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Abstract 
 
 
 
 
One aim of this thesis, has been to explore how discursive frames are constructed, 
frames to relate to, compare with, and therefore be part in shaping political 
subjects. The other aim has been connected with a more empirical platform, where 
I wanted to discover how these frames are established and structured discursively 
within a political organization, among its members; in this case with a focus on 
the Swedish social democracy and its former leader Olof Palme. The thesis starts 
with a theoretical presentation and discussion, where focus is on the concepts of 
ideology, discourse theory in the form of Laclau and Mouffe, and narrative 
theory. The concepts will be presented and discussed, and also related to the other 
concepts to see their theoretical potential, both ontologically and 
epistemologically. Finally the theoretical rudiment is linked and analyzed with the 
empirical material. The thesis shows clear connections among the theoretical 
concepts and also that they can complement each other. The final chapter shows 
the need for an “ideological mirror”, for a coherent narrative to be structured, and 
also to relate the ideological discussion to a node point. 
 
 
 
Keywords: Ideology, Laclau and Mouffe, narrative theory, social democracy, Olof 
Palme.
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1. Inledning  
 
 
 
 
 

Min kandidatuppsats kan delvis sägas präglat den riktning som denna uppsats 
tagit. Jag gjorde då en studie kring hur ett politiskt ungdomsförbund (SSU i detta 
fall) skapar politisk enighet, något som i själva utgångspunkterna för studien 
ansågs nödvändigt för att uppnå politisk slagkraftighet och framgång. 
Inriktningen jag då hade var med ett tydligare maktperspektiv, med fokus på 
foucaultianska disciplineringsteorier. Jag såg under studiens gång att Olof Palme 
var en person som spelade en stor roll för de engagerades engagemang i rörelsen, 
och även om inga frågor ställdes kring honom så kom han på tal vid ett flertal 
tillfällen under de intervjuer jag genomförde.  

Utgångspunkten för denna uppsats har delvis varit teoretisk, ett intresse för 
hur diskursiva ramar skapas inom ramen för ett politiskt parti, ramar vilka 
medlemmarna har att jämföra med, förhålla sig till och fungerar som rörelsens 
ideologiska fundament och därmed också rörelsens identitet. Att bli medlem i en 
politisk rörelse eller gemenskap, innebär samtidigt att bli del av ett ideologiskt 
program, vilket utgör en slags ram kring vilket arbetet kan organiseras. Palme såg 
för mig ut att ha en sådan roll, en inspirationskälla och måttstock för det politiska 
arbetet inom, i det fallet, SSU. Därmed ansåg jag det intressant att vidare studera 
hur narrativet som omger Olof Palme fungerar och struktureras inom den 
socialdemokratiska rörelsen.  

På samma gång som utgångspunkten varit till viss del empirisk, så har jag 
även varit intresserad av att göra en teoretisk djupdykning i tre begrepp, ideologi, 
diskursteori och narrativ teori. Djupdykningen i dessa koncept hoppas jag kunna 
öka den teoretiska resonansen hos dem, att sätta ljus på intressanta 
utgångspunkter i resonemangen och samtidigt komplettera dem med varandra. 
Därmed fungerar uppsatsen i någon mån teoriutvecklande. Uppsatsen är till sin 
karaktär diskuterande, och därmed har min intention inte varit att presentera några 
teoretiska ”sanningar” utan snarare att stimulera till diskussion; dels genom det 
inledande teoretiska ramverket och avslutningsvis genom kopplingen till det 
empiriska materialet. 

 
 

1.1 Frågeställningar 
 

 
De frågeställningar som denna uppsats har för avsikt att diskutera kan formuleras 
som: 
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Hur förhåller sig begreppen ideologi, diskursteori och narrativ teori till 
varandra? Vilka kopplingar finns mellan begreppen och hur kan de komplettera 
varandra? 
 
Hur skapas diskursiva ramar (ideologiska ramar) inom ramen för ett politiskt 
parti och dess medlemmar? Hur konstrueras och struktureras dessa ramar av 
dess medlemmar? 
 

 

1.2 Syfte, disposition 
 
 

Mitt syfte har varit delvis dubbelt; inledningsvis vill jag se närmare på teorier 
kring ideologi, diskursteori och teorier om narrativ. Det vill säga studera närmare 
hur koncepten går att relatera till varandra och hur de kan användas gemensamt. 
Den inledande delen av uppsatsen blir därmed i huvudsak teoretisk, begrepp och 
idéer kommer att presenteras och beskrivas men också diskuteras och relateras till 
de andra för att på så sätt lyckas se potentialen hos dem. Även metoddelen blir 
delvis teoretisk, för att slutligen koppla till en mer praktisk-empirisk ansats. 
Därefter följer ett mer renodlat analysavsnitt, där den teoretiska diskussionen 
överförs och diskuteras kring ett ämne, i detta fall socialdemokratin och Olof 
Palme. 

Denna studie inleds, traditionellt, med en teoridel, där det teoretiska 
rudimentet gås igenom och diskuteras. Min förhoppning och strävan har varit att 
teoridelen, trots att den tar upp olika teoretiska infallsvinklar, ändå uppvisar en 
röd tråd. Att det därmed råder en slags mild konsensus mellan det inledande 
ideologiavsnittet, det påföljande diskursteoriavsnittet och den avslutande delen 
som behandlar narrativ. Teoriavsnittet tar upp ganska många teoretiker, något 
som inte ska avskräcka läsaren, då jag anser att de presenterade teoretikerna tillför 
substans till diskussionen, och därmed, förhoppningsvis, till en ökad förståelse. 
De tre infallsvinklarna har släktskap med varandra och mitt syfte har varit att lyfta 
fram likheter, men också olikheterna för att på så sätt komma närmare en teoretisk 
resonans och enhetlighet i studien. 

Det vore enkelt att säga att Olof Palme fungerar som blott en illustration till 
det teoretiska ramverket, det vore dock fel, eftersom teorin delvis får liv genom 
det empiriska materialet, och tvärtom naturligtvis, där de båda samverkar och drar 
nytta av varandra, varför jag inte vill påstå att Palme som en empirisk grund 
enbart är en illustration till en i övrigt fullständigt teoretisk uppsats. 
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2. Teoretiska ansatser 
 
 
 
 
 

2.1 Ideologi 
 
 
Louis Althusser tillhör en viktig förgrundsgestalt när det kommer till att skapa en 
teoretisk ram kring ideologins väsen, och därmed hur vi kan förstå och angripa 
frågor av ideologisk karaktär. Därför kommer fokus i detta avsnitt att hamna på 
Althusser och hans konceptualisering av begreppet, vilket bildar ett avstamp för 
den fortsatta diskussionen.  

Althussers utgångspunkt är att ideologi handlar om en specifikt organiserad 
struktur av vad han kallar ’signifying practices’ (här finns ingen referens, men 
som jag uppfattar hans diskussion så hänför sig ’signifying’ till Ferdinand de 
Saussures teori om ’signifier’ respektive ’signified’; (se vidare Howarth 2000: 18-
23); eller nedan där Saussure inleder avsnittet om diskursteori), där dessa 
praktiker har till syfte att konstituera människor till sociala subjekt (Eagleton 
1991: 18). Althusser menar att detta är en vital del i att reproducera samhället, 
samtidigt som de utrustar subjekten med partikulära karakteristika. Ideologi är 
vidare en imaginär, en ”’lived’ relation” med Althussers egna ord, där funktionen 
ligger i dess förmåga att få världen som subjekten lever i att verka naturlig. På 
samma gång är denna normalitet en misstolkning av den ”verkliga” historiska 
situationen (Eagleton 1991: 18-20).  

Althusser försökte att förändra synen på ideologi från något rent kognitivt till 
något performativt, där ideologin snarare än att enbart verka i form av kognitiva 
ramar (det vill säga han motsäger inte ideologins kognitiva väsen) i stor 
utsträckning kännetecknas av dess förmåga till produktivt handlande, och 
exemplifierar med American civil rights movement och hur ett uttryck såsom 
”Black is beautiful” som på ytan ger intryck av att vara en politisk beskrivning, 
snarare ger uttryck för trots och självbekräftelse. Ideologin fyller syftet att få 
subjekten att respondera på de krav deras omgivning ställer, och därmed måste, i 
varje samhälle, menar Althusser, subjekten bli skapade, omskapade och utrustade 
för att kunna möta kraven. Samtidigt har inte den vetenskapliga teorin förmågan 
att bemöta alla de krav som finns ute i samhället, vilket då kräver ideologi (Cuff 
et al 1998: 230). Althusser motsäger att ideologi är något som skapas av speciella 
individer eller grupper, och agerar utifrån att kommunikativt få andra att tro 
särskilda saker. Det är snarare en starkt strukturell prägel Althusser lägger på 
diskussionen, en struktur som ingen av oss kan undkomma.1 

                                                 
1 För en vidare diskussion kring strukturalism kopplat till Saussure, Althusser, Freud och Lacan, 
se, Jasper 2005: 120-121 
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Althusser drar också, intressant, från psykoanalytiska idéer, främst från Lacan 
men också från Freud, där han pekar på hur det mänskliga subjektet är en effekt 
snarare än en självkonstituerande agent. För att ett subjekt ska lyckas erhålla en 
identitet måste subjektet underordna sig ett ’Subject’ (Howarth 2000: 94), så som 
Gud i en religiös ideologi. Denna positionering ger aktören möjlighet att centrera 
sig själv, och samtidigt kunna se andra subjekt som just subjekt. Vidare 
extrapolerar Althusser fram en idé om det han kallar ’ideologisk interpellation’, 
(Althusser 1976: 140) och handlar om hur subjekt förvandlas till just subjekt. Hur 
ideologin internaliseras och därmed hur denna är med och konstituerar det sociala 
och de sociala subjekten (Purvis, Hunt 1993: 483).  

Jacques Lacan införde konceptet ’spegelstadiet’ inom psykoanalysen; i 
spegelstadiet förvandlas spädbarnet, från att ha varit i total symbios med modern, 
till ett externt och avgränsat subjekt, bildligt genom barnets identifiering av sig 
själv i en spegel; ”Det räcker här att förstå spegelstadiet som en identifikation i 
den fulla betydelse som analysen ger denna term: det vill säga den transformation 
som förorsakas hos subjektet när det antar en bild” (Lacan 1989: 28). Genom 
denna process träder barnet in i den eviga, symboliska processen av mening och 
signifikation. Althussers begrepp interpellation ska alltså förstås som en process 
liknande spegelstadiet, där subjekten endast kan identifiera, ”hitta” sig själva 
genom en extern spegelbild som är fix och absolut (Howarth 2000: 95).2 
Samtidigt skymtar Freud när Althusser menar att ideologin är en permanent del av 
samhället och uttrycker det, ”ideology is eternal, exactly like the unconscious” 
(McLellan 1995: 29).3  

Althussers ideologiresonemang är tydligt präglat av strukturalistiska 
tankegångar, vilket blir tydligt när han använder begrepp som ”fixa” och 
”absoluta” spegelbilder i vilka aktörerna speglar sig. Det är kring detta det främst 
går att kritisera Althusser, genom hans stela och statiska konceptualisering av 
ideologibegreppet och att hans teoretiska ansatser lämnar lite utrymme för att 
förklara förändring, tack vare rigiditeten som präglar hans resonemang. Samtidigt 
öppnar resonemanget upp intressanta dörrar för den fortsatta diskussionen, och 
den kommande, poststrukturalistiska ansatsen. Dock är min föresats att, för den 
fortsatta diskussionen använda Lacans koncept spegelstadium, så som det knyts 
till Althussers interpellation, då jag anser att detta begrepp tillför viktiga 
teoretiska insikter när det gäller konstruktionen av ideologiska ramar; och också 
går, med tydlighet, att koppla till det teoretiska resonemang som presenteras 
nedan i form av diskursteori och narrativ teori. 
 

2.1.1 Althusser och Habermas 
 
En annan förgrundsfigur är Jürgen Habermas som med sina rötter i 
Frankfurtskolan kommit att delvis följa i Althussers spår, fast samtidigt öppna upp 
det teoretiska resonemanget för förändringsskapande faktorer. Habermas har valt 

                                                 
2 Här kan det vara intressant att också läsa Slavoj Zizeks elaborering kring Lacan och Althussers 
konceptualisering av interpellation (Zizek 1999: 258-259). 
3 Se vidare Althussers diskussion kring Freud och psykoanalys i, Althusser 1973: 139-149 
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att gå ifrån ett renodlat marxistiskt perspektiv och lägger istället fokus på ett annat 
fenomen, kommunikation, språklig sådan. Där ideologin är en form av 
kommunikation vilken ständigt och systematiskt rubbas av ett annat koncept, 
nämligen makt. Denna rubbning har utvecklat ideologin till något av en 
dominansdiskurs, vilken tjänar till att legitimera organiserade krafter och deras 
maktanspråk (Eagleton 1991: 128). Ideologi är enligt Habermas ett diskursivt 
fenomen, och är samtidigt exempel på när språket tappat sin kommunikativa form 
genom de maktanspråk som lagts på det. Följden härav blir ett deformerat 
diskursivt system, och därmed något av en icke-kommunikativ kraft. Habermas 
menar vidare att en kommunikativ struktur som systematiskt rubbas kommer att 
visa på en fasad av normativitet och rättvisa. Samtidigt tenderar ett systematiskt 
deformerat kommunikationsnätverk att dölja och utradera de normer som har 
potentialen att visa på systemets deformitet, vilket gör det specifikt okänsligt för 
kritik (Eagleton 1991: 129).  

Detta resonemang, om ett systematiskt deformerat diskursivt system, liknar 
det resonemang Althusser för, när han menar att ideologins syfte är att få 
subjekten att anse världen naturlig, vilket i sig innebär att ideologin i sin kärna är 
falsk. Habermas drar åt ett liknande håll med sin deformitetsdiskussion, det vill 
säga att ideologins grund varken syftar till eller kan göra anspråk på att visa på 
någon sanning, eller närma sig denna. Samtidigt implicerar en sådan diskussion 
att det skulle finnas något som bättre kan göra anspråk på att beskriva 
verkligheten. Althussers hållning gentemot ideologi är ambivalent, å ena sidan är 
ideologin nödvändig för subjekten för att kunna bli just subjekt, det vill säga 
ideologin har en identitetsskapande funktion; å andra sidan präglas ideologin 
enligt hans resonemang av en falskhet, den gör anspråk gentemot sina subjekt på 
att tillhandahålla nyckeln till verkligheten, samtidigt är det just i denna strävan 
dess falskhet uppenbarar sig. Habermas diskussion är främst kritisk, där 
ideologiska diskurser utgör instrument för organiserade krafter att tillskansa sig 
makt, och att de därmed utvecklas till deformerade diskursiva/kommunikativa 
system; deformiteten utvecklar dem då till något av en ickekommunikativ kraft. 
Althussers och Habermas diskussion är intressanta, särskilt i den kritiska ansats 
de båda tar i diskussionen kring ideologi; dock extrapolerar Laclau och Mouffes 
diskursteori och den narrativa teorin, som vi ska se längre fram, insiktsfulla 
plattformar kring både ideologins väsen, men också dess funktion, vilket 
nyanserar och breddar resonemanget. 

 
 

2.2 Socialkonstruktionism 
 
 
Inom ramen för en uppsats som skrivs med diskurs- och narrativ teori som 
förtecken kan det vara fruktbart att inleda med en kort beskrivning av 
socialkonstruktionismen, då båda ansatserna har sina rötter i denna ontologiska 
och epistemologiska grundsyn. Socialkonstruktionism tar avstamp i en kritik av 
idén om identitet som något naturligt givet, eller att det är producerat enbart 
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genom självets agerande. Ontologin ifrågasätter också frånvaron av 
problematisering kring identitet och att identiteter skulle vara fullständigt 
integrerade, harmoniska och oproblematiska (Calhoun 1995: 198). De senaste 
årens forskning kring identitet har pekat på den fragmentering och kontradiktion 
som finns i den kollektiva respektive personliga existensen och därmed tydligt 
utmanat den essentialistiska ontologin. Fokus inom socialkonstruktionistisk teori 
har varit ett förflyttat sådant, från individuella psykologiska processer vilka 
inkluderar roller, självkänsla och interna jag, till det situationsbundna, det 
språkliga, diskursiva och narrativa bakom konstruktionen av identitet (Kinnvall 
2003: 30). Exempelvis, menar Kenneth Gergen att psykologiska teorier har en 
utgångspunkt i det att det rent faktiskt existerar en social värld, vilken i sin tur 
föregår och påverkar de psykologiska världarna, och att när påverkan skett 
kvarstår jaget som en existens oberoende av samhället. Den narrativa eller 
språkliga identiteten som socialkonstruktionismen tillskriver betydelse, har inget 
kärnjag utan istället ett ”som-om-jag” (Kinnvall 2003: 30), där vi skapar och 
omskapar vår identitet i kommunikationen med andra.4 Enligt Stuart Hall är 
identitetskonstruktion ”processartad ’produktion’” (Hall 2002: 131) och därmed 
något som aldrig kan fullbordas, utan är i ständig förändring, i rörelse. 

Det är naturligtvis lätt att hamna i en binär oppositionsdiskurs mellan 
socialkonstruktionistiska idéer och essentialistiska sådana, vilket i sin tur kan leda 
till att även socialkonstruktionismen utvecklas till ett deterministiskt 
tankerudiment i det att konstruktionen av en identitet otvunget sker. Jag har inte 
för avsikt att föra ett långt resonemang kring dessa problem då det tenderar att 
kunna överskugga de faktiska fördelar som finns med att använda sig av ett 
socialkonstruktionistiskt avstamp. Särskilt då ansatsen implicerar en pågående 
process och därmed något som ständigt skapas och omskapas, vilket ger ett 
flexibelt analysredskap att använda i forskning. 

 
 

2.3 Den diskursiva ramen 
 
 
I detta avsnitt har jag för avsikt att presentera diskursteorin med hjälp av 
framförallt Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. De båda gav 1985 ut boken 
’Hegemony and the socialist strategy’, vilken har haft ett mycket stort inflytande 
på den poststrukturalistiska skolan och på diskursteorin. Grunden för deras 
teoretiska resonemang sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet och lingvisten 
Ferdinand de Saussure som utvecklade en teori om språket som struktur. Denna 
har haft stor betydelse, inte enbart inom lingvistiken utan även på 
poststrukturalistiska tankegångar såsom renodlad diskursteori och 
postkolonialism. Därmed anser jag det fruktbart att inleda avsnittet om 

                                                 
4 Se även Vicky Randalls diskussion kring kön och socialkonstruktionism versus essentialism, 
Randall 2002: 111-112, vilken ger en god inblick i diskussionen runt dikotomierna. 
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diskursteori med en presentation av Saussures grundläggande tankegångar kring 
språkets struktur och betydelseskapande. 

Saussure ser språket som ett system av regler, vilket han kallar ’langue’, dessa 
regler är nödvändiga för varje subjekt att knyta sig till för att kunna kommunicera 
med omvärlden. Langue ställs mot det Saussure kallar ’parole’ vilket handlar om 
det individuella sätt subjekt har att kommunicera, men är knutet till langue i det 
att parole trots allt måste följa vissa regler (Howarth 2000: 18-19)5. Språket är 
vidare ”a system of signs expressing ideas” (Howarth 2000: 18-19), där en 
åtskillnad görs mellan det han kallar en ljudbild, ’signifier’, och ett koncept, 
’signified’, det finns ingen naturlig relation mellan signifier och signified. Det 
finns ingen naturlighet i att konceptet ’hund’ just heter hund, snarare är det så, 
menar Saussure, att tecknen får sitt specifika värde genom att det skiljer sig från 
andra tecken; ’hund’ skiljer sig från ’katt’ och från ’mus’ likväl från ’hand’ och 
’mun’ etc. Avgörande är därmed att konceptet är del av en struktur utgörande av 
andra ord vilka det skiljer sig från, och det är just i denna skillnad begreppet 
hämtar sin kraft (Winther Jørgensen, Philips 1999: 16). Modern 
samhällsvetenskaplig forskning använder och har modifierat Saussures teori, det 
man anammat är tanken om att begreppen inte får betydelse av verkligheten utan 
snarare av det strukturella nätverk det ingår i. Modifieringen har främst handlat 
om att överge tanken om språket som en hel och orubblig struktur. 
 

2.3.1 Laclau och Mouffe 
 
I grunden handlar Laclau och Mouffes diskursteori om att alla objekt och 
handlingar är meningsfulla, och att de samtidigt korrelerar mot ett system av 
skillnader. De båda utvecklar en teori om en diskursiv struktur, med influenser 
från såväl Saussure som Foucault, men även Jacques Derrida. De båda 
extrapolerar fram en teori om en diskursiv struktur, vilken tar avstamp i vad de 
kallar articulatory practice. Denna praktik karakteriserar de som, ”’the 
construction of nodal points which partially fix meaning’” (Laclau, Mouffe, 1985: 
113) (Denna tanke ser vi hos både Saussure och Althusser). Fixeringen av mening 
är aldrig fullständigt fast, utan utmanas ständigt av ett överflöd av diskurser inom 
den diskursiva strukturen eller fältet; detta överflöd är det som skapar ”the 
social”. Samhället är aldrig en ”stängd” enhet och ingen diskurs har potentialen 
att fullständigt artikulera alla element. Krafter existerar ständigt, vilka utmanar 
diskursens egen definiering (Howarth, 2000: 103).6 Parallel kan dras till Norman 

                                                 
5 Se även Fairclough för vidare och utförligare  diskussion kring Saussures begrepp ’langue’ och 
’parole’, (Fairclough 1989: 20-22). För Fairclough utgör språket eller diskursen inte en entitet 
skild från samhället, vilket många gånger utgör en grundinställning inom delar av lingvistiken. 
Fairclough menar snarare att det inte existerar någon form av externt förhållande mellan de båda 
utan ett internt och dialektalt sådant. Det vill säga språket är invävt i samhället, lingvistiska 
fenomen är sociala sådana, och sociala fenomen är lingvistiska fenomen  (Fairclough 1989: 22-
23). 
6Laclau och Mouffe motsäger den distinktion Foucault gjorde i sin elaborering av 
diskursbegreppet mellan diskurs och icke-diskurs. I Laclau och Mouffes diskursteori är allt 
diskursivt, att kalla något för icke-diskurs skulle enligt författarna innebära en essens, vilket i så 
fall skulle motsäga deras grundtes att det sociala i sig inte har någon mening (Howarth 2000: 104). 
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Fairclough, ”discourse is a practice not just of representing the world, but of 
signifying the world, constituting and constructing the world in meaning” 
(Fairclough, 1992: 64). En viktig insikt att ha i Laclau och Mouffes diskursteori är 
hur de menar att vår relation till en extern verklighet förhåller sig, vilket på 
samma gång ger en inblick i vilken betydelse de tillskriver diskursen, ett citat får 
illustrera, ”Of course earthquakes occur, and their occurence is independent of 
consciousness; but it is their construction in discourse that determines whether 
they are ’movements of tectonic plates’ or manifestations of ’the wrath of the 
gods’ (Purvis, Hunt 1993: 492). 

Ett ideologiskt-diskursivt fält av en mängd så kallade ”flytande” signifikanter, 
vilka har en överdeterminerad betydelse. Ideologin kräver att dessa flytande 
signifikanter kan sammanbindas och fixeras för att förhindra glidning. Detta sker 
med hjälp av vad Laclau och Mouffe kallar en nodpunkt. En nodpunkt är alltså en 
diskursiv konstruktion vars syfte är att lyckas fixera mening. Nodpunkternas 
förtjänst är att det lyckas ringa in och skapa en totalisering av en mängd flytande 
signifikanter, därmed skapas ett enhetligt strukturellt fält av betydelser (Zizek 
2001: 101-102). Exempel på en nodpunkt är begreppet ”kommunism”. Dennas 
princip om klasskamp kommer att ge alla andra element en bestämd mening; till 
exempel demokrati: där ”verklig demokrati” ställs mot ”borgerlig, formell 
demokrati”; eller feminism: där kvinnoförtryck är resultatet av en legalistisk 
exploatering; ekologism: i detta fall, orsakas miljöproblem av den kapitalistiska 
apparatens rovgiriga drift efter profit. En ideologisk kamp handlar om vilken 
nodpunkt som ska enhetliggöra och totalisera en mängd flytande element och 
härigenom skapa en underordnad serie ekvivalenser. Slavoj Zizek ger exemplet 
med nykonservatismen och socialdemokratins kamp om begreppet ”frihet”, där 
nykonservatismen försöker visa hur en egalitär demokrati, vilken står i relation till 
välfärdsstaten, leder till individernas underkastande en totalitär stat, medan 
socialdemokratin betonar vikten av likvärdiga ekonomiska möjligheter för att 
friheten ska kunna ha en mening (Zizek 2001: 102). 

Nodpunkterna går att knyta till Althussers diskussion om vikten av att 
ideologin kan få verkligheten att verka ”naturlig” och ”hel”, fri från besvärande 
motsättningar. Nodpunkterna fungerar just så, genom deras förmåga att artikulera 
omkringliggande begrepp/element och därmed bädda för en totalisering, ett 
helhetsskapande, vilket är vad ideologin eftersträvar enligt resonemang ovan. 
Lacans spegelstadium, som Althusser använder och konceptualiserar i sin 
ideologidiskussion till interpellation, och hur subjekten blir subjekt i förhållande 
till ett Subjekt, liknar Laclau och Mouffes diskussion kring nodpunkter, det vill 
säga totaliserande och enhetliggörande noder i det diskursiva fältet. 

Laclau och Mouffe utvecklar i linje med sin diskursteori en diskursiv politisk 
teori, där de postulerar tre grundläggande begrepp vilka, menar de, är avgörande 
för att förstå identitetsskapande och politikens väsen; social antagonism, politisk 
subjektivitet och hegemoni (Howarth 2000: 105).  
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Laclau och Mouffe presenterar främst en diskussion om hur antagonismen är 
ett uttryck för identiteter som inte kan bli ”hela”, och hur denna ”helhet” 
motverkas av en extern Andre. Samtidigt är ju denna andre nödvändig för 
konstitueringen av en identitet, så det råder därmed något av ett paradoxalt behov 
inneboende i resonemanget, där identiteten både hotas och skapas i den 
antagonistiska relationen, i förhållandet till identitetens postulerade andre. 
Därmed balanserar identiteten på en ”tråd”, vad gäller dess skapande och 
fortlevnad och hotet mot dess existens. Diskussionen om ett ”helt” subjekt finns 
även hos Althusser men också hos Lacan, med sina rötter i spegelstadiet, och 
spädbarnets initiala konstituering av sig självt som ett subjekt (Hepburn 2003: 
88). 
 

2.3.2 Subjektspositioner och hegemoniska praktiker 
 
Laclau och Mouffe talar om vad de kallar subjektspositioner, där subjekten 
positionerar sig inom en mängd diskursiva fält, och varje aktör har flera aktuella 
positioner (kvinna, arbetarklass, kristen etc.). Subjekten är tvingade att ta beslut, 
eller identifiera sig med ett (eller flera) politiska projekt när sociala identiteter är i 
kris och strukturer behöver omformas. Det är i denna identifikationsprocess 
politiska subjekt skapas och omskapas. När de väl är skapade och etablerade blir 
de de subjektspositioner vilka omskapar individer till politiska subjekt med 
särskilda karaktäristika och attribut (Howarth 2000: 109). 

Laclau och Mouffe är otydliga på punkten kring vad det är som påverkar 
processen av att positionera sig, vilket torde delvis vara avgörande för utgången 
av vilken positionering som blir aktuell.8 Jag anser också att Laclau och Mouffe 
också är något oklara kring var de överensstämmer och var de kritiserar 
Althusser. Det viktiga för det vidare resonemanget är dock att de båda är på 
samma linje när det gäller den diskursiva konstrueringen av identitet. Samtidigt är 
resonemanget intressant för att skapa förståelse för hur och när nya 
subjektspositioner bildas, det vill säga när identiteter är i kris.9 

Hegemoniska praktiker är viktiga i Laclau och Mouffes politiska teori om 
diskurs, då de enligt författarna utgör exemplariska former av politiska praktiker, 
där de syftar till att sammanbinda olika identiteter och krafter till ett gemensamt 

                                                 
8 De kritiserar Althusser för att hans resonemang leder till determinism och reduktionism; kritiken 
handlar främst om att subjekten strikt skulle bli konstituerade i förhållande till ideologiska 
praktiker vilka i sin tur är determinerade av underliggande sociala strukturer, genom att detta i så 
fall skulle förminska aktörsskapet till effekterna av pre-existerande strukturer. Dock är de överens 
med Althusser om att subjektens identiteter är diskursivt konstruerade genom ideologiska 
praktiker (Howarth 2000: 108). 
9 Se också Billigs diskussion om det ’postmoderna psyket’ ”playing with the free market of 
identities” (Billig 1999: 134). 
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projekt. Laclau och Mouffe menar att identiteterna hos alla ideologiska element 
och sociala aktörer är kontingenta och förhandlingsbara, och det är enbart på 
grund av denna instabilitet och öppenhet i den sociala relationen som aktörsskap 
överhuvudtaget är möjligt (Howarth 2000: 109-110). De hegemoniska praktikerna 
förutsätter ett socialt fält vilket är genomsyrat av antagonismer, och samtidigt 
förutsätter modellen så pass instabila element att de kan bli artikulerade av 
politiska projekt som strävar efter att hegemonisera dem och därmed bädda för en 
totalisering och ett helhetsskapande.10  

Habermas och Althusser är båda kritiska till ideologin, till dess väsen. 
Habermas pratar om ideologin som ett deformerat diskursivt system, och 
Althusser om dess falska kärna, och dess, i motsats till syftet, oförmåga till att 
göra anspråk på att närma sig något liknande ”sanning”. Laclau och Mouffe ger 
en, i mina ögon, mer nyanserad diskussion kring ideologin, särskilt i 
resonemanget om de hegemoniska praktikerna, där de visar på den förmåga till 
handlingsskapande som hegemoniska formationer utgör. Naturligtvis följer vissa 
problem i kölvattnet till att formulera nodpunkter i det diskursiva fältet, det vill 
säga former av exkludering. Samtidigt som de som nämnts, fungerar 
katalyserande för handling, vilket är det politiska projektets mål. 
 
 

2.4 Den narrativa strukturen 
 
2.4.1 Somers och Gibson och den narrativa ”revolutionen” 
 
Margret R. Somers är en teoretiker som gått i bräschen för identitetsforskningen 
genom ett antal inflytelserika essäer kring narrativ. Narrativet som teoretisk form 
hade under många år enbart sin hemvist i de humanistiska och  de historiska 
vetenskaperna. Samhällsvetenskaperna såg i någon mån ner på användandet av 
narrativ som ett analytiskt redskap, och ifrågasättandet var stort kring hur 
användandet av en narrativ approach skulle kunna producera några inflytelserika 
insikter. Dock har tiderna förändrats och användandet av narrativ som ett 
analytiskt redskap har blivit en allt större del av den samhällsvetenskapliga 
forskningen.  

Några grundläggande postulat för idén om en narrativ struktur går att härleda; 
det substantiella hos narrativen är att det sociala livet i sig är ’storied’ och att 
narrativ är en ontologisk-metafysisk grund. Historier är del i att främja handling. 
Vidare menar man inom den narrativa forskningen att människor konstruerar sina 
identiteter genom att placera/lokalisera sig själva inom en repertoar av 
’emplotted’ historier. Samtidigt är narrativen del i att begripliggöra omgivningen 
för aktörer och grupper, det vill säga erfarenheter struktureras inom en narrativ 
struktur (Somers, Gibson 1994: 38). Charles Tilly menar att historier används för 

                                                 
10 Se Håkan Thörns diskussion, utifrån Laclau och Mouffes teoretiska ramverk, hur ideologi 
verkar som ett incitament till handling (Thörn 1997: 150-152). 
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att återberätta, analysera, värdera och omorganisera sociala erfarenheter, samtidigt 
som historier definierar möjliga interaktioner och också deras resultat, vilket blir 
avgörande för vad som kommer näst (det vill säga ett möjliggörande för handling) 
(Tilly 2002: 8-9). Hall säger, ”Med andra ord: en identitet som inte grundas på en 
sorts arkeologi utan på återberättandet av det förflutna” (Hall 2002: 232). Han ger 
även en vink åt Derrida och dekonstruktion när han hävdar att det är de ”dolda 
historierna” som spelat en avgörande roll vid upprinnelsen till några av vår tids 
viktiga samhällsrörelser. 

Bruner menar att narrativets roll är att fungera som en återställare av 
equilibrium, Utveckling, Industrialisering och det Kalla kriget utgör alla 
berättelser med en stark normativ grund (Pattersen, Monroe 1998: 8) och, som jag 
tolkar det, därmed fungerar som något liknande en ideologi; det vill säga med 
utgångspunkt i det ideologiska resonemanget ovan, något som har potentialen att 
ge en beskrivning av omvärlden, hur den har utvecklats och förändrats; och 
därmed syftar till att skapa den eftersträvade totalisering och hegemonisering av 
verkligheten.  

Ett centralt begrepp i Somers och Gibsons diskussion kring narrativ är det de 
kallar ’emplotment’; det är genom emplotment signifikans ges åt händelser 
genom att de knyts samman och begripliggörs i en narrativ struktur. Författarna 
urskiljer fyra distinkta företeelser vilka utmärker det de kallar narrativitet: 1. 
relationaliteten hos delarna, 2. kausal emplotment, 3. selektiv appropriation, 4. 
temporalitet, sekvens och plats (Somers, Gibson 1994: 59). Det går alltså inte, 
enligt författarna, att förstå händelser singulärt, eller som isolerade fenomen. 
Fenomen måste sättas i relation till andra för att bli begripliga; därmed utvecklar 
narrativiteten händelser till episoder, där händelserna står i kontakt med varandra 
och blir på så sätt begripliga. 

Somers presenterar också fyra, vad hon kallar, analytiska dimensioner av 
narrativitet, vilka jag kortfattat kommer att introducera eftersom jag anser att de 
berikar den teoretiska förståelsen. Syftet har varit att skapa en narrativ helhetsbild 
för att öka den teoretiska resonansen i diskussionen, vilket samtidigt är ett försök 
att visa på narrativets betydelse. Det första handlar om ontologiska narrativ, dessa 
används för att definiera vilka vi är, och kan därmed fungera prekonditionellt för 
att veta ”vad göra”. De ontologiska narrativen är främst sociala och 
interpersonella, de kan ”only exist interpersonally in the course of social and 
structural interactions over time” (Somers 1994: 618). De är inte heller, menar 
Somers, fixerade, de gör identiteten och självet till något man blir. 

Den andra dimensionen kallar Somers publika narrativ, och betecknar de 
narrativ som är kopplade till kulturella och institutionella formationer, vilka är 
större än den enskilda individen. Dessa narrativ kan handla om, med Somers egna 
ord ”the freeborn Englishman”, ”the working-class hero”, ”American social 
mobility” etc. (Somers 1994: 619).  

Metanarrativitet utgör den tredje dimensionen, här handlar det om så kallade 
”masternarratives”, vilka vi alla, från den ordinarie medborgaren till forskaren är 
inbäddade i. Det handlar om Utveckling, Modernism, Industrialisering, 
Upplysning etc., eller de stora episka dramerna av vår tid, Kapitalism vs 
Kommunism, Individen vs Samhället, Natur vs Civilitet. Somers visar också på 
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progressiva narrativ, vilka väl exemplifierar hur ett narrativ blir härbärgerat i den 
samhällsvetenskapliga teorins kärna; till exempel Industrialisering/Modernisering 
från Feodalism/Traditionellt samhälle. 

Den sista dimensionen kallar Somers konceptuella narrativ och utgörs av de 
begrepp och koncept vetenskapen abstraherar. Konceptuella narrativ 
kännetecknas enligt Somers av frånvaron av relationalitet och historicitet, vilket 
därmed får dem att skilja sig från de övriga dimensionerna. Utmaningen ligger i, 
elaborerar Somers, att utveckla en vetenskaplig vokabulär vilken kan innehålla 
argumentet att socialt liv, sociala organisationer och social handling är narrativt 
konstruerade kring både ontologiska och publika narrativ (Somers 1994: 620). 
 

2.4.2 Det genomsyrande narrativet 
 
Kenneth Gergen har även han elaborerat det narrativa imperativet. Gergen menar 
att påståendet om att vi använder historier för att göra oss själva förståeliga inte är 
att gå tillräckligt långt. Inte nog att vi kommunicerar våra liv narrativt, Gergen 
menar att vi lever ut relationer narrativt; och Nietzsche menade att det ideala livet 
utgörs av ett liv som korresponderar mot den ideala historien; Hardy uttrycker det, 
”we dream in narrative, daydream in narrative, remember, anticipate, hope 
despair, believe, doubt, plan, revise, criticize, construct, gossip, learn, hate and 
love by narrative” (Gergen 2001: 247). 

Gergen fortsätter vidare att konstruera en form av schemata kring vilka krav 
som ställs på ett narrativ för att det ska fungera begripligt; där det första handlar 
om att narrativet måste ha en värderad ändpunkt, historien måste ha ett mål, en 
signifikant utkomst. Narrativet måste också bestå av selekterade händelser vilka 
är relevanta för ändpunkten, vilka i sin tur har potentialen att berika historien och 
göra den mer skarp. När ändpunkten och de selekterade händelserna är etablerade 
i narrativet krävs en strukturering av dessa, där den vanligaste utgörs av den 
linjära, även om denna inte alltid bäst korresponderar mot det som ska berättas 
(Gergen 2001: 249-251). En annan viktig faktor som Gergen adresserar är 
behovet av identitetsstabilitet, där narrativet tjänar på att ha karaktärer eller objekt 
vilkas identitet fungerar sammansatt, befriat från framträdande dispositioner och 
dikotomier. 

 

2.5 Identitetsbegreppet 
 
 
Inom ramen för de frågor som formulerades ovan, är det väsentligt att presentera 
hur ideologi diskussionen, diskursteorin respektive den narrativa analysen 
förhåller sig till identitetsbegreppet. Att skapa diskursiva ramar, eller ideologi, för 
medlemmar av till exempel ett politiskt parti att förhålla sig till, innebär enligt det 
ideologisk-teoretiska resonemanget ovan, en form av identitetsskapande process, 
varigenom aktörer blir subjekt. Den ontologiska grundsyn som kan sägas prägla 
denna uppsats uttrycks av Jacob Torfing, ”In the present context ”identity” refers 
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not only to peoples conceptions of who they are or want to be, but also the 
meaning, sense or signification they attach to different objects, experiences, and 
events” (Torfing 2005: 153). 

Nedan presenteras, i punktform, de viktigaste analytiska punkterna kring 
identitetsskapande, är främst riktad mot diskursteorin, men liknar 
identitetsresonamang inom den narrativa teorin: 
 
* Identiteten blir aldrig ”färdig” 

* Identiteten skapas diskursivt, genom representation 

* Identitet är därmed identifikation med en position i en diskursiv struktur 

* Diskursivt konstrueras identiteten kring antagonism  

* Identiteten är föränderlig, på samma sätt som diskurserna 

   fragmentering och decentrering är kännetecknande 

*Identiteten är samtidigt överdeteminerad, möjligheten finns till olika identifieringar i olika 

situationer.  

(Winther, Jørgensen 2000: 51)  

 
På samma gång konstitueras människor som grupp genom att vissa 
identitetsmöjligheter framhävs och andra utesluts eller ignoreras. Därmed utesluts 
”den andre” samtidigt som skillnaderna inom gruppen tenderar att ignoreras 
(Winther, Jørgensen 2000: 51-52).  

Teorin om narrativ har en liknande utgångspunkt. Här sammanförs, tid, rum 
och analytisk relationalitet, vilka, menar Somers och Gibson, är exkluderade från 
det kategoriska eller essentialistiska sättet att se på identitet. Den narrativa 
identitetsteorin bäddar in aktören i relationer och historier vilka skiftar över tid 
och rum. Därmed utesluts kategorisk stabilitet när det kommer till handling. Alla 
identiteter måste därmed analyseras inom ramen för relationella ”matriser” på 
grund av att de inte kan existera utanför dessa (Somers, Gibson 1994: 65). I 
narrativ teori följer identiteten de relationer och de historier aktören är inbäddad i, 
vilka i sin tur följer tidens och rummets framåtskridande. Somers och Gibson 
menar att det handlar om att lokalisera de varierande ontologiska och 
epistemologiska narrativ inom vilka aktörerna positionerar och ”hittar” sig själva 
för att förstå den identitetsskapande processen, och därmed kunna få kunskap om 
handling. Det mest signifikanta hos den narrativa identiteten, enligt författarna, är 
att den har förmågan att konstituera och rekonstituera sig själv. Somers och 
Gibson exemplifierar med kinesiska studenter, vilka tidigare inte visat något 
större intresse för politik, och inom loppet av en månad formade sammansatta 
politiska identiteter under tiden för dramat vid himmelska fridens torg (Somers, 
Gibson 1994: 67).  

Laclau och Mouffe tar ett tydligt ställningstagande mot essentialistiska 
anspråk till förklaring av identitet. De pekar också på identiteternas kontradiktion 
och instabilitet och samtidigt hur all identitet hotas av en extern andre, hur 
konstruktionen av identitet är beroende av en stratifiering bestående av 
antagonistiska relationer mellan en ’insida’ och en ’utsida’.11  (Laclau, Mouffe 

                                                 
11 Denna diskussion kan hänföras till Derrida och hans resonemang om binära oppositioner eller 
motsatspar, kopplat till hans teori om diskurser, vilka i sin motsats eller opposition alstrar 
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2001: 125) (Howarth 2000: 105-106). Lacan menar också att identiteten aldrig 
kan bli ”hel”, utan snarare består denna av en mängd imaginära identifikationer 
(Lacan 1989: 19). 
Det finns ytterligare ontologiska kopplingar mellan den narrativa teorin och 
diskursteorin, bland annat i det att identiteten befästs i positionering till ”den 
andre” samtidigt som skillnaderna inom det som ställs mot det andra negligeras. 
Båda ansatserna predikar också en relationism i förhållande till 
identitetsskapandet, det vill säga, det är i skillnaderna identiteten kan positioneras 
och befästas. Samtidigt är identiteten enligt synsätten fragmentarisk i det att den 
aldrig blir ”färdig”.12 Subjekten strävar efter en ouppnåelig helhet. 

 

2.6 Ideologi, diskursteori och narrativ 
 
 
För att kunna se möjligheterna hos respektive begrepp och deras förhållande till 
varandra, har jag i denna del för avsikt att diskutera hur begreppen sinsemellan 
förhåller sig, vilket förhoppningsvis ökar den teoretiska resonansen i 
diskussionen, särskilt då jag anser att begreppen har sina svagheter och styrkor, 
men att de på ett gynnsamt sätt berikar varandra.  

Laclau och Mouffe tillhör de teoretiker (relativt Somers och Gibson) som 
tydligast för ett resonemang kring ideologi, ideologikonstruktion. Ett viktigt 
koncept i deras teori är de ’diskursiva fälten’, det är inom dessa fält en kamp 
pågår om att lyckas fixera mening. Fältet är aldrig ”stängt”, vilket den lingvistiska 
modellen antyder, utan karakteriserat av ”a surplus of meaning that can never be 
fully exhausted by any specific discourse” (Laclau, Mouffe 2001: 110-111). Ett 
exempel på en diskurs som agerat inom ett diskursivt fält är (med Laclau och 
Mouffes egna ord), ’Thatcherism’ vilket innebär den politiska agenda de 
konservativa under Margret Thatcher försökte driva. Hur framgångsrik en viss 
diskurs är kan den aldrig helt och hållet artikulera alla element, vilket i så fall 
skulle implicera ett stängt diskursivt fält. 

Althusser pratar om signifying practices vilka är essentiella i för att lyckas 
”skapa” sociala subjekt. Dessa praktiker utgörs av bland annat det han kallar 
’interpellation’ och har sin teoretiska grund hos Lacan och ’spegelstadiet’. Dessa 
praktiker går också att knyta till Laclau och Mouffes resonemang om 
nodpunkterna, det vill säga privilegierade tecken vilka har möjligheten att partiellt 
lyckas fixera mening inom det diskursiva fältet.  

Där Althusser blir oklar, försöker istället Laclau och Mouffe konkretisera det 
många gånger abstrakta resonemanget. Strävan hos den ideologiska agendan att 
verka hegemoniskt, blir än klarare när Laclau och Mouffe fortsätter sitt 
resonemang om ’hegemoni’. Hegemoniska praktiker innebär att koppla samman 

                                                                                                                                                        
betydelse. På samma gång är de inte symmetriskt positionerade, vissa begrepp är överordnade 
andra, vilket ger upphov till en social hierarki. Begreppen konstitueras av privilegierad essens, en 
insida och därmed en exkluderad utsida (Eriksson et al 2002: 16) (se även Howarth 2000: 37). 
12 Se Lacans diskussion om subjektets ”ofärdiga” karaktär och strävan att bli ”hel”; Howarth 2000: 
94-95 
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olika identiteter och politiska krafter till ett gemensamt politiskt projekt. Syftet 
med de hegemoniska praktikerna är att konstruera system av mening eller 
”hegemonic formations” (Laclau, Mouffe 2001: 142). Dessa formationer är 
organiserade runt nodpunkterna vilka lägger grunden och organiserar 
verksamheten. Problemet, som jag ser det, hos Althussers ideologiska diskussion 
är just rigiditeten, det vill säga han lämnar ett mycket litet utrymme för att kunna 
förklara handling och aktörsskap, något också Laclau och Mouffe identifierat, och 
försökt att omförhandla och modifiera i den teoretiska stratifieringen, för att 
därmed öppna det teoretiska fältet för att kunna förklara aktörsskap och 
förändring.  

Häri ligger också en del av den kritik som framförts mot diskursteorin, främst 
genom det som många kallar relativism (se Eagleton 1991), det vill säga deras 
diskursteori är problematisk i det att den leder till en slags fullständig relativism, 
nihilism. Jag har inte för avsikt att föra ett långt resonemang kring detta, dock ser 
inte jag varför, trots att allt är diskurs enligt författarna, vissa grundläggande 
värdegrunder inte skulle kunna råda. Dessutom anser jag att Laclau och Mouffes 
diskursteori (och den narrativa ansatsen) gör det möjligt att på ett mycket 
fruktbart sätt angripa och kritisera hegemoniska praktiker, vilket torde vara i varje 
demokrats anda. 
 

2.6.1 Hegemoni,  metanarrativitet och publika narrativ 
 
Det går att göra en koppling mellan det Laclau och Mouffe kallar hegemoni och 
det Somers och Gibson benämner metanarrativitet. Metanarrativiteten handlar om 
de ’master-narratives’ vi som aktörer är inbäddade i, och kan sägas vara de 
”episka dramerna” av vår tid såsom kapitalism vs kommunism, individ vs 
samhälle, barbarism vs civilitet. (Somers, Gibson 1994: 63), det vill säga mycket 
framgångsrika hegemoniska formationer. Det går även att koppla 
hegemonikonceptet till vad de kallar publika narrativ, vilka är förenade med 
publika och institutionella formationer. Det handlar alltså om de narrativ som haft 
förmågan att artikulera många element, bli en nodpunkt med följden att de lyckats 
partiellt fixera mening, att ges tolkningsföreträde, och därmed bildat grunden för 
en hegemonisk praktik.  

I den narrativa teorin (i mina efterforskningar) saknas utförliga diskussioner 
kring narrativets koppling till ideologi. Ett antagande, som inte förefaller särskilt 
märkvärdigt, är att den narrativa konstruktionen och ideologin hänger samman. 
Med utgångspunkt i resonemanget ovan, det vill säga att narrativ är delaktiga i att 
begripliggöra världen för subjekten, torde detta hänga samman med en produktion 
av ideologiska ramar, eller gemensamma berättelser. Peter Ehrenhaus uttrycker att 
narrativen kan avslöja maktrelationer, eller strukturen hos en dominerande 
ideologi (Ehrenhaus 1993: 85). Därmed kan även den narrativa teorin fungera väl 
i analyser med ideologiska förtecken. 
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3. Metodologiska betraktelser 
 
 
 
Det är delvis ett eget val att kombinera den narrativa teorin med diskursteorin. 
Det saknas utförliga metodologiska diskussioner kring en sådan inriktning. Detta 
medför både för- och nackdelar. Fördelarna är att jag i forskarrollen har möjlighet 
att arbeta lite mer kreativt med mitt material, nackdelen består främst i den 
metodologiska otryggheten, vilken jag till viss del hoppas kunna frångå genom att 
de teoretiska ansatserna trots allt uppvisar ontologiska och därmed också 
epistemologiska likheter. 

Margret Somers menar att människor är ämnade att agera på vissa sätt och inte 
andra utifrån projiceringar, förväntningar och minnen kopplade till omgivande 
sociala, kulturella och offentliga narrativ (Somers 1994: 614). Med denna 
grundval för uppsatsen blir det tydligare hur de metodologiska utgångspunkterna 
tagit form, det vill säga narrativen är väsentliga i att förstå socialt liv.  

Teorin om narrativ anser jag kan fungera fruktbart i kombination med Laclau 
och Mouffes diskursteoretiska resonemang. Båda teorierna är, ontologiskt, 
konstruktivistiska, det vill säga världen är relationell och får sin mening i 
förhållande till andra fenomen. Samtidigt avfärdar Laclau och Mouffe, intressant 
nog, inte en objektiv verklighet, vad de förnekar är att den skulle ha betydelse 
utanför diskursen. Somers och Gibson diskuterar åt samma håll, det är genom 
narrativen vi begripliggör och gör vår omgivning förståelig. Båda approacher 
handlar om en slags strukturering av de språkliga, där utsagor inte tas för 
objektiva och sanna, utan snarare att lyckas dekonstruera texter och visa på dolda 
strukturer och maktförhållanden.13 På samma gång visar båda utgångspunkterna 
på det avgörande i språket för handling, hur handling manifesteras i språket och 
hämtar sin kraft därur. De är också intressanta i tolkningen och förståelsen av hur 
gemensamma diskursiva ramar skapas inom ramen för ett politiskt parti. Ett 
politiskt parti är enligt diskussionen ovan, en form av hegemonisk praktik, där 
olika identiteter och krafter ska kopplas samman till ett gemensamt projekt, eller 
samlas kring en nodpunkt/punkter, varifrån arbetet organiseras.  

Diskursteorin kan ses som den överordnade ramen vilken omger till exempel 
den narrativa ansatsen, något som författarna Colette Daiute och Cynthia 
Lightfoot menar. Enligt dem är narrativ en specifik form av diskurs. Där narrativa 
diskurser organiserar livet, det vill säga sociala relationer, tolkningar av dåtiden 
och framtidsplaner. Hur ett narrativ konstrueras och sedan berättas har betydelse 
för hur aktörer och grupper uppfattar, kommer ihåg och därmed agerar inför 
framtida händelser (se ovan och Tillys resonemang). Det mentala livet på mikro- 

                                                 
13 Se vidare Derrida och dekonstruktion, Howarth, 2000: 44, 47 men även Czarniawska 2004, 96-
97 
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och makronivå består av symboler vilka skapas genom konsensus och konflikt 
som uppstår i de sociala relationerna (Daiute, Lightfoot 2004: x-xi). Laclau och 
Mouffes diskursteori är ett försök till att skapa en allomfattande teori för att 
framförallt lyckas förklara ”det politiska”, deras teori blir då en teoretisk ram 
kring vilken forskning kan struktureras. 

Frågan som uppkommer i Laclau och Mouffes diskursteori är hur det går att 
partiellt lyckas dominera det diskursiva fältet, att upprätta nodpunkter kring vilka 
ett politiskt program kan organiseras och därmed agera utifrån? Teorin är 
värdefull i att förstå politik som diskursivt fenomen, hur kampen ser ut för att 
uppnå hegemoni (att ”stänga” det diskursiva fältet gentemot konkurrerande 
diskurser), eller att uppnå den värdefulla enigheten. Här kan teorin om narrativ 
fungera kompletterande, genom att teorin försöker peka på det avgörande i 
historierna för tolkning och förståelse av texter. Då blir det narrativa en del i 
kampen om skapandet av hegemoni, samt att göra världen begriplig, vilket är en 
förutsättning enligt resonemanget; narrativen har förmågan att ”highlight certain 
events while hiding or repressing others” (Nakagawa 1993: 145). Dennis K 
Mumby menar att narrativet utgör, precis som argumenterades ovan, en del av 
den diskursiva ramen, och att nodpunkterna kan sägas utgöras av narrativen som 
försöker ringa in skillnaderna och konstruera ett centrum (Mumby 1993: 5-6). 
Den narrativa analysen har också den fördelen att den utrustar forskaren med ett 
praktiskt redskap för hur en text kan läsas, något som saknas, och därmed är en 
brist, i Laclau och Mouffes diskursteori.  
 

3.1 Text 
 
Göran Bergström och Kristina Boréus menar att texter är sammansatta, det vill 
säga det finns en röd tråd som håller dem samman, och de är kommunikativa 
vilket betyder att de har ett budskap att förmedla (Bergström, Boréus 2005: 16). 
Utgångspunkten för denna uppsats är att både det vi vanligtvis kallar text, det vill 
säga något som uttrycks skriftligen, och det som uttrycks verbalt utgör en text, det 
vill säga något som går att ’läsa’ och därmed utgör underlag för en vetenskaplig 
analys.  

Jag har valt att genomföra två intervjuer och kombinera detta material med 
sekundärkällor, som böcker och protokoll. Anledningen till att jag valt att 
kombinera dessa olika texter har varit att jag anser att de alla på sitt sätt har något 
att tillföra diskussionen. Intervjuer har möjligheten att kunna gå på djupet i vissa 
frågeställningar, och att därmed kunna fördjupa analysen kring specifika spörsmål 
och därmed har möjligheten att komma närmare den uttryckta frågeställningen. 
Samtidigt som sekundärkällorna uppvisar en form av ”neutralitet” i förhållande 
till min egen agenda, vilket jag anser gynnsamt. 

Jag har inte för avsikt att genomföra vare sig en strikt diskursanalys, eller en 
strikt narrativ analys. Dels eftersom det finns metodologiska luckor hos båda 
utgångspunkterna, och dels för att jag anser att de båda ansatserna kan fungera väl 
tillsammans. 
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I Laclau och Mouffes diskursteori sammanfattas i någon mån teorin rent 
metodologiskt i vad de kallar ekvivalenskedjor, och utgör därmed en intressant 
utgångspunkt vid analys. En ekvivalenskedja handlar om hur tecken får betydelse 
genom ett system av distinktioner; där vissa element har en positiv funktion och 
andra en negativ (Bergström, Boréus 2005: 317). Ekvivalenskedjorna innebär att 
tecken eller element får sin betydelse i både antagonismen och den positiva 
associeringen. Bergström och Boréus ger exempel med en tysk nazidiskurs och 
hur ett antal tecken/element ställs mot nazismen, såsom, ’humanism’, 
’demokrati’, ’amerikanism’, ’bolsjevism’, ’judar’ etc. Samtidigt som den 
nazistiska diskursen har flera tecken den har en positiv relation till, som, 
’fosterland’, ’hembygd’, ’ordning’. Ett tecken inom en diskurs som har många 
associationer till de andra blir en nodpunkt, den punkt som har förmågan att 
centrera diskursen (Bergström, Boréus 2005: 318). Fairclough talar om vad han 
kallar ’orders of discourse’, vilket hänför sig till Foucault ursprungligen, och 
handlar om de tecken som förknippas med en specifik diskurs och hur dessa 
tecken förhåller sig till varandra (Titscher et al 2002: 149). 

Min avsikt är inte att på ett ytterligt schematiskt vis teckna eller skissera, 
under analysens gång, den undersökta diskursens ekvivalenskedjor, utan snarare 
att knyta an till ”tänket” när det upplevs fruktbart för analysen, på ett mindre 
tekniskt vis. Meningen med detta är att jag vill undvika att skapa en alltför statisk 
och strikt konceptuell analysdel, och snarare låta den få möjlighet att ta sig friare 
uttryck i form av den samtida narrativa approachen. 

Slutligen vill jag skissera hur den narrativa läsningen kommer att göras. 
Bergström och Boréus ger två exempel på intressanta narrativa läsningar; den ena 
kallar de för det kategoriskt-innehållsliga sättet, och innebär en kategorisering av 
de framkomna och presenterade yttrandena, att dessa väljs ut, klassificeras och 
samlas ihop inom respektive kategori. Det andra kallar de för det kategoriskt-
formbaserade sättet, och fokuserar på stilistiska eller lingvistiska särdrag hos 
enheterna i narrativen. För forskaren handlar det här om att till exempel leta efter 
metaforer som framträder i texten och att dessa sätts i relation till enheten i övrigt 
(Bergström, Boréus 2005: 237). Denna diskussion liknar den som Barbara 
Czarniawska för kring att med en dekonstruktiv approach läsa texter, och hon 
listar ett antal punkter vilka ger en vägledning kring hur en text på detta vis kan 
läsas; det handlar om att ”ta isär” dikotomier, leta efter metaforer vilka kan 
uttrycka multipla meningar, leta efter dubbelmeningar vilka kan uttrycka en 
omedveten undermening (Czarniawska 2004: 96-97). 

Läsaren bör vara medveten om den positiva bild som många av utsagorna 
målar upp av Palme, inte på något sätt, genom mitt material, kan sägas utgöra ett 
fullständigt och allmänt narrativ inom socialdemokratin om Palme. Trots detta 
vågar jag nog ändå påstå att Olof Palme fortfarande spelar en stor och positiv roll 
för många av de engagerade i rörelsen i deras politiska arbete och strävan. 
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3.1.1 Den semistrukturerade intervjun 
 
Respondenterna utgörs av två, i nuläget, aktiva medlemmar, den ena med foten 
både i SSU och moderpartiet, här kommer han att refereras till som ”Martin”; den 
andra respondenten utgörs av ”Lisa”, som precis avslutat ett långt och aktivt 
medlemskap i SSU för att fortsätta ett avlönat utredningsarbete inom 
moderpartiet. Båda upplevde jag som intressanta för deras stora kunskap om den 
socialdemokratiska organisationen, men också för deras omfattande engagemang i 
rörelsen, vilket jag hoppades skulle kunna skapa intressanta insikter och 
infallsvinklar till studien. De båda kom jag i kontakt med hjälp av vad som ibland 
kallas ”snöbollsurval”, vilket innebär att man genom sekundära led får tag i 
respondenter. Fördelen med så kallade sekundära led är att jag har möjlighet att få 
fram bakgrundsinformation om personen i fråga, nuvarande engagemang, typ av 
engagemang, vilken position? och så vidare (Esaiasson et al, 2003: 212). 

Den semistrukturerade intervjusituationen utgår ifrån en på förhand 
specificerad tematisk struktur som forskaren har att förhålla sig till under 
intervjuns gång. Den tematiska strukturen grundar sig i forskarens behov av att 
avhandla vissa områden, samtidigt som metoden tillåter forskaren att kunna 
fördjupa sig i vissa spår eller vissa frågor allt eftersom intervjun fortskrider. I 
jämförelse med den strukturerade intervjun tillåter den semistrukturerade 
intervjutekniken betydligt mer flexibilitet kring de frågor eller tematiska 
strukturer som byggts upp runt frågeställningen/arna. Den semistrukturerade 
tekniken tillåter respondenterna, att i något som mer liknar ett samtal fördjupa 
sina svar, till skillnad från den strukturerade (May, 1997: 150). 

Den ostrukturerade intervjutekniken innebär att de intervjuade har möjlighet 
att helt fritt få tala kring frågor eller spörsmål. Friheten att tala utifrån sin egen 
referensram, utgör denna intervjumetods fördel. Fördelen ligger i att friheten 
förhoppningsvis lyckas frammana respondentens känslor och upplevelser i så hög 
grad som möjligt, och att de inte känner sig begränsade av den strukturerade 
intervjuns fastställda intervjuschema (May, 1997: 152). 

För min egen studie har jag valt ett semistrukturerat metodologiskt 
förhållningssätt till hur intervjuerna ska genomföras. Ett strukturerat 
förhållningssätt kan upplevas statiskt och svårt att använda fördjupande. 
Samtidigt menar jag att en viss tematik i intervjusituationen är bra på grund av 
den trygghet strukturen ger mig, i rollen som forskare, vilket förhoppningsvis 
”spiller över” på respondenten. 

Tematiken för intervjuerna, finns i form av en intervjuguide/manual (bifogas 
längst bak i arbetet) vilken vägleder mig under intervjun för att på så sätt vara 
säker på att mina intresseområden blir avhandlade. Guiden är till för att minska 
styrningen från forskarens sida genom att inte ha standardiserade frågor (Holme, 
Solvang, 1997: 100-101). De två intervjuerna bandades och varade cirka en 
timme, för att sedan skrivas ut. 
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4. Olof Palme  
 
 

4.1 En ideologisk spegel 

 
”På något sätt när man var liten och sådär, så var det han man hade som, det var politikern, 

förebilden rent politiskt, och den här glöden, det här engagemanget, som han hade, som var i 

ofantliga mått. Han satt på departementet och dom fick någon rapport om Vietnam. Han var 

statsminister och dom kom med rapporten om den här Vietnam-flickan, och han bara reser sig upp 

ur stolen och springer ut ur rummet, och gråter och kan inte göra något på resten av dagen, det är 

ett sådant engagemang som inte bara är plikt utan det sitter i själen. Han dog ju, och jag var tio år 

då, en fruktansvärd dag, alla grät, hela familjen, det var hysteriskt, man fattade inte riktigt vad som 

hade hänt.” 

(Lisa) 
 
 

Lisas inledande utsaga får inleda analysavsnittet om Olof Palme, dels för att det 
på ett bra sätt sammanfattar hur många inom socialdemokratin uppfattar 
politikern Palme, och dels för att det är en personlig berättelse med intressanta 
narrativa inslag.  

I narrativet accentueras tydligt den betydelse Palme haft/har för den 
socialdemokratiska diskursen, det intressanta är att Lisa så uppenbart använder sig 
av en narrativ strategi för att tydliggöra sin ståndpunkt. Citatet inleds med att Lisa 
förklarar vilken roll han spelade i hennes politiska värld som barn, ”det var 
politikern, förebilden rent politiskt” berättar Lisa. Han var Politikern med stort 
”p”, det vill säga den ”man” såg upp till. Althusser beskriver i sin ideologiska 
genomgång, behovet för subjekten att positionera sig gentemot ett ’Subject’, 
något som är ”större” än de själva, såsom Gud i en religiös ideologi, och endast 
genom denna positionering kan subjekten centrera sig själva och samtidigt se 
andra subjekt som just subjekt. Samtidigt har ideologin potentialen att inge 
subjekten med en känsla av att, ”’with the absolute guarantee that everything 
really is so’ and that ’everything will be alright’” (Howarth 2000: 94). Lisa 
bekräftar delvis detta i sin utsaga, Palme var ”förebilden rent politiskt”, han 
beskrivs nästan som något av en politisk överman genom den vokabulär hon 
tillskriver hans gärning, ord som ”glöd” och ”engagemang” i ”ofantliga mått”, det 
vill säga med nästan icke-mänskliga förtecken vecklas hennes berättelse om 
Palme fram. 
 



 22 

 

4.1.1 En narrativ strategi och den ideologiska kärnan 
 
På samma gång visar Lisas utsaga på behovet av det Somers kallar narrativitet för 
att lyckas begripliggöra den politiska verklighet hon vill beskriva. Citatet visar på 
en tydlig relationalitet mellan bitarna, där narrativet består av ett antal delar som 
Lisa fogar samman  för att nå ending, eller slutet på historien, där målet eller 
slutklämmen med narrativet ska framkomma.14 15 I Lisas narrativ finns också en 
tydlig, traditionell sammanfogning av delarna, emplotment med Somers och 
Gibsons ord, och en linjär strukturering av de valda delarna (se Gergens 
diskussion ovan). Lisa använder sig också av selektiv appropriation, det vill säga 
de sammanfogade delarna är specifikt utvalda för att berika och verka fruktbara 
för berättelsens ending, på samma gång som Somers sista punkt, temporalitet, 
sekvens och plats tydligt spelar sin roll i historien. Samtidigt fyller Olof Palme 
rollen som ett ideologiskt narrativ; hans ideologiska betydelse för Lisa men också 
för rörelsen är i grunden vad Lisas berättelse handlar om, och genom den 
narrativa strategin möjliggör Lisa för att kunna begripliggöra hans betydelse och 
inflytande. 

Berättelsen inleds med att Palme sitter och arbetar, och får sedan en rapport 
om den napalm-skadade flickan i Vietnam (läs: min tolkning) (en flicka som 
kanske var i hennes ålder, när hon fick höra berättelsen, vilket eventuellt ökar 
identifikationsincitamentet i narrativet), Palme blir sedan så skakad av händelsen 
att han inte kan arbeta under resten av dagen, och reaktionen är att han i hennes 
berättelse ”springer ut ur rummet”, uppfylld av en känslostorm. Detta uttryck av 
den känslosamme politikern är en berättelse som kommer att återkomma längre 
fram i uppsatsen. 

I Lacans ’spegelstadiet’ konstitueras spädbarnet som subjekt i den stund 
barnet känner igen sig själv i spegeln, och inträder som beskrevs ovan, i den eviga 
symboliska ordningen av mening och signifikation (Howarth 2000: 95). Lacan 
menade att det är enbart genom denna identifikation konstruktionen av en 
identitet (’ego’ med Lacans ord, en härledning från Freud, där ’egot’ eller 
identiteten härur ur en serie successiva och delvis imaginära identifikationer vilka 
är historiska och kontingenta (Laclau 1994: 31)) är möjlig. Identifikationen kräver 
en välgrundad och fixerad ’imaginär bild’ för att subjektet ska kunna fixera bilden 
av sig själv; Lacan exemplifierar ”drömskt” med drömmen om ett fort där 
subjektet förgäves söker efter ett ”’lofty, remote inner castle’” (Smith, 1994: 197). 

I Lisas berättelse fyller Palme denna interpellativa funktion, för henne, och 
många andra, var/är han Politikern, förebilden. Genom narrativet vävs bilden av 
politikern Palme samman och blir begriplig, hans engagemang och hans glöd är så 
stor att han efter framläggandet av rapporten rusar ut, fylld av en känslostorm 

                                                 
14 Se också Alexa Robertssons metodologiska diskussion kring narrativ analys, Robertsson 2003: 
94-96 
15 Barbara Czarniawska listar ett antal delar som ett narrativ vanligtvis består av: 1. setting, var, 
vilka karaktärer 2. episodes, med en början och en utveckling 3. ending, ett slut där narrativet ofta 
sammanfattas, ibland med en moralisk sluttvist (Czarniawska 2004: 82-83) 
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vilken hindrar honom från att arbeta. Fixeringen av bilden sker i utsagan om 
Palmes själ, där Lisa menar att detta engagemang inte är ’plikt’, vilket skulle 
kunna indikera en mer lättkrackelerad diskursiv bild av politikern, mindre ”äkta” i 
sin gärning, utan snarare av att det finns i hans ’själ’, en slags total ”äkthet”, 
genom den sammankoppling av gärning och själ hon gör. Det blir samtidigt en 
form av totalisering, eller idealisering om man så vill, av det framlagda narrativet 
om Olof Palme, och därmed samtidigt en essentialisering av det samma, det vill 
säga som något inneboende i Palme.16 Martins berättelse uttrycker en liknande 
ståndpunkt, 

 
 

”Olof Palme är en väldigt ideologisk politiker, som vet vad som är rätt och fel, utifrån vad partiet 

som stort tycker, han har på något sätt socialismen i ryggmärgen, och känner på en gång om detta 

beslutet kommer att gynna eller missgynna de stora folklagrena, kommer detta att stärka 

solidariteten?.” 

(Martin) 

 

Lisa använder uttryck som att hans politiska gärning fanns i hans ”själ”, Martin 
uttrycker det som att ”han på något sätt har socialismen i ryggmärgen”, det vill 
säga socialismen existerar inom politikern Palme nästan som något ’primordialt’ 
(Kinnvall 2003: 12), en socialistisk essens. Vilket går att knyta till Lacans 
diskussion om nödvändigheten av en fixerad, vad Lacan kallar ’imaginär bild’ 
vilken har möjligheten att lyckas skapa en välgrundad identitet hos de subjekt den 
berör. Genom att Palme ”vet vad som är rätt och fel, utifrån vad partiet som stort 
tycker” blir han också en form av politisk idealmodell för identifikation, en 
ideologisk spegel för medlemmarna att ”spegla” sig i när politikens ”vågor” går 
höga. En annan intressant reflektion att göra utifrån Martins citat är med vilken 
textuell närvaro han beskriver Palme, det är i presens form, han är, han vet, han 
har, det vill säga Palmes gärning, trots hans död, är i Martins berättelse i allra 
högsta grad levande och något pågående. Martins framlagda narrativ blir exempel 
på den trygghet Althusser menar ideologin har förmågan att inge hos sina subjekt. 
Genom att återvända till Palme går det att närma sig den socialdemokratiska 
”ryggmärgen”, att skilja rätt från fel och samtidigt ta reda på huruvida ett beslut 
har möjligheten att gynna de breda folklagren, vilka är det socialdemokraternas 
politiska agenda delvis utgår ifrån.17 

Citatet ger samtidigt en intressant inblick i hur Palme kan fungera som en 
form av ideologisk måttstock för det politiska arbetet, genom den essentialism 
som Martin tillskriver hans politiska roll. Martin beskriver att genom att sätta 
beslut i relation till Olof Palme kan detta ge en indikation kring huruvida beslutet 
i fråga kommer att gynna eller missgynna de stora folklagren, och även huruvida 
ett beslut är solidaritetsstärkande. Det är alltså socialdemokratins ideologiska 
kärna som i någon mån går att finna hos politikern Palme, i Martins beskrivning. 
Även Lisa pläderar för en liknande skildring, även om hennes berättelse är mer 

                                                 
16 Se vidare Calhoun 1994: 12-14, Calhoun 1995: 198, Kinnvall 2003: 11-14 för en introduktion 
till  konceptet ’essentialism’. 
17 Socialdemokraternas partiprogram på www.socialdemokraterna.se 
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personligt präglad så ger de bådas utsagor en liknande psykologisk och kognitiv 
dimension hos den forne ledaren.  

 

 

4.2 Ett koherent narrativ 
 

 
”Jag har hört många säga att Olof Palme längtade ut i världen, bort från den svenska ankdammen. 

De har i grunden fel. Han trivdes lika bra i talarstolen i Huskvarna Folkets Park som i 

Generalförsamlingen i FN. Det fanns inga motsättningar i detta engagemang. Ingen som följde 

Olof Palme under en valrörelse eller lyssnade på honom under en riksdagsdebatt kunde klaga på 

hans engagemang i svensk inrikespolitik” 

(Ingvar Carlsson 1999: 19) 

 

 

I berättelserna om Palme utanför den socialdemokratiska retoriken förekommer 
ofta historier om att han i grund och botten var mest intresserad av utrikespolitik, 
det var där hans hjärta fanns, och de var i de frågorna Palme glödde. I ett sådant 
uttalande formas samtidigt en åsikt om hans inrikespolitiska gärning, det vill säga 
att engagemanget här kanske inte var fullt så helhjärtat som är önskvärt av en 
statsminister, och att hans tankar ständigt fanns någon annanstans, i världar 
bortanför ”ankdammen”. 

Carlssons citat är ett försök att förändra ett för många etablerat narrativ om 
Olof Palme som den ”utrikespolitiska visionären”. Genom citatet framstår Palme 
som betydligt mer enhetlig i politikerrollen, bara i ett sådant kort citat som, ”Det 
fanns inga motsättningar i detta engagemang” visar Carlsson på Palmes 
helgjutenhet som politiker, hans politiska gärning var med andra ord totaliserad, 
såväl de stora som de små frågorna fanns på hans agenda, och de spelade en lika 
stor roll för honom i det politiska arbetet. 

Kenneth Gergen skriver i sitt avsnitt om ”Self-narration in social life” att, 
”The well-formed narrative is typically one in which the characters (or objects) in 
the story possess a continuous or coherent identity across time” (Gergen 2001: 
251). Det fulländade narrativet utgörs alltså av karaktärer med sammansatta 
identiteter, som därmed präglas av en frånvaro av dikotomier och 
motsägelsefullheter. Carlssons citat följer till viss del denna linje när han 
presenterar en omformulering av ett i många kretsar etablerat narrativ om Palme, 
där han istället framstår som en mer koherent och sammansatt politiker genom ett 
engagemang på alla nivåer, där inget var för ”stort” eller för ”smått”.  

Även Maureen Whitebrook talar om vikten av sammansatthet och koherens 
för att narrativet ska fungera tillfredsställande, där hennes definition av en 
koherent berättelse handlar om ett narrativ där syftet är att skapa enighet, där 
berättelsen kan påvisa en stabil och integrerad identitet (Whitebrook 2001: 119). 
Vikten av koherens och sammansatthet är något som poängterats i det teoretiska 
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ramverket ovan, i form av Althusser och hans inspirationskälla Lacan, men också 
hos Laclau och Mouffe. I Lacans fall handlar det om strävan hos subjekten att bli 
”hela”, något också Laclau och Mouffe diskuterar, med den skillnaden att i 
Laclau och Mouffes fall försöker subjekten hitta den felande länken till att de 
misslyckas med att bli totaliserade, vilken de finner hos den externe Andre 
(Laclau, Mouffe, 2001: 125). 

I Ingvar Carlssons text är det just detta som är syftet, att visa på Olof Palmes 
välintegrerade och stabila politiska identitet, han var en man som kände sig 
hemma varthelst det fanns en politisk agenda att arbeta utifrån, vare sig denna 
fanns på hemmaplan eller på utrikespolitisk nivå. Att hans engagemang var stort 
när det gällde internationella frågor är i det stora hela oomstritt inom det svenska 
etablissemanget samtidigt som, vilket nämnts tidigare, diskussionen finns kring 
hur intresserad Palme var av inrikespolitik; ”Ingen som följde Olof Palme under 
en valrörelse eller lyssnade på honom under en riksdagsdebatt kunde klaga på 
hans engagemang i svensk inrikespolitik” (Carlsson 1999: 19) skriver Carlsson 
för att betona den politiska koherens som präglade hans arbete. 

 
”(…)jag tror att han hade varit lika nöjd med att sitta på någon arbetskommun som att sitta i 

Sveriges regering, han pratade själv om sitt politiska engagemang som ”jag kan väl lika gärna sitta 

där om det är där jag gör mest nytta” halkar in som på ett bananskal av en slump liksom, jag skulle 

kunna tänka mig att det ligger sanning i det, han hade nog lika gärna kunnat sitta i någon s-

förening i Stockholm” 

(Lisa) 

 

I Lisas berättelse framkommer samma bild som den Carlsson målar upp, det vill 
säga narrativet om Palme med en nästintill fullkomlig politisk identitet, 
sammansatt så att det avgörande för honom är var han gör mest nytta politiskt. 
Denna bild uttrycker i högre grad än Carlsson en nästintill självuppoffrande 
politiker som för rörelsen ställer upp där han behövs och därmed blir som en 
politikens ”idealtyp”. För Whitebrook handlar konstruktionen av en narrativ 
identitet om att konstruera en livskraftig identitet inom en given kontext 
(Whitebrook 2001: 123), det måste med andra ord finnas delvis givna mönster för 
vilka åhörarna är känsliga och därmed bidrar till narrativets begriplighet. I 
narrativet om Olof Palme finns de gemensamma mönstren, vilket Lisas och 
Carlssons utsagor bekräftar, bådas berättelser indikerar ett politiskt engagemang 
som är motsättningslöst och utan besvärande nyanser.  
 

4.2.1 En politisk figur - satt i antagonism 
 
”De aldrig sinande hatkampanjerna mot Olof Palme var något annat. De hade djupt obehagliga 

inslag av personlig förföljelse. Somliga betraktade honom som klassförrädare, när han anslöt sig 

till socialdemokraterna. Kanske skapade hans övergång en oro för att fler skulle följa hans 

exempel. Det fanns säkert sådana stämningar inom delar av borgerligheten men jag har samtidigt 

svårt att tro att det skulle kunna leda till en så våldsam aggressivitet. Han var ju varken den förste 

eller den siste, som tog det steget” 
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(Carlsson 1999: 20) 

 

 

 

I berättelserna om Palme framkommer en politiker som var orädd, hätsk och med 
ett nästintill oändligt politiskt-socialt patos. En del, även socialdemokrater, 
berättar med viss skepsis om den känslostorm Palme kunde lägga över 
diskussioner, vilket skapade den känsla av hätskhet som många menar präglade 
de debatter Palme deltog i. Detta karaktärsdrag gav också upphov till starka 
känslor hos motståndarna, bland annat hos borgerligheten, vilket är något Ingvar 
Carlsson skriver om i sin memoarbok ’Ur skuggan av Olof Palme’. Därmed 
fungerar han tydligt som en antagonism i den socialdemokratiska retoriken till 
borgerligheten. Palme framställs som en person som inte är rädd för att tydligt 
positionera sig mot högern.  

Laclau och Mouffe diskuterar nödvändigheten av de antagonistiska 
relationerna för att konstituera en identitet (Howarth 2000: 106). I Carlssons 
berättelse ovan ser vi hur han inledningsvis trycker på det beklagliga i 
borgerlighetens angrepp gentemot Olof Palme, han kallar det till och med 
”personlig förföljelse”, det vill säga de borgerliga försöker att underminera 
Palmes identitet och forma den utifrån sina oppositionella agendor. Utsagan blir, 
som vi ska se, exempel på det Laclau och Mouffe kallar ’logic of equivalence’, 
vilket handlar om hur sociala aktörer konstruerar sin identitet kring dels vad som 
förenar dem, och dels kring vad som hotar deras existens, det vill säga vad som 
negerar deras identitetssträvan (Laclau, Mouffe 2001: 127-129).  Palme 
differentieras tydligt och blir därmed distinkt, oppositionens kritik används för att 
befästa och stärka hans identitet. Logic of equivalence arbetar utifrån principen 
om två antagonistiska poler, det är utifrån denna logik logic of equivalence 
försöker dela det sociala rummet. Det är i negationen, vad identiteten inte är, som 
identiteten skapas (Howarth 2000: 106-107). Detta ser vi i Carlssons utsaga, hur 
denna struktureras kring negationen av Palmes identitet, hur den borgerliga 
kritiken med avsikt att ”krackelera bilden” med hjälp av sina ”hatkampanjer”, 
istället för att ignoreras snarare används för att tydligare positionera Palme och 
därmed stärka hans identitet i förhållande till rörelsen.  

Därmed visar Carlssons utsaga delvis också på behovet av antagonism, 
Palmes betydelse blir inte mindre viktig i berättelsen om den framförda kritiken, 
snarare fungerar kritiken och det borgerliga antagonistiska angreppet i utsagan 
tvärtom. Hans ställning bekräftas genom att ställas mot borgerligheten, ”Kanske 
skapade hans övergång en oro för att fler skulle följa hans exempel” skriver 
Ingvar Carlsson vidare. Palmes, av vissa kallad, ”klassförräderi”, används här för 
att tydligt befästa hans socialdemokratiska identitet, det som av många ansågs 
som fräna angrepp används av Carlsson för att tydliggöra detta påstående; ”Han 
var ju varken den förste eller den siste som tog det steget”, avslutas citatet med, 
vilket ytterligare tydliggör hur skickligt Palmes antagonism används gentemot de 
borgerliga, och hur de borgerligas kritik mot Palme används sammanbindande för 
det socialdemokratiska narrativet. Citatet visar delvis på den dikotomi som 
diskuterats i avsnittet om diskursteori, det vill säga kring dels strävan efter helhet 
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och totalisering, och dels sökande efter antagonism för att lyckas konstituera en 
identitet. I Ingvar Carlssons citat i avsnittet om den koherenta narrativet framställs 
Palme i helhetsgörande termer, samtidigt som citatet ovan visar på hur Carlsson 
på samma gång använder den antagonism som tydligt utmanar det 
socialdemokratiska narrativet om Palme för att lyckas befästa hans identitet.  

Just Palmes antagonistiska relation till borgerligheten är något Åsa Linderborg 
skriver om i boken ’Socialdemokraterna skriver historia’. Här visar hon på hur 
berättelserna om Olof Palme är tydligt positionerade kring två poler, dels 
borgerlighetens narrativ (här exemplifierat med en diskussion av Gösta Bohman) 
om Palme som,  

 
”en hån- och föraktfull människa, med samhällets politiska polarisering, bristande tolerans och 

oförsonlighet på sitt samvete, väsensskild från föregångarna Per Albin och Erlander. Palme med 

sin ”dubbelnatur” är ”skrämmande”, konstaterade han” 
(Bohman 1983: 340-351 i Linderborg 2001: 108) 

 

Mot den borgerliga kritiken ställs sedan Sten Anderssons citat där han menar att 
”vi som lärde känns Olof som vän och medkämpe vet att hans mänskliga 
kvaliteter var sådana att svagheterna snarast förstärkte hans storhet” (Linderborg 
2001: 109). 

Även Thage G. Peterson visar på en liknande linje när han i sin bok ’Olof 
Palme som jag minns honom’ diskuterar Palme som politisk figur, där även han 
trycker på hans nära på förkroppsligande av politiken, hur den på något sätt var en 
del, inte bara av det rent praktiska arbetet, utan även hur politiken tog sig 
kroppsliga uttryck hos Olof Palme. 
 
”Tyckte han väldigt illa om vad någon sa hände det att hans upprördhet övergick i tydliga 

avståndstaganden. Han lämnade sammanträdesbordet och började gå av och an i rummet, utan 

hänsyn till de närvarande. Vid sådana tillfällen hade han svårt att tygla sina känslor och sin 

upprördhet. (…) Hans personliga övertygelse och hans personliga engagemang i politiken var så 

starkt att detta ibland kunde övergå i aggressioner och dåligt uppträdande” 

(Peterson 2002: 93-94) 

 

Petersons berättelse ifyller i viss mån berättelserna som presenterats ovan. Även 
här får vi prov på den koherens som präglar hans politiska engagemang, där 
narrativet Peterson presenterar visar på en man vars politiska persona till så stor 
del är del av hans helhet att han uppvisar kroppsliga reaktioner när han ger sig in i 
debatten, på grund av vad Peterson skriver ”Hans personliga övertygelse och hans 
personliga engagemang i politiken var så starkt”. Citatet belyser på ett liknande 
sätt det Carlsson exemplifierar, det vill säga hans tydliga antagonistiska 
ställningstaganden, vilka motståndare använt mot honom och socialdemokratin. I 
Carlssons och Petersons utsagor blir detta snarare exempel på hans närmast 
förkroppsligande av politiken, hur politiken genomtränger hela hans person, och 
hur detta därmed kan delvis ”ursäkta”, även vad de kallar ett ”dåligt 
uppträdande”. Något även Sten Andersson knyter an till när han menar att Palmes 
svagheter snarare bidrog till hans politiska storhet. 
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4.2.2 Olof Palme som nodpunkt 
 
”’Folket’, är väl det, ’folket’, ’vi’, ’tillsammans’, dom orden som idag ses som klassiska 

socialdemokratiska begrepp, ’solidaritet’ är ju ett av hans vanliga ord, jag skulle vilja säga att 

socialdemokratin, jäntemot övriga vänstern har en väldigt självständig retorik, det är inte 

klasskamp man pratar om, man pratar om, man nämner inte dom här. Vänstern utanför 

socialdemokratin har ju en väldigt svulstig retorik. Där det på något sätt låter som om hela 

samhället kommer att braka ihop inom några dagar, och dom är dom enda uttolkarna kring vad det 

handlar om, och har ju på något sätt en mycket mer mästrande ord, och bygger ju sin retorik 

utifrån marxismen, det är väldigt många marxistiska begrepp som ingår i deras retorik, medan den 

socialdemokratiska retoriken har en mycket mera jordnära retorik” 

(Martin) 

 

Laclau och Mouffes diskursteori har, som beskrevs ovan, en koppling till 
Saussures lingvistiska modell, framförallt i koncepten ’signifier’ och ’signified’, 
där modellen pekar på den ”lek” av skillnader som utgör det lingvistiska, det 
språkliga, och hur koncepten erhåller sin mening utifrån vad de inte är, i 
opposition eller antagonism till de övriga.. Laclau och Mouffes strävan, i rollen av 
poststrukturalister, har varit att reformera detta diskursiva system för en 
samhällsvetenskaplig sfär och därmed möjliggöra för att kunna förklara, bland 
annat, hur förändring kommer till stånd, och att ett överflöd av diskurser alltid 
föreligger (Laclau, Mouffe, 2001: 113). Överflödet av utmanande diskurser 
innebär en strävan hos en specifik diskurs att fixera mening, vilket är vad som 
sker inom till exempel en ideologisk praktik. En hegemonisering där begrepp 
erhåller en specifik mening när de kopplas till diskursens nodpunkt/punkter. För 
en politisk agenda är detta naturligtvis nödvändigt, att lyckas sammanbinda 
företeelser och begrepp och därmed kunna presentera ett handlingsprogram 
utifrån den etablerade diskursen. Dels för den politik som rörelsen för utåt, 
gentemot icke-medlemmar, och dels naturligtvis inom rörelsen, för de aktiva att 
förhålla sig till. 

Det skulle, med ledning av vad som tagits upp tidigare, Palmes nära på 
förkroppsligande av socialdemokratisk politik, hans roll som ett politiskt-
kollektivt narrativ att förhålla sig till, hans begreppsapparat som kommit att 
formulera och sätta en tydlig politisk etikett på socialdemokratisk politik, gå att 
säga att Palme i viss mån utgör en nodpunkt; ett tecken som har en associationer 
till många andra tecken, och därmed har förmågan att i viss mån centrera 
diskursen (Bergström, Boréus 2005: 318). En enhet som, när den refereras till 
(vilket vi ska se nedan), ger och innebär vissa politiska associationer, som därmed 
också har förmågan att i någon enhetliggöra rörelsen.18  

                                                 
18 Göran Persson gör en intressant koppling mellan sin egen definition av marknadsekonomi och 
Olof Palmes i en av sina repliker på moderpartiets kongress 2001 (kongressprotokoll 2001 del 1: 
77). Även på framtidskongressen används Palme för att belysa ideologiska spörsmål, i detta fallet 
kring partiprogrammets ideologiska utformning (framtidskongressen 1997: 77 och 79). 
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Martin ger i sitt citat ett mycket bra exempel på hur detta fungerar, att knyta 
begrepp till en nodpunkt, i detta fall Olof Palme. Diskussionen som föranledde 
hans utsaga var vilka begrepp som ofta knyts till Palme, det vill säga begrepp som 
Palme ofta använde sig av, i diskussioner inom rörelsen. Martin presenterar för 
mig, begrepp vilka ofta kopplas till Palme, och hur dessa, i samma andetag som 
de förbinds till honom, fylls med innebörd och mening för de aktiva. Inom 
vänsterpolitiken, både traditionell socialdemokrati och den politik som 
vänsterpartiet för är det kollektiva lösningar som är den grundläggande tesen för 
hur politik förs. Därmed uppträder i vissa fall liknande begrepp och koncept inom 
rörelserna, som till exempel de Martin presenterar, ”folket”, ”vi” och 
”tillsammans”. För Martin, som insatt, är de socialdemokratiska koncepten klara, 
medan han för mig behöver förklara skillnaderna, vilket visar på behovet av 
differentiera diskursen, att sätta den i antagonism (vilket för övrigt framkommit 
även ovan). Olof Palme blir nodpunkt, det vill säga en sammanbindande punkt för 
rörelsen, genom vilken begrepp erhåller mening och funktion, och som därmed 
kan fungera sammanhållande för rörelsen i stort, verka centrerande. 

Det är intressant hur Martin i sitt citat differentierar nodpunkten Olof Palme 
på ett så distinkt vis. Begreppen han exemplifierar med utgör begrepp vilka 
naturligtvis inte på något sätt är självklara i sin innebörd, utan begrepp vilka de 
flesta politiska organisationer menar att just deras politik består av. 
Vänsterrörelsen utanför socialdemokratin har en, ”svulstig retorik”, vilken inte 
ska förväxlas med den socialdemokratiska, vilka påminner om varandra och 
därmed också måste göras distinkta från varandra. I citatet ställs ”svulstig” mot 
”jordnära”, vänsterns retorik, är i motsats till den socialdemokratiska, svulstig och 
fylld av ”mästrande” vokabulär. När begreppen ”folket”, ”vi” och ”tillsammans”, 
inom socialdemokratin, knyts till Olof Palme innebär detta att vokabulären i 
samma andetag får en jordnära anknytning, en självständig retorik som inte 
handlar om samhällets sammanbrott och som därmed inte består av en svulstig 
och mästrande ton. Begreppen som Martin ger exempel med kan kallas flytande 
signifikanter, det vill säga koncept med en överdeterminerad betydelse. Ideologin 
kräver, enligt det förda teoretiska resonemanget, att dessa ”fångas in”, 
sammanbinds och fixeras för att förhindra glidning (Zizek 2001: 101-102). Detta 
är vad som delvis sker i Martins utsaga ovan. Samtidigt framkommer behovet av 
olika teoretiska föresatser i citatet, såsom differentiering och antagonism, 
introducerandet av metaforer etc. 

I Martins berättelse har ”Palmes” begrepp kommit att bli rörelsens fundament, 
en del av helheten. I mina efterforskningar i det empiriska materialet finns fler 
exempel på hur Palmes retorik kommit att bli en integrerad del av den ideologiska 
socialdemokratiska kärnan, och hur den används på flera olika sätt, men alltid 
med det gemensamma syftet att i någon mån föra fram budskap till åhörarna, 
genom den form av allmängiltighet som Palme spelar för socialdemokratin. På 
SSU:s  kongress år 2001 använder ordförande Mikael Damberg vid ett flertal 
tillfällen Palme för att belysa olika delar av hans resonemang. I det första citatet 
används han för att peka på enighetens betydelse, att ”vi:et” får råda, 
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”Kongressombud, ska gå vidare. Bakom mig står Olof Palmes starka ord skrivna i orange graffiti, 

det står att det inte får finnas vi och dom och det är SSU-kongressens bevis. Jag tycker att dessa 

sju ord, denna enkla mening rymmer så mycket av socialdemokratisk ideologi och uppdrag för 

framtiden” 

(Damberg, SSUs 31kongress: 2) 

 

 
Citatet är intressant, för att det delvis knyter an till Martins citat ovan, och de 
begrepp han knyter an till Palme, det vill säga med gemensamheten som den 
gemensamma nämnaren. Damberg inleder kongressen med ett tal varifrån citatet 
är hämtat, och på ett klokt sätt förbinder han Palme med visionen om den 
socialdemokratiska politiken och pekar på den politiska nödvändigheten av 
enighet; samtidigt som Palme, i viss mån, blir ett slags förkroppsligande av den 
socialdemokratiska ideologin, och på samma gång för den socialdemokratiska 
framtiden; vilket även återknyter till Martins citat ovan där han i presens form 
beskriver Palme som en ideologisk politiker. I citatet tydliggör Damberg hur han 
har Palme bakom sig, bokstavligen, men blir också som ett slags retoriskt-
kognitivt ställningstagande, att Palme ”står bakom” honom, hans tal skulle enligt 
de diskursiva ramarna skapade kring Palme därmed utgöra en grund för att bli 
mer legitimt gentemot den lyssnande kongressen. Samtidigt är det intressant hur 
Palme i någon mån används för att inleda en politisk kongress. Damberg, i rollen 
som SSU-ordförande, har naturligtvis incitament att få kongressen att arbeta mot 
en politisk enighet. Ett sätt för honom att göra det är att visa på och referera till 
Palme, visa på hur han finns ”bakom dem” och hur han samtidigt uppmanar dem 
till att arbeta gemensamt, snarare än att påtala de uppenbara slitningar som finns 
inom förbundet. Även Göran Persson fortsätter i samma anda när han efter 
Damberg har ordet. Han berättar för kongressen att Palme beskrev att rörelsen 
måste hålla ihop för att lyckas åstadkomma förändring ute i världen ”det är 
solidaritet i praktisk mening” (Persson s.5, SSUs 31 kongress). 
 

”Olof Palme förklarade saken ganska bra på SSU-kongressen 1958 när han sa; vi är alla 

statsmän, vare sig vi kommer från Bräknehov eller Lycksele, Hobo eller förbundsstyrelsen. 

Vi är alla stadsmän därför att vi anslutit oss till en rörelse som ska påverka människor med 

våra idéer. Som ska förändra samhället på grundval av våra idéer. Vi är alla stadsmän, var 

och en kan göra något och tillsammans kan vi i grunden förändra samhället. Låt oss 

fortsätta göra skillnaden tillsammans” 

(Damberg SSUs 31 kongress: 3) 

 

Återigen används narrativet om Palme sammanbindande för rörelsen. Damberg 
trycker i citatet på att gemensamheten är det som måste råda inom rörelsen, att 
denna arbetar tillsammans för att utöva påtryckning och kunna genomdriva sin 
politik. Olof Palme utgör återigen ett exempel på hur han används diskursivt för 
att sammanbinda och knyta åhörarna samman. En nodpunkt i den mening att för 
åhörarna blir det gemensamma som Damberg diskuterar i sitt tal klarare, mer 
självklart, när han refererar till Palme. 
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Samtidigt går det att göra en jämförelse mellan vad Somers och Gibson kallar 
publika narrativ vilka utgörs av narrativ som rör sig från mikro- till makronivå, 
från familjen, till arbetsplatsen och dess organisatoriska myter, till kyrkan, 
regeringen, nationen etc (Somers, Gibson, 1994: 62) och Laclau och Mouffes 
koncept nodpunkt. De publika narrativen gör det möjligt för de berörda subjekten 
att hitta gemensamma referensramar, ramar som binder dem samman och ger 
därmed denna gemensamhet en struktur. I Dambergs utsaga ovan använder han 
det publika narrativet Palme sammanbindande på kongressen, de blir alla en del 
av hans utsaga, Palme är en del av dem, och kongressen har honom ”bakom sig”. 
 
 

4.2.3 De ”öppna” identiteterna 
 
Laclau och Mouffe menar att identiteterna kopplade till alla ideologiska element 
och sociala aktörer är kontingenta och förhandlingsbara. Det är just denna 
öppenhet som möjliggör artikulära praktiker och politiskt aktörsskap. De 
hegemoniska praktikerna förutsätter samtidigt ett socialt fält, genomkorsat av 
antagonism, vilka har potentialen att fångas in och lyckas bli artikulerade av 
motsatta politiska projekt vilkas strävan är att hegemonisera dem (Howarth 2000). 
 
Man använder olika citat, om man tittar på vänstern inom SSU, som är väldigt marxistiskt 

influerad, och högern är ju väldigt tredje-vägen influerad, så kan man ju säga att det är två väldigt 

klassiska tal då. Vänstern använder sig av talet ”därför är jag demokratisk socialist”, och högern 

då, lyfter upp tal som slår mot marxismen, till exempel där Olof Palme, den borgerliga demokratin 

är ju ett marxistiskt begrepp, och där Palme menar att den borgerliga demokratin, att det är ju våra 

rättigheter och vår demokrati och inte dom borgerligas demokrati oavsett vad kommunisterna 

kallar den. Palme stod väl i mitten skulle jag gissa på. 

(Martin) 

 

Inom SSU råder en ideologisk ”kamp” mellan den så kallade höger- och 
vänsterfalangen, vilket Martins citat pekar på. Just denna konflikt visar på hur det 
även inom en etablerad rörelse råder en öppenhet i den diskursiva strukturella 
stratifieringen, och att det därmed kan uppstå den typen av konflikter som Martin 
förhåller diskussionen till. Höger- och vänsterfalangen kämpar båda om att lyckas 
”knyta an” sina argument till nodpunkten Palme, och därmed lyckas med 
konststycket att vinna legitimitet för sina åsikter. Legitimiteten avgörs delvis 
kring hur väl respektive falang lyckas inkorporera sina åsikter i de tal av Palme de 
valt att referera till. Det är intressant hur falangerna inom SSU använder sig, 
diskursivt, av Palme, i form av en nodpunkt, men samtidigt hur denna nod på 
samma gång uppvisar den partiella fixeringen, eller en öppenhet i sin form. Här 
uppstår en något paradoxal situation, där en nodpunkt både har förmågan att 
stabilisera mening, ringa in skillnader och samtidigt utgöra en ansats till 
aktörsskap, till förändring. 

Somers använder, eller vill använda begreppet ’relational setting’ snarare än 
’samhälle’. Där samhälle, missvisande enligt henne, förutsätter en entitet, en 
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essens, består en relational setting av ett mönster av förhållanden mellan 
institutioner, publika narrativ och sociala praktiker. Det är en relationell matrix, 
och det är inom denna identitetsformation äger rum (Somers 1994: 626-627). 
Denna relationalitet visar sig delvis också i Laclau och Mouffes diskursteoretiska 
resonemang där förändringen eller rörligheten ligger i just den partiella fixeringen 
hos en nodpunkt. Nodpunkten utmanas utifrån genom de andra politiska 
diskursernas kamp om att hegemonisera det diskursiva fältet, men också delvis 
inifrån vilket vi kan se vid närmare betraktelse av förhållandet mellan höger- och 
vänsterfalangen inom SSU och deras kamp om Olof Palme. Somers menar att 
social utveckling går att finna i interaktionen mellan narrativ och institutioner, 
och där denna interaktion givit upphov till nya utkomster relativt de förra. Social 
förändring handlar alltså inte om evolution, utan snarare om skiftande 
förhållanden inom institutionella arrangemang (Somers 1994: 627). 

Det sociala matrix som Somers pläderar för utgör alltså en plats där 
förhållanden ständigt utmanas och omförhandlas i relation till varandra, liknande 
det resonemang Laclau och Mouffe för om öppenheten hos ideologiska element, 
vilka annars gör anspråk på hegemoni. Den öppenhet som Laclau och Mouffe 
pläderar för utgör också en form av relational setting, med Somers ord, där den 
partiella fixeringen hos en diskurs och dess nodpunkt/er inte handlar om någon 
slags evolution utan snarare om skiftande diskursiva arrangemang, där dessa 
förändras i samklang med tiden och rummet. 

I Martins berättelse försöker båda falangerna att utnyttja Palmes tal eller 
berättelser och samtidigt lyckas knyta an dessa till sina egna. Det vill säga det är i 
denna interaktion de båda grupperna hoppas lyckas åstadkomma förändring, att 
sätta sina argument i relation till nodpunkten, att inifrån påverka denna. Denna 
”inifrån påverkan” är naturligtvis i sin grund subtil, i det att den på ytan definierar 
sig som en del av nodpunkten, vill knyta sig till denna och visa på sin relation, 
fast på samma gång är den i någon mån förändringsbenägen. 
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5. Sammanfattning 
 
 
 
Althussers konceptualisering av ideologi har referenspunkter till både 
diskursteorin och narrativ teori. Dock är Althussers elaborering av 
ideologibegreppet otympligt när det kommer till att förklara förändring och 
aktörsskap vilket ger det enskilt en begränsning när det gäller att analysera 
politiska fenomen. Diskursteorin och den narrativa teorin uppvisar tydliga 
likheter, främst i den konstruktionistiska ansats de båda rudimenten tar till att 
förklara identitetsskapande och konstruktionen av aktörer till subjekt. Men även 
epistemologiskt, och därmed också metodologiskt, kring hur ett textmaterial ska 
läsas, det vill säga båda har en dekontruktiv metodologisk approach till hur 
empiriskt material ska bearbetas och analyseras. Samtidigt som de båda teoretiska 
ansatserna innehåller intressanta begrepp vilka kan fungera komplementerande till 
varandra, bland annat kring hur narrativen kan sägas ringa in likheter och 
skillnader och bädda för en totalisering, och därmed möjliggöra stratifieringen 
mot en nodpunkt. Samtidigt har både diskursteorin och den narrativa teorin visat 
sig ha spännande kopplingar till Althusser begrepp interpellation och därmed 
också Lacans spegelstadium. 

Jag visste, innan arbetet med denna uppsats påbörjades, att Olof Palme spelar 
en stor roll för den socialdemokratiska rörelsen. Det har varit intressant att få en 
inblick i hur aktörer inom socialdemokratin använder sig av Palme och hur denna 
användning diskursivt struktureras. Struktureringen har bland annat handlat om 
Olof Palme som en ideologisk spegel, en form av ”interpellativ process”, för 
medlemmarna att ”spegla sig i”, att använda spegelbilden för att lyckas 
konstituera sig själva som politiska subjekt; och att i någon mån lyckas införliva 
den ”socialdemokratiska ryggmärgen” i sitt eget arbete genom att återvända och 
återblicka till Palme och hans politiska gärning. Palme har också visat sig, genom 
de presenterade utsagorna, vara ett koherent narrativ, där de berättelser som 
berättats om honom i mångt mycket tagit upp liknande aspekter, och där Palme 
själv fungerat som ett sammansatt narrativ, fritt från dikotomier och motsägelser. 
Han har också en roll som en nodpunkt, en enhetliggörande punkt för ideologiska 
diskussioner, där det avgörande för medlemmarna är att lyckas knyta an sina 
argument till nodpunkten Palme och därmed vinna legitimitet för sina åsikter. 

Naturligtvis är de tolkningar som gjorts i denna uppsats öppna för diskussion, 
avsikten har inte varit att presentera några ”sanningar”, varken teoretiska eller 
empiriska sådana, utan snarare att stimulera till resonemang kring de 
frågeställningar som inledningsvis postulerats. 

Lisa får med sin avslutande utsaga också avsluta denna uppsats, där hon ger en 
intressant semiotisk allegori, halvt på allvar halvt på skoj. Jag avslutar intervjun 



 34 

med att fråga om hon har något ytterligare hon vill tillägga eller något hon vill 
modifiera i sina svar, hon svarar, 

 
”Lisa: Hans porträtt sitter ju i alla klubblokaler och föreningar, och det borde ju säga något, 

jag vet inte vad men, någonstans så sitter ju inte alla gamla gubbars porträtt där, fast Olof 

Palme gör det. 

Mattias: Han vakar från en vägg… (skratt) 

Lisa: Ja precis, ser så att vi gör rätt för oss… (skratt)”. 
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7. Intervjuguide 
 
 
 
 

• Vad betyder Olof Palme för dig och ditt politiska engagemang? 
 
• Vad skulle du säga att Palme betyder för rörelsen i stort? 

 
• Vilken ideologisk betydelse har Palme, dels för dig, men också för rörelsen? 

 
• Hur används Palme i undervisning inom den socialdemokratiska rörelsen? 
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