olika diskurser. Laclau och Mouffe ägnar ingen större möda åt denna 

problematik. Jag har därför sökt mig till diskurspsykologin där man diskuterar problemet med 

forskarens reflexivitet. Man hittar där förvisso egentligen inget svar annat än att forskaren måste 

vara medveten om att ens egna utsagor också är diskursivt skapade.27 

27 Winther Jørgensen och Phillips, a.a., s.111f.
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Winther Jørgensen och Phillips skriver om all diskursanalys som kritisk forskning per definition. 

Diskursanalytiker vill förstå sammanhang för att kunna ifrågasätta dem, det ingår i 

forskningsansatsen. Det betyder inte att man kan lägga vetenskapsmetodologiska principer som 

genomskinlighet och källkritik åt sidan. Snarare blir dessa principer viktigare när ens arbete kan 

ifrågasättas för partiskhet.28

En av diskursanalysens stora, Michel Foucault, fördjupar sig i metod i Vetandets arkeologi. Här 

konstateras att själva ifrågasättandet av tidigare erfarenheter och förståelser, såväl så kallat ”sunt 

förnuft” som sådant man själv uppfattar som sanning, är grundläggande för diskursanalysen. ”hellre 

än att spontant låta dem gälla, måste man acceptera att /.../ bara ha med en hop spridda händelser att 

göra.”29 Foucault skriver vidare om relationen mellan vetenskap och ideologi och menar att man 

inte ska ställa upp dem i en konflikt. Snarare ska man förstå att de båda påverkar varandra med 

utgångspunkt ur olika diskurser. Foucault framför fyra påståenden om vetenskap och ideologi:

1. Ideologin utesluter inte vetenskapligheten. /.../ 2. Motsägelserna, tomrummen, de 

teoretiska bristerna kan för all del utgöra tecken på att en vetenskap (eller en diskurs 

med anspråk på att vara en vetenskap) fungerar ideologiskt /.../ 3. Genom att rätta till 

sina misstag, genom att strama åt sina formaliseringar, lösgör en diskurs sig inte 

nödvändigtvis från sina förbindelser med ideologin. /.../ 4. Att angripa en vetenskaps 

ideologiska funktion för att tvinga den att visa sig och för att förändra den består inte i 

att blotta de filosofiska förutsättningarna som kan rymmas inom vetenskapen; det består 

inte i att gå tillbaka till grunderna som möjliggjort den och som legitimerar den: det 

består i att på nytt sätta den ifråga som diskursiv formation: det består i att angripa inte 

de formella motsättningarna hos de påståenden som den gör utan det system enligt 

vilket dess objekt, dess typer av utsägelser, dess begrepp och teoretiska val formas.30

Med andra ord, det är mycket svårt att studera ideologiska frågor utan att själv påverkas av de 

diskurser man studerar eller de diskurser ens tankar och förutsättningar styrs av. Men eftersom allt 

och alla enligt diskursteorin är styrda av olika diskurser går det inte att undvika problemet om man 

vill använda sig av teorin med bibehållen intellektuell konsistens. För att göra det mycket enkelt: 

Kommande forskare får studera vilka diskurser som styrde journalistikforskningen i början av 

2000-talet.

28 Winther Jørgensen och Phillips, a.a., s.152ff.
29 Foucault, Michel, 2002. Vetandets arkeologi, Lund: Arkiv, s.36.
30 Ibid., s. 221f.
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2. Empirisk undersökning
Jag delar upp undersökningen i tre kategorier. Hägglunds utsagor (2.1), Vänsterkritik mot Hägglund 

(2.2) och Högerkritik mot Hägglund (2.3).

I avsnittet om Hägglunds utsagor fokuserar jag på hans artikel i Dagens Nyheter 17 september. Jag 

har även med tre andra utsagor, två artiklar med intervjuer där jag använder hans svar samt en 

ytterligare debattartikel från Aftonbladet 30 augusti som skrevs som en replik till ett angrepp på 

hans Almedalstal. Hägglunds utsagor delar jag in i två kategorier. En är kritiken mot dem han kallar 

Kultureliten. Det är dessa han ställer i motsats till Verklighetens folk. Jag kallar den delen av 

Hägglunds utsagor för Kulturelitism (2.1.1). Den andra delen av Hägglunds utsagor är mer 

allmänpolitiska och handlar om att medborgarna ska få tillgång till mer valfrihet och mindre av 

politiskt styre. Jag kallar den delen för Valfrihet (2.1.2).

Kritiken mot Hägglund kategoriserar jag i två grova kategorier med varsina två underkategorier. De 

två huvudkategorierna är kritik från ett högerperspektiv och kritik från ett vänsterperspektiv. Den 

tidigare yttras främst i artiklarna från Svenska Dagbladet samt artiklarna från Dagens Nyheters 

ledarsida. Vänsterkritiken kommer främst från Aftonbladet samt Dagens Nyheters kultursidor. Min 

uppdelning i höger och vänster är ganska enkel. Högerkritik kategoriserar jag kritik som värnar 

Kristdemokraterna eller något av de andra partierna i regeringsställning. Vänsterkritik är den som 

angriper Kristdemokraterna eller Göran Hägglund utan att försvara deras åsikter i andra frågor.

Vänsterkritiken delar jag upp i de två underkategorierna Kultursyn (2.2.1) och Populism (2.2.2). 

Den tidigare fokuserar på Hägglunds kultursyn och kritiserar bland annat honom för att underskatta 

svenskarnas intresse för och kunskap om kultur. Den andra kategorin avfärdar Hägglunds utspel 

som populistiskt och kritiserar honom bland annat för att närma sig Sverigedemokraterna.

Högerkritiken delas upp i två kategorier. En kritik bygger på att Hägglund i allmänhet har fel i sin 

ansats och i synnerhet att det är dålig taktik inför valrörelsen 2010. Denna kategori kallar jag 

Valtaktik (2.3.1). Den andra kritiken är mer politisk och menar i stora drag att Hägglund har rätt, 

hans värdekonservativa flörtar hyllas men han går inte tillräckligt långt. Den kategorin kallar jag 

Värdekonservatism (2.3.2).
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2.1 Göran Hägglunds utsagor
2.1.1 Kulturelitism
Grundläggande för Hägglunds argumentation i artikeln från Dagens Nyheter är hans idé om att de 

han kallar kulturvänstern bär ett förakt mot ”vanliga Svenssons”. Han kopplar tidigt i artikeln denna 

verklighetsfrånvända kulturvänster till den politiska vardagen:

Inom kulturvänstern har vanliga Svenssons och deras Svenssonliv länge setts som det 

självklara objektet för hån och misstänksamhet. Det har stått klart i filmer och böcker i 

mer än trettio år. Men under senare tid har den andan spridits till allt större delar av det 

svenska offentliga livet. Det handlar inte bara om mediala Reclaim the street–upplopp 

och ”konstnärer” som lever på att provocera och sprida olust i det offentliga rummet. 

Det handlar också om en allmän politisk trend.31

Alltså, politiker på vänstersidan (senare tar han upp exemplen socialdemokraterna Mona Sahlin och 

Claes Borgström samt miljöpartisten Yvonne Ruwaida) är också en del av denna kulturvänster som 

ägnar sig åt ”akademiskt tillskruvade” idéer och glömmer bort att ”vanliga Svenssons” inte är 

intresserade av normkritik och genuscertifieringar. Några representanter för kulturvänstern namnges 

aldrig. Själv säger Hägglund att han inte vill namnge någon ”eftersom vi inte spelar på samma 

arena.”32 Men eftersom de ”som en man kastat sig över mig” tycker han att de pekat ut sig själva. 

Man får anta att inte minst Aftonbladets kulturredaktion med Åsa Linderborg i spetsen därmed 

indirekt pekas ut av Hägglund. Inte minst sedan Åsa Linderborg gick till hårt angrepp mot 

Hägglund i artikeln Kulturens dödgrävare (mer om den artikeln i avsnitt 2.2.1).

Andra exempel Hägglund tar upp är en kulturdebatt som pågick under sommaren 2009 om figurativ 

konst. Debatten fördes främst mellan Jessica Kempe, konstkritiker i Dagens Nyheter och Johan 

Lundberg, chefredaktör för Axess magasin. Kempe anklagade Lundberg för att ha fel inställning till 

figurativ konst. Senare skrev hon att Lundbergs (och Hägglunds) åsikter passade i 

Nationaldemokraternas eller Sverigedemokraternas idéprogram.33 Hägglund nöjer sig med en 

kärnfull sammanfattning:

31 Dagens Nyheter 2009-09-17.
32 Svenska Dagbladet 2009-10-13.
33 Dagens Nyheter 2009-09-22.
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Den som exempelvis råkar gilla tavlor som föreställer något bör till exempel göra avbön 

direkt; då har man nämligen nazistiska böjelser, har det meddelats från flera håll i 

sommarens kulturdebatt.34

Hägglund skrev innan artikeln i Dagens Nyheter ett svar till Aftonbladets Åsa Linderborg som 

angripit Hägglund tidigare (mer om Linderborgs artikel i avsnitt 2.2.1). Artikeln publicerades på 

Aftonbladets kultursida 30 augusti. Här är Hägglunds kritik mot vänsterns kultursyn mer utvecklad. 

Frågan om kvalitet är central och hänger samman med att själva begreppet kultur har 

urholkats. På samma sätt som vänstern satt en ära i att döma ut alla typer av moraliska 

utsagor om rätt och fel som förlegade, har man också relativiserat frågan om bra eller 

dåligt inom konstuttrycken.35

Här återkommer Hägglund till det han i Dagens Nyheter-artikeln beskriver som sommarens 

kulturdebatt. I samma artikel vill han lyfta fram kvalitetsbegreppet och försöker ställa ifrågasättande 

konst och kvalitet i ett motsatsförhållande: ”Vårens debatter kring kultursynen på Konstfack i 

Stockholm, där fejkade självmordsförsök och vandalisering av tunnelbanevagnar ingick i den 

konstnärliga repertoaren, bär syn för sägen.” Faktum är att såväl det ”fejkade självmordsförsöket” 

(Anna Odells verk Okänd, kvinna 2009-349701) som ”vandaliseringen av tunnelbanevagnar” 

(NUGs verk Territorial pissing) som var stora konstdebatter under våren 2009 senare fått god kritik 

av konstvetare. Kanske är det en del av problemet för Hägglund. I debattartikeln i Dagens Nyheter 

anklagar Hägglund sina vedersägare för att hylla provokationen men själva inte klara av att 

provoceras. Samma resonemang för Hägglund i Aftonbladetartikeln. Vidare skriver Hägglund om 

den utveckling han ser som positiv:

I själva verket är det en av de mest uppiggande tendenserna på kulturområdet de senaste 

åren: näringslivets sponsring, privata initiativ, över huvud taget det faktum att kulturens 

kontaktytor för finansiering kan spridas.

Ändå är det viktigt att hålla båda ögonen öppna och inte bli dogmatisk. Marknaden skall 

självklart vara fri. Men därmed är det ju inte sagt att kommersialismen faktiskt inte kan 

34 Dagens Nyheter 2009-09-17.
35 Aftonbladet 2009-08-30.
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ha negativa verkningar i ett samhälle.36

Hägglund söker alltså här en mellanposition. Det är positivt att alternativ kulturfinansiering 

utvecklas, men det får inte bli det enda alternativet. Detta kan ses en kompromiss mellan den 

traditionellt värdekonservativa synen att kulturarv ska skyddas av staten och en nyliberal syn där en 

fri marknad ska styra även kulturlivet. Hägglunds fixering vid kvalitet (”bra” och ”dålig” konst) bär 

tydliga drag av värdekonservativ kultursyn.

Hägglund menar alltså att de som för fram normkritiska och ifrågasättande perspektiv bara är en del 

av en elit. Christian Andersson skriver i Populism (2009) om Margaret Canovans sju typer av 

populism. Hägglunds försök kan liknas såväl vid typ sex (reaktionär populism: mobilisering av 

folklig konservatism, ignorans och fördom i opposition mot en utbildad och liberal elit) som typ sju 

(politikernas populism: försök att bygga en bred koalition genom att undvika splittrande frågor som 

klass och ideologi).37 Hägglunds ansats skiljer sig på flera områden mot de exempel som tas upp av 

Andersson men just viljan att undvika ideologier och inriktningen på en folklig konservatism 

stämmer väl överens.

2.1.2 Valfrihet
Den större delen av Hägglunds artikel i Dagens Nyheter är av politisk natur. Kritiken mot 

kulturelitisterna är här utbytt mot en aversion mot politiskt styre i allmänhet. Han inleder detta 

resonemang med att angripa Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin och skriver att hon vill 

att den som vill starta ett företag först ska fråga henne om vem som ska leda det. I en artikel i 

Svenska Dagbladet  upprepar han denna kritik.38 Denna armbåge syftar förmodligen på Sahlins krav 

om att styrelserna i större aktiebolag ska ha minst 40 procents representation från vardera könet.39 

Hägglund är också upprörd över att politiker underkänner Svenssons familjeliv och vardag och att 

politikerna vill berätta för dem hur de bör leva. Vänsterpolitikerna är i själva verket 

verklighetsfrånvända. ”Jag tycker mig se en växande klyfta mellan folk och etablissemang.”40 

Märkbart är att det bara är vänsterpolitikerna som är drabbade av detta. De Hägglund vill värna mot 

36 Aftonbladet 2009-08-30.
37 Andersson, Christian, 2009. Populism, Stockholm: SNS Förlag, s.26f.
38 Svenska Dagbladet 2009-09-19.
39 Dagens Nyheter 2009-08-16.
40 Dagens Nyheter 2009-09-17.
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ingrepp från dessa vänsterpolitiker är ”verklighetens folk”:

Verklighetens folk har jag kallat den breda del av Sveriges befolkning som lever ett 

alldeles vanligt, hederligt arbetande liv och för vilka politik kommer i andra hand. Det 

kan vara allt från undersköterskor till professorer; i sommar har de säkert gjort som de 

brukar: bara tagit det lugnt, åkt till landet och snickrat, gått på loppmarknad, slagits mot 

fästingar, tagit barnen till stranden eller åkt utomlands.41

Dessa vanor som verklighetens folk sägs ha skulle enligt Hägglund diskvalificeras av kultureliten 

på sina höga hästar. Verklighetens folk ska enligt Hägglund inte behöva bry sig men tycker att 

vänstereliten synar deras förhållanden för att se om de är ”ideologiskt riktiga”. Åter anknyter 

Hägglund till en populistisk kritik av ideologier och överhet. Hägglund erkänner att det kan finnas 

problem med normer som är förtryckande men problemet löser sig inte med genuscertifieringar. 

Istället är lösningen ”lyhördhet och anständighet /.../vänlighet, artighet och respekt”. 

Grundtesen i Hägglunds resonemang är här att människor inte ska besväras av politiken. I en artikel 

i Svenska Dagbladet lyfter reportern fram att Kristdemokraterna är kända för att vilja ha en strikt 

alkoholpolitik. Hägglund svarar då att man har tänkt för mycket ”på det viset” och att man behöver 

”fundera på hur vi kan uppnå samma mål med andra metoder”42 I en annan artikel i Svenska 

Dagbladet säger sig Hägglund vilja ”signalera att vi som parti bör tänka efter kring hur vi kan öka 

folks svängrum.”43 Hägglund vill alltså ha en förändring av sitt partis framtoning för att attrahera 

nya väljare. Den tidigare framtoningen med moral och kontroll ska ersättas med en kritik mot den 

politiska ”elitens” moral och kontroll.

Konservatismen vill ge mer makt till ”det sunda förnuftet”. Allt sedan konservatismens grundfilosof 

Edmund Burkes tes om ”generationers samlade visdom” har uppfattningen att folk vet bäst själva 

och att ideologier är av ondo varit grundläggande hos konservatismen. Senare konservativa 

teoretiker som Russell Kirk framhäver också tradition, fördomar och sedvana som goda vägledare.44 

Även Hägglunds resonemang om ”lyhördhet och anständighet /.../vänlighet, artighet och respekt ” 

41 Dagens Nyheter 2009-09-17.
42 Svenska Dagbladet 2009-09-19.
43 Svenska Dagbladet 2009-10-14.
44 Larsson, Reidar, 1997. Politiska ideologier i vår tid, Lund: Studentlitteratur, s.40.
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är klart i linje med en värdekonservativ kultursyn. Denna konservatism uppmanar många Hägglund 

och Kristdemokraterna att återta. (Mer om detta i stycke 2.3.2). 

Den borgerliga regering Hägglund varit en del av har jobbat mycket med valfrihetspolitik. I 

regeringsförklaringen från 2006 nämns ordet ”valfrihet” fem gånger, efter ”trygghet” det politiska 

värdeord som används flest gånger.45 Man har inrättat ett flertal lagar som sägs öka valfriheten inom 

olika sektorer och utförsäljningen av Apoteket ska öka valfriheten på läkemedelsmarknaden. 

Exemplen är flertaliga. Hägglund agerar här i en trend där expertstyre och ekonomistiska principer 

sätts framför traditionella politiska beslutsformer. Valfriheten ger istället makt till den enskilda 

”välfärdskunden” med hjälp av sina val av välfärdsutförare et cetera. Dalia Mukthar-Landgren 

skriver om detta i Mekonnen Tesfahuney och Magnus Dahlstedts (red.) Den bästa av världar? 

Betraktelser över en postpolitisk samtid (2008).46

Tesfahuney och Dahlstedt skriver om vad de (och många andra, bland annat Mouffe) kallar för den 

postpolitiska utvecklingen. En grundläggande del i den är, precis som Hägglund gör, att ställa sig 

”över eller gå bortom det politiska: Vi säger bara som det är! Vi säger bara det som folk tänker men 

inte våga säga!”47 (Kursivering i original). Mouffe (2008) skriver om samma utveckling av 

politiken och menar att flera av de populistiska partier som växt sig starkare i Europa använt en 

sådan retorik under framför allt 2000-talet. Vidare:

Precis detta är vad som sker i den högerpopulistiska diskursen, där klyftan mellan 

vänster och höger ersätts av en ny distinktion mellan ”folket” och 

”etablissemanget”. /.../ de nya populisterna [är] fullt medvetna om att politik alltid 

handlar om att att skapa ett ”vi”/.../ Därav den starka lockelsen hos deras diskurs, som 

erbjuder kollektiva identifikationsformer uppbyggda kring föreställningen om 

”folket”.48

Huruvida Hägglund avser att profilera Kristdemokraterna till denna högerpopulistiska rörelse kan 

45 Regeringsförklaringen (2006).
46 Tesfahuney, Mekonnen och Dahlstedt, Magnus (red.), 2008. Den bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk  

samtid, Hägersten: Tankekraft förlag, s.245ff.
47 Ibid., s.43.
48 Mouffe, a.a., s.72.
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denna uppsats inte svara på, men faktum är att flera av de principer Hägglund lägger fram stämmer 

nära överens med högerpopulistiska rörelser och analysen av dessa. Jakten på sunt förnuft, 

folklighet och skapandet av konflikten mellan vänsterelit och folk skärper denna analys. Taktiken 

att måla ut sig själva som ”anti-politiska” har använts av andra populistiska partier, inte minst i 

Italien där de nått stora framgångar.49 Mouffe förstår Jörg Haiders och det österrikiska frihetspartiets 

framgångar till stor del som ett resultat av Haiders effektiva strategi att utmåla politiker och 

intellektuella som en elit som styr den demokratiska debatten.50 Precis samma utgångspunkt har 

Hägglund när han angriper kultureliten.

2.2 Vänsterkritik mot Göran Hägglund
2.2.1 Kultursyn
Egentligen är, som jag beskrivit, Hägglunds kritik mot kulturvänstern i artikeln bara en sorts 

upptakt till den politiska kritiken. Trots detta är den största delen av vänsterkritiken ur de tidningar 

jag undersöker angrepp på Hägglunds kultursyn. Det finns tre teman i denna kritik, det första 

handlar om att Hägglund förminskar människor. Under rubriken ”Förolämpa inte folket” skriver 

Barbro Hedvall i Dagens Nyheter att Hägglund ”förvånar med ett rent kulturfientligt budskap om 

vad 'vanligt folk' tänker och gör”.51 Hedvall är inne på samma linje som flera andra kritiker, hon 

kritiserar Hägglunds (och regeringsalliansens) förminskning av människor. I Hedvalls artikel till 

”köksbordspygméer vars funderingar aldrig når utanför livspusslet och dokusåpan”.

Stefan Jonsson skriver i Dagens Nyheter: ”Vi som tillhör folket känner oss med rätta 

förolämpade.”52 Att debatten är en diskursiv strid om begreppet ”folk” är tydligt. Stefan Jonsson är 

förmodligen en del av den kulturelit Hägglund kritiserar, men Jonsson vill själv tillhöra ”folket”. 

Samma vändning vill Claes Borgström, en av de vänsterpolitiker som angrips av Hägglund, 

åstadkomma. Borgström skriver i en replik på DN Debatt bland annat att Hägglund själv har en 

”elitistisk utgångspunkt” och att det bara är inbillning att ”folk i allmänhet /.../ inte har något 

intresse för kultur och politik.”53

Det andra temat i kritiken mot Hägglunds kultursyn gränsar till det första men handlar mer om 

49 Andersson, a.a.
50 Mouffe, a.a., s.69f.
51 Dagens Nyheter 2009-09-22.
52 Dagens Nyheter 2009-09-23.
53 Dagens Nyheter 2009-09-19.
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kulturpolitik. Maria Schottenius skriver i Dagens Nyheter ”Kristdemokrater ska inte behöva vara 

kulturfientliga.”54 och hoppas att andra än kristdemokrater har jobbat med regeringens 

kulturproposition. Åsa Linderborg kritiserar i Aftonbladet samma kulturproposition (som nu har 

släppts) och säger att Hägglunds tal om kultur för folket ”ekar ihåligt, särskilt när 

kulturpropositionen tar bort de ynka 7,5 miljoner kronor som kallas Kultur i arbetslivet”.55 Markus 

Larsson, nöjesskribent i Aftonbladet skriver i samma anda i en recension av en cd-box. Larsson 

menar att Hägglund säkert tycker att boxen ”är ett vapen som vänsterradikala snobbar använder för 

att trycka ner verklighetens folk. Jag kallar det folkbildning.”56 

Det tredje, och största temat, är vad Hägglunds kultursyn ledar till i förlängningen. Detta tema 

gränsar till populisttemat men fokus här är resonemang om kulturlivet snarare än politiken. Magnus 

Eriksson skriver i Svenska Dagbladet att Hägglunds kultursyn är ”idealistisk”, utan att egentligen 

definiera vad det innebär. Eriksson konstaterar dock att han och andra som har en mindre idealistisk 

kultursyn ”ser ett värde i att den också bryter ner petrifierande tankemodeller” och avslutar med att 

Hägglund inte förtjänar att demoniseras. ”Låt oss istället diskutera hans kultursyn och de alltför 

entydiga värderingar som följer med den.”57

En annan argumentationslinje som återkommer är att Hägglund önskar en amerikansk modell, ett 

kulturkrig där kulturvärlden är tydligt uppdelad mellan folkligt och elit. Martin Aagård skriver i 

Aftonbladet att Hägglund ”bestämt att det bästa sättet att få 4,1 procent i riksdagsvalet är att starta 

ett kulturkrig efter amerikansk modell.”58 I en annan artikel skriver han att ”Kristdemokraterna 

försöker importera ett extremkonservativt kulturkrig”.59

Aagård tror dock inte att Hägglund kommer att lyckas med det eftersom svenska kulturskapare med 

vänstersympatier är alltför folkliga för att kunna klassas som elit. Han exemplifierar med bland 

andra Jan Guillou och Henning Mankell. Hägglunds projekt underkänns eftersom om han vill 

lyckas 

vore han nämligen tvungen att attackera jämställdhetsarbetet inom den svenska kyrkan, 

54 Dagens Nyheter 2009-09-20.
55 Aftonbladet 2009-09-10.
56 Aftonbladet 2009-11-03.
57 Svenska Dagbladet 2009-09-30.
58 Aftonbladet 2009-09-23.
59 Aftonbladet 2009-10-05.
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vården, polisen och militären. Han skulle tvingas storma mot landets mest folkkära 

författare och filmmakare och skulle plötsligt avslöja att han står på samma sida som 

sina amerikanska kolleger – en allt mer plågad grupp reaktionärer som från sin kristna 

domedagsbunker bekämpar resten av samhället.60

Ingvar Persson, ledarskribent på samma tidning, håller med om att vänsterkulturen är förankrad i 

Sverige. I en text konstaterar han att ”popvänster [är] betydligt folkligare än kristdemokrati” och 

berättar om en visfestival han besökt under sommaren: 

Politisk kultur, nästan som en karikatyr av det Göran Hägglund kallar ”pop-vänster”. Jag 

borde med andra ord kunna förvänta mig att skogsgläntan i Malungsfors skulle vara 

fylld av verklighetsfrånvända storstadsradikaler, utan särskild kontakt med verkligheten 

runt omkring. 

Men det var knappast ”BoHo-chic”– jag har fått lära mig att det är så man säger om dyra 

kläder som avsiktligt ser lite avspänt slarviga ut – jag såg. Snarare handlade det om jakt- 

och fiskekläder med vattenavvisande membran, gummistövlar och varma tröjor. 

Folk från trakten mest, och kanske någon tidig besökare från den dansbandsvecka som 

nu fyller Malung med människor. Ett arrangemang så folkligt att inte ens 

nöjesredaktionerna tycks våga närma sig det, men som lockar rekordpublik år efter år. 61

I en annan text skriver Persson att ”det blir lite komiskt när den svenska puritanismens politiska 

ansikte anklagar andra för att vilja bestämma hur vi ska leva våra liv”.62 Åsa Linderborg, på samma 

tidning, menar dock att ”Det kulturförakt Hägglund vädrar har en folklig potential /.../ som vore 

livsfarlig om den formulerades av Reinfeldt.”63 Linderborg kritiserar på sitt sätt också svensk 

kulturvänster när hon skriver att kultursektorn inte ”gestaltar opinionen mot de delar av regeringens 

systemskifte som rör den socioekonomiska politiken”.64

2.2.2 Populism
Det andra stora temat i vänsterkritiken mot Hägglund är att han tar Kristdemokraterna till en 

tydligare högerposition, eller agerar populistiskt för att vinna väljare från Sverigedemokraterna.

60 Aftonbladet 2009-09-23.
61 Aftonbladet 2009-07-14.
62 Aftonbladet 2009-09-18.
63 Aftonbladet 2009-08-11.
64 Ibid.
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Lars Linder skriver i Dagens Nyheter att Hägglunds förvirrade utspel väcker munterhet men att det 

är farligt: ”Att utmåla kulturlivet som upplösning och urartning i kontrast till vad 'verklighetens 

folk' gör och gillar är en tradition med obehagligt djupa rötter i 1900-talets svarta ideologier.”65 

Även Linderborg kopplar Hägglund till auktoritära ideologier när hon skriver: ”Han sa då /.../ 

[v]isst ska konstnärerna få göra vad de vill – men de bör ändå tala till och för folket. En stalinist 

hade inte sagt det bättre.”66 Anders Johansson utnämner Hägglunds utspel till just populism och 

skriver att hans antielitframtoning är svår att tro på: ”Ena dagen språkrör för verklighetens folk, 

nästa dag ett upprop för Vergilius mot Liza Marklund. Inte helt övertygande.”67

Katrine Kielos skriver på Aftonbladets ledarsida att Hägglund (och Reinfeldt) försöker ”fantisera 

fram nya fiender” istället för att fokusera på socioekonomiska frågor. Kielos gör också de 

amerikanska kopplingar jag skrivit om tidigare. ”att utmåla vänster som en elitposition har länge 

varit vardagsmat i amerikansk politik.”68

Maria Schottenius skriver att Hägglund låter som Mogens Glistrup, grundaren av det danska 

Fremskridtspartiet, sedermera omvandlat till Dansk Folkeparti. Båda partierna är kända för sin 

kompromisslösa inställning till islam. Fremskridtspartiet fick 28 mandat i det danska folketinget vid 

valet 1973 och inledde tillsammans med sitt norska syskonparti den högerpopulistiska vågen i 

Norden. Även Lena Sundström gör kopplingar till Dansk Folkeparti och att Hägglund inte använder 

ordet ”människa” i sin artikel i Dagens Nyheter:

I stället används betydligt snävare begrepp som ”Svenssons”, ”svenskar”, ”vanligt folk” 

och ”folkflertalet”. 

Jag känner igen det. I Danmark har etablerade partier anpassat sig efter Dansk 

Folkepartis vinnande retorik. Skrivit om sina partiprogram så att begrepp som samhälle 

nu är utbytt mot ”det danska” och ”danskheten”. Jämlikhet inom danskhetens 

förutsättningar. Frihet för alla som heter Jensen och Olsen.69

Claes Borgström, socialdemokraternas jämställdhetspolitiske talesman och en av de politiker 

65 Dagens Nyheter 2009-07-07.
66 Aftonbladet 2009-10-04.
67 Aftonbladet 2009-10-02, (Uppropet syftar till ett utspel av Hägglund på Newsmill där han anklagade Malmö 

stadsbibliotek för ”poppighet”, http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/24/bibliotikariernas-poppighet-hotar-var-
kulturskatt).

68 Aftonbladet 2009-09-25.
69 Aftonbladet 2009-09-24.
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Hägglund namngav i sin debattartikel replikerar i Dagens Nyheter två dagar efter Hägglunds 

artikel. Här fokuserar Borgström på jämställdhetspolitik och undviker till största delen Hägglunds 

angrepp. Men några repliker ger han. Bland annat skriver Borgström att ”[d]et är just elitister som 

brukar göra anspråk på att känna 'vanligt folk'.”70 och slår därmed tillbaka anklagelsen om att 

tillhöra eliten. Han slår också tillbaka Hägglunds angrepp om ideologiska absurditeter när han 

skriver om Hägglunds egna ”ideologiska mörker”. 

2.3 Högerkritik mot Göran Hägglund
2.3.1 Valtaktik
Reaktionerna från högerhåll är av två tydliga kategorier. De som tycker att Hägglund är fel ute, och 

de som gillar hans ansats. De som tycker att han har fel fokuserar främst på att det är dålig taktik 

inför valet 2010 om regeringen ska behålla makten. Niklas Ekdal skriver i Dagens Nyheter att 

Kristdemokraterna bör lägga fokus på rörliga huvudstadsväljare, väljare som inte sägs uppskatta 

Hägglunds idéer. 

KD har alltså inget att vinna men mycket att förlora på denna politiska strategi. Att offra 

det upphöjda predikandet i Alf Svenssons anda för ren populism, i en tid av förvirrat 

sökande efter fasta värden, är lika begåvat som förslaget om sänkt bensinskatt var 2006, 

ögonblicket innan växthuseffekten exploderade i medierna.

I stället för att göra fyraprocentsspärren till en kamrat har Kristdemokraterna gjort den 

till en dödsängel, med sina ogenomtänkta utspel. För närvarande framstår detta som 

största hotet mot en borgerlig valseger.71

Även Ekdal gör alltså kopplingen till populismen, som många av vänsterkritikerna också gör. Ekdal 

fortsätter med att konstatera att ”Kriget mellan KD och de så kallade kulturradikalerna kommer att 

fortsätta”72. Henrik Brors i Dagens Nyheter skriver under rubriken Göran Hägglunds attack på 

vänstern utan effekt att ”Hans ensidiga 'krig' [nu har] gått så långt att om det inte blir någon reaktion 

riskerar en fortsatt upptrappning att framstå som en desperat kamp mot väderkvarnar.”73 Brors 

artikel skrevs i juli och reaktionen kom senare, inte minst sedan Hägglund själv trappat upp kampen 

med sin debattartikel i Dagens Nyheter. I en artikel två månader senare skriver Brors: ”risken är att 

70 Dagens Nyheter 2009-09-19.
71 Dagens Nyheter 2009-09-23.
72 Ibid.
73 Dagens Nyheter 2009-07-03.
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det ändar med en antiklimax när rallarsvingarna mot eliten ska omvandlas till Kristdemokratiska 

politik inför valet nästa år.”74

Johan Wennström, ledarskribent i Svenska Dagbladet, skriver att Kristdemokraternas faktiska 

politik inte lever upp till Hägglunds ambitioner och att strategin inte kommer att hålla.75 Lena 

Hennel gör i Svenska Dagbladet kopplingar mellan 1990-talets populistiska parti Ny Demokrati och 

Hägglunds retorik. Ny Demokratis Ian Wachtmeister ska också ha använt sig av begreppet 

”verklighetens folk”.76 Det finns dock flera anledningar att än så länge vara försiktig med att koppla 

ihop Kristdemokraterna med Ny Demokrati. På flera avgörande punkter skiljer sig dessa partier från 

varandra, även om en populistisk ansats tycks ha tonat fram hos Kristdemokraterna i och med 

”verklighetens folk”-begreppet.

2.3.2 Värdekonservatism
Den mer politiska kritiken är också av fler typer. Vissa kritiserar Hägglund för att inte ha gått 

tillräckligt långt eller varit tillräckligt tydlig. Andra uppmuntrar Hägglund. Exempelvis ger Marie 

Söderqvist Hägglunds begrepp ”verklighetens folk” gott betyg när hon tillfrågas i en artikel i 

Svenska Dagbladet.77

Johan Wennström upprepar sitt tema från artikeln två veckor tidigare och skriver att 

Kristdemokraternas faktiska politik inte lever upp till Hägglunds ambitioner.

Men för att KD:s positionering som ett parti för verklighetens folk ska kunna slå an på 

allvar krävs också en verklighetens politik som talar till just dessa människor. Och det är 

en politik som till exempel går i konflikt med den lama inställningen till förorternas 

brottslighet och med kraven på att familjer ska styras ovanifrån och uppfostras i linje 

med statlig jämställdhetsideologi.78

Wennström ger dock i en annan artikel Hägglund rätt i kritiken av kultursektorn. ”det är ingenting 

som Hägglunds kritiker vill tala om. De är uppbundna i teoribyggen. Då får de finna sig i att kallas 

74 Dagens Nyheter 2009-10-13.
75 Svenska Dagbladet 2009-09-04.
76 Svenska Dagbladet 2009-09-27.
77 Ibid.
78 Svenska Dagbladet 2009-09-18.
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elitister”79 Den kritik mot kulturvänstern Hägglund för fram och här får stöd för har många likheter 

med en debatt i svensk media på 1980-talet. Det som kallas ”mediavänsterdebatten” hade samma 

inslag av kritik mot intellektuella och viljan att kategorisera dem som en elit eller ”de nya 

herrarna”. Författaren Sven Delblanc var en av de deltagande i debatten som uttryckte sin 

förskräckelse över den likriktning som fanns i svenskt kulturliv.80

En annan ledarskribent i Svenska Dagbladet, Sanna Rayman, gör samma analys som Hägglund 

kring ideologi och politik: ”För det finns inget folkligt sug efter mer genuspedagogik i 

förskolan. /.../ Och det finns inget folkligt sug efter en kvoterad föräldraförsäkring. Ändå slutar 

politikerna aldrig att föreslå detta.”81 Dagen efter Hägglunds Almedalstal konstaterade Rayman att 

”Äntligen fick vi se en partiledare som fattat galoppen.”82 I en artikel publicerad under hösten 

uppmuntrar hon Hägglund att agera enligt sina principer och rösta mot FRA-lagen, liberalisera 

alkohollagen och släppa tanken om abortregister.83 

En av få aktiva värdekonservativa debattörer, Roland Poirier Magnusson, skriver i en debattartikel i 

Dagens Nyheter publicerad 2 juli, alltså samma dag som Hägglund lanserar begreppet 

”Verklighetens folk” i Almedalstalet, att KD bör satsa på en konservativ profil. Poirier Magnussons 

ansats är mycket lik Hägglunds. Han polemiserar med ”ideologer” som försöker styra vanliga 

människors liv. Han skriver bland annat: 

För det första förstärks intrycket att de förenas enbart av sin samhällssyn – social 

hemvist är ingen gemensam nämnare. Man betonar traditioner och familj och visar 

öppenhet gentemot invandrare och minoriteter. Män och kvinnor anses vara i grund och 

botten olika, /.../  Inom rättsväsendet läggs för mycket resurser på brottslingen och för 

lite på offret.84

Poirier Magnusson är i artikeln själv mycket ideologisk, en traditionell konservativ samhällssyn 

presenteras. Citatet ovan beskriver på ett effektivt sätt konservatismens grundsatser. Tradition, 

familj, biologisk könsuppfattning, tuffa tag mot brottslingar. Den som skiljer sig är den relativt 

icke-intresserade inställningen till homosexualitet och invandring. I artikeln refereras också till 

79 Svenska Dagbladet 2009-09-22.
80 Frenander, a.a., s.213ff.
81 Svenska Dagbladet 2009-07-08.
82 Svenska Dagbladet 2009-07-03.
83 Svenska Dagbladet 2009-10-14.
84 Dagens Nyheter 2009-07-02.
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”Sverigedemokraternas skräniga ölsjappspopulism.”85 Poirier Magnusson vill alltså inte förknippas 

med främlingsfientliga partier, men menar att svensk politik behöver ett konservativt alternativ. 

Mouffe (2008) ger honom rätt, politiken behöver tydliga alternativ om inte de partier Poirier 

Magnusson benämner ölsjappspopulister ska växa sig starka: 

I det nationella sammanhanget menar jag att attraktionskraften hos de partier som utger 

sig för att vara ”mot etablissemanget” härleder sig från de etablerade partiernas 

oförmåga att erbjuda verkliga alternativ, en situation som endast kan förstås i ljuset av 

den konsensuspräglade politik som för närvarande dominerar.86

Ytterligare en ledarskribent i Svenska Dagbladet, Elise Claeson, vill också att svensk politik öppnas 

för ett värdekonservativt alternativ. Hon refererar till konservativa partiers framgång i valet till 

Europaparlamentet 2009. Hon stödjer Hägglunds initiativ men: ”förstår [...]att Göran Hägglund inte 

vågar vara värdekonservativ. Det kostar på. I medierna kan vi nu följa hans golgatavandring som 

rikspopulist efter att ha hyllat 'vanligt folk'.”87

85 Dagens Nyheter 2009-07-02.
86 Mouffe, a.a., s.71.
87 Svenska Dagbladet 2009-07-20.
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3. Resultat
3.1 Slutsatser och diskussion
Debatten kring Göran Hägglunds Verklighetens folk-utspel har flera trådar. Jag delar upp dem i tre 

avsnitt. I 3.1.1 Är Hägglund populist? resonerar jag kring populistdiskursen. I 3.1.2 Ideologisk 

strid/hegemoni för jag djupare resonemang om den politiska diskursen och den hegemoniska 

kampen. Slutligen i 3.1.3 Den intellektuella rollen resonerar jag kring den intellektuella rollens 

förändring. Kampen om makten över den diskurs som styr svensk politik och kultur lämnar tydliga 

spår i dessa olika teman och samtliga går att förstå ur ett hegemoniskt perspektiv. 

3.1.1 Är Hägglund populist?
Att Hägglund ansluter till en populistisk retorik är tydligt. Hans användande av begrepp som ”sunt 

förnuft” och hans försök att ställa ”folket” mot ”eliten” är två klara tecken som tyder på detta. 

Statsvetaren Ann-Cathrine Jungar skriver att några av populismens utgångspunkter är att: 

Ekonomiska och kulturella eliter [inte] förstår hur ”vanligt folk” lever. Kritiken riktas 

mot politiskt korrekt multikulturalism och postmoderna värderingar som hotar religiösa, 

nationella eller kulturella traditioner.88

Mer tydligt kan knappast Hägglunds attacker mot vänsterns verklighetsfrånvända ”ideologiska 

modeller” beskrivas. Hägglund vill frammana denna konflikt. Frågan är dock om man, så som 

Hägglunds vänsterantagonister vill framställa det, därmed kan klassificera kristdemokraterna som 

en populistisk rörelse. Jag menar att det är vanskligt. Till att börja med saknar Hägglund positionen 

för att trovärdigt kunna agera enligt populismens antietablissemangsidé. Han är själv i allra högsta 

grad en del av etablissemanget. Därutöver kan Hägglunds utspel mycket väl ses som 

”testballonger” i ett för Kristdemokraterna opinionsmässigt kritiskt läge. Under hösten 2009 har 

debatten svalnat och även om Hägglund bland annat har fortsatt med en ”köksbordsturné” för att ta 

redan på vad verklighetens folk egentligen vill har han inte gjort några nya utspel i samma anda 

som debattartikeln i Dagens Nyheter. Att själv vara en del av regeringsunderlaget omöjliggör en 

strikt populistisk strategi, å andra sidan har populistiska rörelser som hamnat i regeringsställning i 

andra europeiska länder klarat av att hålla sin trovärdighet. Det går inte heller att blunda för att den 

88 Jungar, Ann-Cathrine, 2009. Populismens många ansikten, Framtider, nr 2/2009, s. 15-19, s.17.
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politiska retorik Hägglund använder sig av är tydligt populistisk och liknar den retorik europeiska 

populistiska rörelser har använt sig av. Andersson (2009) skriver om populismen som en politisk 

stil och en politisk strategi för rörelser över hela det politiska fältet.89 Hägglunds utspel bör snarare 

ses i det ljuset, som en strategi för att få mer stöd inför valrörelsen 2010. Ett utspel som förvisso är 

starkt influerat av populistisk retorik, men utan den förankring och tyngd en sådan omvandling av 

Kristdemokraterna kräver.

Tesfahuney och Dahlstedt (2008) skriver om den postpolitiska utvecklingen: ”Postpolitisk styrning 

bygger å ena sidan på en långtgående kritik mot all slags statlig styrning/planering. Å andra sidan 

förlitar den sig i hög grad på andra former av styrning.”90 Vidare skriver Dahlstedt: ”Postpolitik går 

tvärtom ut på att definiera företeelser, fenomen, människor och platser som icke-politiska, som 

utanför politikens räckvidd, som bortom det politiska.”91 Hägglund agerar tydligt i denna riktning, 

talande är också att han gör det genom mediedebatt, i postpolitiken är det för politiker absolut 

nödvändigt att agera i media.

Den populistiska inriktningen hos Hägglund kan förstås ur Mouffes antagonistperspektiv. Vi ser en 

postpolitisk utveckling även i Sverige. De politiska blocken närmar sig varandra, stora allianser 

tycks vara på modet och tydliga utspel krävs för att nå ut i debatten. Nya antagonismer växer 

därmed fram. En sådan antagonism är populismens idé om folk mot elit. Att Hägglund inte är rätt 

man att förverkliga denna idé och att han knappast erkänner att blocken närmat sig är här 

egentligen inte intressant. Det intressanta är den politiska effekt som Hägglund skapar. Med denna i 

svensk politisk debatt nya antagonism påverkas också gränserna för vad politiken kan genomdriva, 

eller med Laclau och Mouffes ord gränserna för objektiviteten.

För att anknyta till mina frågeställningar, framför allt den första (Vilka diskurser styr debatten kring 

Göran Hägglunds Verklighetens folk-utspel?) konstaterar jag att populistdiskursen är en av de 

starkaste som styr debatten.

89 Andersson, a.a., s.87.
90 Tesfahuney och Dahlstedt, a.a., s.17.
91 Ibid., s.197ff.
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3.1.2 Ideologisk strid/hegemoni
Att hela debatten är ett spel inom den diskursiva sfären är tydligt. Samtliga aktörer arbetar för att 

stärka sin tolkning av Hägglunds utspel. De olika debattörerna tar fasta på olika delar i Hägglunds 

resonemang. De som vill ha mer konservatism (främst Svenska Dagbladets ledarsida och Poirier 

Magnusson) förstärker de delarna. De som strävar efter en vänsterhegemoni (främst Aftonbladets 

kultursida) vill peta ut Hägglund i en ytterhetsposition som hotar jämlikhet och rättvisa och de som 

stödjer en nyliberal linje (främst Dagens Nyheters ledarsida) kritiserar Hägglund för att göra avsteg 

från den linjen. Vi kan alltså här se tre tydliga noder, för att använda oss av Laclau och Mouffes 

begrepp. En socialistisk nod, en konservativ nod och en nyliberal nod. Debattörerna agerar utifrån, 

eller styrda av, dessa noder som alla är exempel på hur debattens deltagare vill konstruera, eller 

definiera, ett centrum varifrån övrig debatt utgår. Ibland är önskan uttalad, ibland inte.

Var man ska placera Hägglund här är något mer komplicerat. Jag menar att Hägglunds utspel är 

definierat av två olika noder, dels den postpolitiska där han i sin roll som partiledare mer eller 

mindre är tvingad att agera på det sätt han gör. Genom högljudda medieutspel och en argumentation 

som bygger på moral för att tvinga fram en konflikt. Dels en konservativ nod, i nära släktskap med 

populism, där han definierar en politisk linje utan statligt inflytande och med maktförflyttning från 

en påstådd elit till det verkliga folket.

Klart är att Hägglund gett sig in i en diskursiv strid om flera politiskt laddade begrepp. Själva 

striden om  uttrycket ”Verklighetens folk” är en stor del i debatten och det politiska läger som 

lägger beslag på betydelsen har tagit en stor seger. Traditionellt ses inte borgerliga partier som 

”folkliga” och detta är en viktig bakgrund till Hägglunds utspel, han vill förändra den bilden. Här 

vill jag anknyta till Laclau och Mouffes ekvivalensdiskussioner. Hägglunds utspel skapar 

antagonismer om betydelsen av begreppet som han lanserar. Antagonismerna kan vara, beroende på 

vilket uttryck de senare får, en del i att skapa en ny diskurs där begreppet ”Verklighetens folk” 

kopplas till borgerligheten i allmänhet, Kristdemokraterna i synnerhet.

Men, utvecklingen är inte styrd enbart av Hägglunds idéer utan också av reaktionerna. Reaktionerna 

har varit av den karaktären att de i sin tur kan skapa motreaktioner som kopplar ihop olika 

motståndare till Hägglund. Ekvivalenskedjor har redan skapats i vänsterkritiken där en strikt 
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politisk kritik mot populism och borgerlig politik har sammankopplats med en kulturkritik som i sig 

inte är särskilt politisk. Ekvivalenskedjor har dessutom skapats mellan viss vänsterkritik och viss 

högerkritik, framför allt genom diskussionerna kring populism i Sverige. Hägglund själv står i min 

undersökning relativt ensam, tillsammans med delar av Svenska Dagbladets ledarredaktion. Att de 

eftersträvar en konservativ idédebatt kan bekräftas av att man även innan Hägglunds tal publicerade 

en artikel, denna gång av Ola Mårtensson, där det konstateras att ”[ett] värdekonservativt parti 

[torde] kunna nå framgång.”92 Två veckor senare håller Hägglund sitt Almedalstal. Jag vill dessutom 

påpeka att en hegemonisk strid också pågår inom borgerligheten. Högerkritiken är tydligt uppdelad, 

nyliberala och konservativa debattörer slåss om att få definiera vilket håll borgerligheten bör gå.

Det Mouffe skriver om politikens utveckling där socioekonomiska antagonismer tonas ner och 

andra antagonismer tar mer plats är också mycket tillämpbart för denna debatt. Även de som är 

intresserade av socioekonomiska konflikter, eller bygger sina diskurser på det, nämligen 

vänsterdebattörerna, lockas ofta in i en diskussion om moral snarare än ekonomi. På så sätt 

bekräftas den riktning politiken redan har, mot färre konflikter och när de väl uppstår är de av mer 

moralisk karaktär. Trängseln i den politiska mitten har dessutom en tendens att tvinga fram 

”kontroversiella” utspel av Hägglund-typ. Vissa av vänsterdebattörernas artiklar ligger också nära 

att klassas på samma sätt, inte minst några från Aftonbladets kulturredaktion. Den postpolitiska 

utveckling vi sett i Sverige med samling i den politiska mitten är också viktig för att se att det är nu 

som Hägglunds utspel kommer.  Denna utveckling karakteriseras bland annat av Moderaternas egen 

utnämning till det nya arbetarpartiet och Socialdemokraternas accepterande av många av de 

borgerliga skattesänkningarna,  Jag menar att Hägglunds utspel i mycket bör ses som en effekt av 

att konflikterna i politiken är på en förvånansvärt låg nivå, bara ett år innan ett riksdagsval. 

Hägglund utnyttjar detta läge för att presentera en ny antagonism som kan föra hans parti framåt.

Vi kan också konstatera att diskursen som styr svensk kulturdebatt är snäv och sträng. 

Debattklimatet är inte särskilt tillåtande och avståndet mellan den strikt politiska debatten och 

kulturdebatten är ofta stort. Hägglund klagar själv på snävheten men faktum är att deltagarna, själva 

”kultureliten” med Hägglunds ord, är lika styrda. Likriktningen slår åt båda hållen. Visst finns 

undantag och vissa av dem har uttalat sig i Verklighetens folk-debatten men slutsatsen måste ändå 

vara att svensk kulturdebatt styrs av en diskurs som inte möjliggör ifrågasättanden av Hägglunds 
92 Svenska Dagbladet 2009-06-25.
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moraliska utgångspunkter. Diskursen tillåter inte heller kulturdebattörerna att ta ställning i frågor 

utanför den snäva kultursektorn. Det är först när Hägglund går till angrepp som de halkar in på det 

politiska spåret. Även här finns alltså påverkan från den postpolitiska utvecklingen. 

Den postpolitiska utvecklingen är viktig för att svara på min andra frågeställning (Varför kom 

Göran Hägglunds utspel när det kom och hur formulerades kritiken?). Denna utveckling ger en 

bakgrund för att förstå både Hägglunds position och många av hans kritiker. Även den första 

frågeställningen (Vilka diskurser styr debatten kring Göran Hägglunds Verklighetens folk-utspel?) 

får flera av sina svar här. Populistdiskursen, en ännu icke djupanalyserad kulturdebattsdiskurs, en 

vänsterdiskurs påverkad av postpolitiken, en konservativ diskurs och en nyliberal diskurs.

3.1.3 Den intellektuella rollen
Med utgångspunkt ur Baumans teori om intellektuella kan man se hur Hägglund tydligt är vad 

Bauman kallar ”hunter of yesterday”, han eftersträvar en kulturdebatt som den var förr. Mer styrd, 

inte präglad av ifrågasättanden, få ideologiska resonemang et cetera, Frågan är förvisso om en sådan 

kulturdebatt någonsin funnits, men Hägglunds försök att kategorisera samhällskritik som 

akademiskt nonsens visar tydligt att han är missnöjd med sin egen position i debatten. Det är inte 

längre han själv och hans likar som är de främsta makthavarna. Bauman bekräftar delvis Hägglunds 

bild genom sin kategorisering av den intellektuella rollens förändring. Rollen har förändrats från 

”legislator” till ”interpreter” och Hägglunds utspel kan ses som en protest mot denna förändring. 

Tidigare deltog politiker mer i kulturdebatten och den blev därmed lättare att ”styra”, men i och 

med utvecklingen Bauman beskriver har politikernas plats tagits av andra aktörer. Bland annat av 

personer inom akademin. Bauman skriver också hur ”hunters of yesterday” säger sig vara 

talespersoner för folket, precis som Hägglund hävdar att han är. 

Här får vi ytterligare svar på den första frågeställningen (Varför kom Göran Hägglunds utspel när 

det kom och hur formulerades kritiken?). Hägglunds ogillande av den intellektuella debatten och 

hans eget fjärmande från den förstärker här den strid Bauman skriver om. Konflikten mellan den 

gamla intellektuella rollen och den nya förs här under öppen ridå med Hägglund (och möjligen 

Poirier Magnusson och någon ytterligare) som representant för den gamla intellektuella, och med 

kulturskribenterna som representanter för den nya.
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3.2 Förslag till fortsatt forskning
Det finns många trådar att utveckla kring mitt ämne. Forskningen kring svensk kulturdebatt är 

relativt gles och många intressanta ämnen finns att ta sig an. En viktig debatt som fördes i svensk 

press var den om Konstfack i samband med Anna Odells och NUG:s kontroversiella verk. Ur den 

debatten kan man förmodligen hitta stora skiljelinjer i kultursyn. En studie som vore intressant är att 

undersöka vilka kulturjournalisterna är. Asp (2007) konstaterar att kulturjournalister står till vänster 

politiskt om övriga journalister. Varför? Hur påverkar det kulturdebatten? Vilka andra aktörer finns 

det i kulturdebatten?

Mer politiska forskningsämnen är till exempel en fortsättning på Boréus studie. Boréus  redovisar 

att förekomsten av olika politiska värdeord i riksdagsanföranden starkt förändras över tid. Hon 

jämför perioderna 1969-1974 och 1984-1989. Orden ”frihet” och ”rättvisa” har ökat med 25 

procentenheter respektive 18 procentenheter medan orden ”solidaritet” och ”jämlikhet” minskat 

med sju procentenheter respektive fyra procentenheter.93 Det hade varit intressant att se hur bruket 

av termen ”valfrihet” ser ut, begreppet är relativt nytt i politisk debatt men är nu en grund för 

samtliga svenska borgerliga partier och används även flitigt av de andra partierna. Hur och när slog 

ordet ”valfrihet” igenom och vad har det fått för betydelse för debatten i stort? Det behövs också en 

fördjupning i diskussionen kring den postpolitiska utvecklingen. Hur har den påverkat svensk 

politik? I detta område kan man hitta flera intressanta uppsatsämnen. En studie om varför 

populistiska rörelser (ännu) inte slagit igenom stort i Sverige är också intressant. Finns det en 

framtid för slika rörelser?

93 Boréus, a.a., s.253.
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Bilagor
a) ”Sveriges radikala elit har blivit den nya överheten” 
Dagens Nyheter 17 september 2009

KD:s partiledare Göran Hägglund i ett idépolitiskt utspel: Jag ser en växande klyfta mellan folk 
och etablissemang och detta är i grunden ett demokratiproblem. Inom kulturvänstern har vanliga 
Svenssons och deras liv länge setts som det självklara objektet för hån och misstänksamhet. Under 
senare tid har den andan spridits till allt större delar av det svenska offentliga livet. Det handlar 
därför också om en allmän politisk trend. Frågan är varför vanligt folk ska bry sig om sådant 
mästrande. I snart sagt varje hörn av Sverige har man börjat syna om förhållandena är ideologiskt  
riktiga; det skall undervisas, klandras och dirigeras. Ytterst handlar det om att folk har rätt att  
slippa bli besvärade av den politiska makten av den enda anledningen att de är vanliga, skriver 
Göran Hägglund. 

En och annan som sitter där
På sina höga hästar och vet
Hur det är
Jag menar ni som vet så bestämt
Hur allting ligger till
Vad ni vet är bara hur ni vill
Att det ska ligga till

Citatet är Ulf Lundells från låten ”Höga hästar”. Den har dryga trettio år på nacken men nog 
känns kritiken mer träffande nu än vad den varit på mycket länge. Det är väldigt höga hästar som 
skrittar runt i Sverige i dag. Se bara sommarens debatt kring mitt påstående att samhällseliten lever i 
en verklighet som skiljer sig från vanligt folks. Vilka är det som upprörts om inte de som hyllar 
provokationen men som får blodstörtning när de själva provoceras?

Inom kulturvänstern har vanliga Svenssons och deras Svenssonliv länge setts som det självklara 
objektet för hån och misstänksamhet. Det har stått klart i filmer och böcker i mer än trettio år. Men 
under senare tid har den andan spridits till allt större delar av det svenska offentliga livet. Det 
handlar inte bara om mediala Reclaim the street–upplopp och ”konstnärer” som lever på att 
provocera och sprida olust i det offentliga rummet. Det handlar också om en allmän politisk trend.

Sveriges radikala elit har kommit att bli den nya överheten. De som under flagg av att 
företräda minsta lilla påfunna rättviseanspråk har satt upp ett formidabelt minfält av 
ideologiska teorier, där konstruktioner, kategorier och förtryckarstrukturer ligger om 
vartannat. Den ena idén mer akademiskt tillskruvad än den andra och allt med udden ytterst 
riktad mot vanligt folks sätt att vara. Runt om i Sverige, i organisationer, medieredaktioner, 
politiska partier, talar de om för andra hur de skall leva sina liv.

Den som exempelvis råkar gilla tavlor som föreställer något bör till exempel göra avbön 
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direkt; då har man nämligen nazistiska böjelser, har det meddelats från flera håll i 
sommarens kulturdebatt. Och den som vill starta ett företag skall inte tro att han eller hon 
själv får bestämma vilka som skall leda det utan att först fråga Mona Sahlin – anser Sahlin 
själv.

Minns också den förre Jämo:n Claes Borgströms uttalande för en tid sedan, att svenska mäns 
kvinnosyn kunde liknas vid talibanernas – och kvinnornas kvinnosyn också för den delen. På Lunds 
universitet ligger man redan i framkant på detta populära område: Där skall miljöerna certifieras ur 
ett genusperspektiv.

Och miljöpartiets Yvonne Ruwaida har för sin del förklarat att Sverige behöver en myndighet för 
normkritik. En myndighet som bland annat skall svara för opinionsbildning och bidragsfördelning 
och som aktivt skall motarbeta de normer och föreställningar som präglar folkflertalet.

Bara några exempel på den slags verklighet som med djupaste gravallvar upptar överhetens energi 
trots att den egentligen hör hemma i Monty Pythons repertoarer. Man förundras.

Jag brukar ofta hänvisa till vad som diskuteras vid köksborden. Där talar man om skolan, om 
hushållskassan, om de gamla föräldrarna, om hur det går på jobbet, när man skall få tid för varandra 
och om hur man skall pussla ihop nästa helg. Oftast har man över huvud taget inte tid att förhålla 
sig till alla konstigheter.

Alla politiska diktat serveras förstås i toleransens namn. Men man märker sällan tolerans för 
folks rätt att leva som folk gör mest även när det står i strid med de ideologiska modellerna. 
Det är ett perspektiv som är som bortblåst i svensk debatt.

Jag tycker mig se en växande klyfta mellan folk och etablissemang. Om jag har rätt så är det i 
grunden ett demokratiproblem. För om allmänheten upplever att den offentliga debatten 
envist kretsar kring perifera frågor, då vänder man den ju ryggen.

Verklighetens folk har jag kallat den breda del av Sveriges befolkning som lever ett alldeles vanligt, 
hederligt arbetande liv och för vilka politik kommer i andra hand. Det kan vara allt från 
undersköterskor till professorer; i sommar har de säkert gjort som de brukar: bara tagit det lugnt, åkt 
till landet och snickrat, gått på loppmarknad, slagits mot fästingar, tagit barnen till stranden eller åkt 
utomlands.

Skulle Ruwaida, Borgström, Sahlin eller vilken höghästad kvällstidningskrönikör som helst syna 
dessa alldeles vanliga svenskar i deras vardag skulle man säkert komma fram till att deras vanor och 
hemtraditioner är inskränkta, patriarkala, följer förlegade normsystem och är politiskt opassande på 
en massa olika sätt.

Frågan är varför vanligt folk ska behöva bry sig om sådant mästrande. Det ska de förstås 

38



inte. Men i snart sagt varje hörn av Sverige har man börjat syna om förhållandena är 
ideologiskt riktiga; det skall undervisas, klandras och dirigeras. Projekteras, teraperas och 
omstruktureras.

I all denna politiska korrekthet finns en gemensam substantiell kärna, att de etablerade normerna vi 
lever efter är förtryckande och att de alltid kränker någon. Och det måste man naturligtvis alltid 
vara aktsam på. Men det handlar inte om att genuscertifiera. Det handlar om vanlig lyhördhet och 
anständighet. Sådant som man uttrycker i vänlighet, artighet och respekt. Människor har i allmänhet 
gott uppsåt och är i stånd att använda sunt förnuft. Men sitter man högt på hästryggen och blickar ut 
över menigheten är det förstås passande att bortse från det och låtsas som något annat. Så fort det 
ges tillfälle skall de i stället bli certifierade och normkontrollerade.

Man kan förstås välja att se det parodiska i mycket av alla ideologiska absurditeter. Också Monty 
Python är kul, och över lag skrattar och ler man nog runt om i Sverige. Men när man skrattat färdigt 
finns ändå ett mått av allvar kvar. För vad är det egentligen för attityd som döljer sig under alla 
ideologiska krumbukter när man inte vill tilltro vanligt folk att få använda sitt omdöme? Är det inte 
det som är folkförakt?

Ytterst handlar detta om att folk har rätt att slippa bli besvärade av den politiska makten av den 
enda anledningen att de är vanliga.

Vi i alliansen talar mycket och gärna om frihet från höga skatter och regleringar, och det ska vi 
göra. Men riktig frihet innefattar också rätten att slippa få sitt privata liv påpassat och tillrättalagt av 
finskrittande ideologer. Om detta talar vi alltför sällan.

Det börjar bli hög tid att återupprätta det sunda förnuftet i svensk politisk debatt. Och inte minst 
respektera vanligt folks rätt att vara precis som de är.

Göran Hägglund
partiledare (KD)
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