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 Inledningstal Valspråk 2018 

 

Välkomna till symposiet Valspråk 2018! 

 

Under de senaste åren har begreppet ”falska nyheter” och diskussionen om vad som är sant 

och vad som är falskt i olika typer av medier fått omfattande uppmärksamhet. I Sverige har 

initiativ som Viralgranskaren och texter av journalister som Jack Werner (2018) och Emanuel 

Karlsten (http://emanuelkarlsten.se), för att nämna några, liksom professor i teoretisk filosofi 

Åsa Wikforss (2017) presenterat olika metoder för att värdera vad som är sant och vad som är 

falskt. Detta är givetvis mycket bra. 

 

Men i tillägg till sanningsvärderande analysmetoder behövs förståelse för påverkan och hur 

påverkansförsök går till. Vi behöver med andra ord också utveckla metoder för analys och 

förståelse av vilka medel som används för påverkan; alltså vilka retoriska, visuella och 

språkliga resurser som utnyttjas i den politiska diskursen. Det är just här i metoder för 

språklig analys och diskussion om påverkansresurser, som vetenskaper vilka fokuserar språk 

och politik inom ett interdisciplinärt spektrum har betydelse. Det är med avseende på detta vi 

vill hälsa er alla här inne välkomna. 

 

Låt mig gå tillbaka dagens tema, till språkliga medel för påverkan, och säga något kort om 

detta. För fakta som lyfts fram och artikuleras kan ju vara sanna eller sannolika, de behöver 

inte vara falska, men de kan genom exempelvis urval och dekontextualisering samt 

rekontextualisering, förmedla nya perspektiv eller snäva, ensidiga verklighetsbilder. Sådant 

utgör påverkansstrategier. Fakta satta i nya kontexter och sammansatta till nya kompositioner 

kan i sig vara missvisande, trots att varje detalj kan kontrolleras och värderas som sann. Detta 

känner vi som cherry-picking – något som används vid exempelvis anekdotisk bevisföring 

eller för att skapa generiska berättelser om ”verkligheten”. Under de senaste åren har bilder av 

Sverige som ett land i nedgång och snara kollaps spridits. Det sociala trygghetsnätet faller 

sönder, sjukvården krisar, bilar står i brand och mångkulturen har kraschat. Verkliga 

händelser tas ur sitt sammanhang, sätts samman på ett nytt sätt och en bild av verkligheten 

kan presenteras (se vidare Carlshamre 2016) 

 

Ytterligare en påverkansstrategi är att något som är sant och möjligt att verifiera förstoras 

upp. Ett förslag om ett tre minuter långt böneutrop en gång i vecka i en svensk stad kan 

användas för att skapa en bild av hela Sverige. 

 

Den som studerar den politiska diskursens språkbruk över tid, kan också se successiva 

förskjutningar av språket och därmed också finna ideologiska underströmmar. Stina Oscarson 

intervjuade en kommunalpolitiker i tidningen ETC om vilken skolans största uppgift är – och 

fick svaret: ”att leverera kunskap”.1 Oscarson påpekar att verbet ’leverera’ för henne är något 

som hör konkreta fasta objekt till, objekt som ska från en punkt till en annan. Ett sätt, menar 

hon, att förstå det här språkbruket är att koppla det till en marknadsliberal samhällsordning, 

                                                      
1 https://www.etc.se/inrikes/stina-oscarson-detta-ar-fjarde-rikets-sprak 
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till ett köp-och-sälj. I dag används ordet ’leverans’ inte bara om fysiska objekt. Ordet kan 

användas om kunskap, om vård, om forskning och till och med politik kan levereras. 

Oscarsons poäng är att marknadsspråkbruket successivt har trängt in i stora delar av den 

politiska debatten och hon ser användningen av verbet ’leverera’ som ett exempel på hur 

semantiken för vissa ord kan få en mer eller mindre medveten ideologiska förskjutning. 

Oscarson gör referenser till Viktor Klempers bok LTI: tredje rikets språk (2006 [1947]). 

 

Ett övergripande sätt att närma sig strategier för påverkan är diskutera med vilka medel 

avsändaren söker väcka genklang hos mottagaren (Kjeldsen 2002). Ciceros (De Oratore 

3,47,216) liknelse av persuasiva yttranden som lyrans sträng, vars ljud väcker genklang hos 

mottagaren har i modern retorikforskning kallats resonansprincipen (Schwartz 1973) och 

innebär att förutsättningen för (implicit) påverkanskommunikation är att budskapet helt eller 

delvis slår an något som mottagaren redan tänker, känner eller tror. Inte långt ifrån detta 

ligger det identifikationsbegrepp som Burke använder (1950). 

 

Årets valrörelse visar, mer än någon valrörelse tidigare, att politisk kommunikation nu finner 

nya arenor vid sidan av de traditionella kanalerna så som tv-debatter, torgmöten och 

valaffischer. TV-medierna har i år dessutom haft fler politiska debatter än tidigare och varje 

partiledare för riksdagspartierna har på SvT fått hålla ett 15 minuter långt Tal till nationen – 

en helt ny form av valkommunikation. 

 

Inför valrörelsen så talade man om ”Facebook-valet”, alltså att plattformen Facebook skulle 

bli en huvudarena för valrörelsen. Riktigt så blev det inte, varken på Facebook eller på 

Twitter. Det som däremot hände, enligt en granskning av Dagens nyheter, var att den 

högerpopulistiska sfären dominerade dessa medier.2 Det gav en bild av att de dominerade 

valrörelsen mer än vad som var fallet. Trots det missvisande dominansförhållandet 

uppenbaras här en viktig uppgift för oss som är intresserade av språk och politik. De här 

plattformarna måste studeras för att se om det majoritetspolitiska innehållet på grund av att 

sociala medier-dominansen förskjuts åt ett håll som en extrem minoritet önskar. 

 

Under det här symposiet ska vi ägna det svenska valet uppmärksamhet. Som en röd tråd 

genom dagens tio forskarpresentationer ser vi bidrag som syftar till ökad förståelse av 

språkliga påverkansmedel, användning av analysmetoder samt diskussion om olika politiska 

arenor. Dagens symposium handlar om politikens språk (språk i vid bemärkelse, det vill säga 

en multimodal definition av språk). 

 

Vi som arrangerar symposiet är: 

 Annika Rabo från socialantropologi 

 Charlotta Seiler Brylla från tyska 

 Kristina Riegert från medievetenskap 

 Ulf Mörkenstam från statsvetenskap 

                                                      
2 https://www.dn.se/nyheter/politik/sa-tog-hogerpopulistiska-sidor-over-valrorelsen-pa-facebook-med-hjalp-
av-sd/ 
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och jag själv 

 Gunilla Almström Persson från svenska. 

 

Tillsammans utgör vi fem styrgruppen för nätverket Språk och politik. Vid två tillfällen har 

nätverket tilldelats medel av Stockholms universitet för strategiska satsningar som stöd för 

fakultetsövergripande projekt. Det är alltså sådana strategiska medel som har möjliggjort 

dagens symposium. Vi vill därför passa på att tacka Området för humanvetenskaperna för 

detta. När nätverket startade på hösten 2016 så ville vi ha en interdisciplinär, vid och 

inkluderande ingång till forskning som rör politik och språk. Vår tanke var att det finns 

metoder, analysresultat och teorier som kan delas mellan disciplinerna och på så vis inspirera 

till viktig forskning. Vi hoppas därför att dagens presentationer och kvällens paneldebatt ska 

öppna för fruktbara diskussioner och arbeten mellan våra olika discipliner. 

 

Än en gång varmt välkomna! 
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