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Abstract 
The purpose of this study is to examine the use of fear in oral political communication. For the 

study, speeches held during the political event Almedalsveckan 2017, by representatives from 

three Swedish political parties, are analyzed. The authors are using the following questions to 

carry out the analysis; 

¤ Are elements of fear expressed in the speeches and to which extent? 

¤ In which ways are fear used in the speeches? 

¤ Are there any political questions for which all party representatives express fear? 

Former studies have suggested that politicians in some ways are driven by fear and that fear is 

a fertile ground for building politics upon.  

The method used for the analysis is an ideal analysis which includes the use of abstract and 

concrete dimensions of fear as the analytical instrument. Results of the study shows that the 

speeches do include expressions of both concrete and abstract fear, to a varying extent. Vio-

lence, threats, extremism and social disruption are elements of fear which are expressed by all 

representatives. 

 

Keywords: political communication, political ideas, political fear, populism, Socialdemokra-

terna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, ideal analysis 
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1. Inledning 
‘‘The absence of political purpose and clarity about the future in 
contemporary politics gives rise to a politics of fear, within which 
politicians utilize fear to achieve their ends.”  

 

Genom citatet ovan hävdar Frank Furedi (2005:123) att samtida politiker, till följd av den rå-

dande samhällsbilden, bedriver en form av “rädslans politik” och använder rädsla som ett verk-

tyg för att nå sina politiska mål. Att rädsla är en stark mänsklig drivkraft är en vetenskapligt 

förankrad dogm. Rädsla är en känsla som uppstår hos människan då uppfattad fara eller hot kan 

tänkas föreligga. Den är en naturlig del av människans försvar och har av evolutionära skäl 

alltid existerat i hennes känslokatalog. Rädsla är en känsla som är starkt kopplad till människans 

överlevnadsinstinkt och dess effekter genomsyrar våra liv på olika nivåer och i olika dimens-

ioner (Öhman 2008:574ff). Kanske är det rädslans starka påverkan på det mänskliga beteendet 

som gör det ändamålsenligt att nyttja som verktyg inom det politiska maktspelet? 

 

Fruktan kan ta, och har genom tiderna tagit sig, olika skepnader och former för oss människor. 

Några rädslor som kan räknas till de politiska är gudsfruktan, fruktan för det främmande och 

okända, fruktan för terrorism, fruktan för kriminalitet, fruktan för förändring, fruktan för främ-

mande makter, fruktan för att förlora den egna makten och fruktan för oliktänkande. Den fräl-

sande antisemitismen föddes exempelvis enligt Rawls (2001:31) ur en fruktan för rasmässig 

urartning och den religiösa tron på frälsning. Som en kommentar till detta påstående kan man 

undra huruvida fruktan inte bara nyttjas som ett politiskt redskap utan ibland även styr politiska 

ledare och den förda politiken.  

 

Det finns flera teoretiker (exempelvis Thomas Hobbes, John Rawls och Corey Robin) som fö-

reslår att politiker och den förda politiken i varierande mån drivs, medvetet och omedvetet, av 

rädslor i olika former. Att påstå att politiker skapar rädsla genom att spegla olika varianter av 

denna känsla och därigenom vinna politisk mark låter cyniskt men framstår enligt dessa röster 

ur den vetenskapliga sfären som troligt. Trots cynismen i sådana teorier verkar rädsla som po-

litiskt medel för makt fungera enligt avsikt eftersom det finns spår av dess nyttjande på många 

ställen. 

De svenska författarna Olle Wästberg och Daniel Lindvall (2017:49) tar i sin bok Folkstyre i 

rädslans tid, upp effektiviteten av rädslans politik. De menar att det är lättare att bygga en po-

litik på oro än på hoppfullhet, då oro är en känsla som är lättare att väcka. Politik som bygger 
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på rädsla stärks om trygghetsskapandet uteblir medan en hoppfull politik bara lyckas så länge 

den klarar av att leverera. Wästberg och Lindvall (2017:50) menar att människor som känner 

sig hotade lätt faller för rädslans politik och att ju mer politiken omges av rädsla och oro desto 

mer plats för känslor ger den medan fakta och argumentation får ge vika. Rädslans politik gör 

människor mer benägna att hålla fast vid det de har (Wästberg & Lindvall 2017:49). Som ex-

empel nämner Wästberg och Lindvall (2017:47) Donald Trumps kampanj inför valet 2016, vil-

ken de menar byggde på rädsla. Trump pekade på att den amerikanska livsstilen och samhället 

var hotat och på väg att brytas ner, för att illustrera detta användes terrorism och attacker mot 

poliser som exempel. Då väljarna idag har benägenhet för att vara lika kluvna gällande känslor 

och värderingar som ideologiska ställningar blir retoriken kring samhällets sönderfall ett medel 

i kampen om väljarna (Wästberg & Lindvall 2017:50). 

 

Även svenska politiker har använt sig av den rädslans retorik där samhällets sönderfall är i 

fokus; i talet Håkan Juholt höll när han valts till Socialdemokraternas partiledare sa han: ”Jag 

känner och jag tror att det är en känsla som väldigt många delar-att någonting håller på att gå 

sönder i vårt samhälle”. Just den känslan var något Stefan Löfven spann vidare på inför valet 

2014, hans ord var: ”Sverige är ett bra land. Men något håller på att gå sönder” (Wästberg & 

Lindvall 2017:48). Är den här rädslans retorik verkligen något återkommande i politiska tal? 

Exemplen ovan nämner två socialdemokratiska partiledares uttryck av rädsla; är rädsla något 

som kommer till uttryck när företrädare för andra partier talar? Och hur är det under Sveriges 

kanske största politiska evenemang, Almedalsveckan? Är rädsla något som går att finna i de tal 

som hålls i Almedalen? Det är i de frågorna denna studie tar sin utgång.  

1.1 Syfte  
Syftet med studien är att, utifrån politiska tal, analysera huruvida och på vilket vis rädsla före-

kommer i tre svenska partiers muntliga politiska argumentation och om det finns likheter i hur 

partierna uttrycker och använder sig av rädsla i den muntliga kommunikationen utifrån dimens-

ionerna konkret och abstrakt. De respektive partierna vars tal utgör underlag för studien är So-

cialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 

1.2 Frågeställningar  
• Uttrycks rädsla i talen och i sådana fall i vilken mån? 

• Hur används rädsla i talen? 

• Finns det några politiska frågor samtliga partiföreträdare uttrycker rädsla inför? 
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1.3 Disposition 
I nästa kapitel presenteras det material som utgör bakgrunden till denna studie. Därpå följer det 

teoretiska ramverket för studien, vilket består av historiska och moderna teorier kring rädsla 

som politiskt verktyg, samt en redogörelse för de dimensioner analysen använder sig av. I av-

snittet efter redogörs de val av metod och material som gjorts för att genomföra studien. I ka-

pitlet som följer sker en integrerad redovisning av studiens resultat och analys. I sista avsnittet 

presenteras slutsatser vilka följs av en avslutande diskussion. 

1.4 Avgränsningar 
På grund av studiens tidsram och begränsade omfattning är uppsatsen avgränsad till att analy-

sera tre partiers tal; Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets,det först-

nämnda valt i egenskap av parti i regeringsposition och de sistnämnda valda med anledning av 

motsatta placeringar på den ideologiska höger-vänsterskalan. Med anledning av nämnda tids-

ram och den begränsade omfattningen samt på grund av att studien ämnar vara beskrivande och 

ge ett avtryck av samtiden, avgränsar sig studien till att analysera tal från ett tillfälle; Almedals-

veckan 2017. Ingående motiveringar till avgränsningarna går att finna under rubriken Urval i 

metodkapitlet.  

 
2. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras det material som utgör bakgrund för vad som kommer att analyseras 

i senare kapitel. Kort presentation och beskrivning av Almedalsveckan, partierna, retorik, rädsla 

och hotbilder finns i detta avsnitt presenterade under egna rubriker. 

2.1 Almedalsveckan 
Under en semester på Fårö 1967 höll Olof Palme ett tal i Almedalen inför arbetarkommunen, 

något som kom att upprepas år efter år (Johannesson 1983:181). Från mitten av sjuttiotalet 

började representanter från andra partier att följa Palmes exempel och framförde egna tal i Al-

medalen och sedan 1991 har samtliga partier varit representerade i Almedalen (Almedalsveckan 

2018a,b). År 2017 pågick Almedalsveckan mellan den andra och åttonde juli och under dessa 

dagar genomfördes 4062 evenemang. Besökssiffran uppskattades till drygt 40 000 unika besö-

kare med en närvaro på 14 200 personer under partitalen (Almedalsveckan 2018c).  

2.2 Kort presentation av partierna 
2.2.1 Socialdemokraterna  
Socialdemokraterna bildades år 1889 som en respons till dåtidens råa klassamhälle och har sina 

rötter i arbetarrörelsen (Socialdemokraterna 2017). Partiet, vilket sedan valet 2014 bildar koalit-
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ions- och minoritetsregering tillsammans med Miljöpartiet och enligt aktuella opinionsunder-

sökningar är Sveriges största (SVT/Novus 2018) leds av Sveriges statsminister Stefan Löfven. 

Under större delen av 1900-talet har Socialdemokraterna dominerat svensk politik och ofta re-

gerat som ensamt parti. 

2.2.2 Sverigedemokraterna 
Sverigedemokraterna är ett relativt ungt parti och bildades så sent som år 1988. Partiet grunda-

des dock av personer och organisationer med tidigare politisk bakgrund, främst från den 

högerextrema politiska grenen (Kokkonen 2015:33). Partiet kategoriserar sig idag som ett soci-

alkonservativt parti med nationalistisk grundsyn (Sverigedemokraterna 2011). I valet 2010 fick 

partiet 5,7% av väljarrösterna och därmed sitt stora genombrott när man för första gången tog 

sig in i riksdagen (Sverigedemokraterna u.å.). Sedan senaste valet har Sverigedemokraterna 

pendlat mellan att vara Sveriges näst största parti respektive tredje största parti. Sedan år 2005 

har Jimmie Åkesson suttit på posten som partiledare för Sverigedemokraterna (Sverigedemo-

kraterna 2018). 

 
2.2.3 Vänsterpartiet 
Vänsterpartiet beskriver sig själva i sitt partiprogram som ett socialistiskt och feministiskt parti 

på ekologisk grund (Vänsterpartiet 2018). Partiet bildades år 1917 och har sin politiska grund i 

den socialistiska arbetarrörelsen och kommunismen. Vänsterpartiets rådande ställning i svensk 

politik är som sjätte största riksdagsparti och enligt aktuella opinionsmätningar har partiet 8,1% 

i väljarstöd (SVT/Novus 2018). Partiets företräds av partiledaren Jonas Sjöstedt.  

2.3 Tal som politiskt kommunikationsmedel 
För att få en bild av retorikens vikt i det politiska rummet och hur retorik kan användas i poli-

tiska tal följer nedan en grundläggande beskrivning av just retorik vid muntlig argumentation. 

2.3.1 Retorik 
Den politiska ledaren har en komplicerad uppgift i att vara sina olika följarkategorier till lags i 

sin kommunikation då denna främst sker genom medierna och det är svårt att kombinera olika 

budskap ämnade att motsvara dessa olika följares förväntningar. En partiledare kan inte endast 

tänka på sina väljare utan också tjänstemän samt partimedlemmar, ur vilken den sistnämnda 

gruppen de mest hängivna särskilt bör bejakas (Möller 2009:30). Studien syftar till att finna 

huruvida det finns inslag av rädsla i politiska tal.  För att få en bild av hur tal utformas utifrån 

dess målgrupp och sammanhang samt, då rädsla är en känsla, också hur känslor kan användas 

i ett tal, följer här en kort genomgång av vissa grunder i att hålla tal. 
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Att hålla ett tal handlar, förutom att framföra sina idéer och åsikter genom ett bra innehåll, även 

mycket om retorik. Logos, ethos och patos är grundläggande retoriska begrepp vilka en talare 

bör tillämpa för att övertyga åhörarna (Elmelund Kjeldsen 2008:126). Docere, movere och de-

lectare är tre mål som används för att komplettera ovanstående begrepp (Lid Andersson 

2009:110). 

Logos står för den argumenterande delen av talet och för att övertyga någon krävs väl valda 

logiska argument. Målet med logos är docere vilket innebär att undervisa och informera genom 

att med argumenten vädja till åhörarnas förnuft (Johannesson 1998:). Ethos handlar om åhöra-

rens bedömning av den trovärdighet talaren inger med sin retorik. Genom de argument och det 

sätt talaren uttrycker sig på skapar sig åhörarna en bild av talarens karaktär, kompetens och 

välvilja gentemot åhörarna (Elmelund Kjeldsen 2008:126).  Målet med ethos är att delectare:att 

behaga. För att åhörarna ska bli mottagliga för de logiska argumenten krävs att talaren vinner 

åhörarnas välvilja genom att inge förtroende, väcka intresse och sympati (Johannesson 1998:). 

Pathos handlar om att väcka känslor hos åhörarna, de känslor som talaren önskar väcka kan 

vara allt från känslor av empati till starka känslor av avsky. Pathos syfte är movere; att röra. De 

känslor som väcks med pathos-argumenten ska således röra åhörarna till handling (Lid Anders-

son 2009:110).  

 

Den populistiske politikern försöker tala till det sunda förnuftet och använder sig emellanåt av 

tekniker som post truth för att försöka sudda ut barriären mellan fakta och åsikt; alla har åsik-

ter vilka ska vara lika mycket värda. Ruth Wodak (2018, 23:13) går ett steg längre och menar 

att vi befinner oss i en tid av “post shame” där politiker inte förefaller känna skam då de i ef-

terhand ertappas med uppenbart felaktiga påståenden. Denna sorts taktik, vilken av Wodak 

kallas för ‘den provokativa’, verkar fungera då dessa felaktiga men oftast spektakulära påstå-

enden får stort medialt utrymme. Den ökade förekomsten av provokationer leder till en nor-

malisering och därmed blir provokationerna allt grövre då målet är att just orsaka provokation 

(Wodak 2018, 23:10). Högerextrema partier och dess medlemmar lever ofta under föreställ-

ningen att invandrare och flyktingar har kommit till deras land för att snylta på landets till-

gångar vilket man bland annat kan få symboliska retoriska exempel av (sparkar ut svarta fåret 

för att skydda de ”oskyldiga”) vilket kan ses som ett exempel på dehumanisering (Wodak 

2018, 23:10). 
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Termen populism används här inte nödvändigtvis ur negativ bemärkelse. Alla partier och poli-

tiker är mer eller mindre populistiska om man ser på saken ur ett retoriskt perspektiv; alla poli-

tiker vill måla upp en positiv bild av sig själva och en negativ bild av konkurrensen. Populistisk 

retorik är därför vanlig och det finns ett behov av att särskilja olika typer av populism (Wodak 

2018, 4:25). Den stora skillnaden mellan högerpopulism och vänsterpopulism ligger i att högern 

bygger på nationalistisk etnisk identifikation medans vänsterpopulism istället bygger på iden-

tifikationen av att vara det moraliskt högre stående folket (Wodak 2018, 8:45). 

2.4 Vad är rädsla? 
Rädsla är en känsla som uppstår hos människan vid uppfattad fara eller hot och den har både 

fysiska och psykiska effekter som utmynnar i ett förändrat beteende. Känslan är en del av vårt 

biologiska försvar och kan inträda både vid direkta faror eller mer abstrakta hot. Responsen på 

känslan av rädsla är antingen konfrontation, flykt eller paralysering och beror på både fysiolo-

giska förutsättningar och situation. Rädslor kan vara antingen rationella eller irrationella, vilket 

med andra ord innebär att de är mer eller mindre befogade. En rädsla som inte är befogad kallas 

inom psykologin för en fobi (Öhman 2008:574ff.). 

 

2.5 Sverige/hotbilder 
I sin bok Kampen om hotbilden skriver Eriksson (2004) om de hotbilder som varit dominerande 

inom svensk säkerhetspolitik från andra världskrigets slut 1945 fram till början av tjugohund-

ratalet. Eriksson (2004:52) menar att det mellan andra världskrigets slut och fram till 1989 (när 

kalla kriget började nå sin slutpunkt) var krig i Europa och invasion av Sverige de högst priori-

terade hotbilderna. Externa hot, där Sovjetunionen sågs som det största hotet, var den högst 

prioriterade hotbilden under den här tiden, men kompletterades av andra lägre prioriterade hot-

bilder (Eriksson 2004:37). Under femtiotalet började också en oro för den militärteknologiska 

utvecklingen, kärnvapen och långdistansmissiler, ta fart (ibid). Under sextiotalet blev diskuss-

ionerna kring den militärteknologiska utvecklingen fler, särskilt utvecklingen av kärnvapen, 

samtidigt diskuterades blockader och psykologisk krigsföring som möjliga hotbilder (Eriksson 

2004:38). 

 

Krig och invasion av Sverige fortsatte att vara de dominerande hotbilderna under sjuttiotalet, 

med särskilt kärnvapen som ett betydande orosmoment. Den ekonomiska utvecklingen, med 

embargon, bojkotter och prishöjningar på råvaror seglade upp dagordningen som lägre priori-

terade hotbilder (Eriksson 2004:40–41). Eriksson (2004:41) menar att den ekonomiska utveckl-
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ingen bidrog till att nya diskussioner uppstod på det internationella planet kring sårbarhet, in-

ternationella beroendeförhållanden och integration. I Sverige hade, i och med terroristattentat, 

bland annat sprängningen av västtyska ambassaden, frågan om den inre säkerheten hamnat på 

dagordningen (Eriksson 2004:42). En annan hotbild mot den inre säkerheten var personer med 

främst kommunistiska sympatier, vilka sågs som ett hot mot landets säkerhet (ibid). 

 

Sjuttiotalets hotbilder fortsatte in på åttiotalet, krigshot och ekonomiska frågor var fortfarande 

aktuella hotbilder. I och med grundstötningen av en sovjetisk ubåt på svenskt vatten 1981, upp-

stod ett nytt militärt hot och jakten efter främmande ubåtar på svenskt vatten blev en ny satsning 

inom den svenska försvarsplaneringen (Eriksson 2004:44). Under nittiotalet och början av tju-

gohundratalet kvarstod militära angrepp som den högst prioriterade hotbilden, men andra, nya, 

hotbilder letade sig också upp på dagordningen. Från mitten av nittiotalet breddades säkerhets-

begreppet med kärnkraftsolyckor, flyktingvågor, internationell terrorism och miljökatastrofer 

(Erikson 2004:46). I och med informationsteknologins utveckling hamnade informationskrigs-

föring på dagordningen som en hotbild tillsammans med fientliga icke-statliga aktörer, så som 

terrorister och brottssyndikat (Eriksson 2004:48). Dessa terrorister och brottssyndikat uppfat-

tades främst operera genom högteknologiska medel och ansågs främst utgöra hot mot den 

svenska informationssäkerheten men efter terrorattackerna i New York 2001 vidgades perspek-

tivet och flygkapningar och kidnappningar blev en hotbild där icke-statliga aktörer är de ho-

tande (ibid). 

 

3. Teoretiskt ramverk 
I det här avsnittet presenteras det teoretiska ramverket. Avsnittet är uppdelat efter de dimens-

ioner analysen kommer att använda sig av, konkret och abstrakt. Avslutningsvis presenteras en 

sammanfattande tabell av tillhörande begrepp för varje dimension. Tabellen innehåller även 

begrepp ur våra egna definitioner av dimensionerna, vilka presenteras i metodavsnittet. 

 

3.1 Konkret rädsla 

3.1.1 Politisk rädsla  

Politisk rädsla är ett politiskt verktyg för påverkan och beskrivs av Corey Robin (2004:2) som 

“folkets uppfattning och uppskattade känsla av någon sorts hot om skada mot det kollektiva 

välmåendet”. Hotet skulle enligt Robin (2004:3) kunna bestå av terrorism, kriminalitet, ängs-

lan över ett moraliskt förfall och/eller skrämsel utövad av regeringar eller grupper. För att 



8 
 

koppla detta till det psykologiska perspektivet på rädsla så är det rationella rädslor som politi-

ker försöker väcka när de använder fruktan som verktyg och överdriver hotbilder. Det handlar 

om att överdriva en rädsla som är befogad och på så sätt öka nivån av rädsla hos folket. Att 

spela på obefogade rädslor hade inte alls varit ändamålsenligt. 

 

Politisk fruktan definieras alltså av dess utgång från samhället och dess samhälleliga konse-

kvenser. Till skillnad från personliga rädslor, vilka kan härledas till den personliga psykolo-

giska sfären och egna livserfarenheter, kan politisk fruktan ses som ett tecken på en inre eller 

yttre samhällskonflikt. Attacken mot USA den elfte september 2001 och kampen mellan USA 

och radikal islamism resulterar exempelvis i en respons av fruktan för terrorism. Politisk fruk-

tan kan vara mångfacetterad och kan även framstå som en personlig rädsla. Det finns exempel 

på fruktan som till ytan framstår som personlig men i själva verket har sitt ursprung i en lång 

tradition av sociala orättvisor ofta skapade eller förstärkta av staten på ett direkt eller indirekt 

sätt i form av lagar och policys (Robin 2004:3). 

 

3.1.2 Politiskt ledarskap 
Enligt Gary Yukls forskning är ledarskap en påverkansprocess eftersom den gemensamma 

nämnaren för de mest frekvent förekommande ledarskapsdefinitionerna definieras av just denna 

process där ledaren försöker påverka följare och andra med syftet att underlätta samt strukturera 

interna och externa relationer och händelser. Ledaren för ett politiskt parti har dock ytterligare 

ansvar i att bland annat bredda stödet för partiets politik (Möller 2009:26). Stark betoning ligger 

vid ledarens roll att leda och samtidigt kunna spegla samt anpassa sig till opinionen (Möller 

2009:27).  

 

Inom maktforskningen talar man om maktens tre dimensioner vilka är följande; den beslutande 

makten, makten över dagordningen samt makten över våra tankar och föreställningsramar 

(Möller 2009:28). Förevarande studie ämnar studera maktens tredje dimension eftersom rädsla 

är en politisk drivkraft som politiker i varierande mån  medvetet eller omedvetet använder i sin 

strävan efter väljarnas stöd. 

3.1.3 Teorier om fruktan som politiskt verktyg 
Begreppet "fearmongering" innebär att makthavare med skrämseltaktik försöker få igenom en 

viss agenda och är kopplat till en teori rörande internationella lögner. En av den internationella 

politiska realismens företrädare, John J. Mearsheimer, har skrivit böcker i ämnet internationella 

lögner och han menar att det är ett faktum att stater ljuger för varandra men ännu oftare för det 
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egna folket (Mearshiemer 2012, 20:50). Mearsheimer menar att det ibland finns goda strate-

giska anledningar för politiker att ljuga och han skiljer strategiska lögner åt från själviska 

lögner. De själviska lögnerna är designade av ledaren för egen nytta, strategiska lögner å andra 

sidan görs med landets bästa i åtanke (Mearsheimer 2012, 5:30). Detta förhållande ligger i linje 

med realismens tankar och idéer om interna och externa maktförhållanden men kan säkerligen 

ses som överraskande för en majoritet av allmänheten. 

 

I Machiavellis idévärld och likaså i denna studie är fruktan som politisk idé ett centralt begrepp. 

Fruktan ses som en starkare drivkraft än kärlek och är därför att föredra om dessa står i konflikt 

med varandra (Machiavelli 2005:35). En tanke är att människan i grunden inte är god och att 

hon därför inte förmår stå emot egoismens frestelser medan fruktan inför ett eventuellt straff 

drivs av rädsla och därför inte gärna glöms bort. För att bli en framgångsrik ledare och driva 

igenom den egna agendan är det av yttersta vikt att få opinionen bakom sig då folket utgör en 

enormt stark och viktig maktfaktor. Kärlek, fruktan och ryktet är enligt Machiavelli (2005:114) 

viktiga instrument i det politiska opinionsbildandet. 

 

Tommy Möller (2009) ger fyra anledningar till varför Machiavellis Fursten fortfarande är ak-

tuell och relevant för forskning kring politiskt ledarskap. För det första legitimeras makten av 

det producerade resultatet, med andra ord är det resultatet som räknas. Anledning nummer två 

bygger på folkets makt och de styrandes manipulativa metoder för att balansera opinion och 

makten. Nummer tre handlar om upplevd moral och hur de styrandes moral bör uppfattas. Det 

sista argumentet är Machiavellis uppfattning om furstens anpassningsförmåga vilken bör vara 

flexibel och opinionskänslig (Möller 2009:39-40).  

 

Corey Robin (2004:3) anser att majoriteten oftast feltolkar eller ignorerar fruktans politiska 

intentioner, vilket resulterar i att man istället för att se fruktan som det politiska verktyg det 

faktiskt är, betraktar fruktan som enande och som en grund för offentligt liv. Vi är inte kapabla 

att se underliggande kontroverser och inte villiga att se den verkliga världens konflikter vilka 

gör politisk fruktan till ett politiskt instrument för styrning och avancemang. Oförmågan att se 

fruktan för vad den är resulterar även i att människor är dömda till fortsatt rädsla och fruktan. 

Robins förhoppning är att fruktan ska ses som ett symptom på genomträngande konflikt och 

politisk olycka. 
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Fruktan i politisk bemärkelse antas utbilda oss i specifika politiska värderingars syften och än-

damål. Fruktan för ett inbördeskrig ska med denna logik resultera i respekt för lag och ordning, 

fruktan för totalitära regimer ska lära oss att uppskatta den liberala demokratin och fruktan för 

fundamentalism kontrasteras mot pluralism och tolerans (Robin 2004:4). Rörande varför vi tän-

ker som vi gör angående fruktan går Robin (2004:7) tillbaka i den politiskt litterära historien 

och ger en bild av hur man då betraktade fruktan. Ur vissa historiska författares perspektiv kan 

fruktan inte vara opolitisk då den bygger på tankar kring moral. “endast genom att veta vad som 

är bra vet man vad som är dåligt och kan därmed vara rädd för detta dåliga. Robin (2004:8) 

menar att Hobbes tillhör den äldre skolan gällande syn på fruktan och tolkar det som att statens 

främsta ansvar är att få folket att frukta specifika objekt och att endast agera på vad de är mo-

raliskt berättigade till. Hobbes trodde på den suveräna makten vilken skulle behöva ta till många 

medel för att ingjuta denna fruktan i folket. En kombination av lagar och elitistiska element 

tillsammans med olika institutioner såsom kyrka och skola ska resultera i fruktan i form av 

lydnad. Ur detta synsätt blir fruktan en del av en större gemensam uppgörelse mellan stat, sam-

hälle och individ och därmed inte endast top-down utan en passionerad, intellektuell typ av 

förhandling mellan samhällets och politikens varierande nivåer.  Ytterligare exempel på histo-

riska influenser i synen på fruktan är Aristoteles rekommendation till den dygdige mannen att 

lämna fruktan kopplad till fattigdom och omfamna fruktan kopplad till vanära samt Moses upp-

maning till judarna att inte vara rädda för sina fiender utan istället frukta guds vrede (Robin 

2004:7).  

 

Genom att referera till fruktans historiskt politiska roll skiljer vissa teoretiker mellan för- mo-

dern-politisk idé och klassisk-politisk idé. Daniel Kapust hävdar att Leo Strauss menar att fruk-

tan inom modern politisk teori fått ett större utrymme då strävan efter dygd anses orealistiskt 

av vissa politiska tänkare, såsom Machiavelli. Han skulle vidare mena att Machiavellis politiska 

grund byggde på fruktan vilket han illustrerar med hjälp av ett citat av denne;  

 

‘‘[...]men were good at the beginning not because of innocence but because they were 

gripped by terror and fear.’’ (Kapust 2008:354). 

  

Enligt Kapust menar Judith Shklar att ett läge av den tidiga moderna liberalismen bygger på 

fruktan och är den största faran då den ej uppmuntrar medborgare till att sträva efter lycka då 

en strävan av detta slag anses fult och kan ses som kränkande av de vilka menar att politiken 

ska drivas av ädlare syften. Grymheter kan ur detta perspektiv vara källan till fruktan samt 
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fruktan för självaste fruktan (Kapust 2008:354). Corey Robin menar att amerikaner, genom att 

förlita sig på fruktans krafter, underminerat liberalismens liberala grunder, vilket inte förbättrat 

landets politiska situation (Robin 2008:355). Forskning om fruktans effekter för en ledares at-

traktionsförmåga visar att politiska allianser inte alltid baseras på rationella krafter utan också 

kan styras av omedvetna krafter. Dessa fynd kan tolkas som ett tecken på att politiker styrs av 

känslor i högre grad än vad vi vill föreställa oss när det kommer till att ta politiska beslut (Ka-

pust 2008:355). 

 

Kapust anser efter att ha undersökt fruktans positiva och negativa aspekter i politiken att fokus 

bör ligga på fruktans särskilda användningsområden då ämnet undersöks (Kapust 2008:355). 

Fruktan för främlingar och utlänningar förbättrar det egna landets moral samt höjer graden av 

enighet. Dock kan fruktan för mäktiga personer inom den egna staten leda till motsatt effekt 

och därmed sänka den inhemska moralen. Kapust kommer fram till att fruktans funktion beror 

på det avsedda syftet av nyttjandet. Ett positivt exempel på nyttjandet av fruktan kan vara ett 

retoriskt användande för att på så sätt uppmuntra moraliskt önskvärda handlingar. Ett exempel 

på ett mer negativt nyttjande av fruktan kan istället förhindra personer från att agera. Dessa 

skilda exempel på politiskt nyttjande av fruktan indikerar enligt Kapust på relevansen av att 

undersöka det avsedda syftet (Kapust 2008:373). 

 
3.1.4 Populismens roll 
Partier vilka kan anses tillhöra kategorin “extremhöger” gör fruktan till ett instrument för att 

skapa syndabockar; judarna var t.ex. nazismens syndabockar medan det nu är muslimer och 

invandrare man skyller på. Skulden projiceras på syndabocken vilket är ett sätt att föreslå en 

lösning och därigenom skapa hopp. Man skapar alltså först fruktan för att sedan själv kunna 

komma med lösningen på det så kallade problemet. Politiken är helt inriktad på att lösa “pro-

blemet” och man anser sig vara folkets röst samt de vilka är rättfärdiga (Wodak, 20:45). Denna 

sorts politik ger oftast hög grad av resonans hos folket då det är ett förenklat sätt att förklara ett 

väldigt komplext problem på och hur banalt detta än må låta verkar det fungera likt det är tänkt 

(Wodak 2018, 21:13). 

 

Varför fungerar den här sortens resonemang hos så många? Ruth Wodak (2018, 28:50) menar 

att högerkantspopulism inte endast är en politisk stil utan att den alltid bygger på innehåll. Vil-

ket är då detta innehåll? Nummer ett bygger på etnisk nationalism och anti-pluralism, till skill-
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nad från den vänsterkantspopulism som istället är inkluderande. Nummer två bygger på popul-

ism med inslag av anti-elitism och anti-intellektualism. Det tredje innehållet, auktoritet, bygger 

på lag och ordning samt politik vilken utmanar existerande demokratiska institutioner till ex-

empel med hjälp av antiterror-policys där mänskliga och civila rättigheter får stå tillbaka till 

förmån för säkerhet. Slutligen innehåller denna sorts politik också oftast en hög grad konserv-

atism gällande vissa specifika frågor såsom exempelvis kön i många länder i öst samt i USA. 

Å andra sidan innehåller politiken också oftast socialt bidrag till de som anses förtjäna detta. 

Inslag av historisk revisionism är inte heller ovanlig. Världsbilden man vill sprida är ett “vi och 

dem”-koncept där hot kommer från alla olika riktningar; ovan från eliten, politiker, medier, fake 

media, överklassen, de rika, “wall street” och så vidare samt från sidan och underifrån av främ-

lingar, asylsökande, ekonomiska flyktingar och så vidare. Vi, vilka är de rättfärdiga, ska ta upp 

den goda kampen mot dessa yttre hot. Retoriken låter oftast att vi måste ändra oss för att på så 

sätt anpassa oss till dessa hot antingen till något nytt eller tillbaka till något gammalt vilket 

under årens lopp gått förlorat som exempel “Make America great again” med tyngdpunkt på 

“again”.   

 

Denna sorts politik bygger enligt författaren alltid på förändring på grund av hot som vi måste 

försvara oss mot, förändring till något nytt eller tillbaka till nåt gammalt. Nåt gammalt blir i 

denna mening något väldigt subjektivt då innebörden oftast inte konkretiseras. Dagstidningar 

och olika slags tabloider backar upp denna sortens politik genom att bekräfta att vi är hotade av 

dem. Dessa hot kan bland annat bestå av kriminella, lögnare, samt metaforer och liknelser av 

naturkatastrofer där vi som ett exempel översvämmas av flyktingar vilka nästan väller in i lan-

det i floder (Wodak 2018, 36:37).  

 

Wodak (2018, 47:15) ger konkreta exempel på aktuellt nyttjande av politisk fruktan genom att 

beskriva USA:s president Donald Trumps retoriska tal stil vilken är repetitiv, vilket uppfattas 

folkligt. Trump använder sig av naturkatastrofsmetaforer när han talar om kriminella invandrare 

från Mexiko vilka folket bör skydda sig mot genom bland annat mer kontroll, övervakning, 

lagar och regler samt att bygga en stor mur vid gränsen mellan länderna för att Amerika ska 

kunna bli stort igen. Högerpopulism och dess narrativ bygger på repetitioner i olika former och 

att det en gång i tiden fanns separerade fria människor och att dessa nationalister ska hjälpa till 

att återgå till en sådan period. En stark uppdelning mellan vi och dem samt olika strategier för 

att provocera och att skapa ambivalens. Världsbilden kan vara förenklad och naiv (Wodak 2018, 

51:45).  
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Wodak (2018, 52:55) ger ett antal möjliga förklaringar till varför högerpopulismen växer och 

frodas. Förklaring nummer ett är att viktiga ämnen såsom till exempel ojämlikheter inte anses 

få tillräcklig uppmärksamhet av eliten. Nummer två är en avsaknad av tillit till de styrande då 

eliten anses alla vara likadana, det vill säga: korrupta och håller varandra om ryggen.  Nummer 

tre bygger på att aktörer vilka agerar populistiskt uppfattas autentiska och attraktiva. Nummer 

fyra utgörs av skapandet av syndabockar och motsättningar mobiliserar hotscenarion. Nummer 

fem, mediastrukturen, är uppbyggd kring favorisering av skandaler och starka uttalanden (fake 

news).  Detta sammanlagt resulterar i ett antal samhälleliga konsekvenser bland annat ett ökat 

användande av opportunistiska folkomröstningsinstrument. En annan konsekvens är en för-

svagning av institutioner vilka ej bygger på majoritet, det vill säga: media, domstol. Ytterligare 

en konsekvens är försvagning av rätten till den egna åsikten och det fria ordet. Vidare anses 

”post truth” leda till ”post shame” där problemet inte är lögnerna utan att ingen bryr sig om 

dem. Högerpopulism kan leda till att en liberal demokrati blir till en icke-liberal demokrati 

vilket kan leda till autokrati. Wodak ger ett antal förslag på hur populism kan och bör motver-

kas. Två kortsiktiga strategier för att motverka denna trend; isolering, vilket innebär att övriga 

aktörer ej samarbetar eller inleder form av koalition.  Ett annat kortsiktigt sätt att hantera och 

motverka är att istället integrera politiken. Långvariga strategier kan istället bestå av mer och 

nya former av direktdemokrati på lokal och regional nivå. Kontrapopulism bör bestå av kom-

plexa lösningar på komplexa problem men ändå utformade för mer deltagande. Skydda de 

mänskliga rättigheterna. Nya narrativ för att integrera en alternativ agenda, inte bara alternativa 

slogans. 

 

3.2 Abstrakt rädsla 

Johan Erikssons Kampen om hotbilden har fungerat som underlag för utvecklandet av den ab-

strakta dimensionen med anledning av att Eriksson skildrar skillnaden mellan konkreta och 

abstrakta hotbilder. Eriksson använder begreppet diffus hotbild, vilket vi, för tydlighetens skull, 

ändrat till abstrakt hotbild, då det är termen abstrakt vi använder oss av i analysen och då diffus 

och abstrakt, av oss betraktas ha samma innebörd.  

Johan Eriksson (2004:204) menar att uttryck av rädsla för något är det samma som att gestalta 

en hotbild, vilket kan göras både konkret och abstrakt. Hotbilder kan utgöras av utpekade fien-

der såsom stater, grupper eller individer. De vanligaste hotbilderna bygger på utmärkandet mel-
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lan ett hotat ”vi” och ett hotande ”de” (ibid). Ett annat sätt att gestalta hotbilder är genom skuld-

beläggning av strukturella fenomen så som fattigdom och ekonomiska konjunkturer(ibid). Vi-

dare menar Eriksson (2004:204) att det inte alltid går att peka ut en fiende eller att ens bedöma 

vem eller vilka fienden är. Han nämner terrorism, IT och miljöfrågor som exempel på områden 

där det vid hotbilder kan vara svårt att peka ut fienden. När de inte finns specifika aktörer eller 

fiender att lägga skulden på ökar den politiska betydelsen av hotbildsgestaltningen samtidigt 

som de politiska konsekvenserna blir svårare att förutse (ibid). En konkret hotbild ses som mer 

hanterbar än en abstrakt. En abstrakt hotbild, där aktörer eller orsaker är okända späder på den 

rädsla som redan kan finnas kring säkerhetspolitiska frågor. Oidentifierbara, gränsöverskri-

dande och föränderliga hotbilder som terrorism, organiserad brottslighet och epidemier är ex-

empel Eriksson (2004:205) nämner som just abstrakta hotbilder som väcker stark oro och 

rädsla. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
3.3 Sammanfattande tabell 
Här följer en sammanfattande tabell över termer de båda dimensionerna, konkret och abstrakt, 

innehåller utifrån vad som presenterats i teorin. 

KONKRET ABSTRAKT 

Politisk rädsla Oidentifierbara hotbilder 

Fruktan Oro 

Utpekade fiender Dold/underförstådd rädsla 

Populism  
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Rädsla uttryckt i konkreta termer  

 

4. Metod 
I detta avsnitt presenteras valet av metod och analysverktyg. Vidare följer presentationer av 

urval och tillvägagångssätt. Avslutningsvis följer en metoddiskussion där för- och nackdelar 

med vald metod och analysverktyg diskuteras och där validitet och reliabilitet belyses.  

4.1 Kvalitativ analys 
För uppsatsen kommer kvalitativ analysmetod att användas. I studien analyseras tal och då även 

transkriptioner av talen kommer att läsas och utgöra underlag för resultat och analys lämpar sig 

en kvalitativ textanalys. En kvalitativ textanalys används för att fånga helheten i en text samti-

digt som  den avser att lyfta fram eventuella dolda budskap (Esaiasson, Gilljam, Oscarson & 

Wängnerud 2012:210) vilket passar studiens syfte; att studera förekomsten av en idé i en poli-

tisk kommunikativ akt. 

4.2 Idéanalys och analysverktyg 
Bergström och Boréus (2012:140) beskriver idéer som något som kan vara såväl föreställningar 

om verkligheten som värderingar av företeelser eller som en föreställning om hur man bör 

handla. Då det är förekomsten av fruktan, hur den uttrycks och jämförelsen av behandlingen av 

fruktan de olika partier emellan denna uppsats ämnar analysera är en beskrivande idéanalys 

lämplig. En beskrivande idéanalys har som utgångspunkt att analysera förekomsten av idéer i 

allmänhet, i debatter eller inom ett särskilt politikområde (Bergström & Boréus 2012:146). Med 

en beskrivande idéanalys ämnas texten beskrivas, där de påståenden om materialets karaktär 

och innehåll som uppkommer blir en skattning eller mätpunkt för materialets innehåll (Beck-

man 2005:52). 

Då det är vad som sägs i talen snarare än vem som säger det som studien ämnar skildra och 

tolka har analysen en idécentrerad karaktär. Det är att kartlägga argumenten som kan besvara 

denna studies frågeställning (Beckman 2005:18). 

För att genomföra idéanalysen krävs ett analysverktyg och Bergström och Boréus (2012:149) 

skriver om två typer av analysverktyg; idealtyp och dimensioner. En idealtyp används för att 

klarlägga vissa drag utifrån idéer för att sedan utforma hypoteser (Bergström & Boréus 

2012:150). Det andra analysverktyget, dimensioner, är det verktyg som kommer att användas i 

denna studie. Dimensioner kopplas till det som skall analyseras (Bergström & Boréus 

2012:157) och kan utformas för att urskilja olika påståenden (Beckman 2005:25). Eftersom 
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dimensionerna har som syfte att fånga in de påståenden som anses intressanta och relevanta för 

studien bör dimensionerna inte innehålla några likheter utan vara ömsesidigt uteslutande (Beck-

man 2005:26). Beckman (2005:28) menar att valet av dimensioner bör anpassas efter den aktu-

ella forskningsfrågan och han rekommenderar att vara kreativ och formulera egna dimensioner. 

De definitioner av den konkreta och den abstrakta dimensionen som presenteras i teorikapitlet 

utgår från just teorin, som komplement till dessa har vi gjort egna definitioner av dimensionerna 

vilka presenteras nedan: 

4.2.1 Författarnas definition av konkret  
Denna dimension utgår ifrån vad som uttrycks rent konkret; där rädsla för något specifikt objekt 

uttrycks. Där rädsla inför något som benämns som hot eller hotat kommer till uttryck i konkreta 

termer, det vill säga beskrivs med ord som rädsla eller hot men också i att specifika “fiender” 

eller hotbilder pekas ut. 

4.2.2 Författarnas definition av abstrakt 
Den abstrakta dimensionen har en tolkande funktion och används för att belysa rädsla och oro 

ur ett underförstått (eller dolt) perspektiv. Till skillnad från den konkreta dimensionen syftar 

den abstrakta dimensionen till att finna uttryck av rädsla där den inte uttrycks explicit. Kopplat 

till diffusa hotbilder, där fiender eller hot inte kan pekas ut, (Eriksson 2004:204) fungerar den 

abstrakta dimensionen på sådant vis att även den “hotande” aktören är dold i argumentationen. 

Den abstrakta dimensionen syftar således till att lyfta fram rädsla som uttrycks dolt eller under-

förstått i talen samt inför dold aktör. 

4.3 Urval 
Talen som ska analyseras är alla från Almedalsveckan 2017 och de politiska partier vars tal vi 

valt är Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Sverigedemokraternas 

och Vänsterpartiets tal har valts av anledning att partierna ligger på motsatta sidor på den poli-

tiska ideologiska skalan. För att se hur dessa skiljer sig mot ett parti i regeringsposition har 

Socialdemokraternas tal valts. Valet av Socialdemokraternas tal kan också anses lämpligt med 

motiveringen att partiet befinner sig i mitten på den ideologiska höger-vänsterskalan jämfört de 

bägge andra partierna.  

Två av de tal som analyseras här hölls av partiledare: Jimmie Åkesson (Sverigedemokraterna) 

och Jonas Sjöstedt (Vänsterpartiet). Socialdemokraternas tal hölls av finansminister Magdalena 

Andersson.  

 

2017 fanns inte Socialdemokraternas partiledare och tillika Sveriges statsminister, Stefan 
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Löfven, på plats under Almedalsveckan. Socialdemokraternas tal hölls istället av finansminister 

Magdalena Andersson. Huruvida en partiledare eller en finansminister höll talet kände vi var 

av underordnad betydelse för vår studie, då talaren företräder partiet och inte sig själv. Då den 

här uppsatsen skrivs innan årets Almedalsvecka, är talen från 2017 de senaste och således de 

mest ”aktuella”, vilket är anledningen till att de valdes och genom dessa önskar vi skapa en bild 

av rädsla i tal ur samtiden.  

 

Att valet föll på tal som hölls i Almedalen 2017 beror på att under Almedalsveckan finns alla 

riksdagspartier samlade, där vart och ett av partierna får en egen dag. Talen som hålls ger varje 

parti en chans att lyfta fram den politik de vill föra i allmänhet eller att lägga fokus på de frågor 

de vill lyfta lite extra,vilket gör att villkoren och förutsättningarna för partierna är lika. Veckan 

sägs vidare vara världens största demokratiska träffpunkt för samhällsfrågor (Almedalsveckan 

2018a). Almedalsveckan samlar alltså politiska partier men även media och publik samtidigt 

som organisationer, föreningar, företag och enskilda medborgare är välkomna att hålla egna 

evenemang under veckan. 

 

Almedalsveckan får ofta stor uppmärksamhet i media, talen därifrån blir ofta föremål för medial 

analys, vilket inte sker lika ofta med inlägg i en debatt i riksdagen eller liknande. På grund av 

den uppmärksamhet talen får är de väl dokumenterade och lätta att finna på nätet. 

Att denna analys byggs på tal istället för partiprogram eller liknande är på grund av det direkta 

i ett tal. Ett tal har en personligare ton, tilltalet är direkt, snabbt och lämnar utrymme för impro-

visation. Ett partiprogram har ett gediget innehåll, men i ett tal får den politiska representanten 

bara utrymme att lyfta den eller de frågor som det anses som viktigast att inbegripa i talet. 

4.4 Tillvägagångssätt  
Till att börja med läste vi litteratur och tidigare forskning inom det statsvetenskapliga området 

relaterad till uppsatsämnet, för att utifrån den skapa teori och analytiska verktyg. Att utveckla 

teori och analytiska verktyg innan läsning av det empiriska materialet var ett medvetet val av 

författarna för att inte riskera att analysverktygen skulle formas efter det empiriska materialet. 

De analytiska verktygen utgörs av dimensioner. Utifrån rekommendationer i metodlitteratur, 

att tänka kreativt och själv skapa dimensioner, så var det just detta vi gjorde. De dimensioner 

vi skapade skapades för att i så stor mån som möjligt vara passande för ämnet för just denna 

studies analys. 
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När analysverktygen och teorin var klara gjordes en genomgång av det empiriska materialet. 

De tal som valts för analysen fanns både filmade och i textform. Efter att lyssnat till inspelningar 

av talen upptäcktes att talen i textform inte var helt korrekta, varpå egna transkriberingar av 

talen gjordes. Sedan lyssnade vi på talen och läste transkriberingarna på djupet, till hjälp fanns 

då analysverktygen, vilket underlättade genomgången av det empiriska materialet, då de valda 

dimensionerna under hela tiden fanns med i åtanke under genomgången. 

5.5 Metoddiskussion 
Efter genomläsning av metodböcker, främst Textens mening och makt och Grundbok i idéana-

lys, och noga jämförelser och övervägningar mellan olika metoder valdes en beskrivande 

idéanalys. Då en beskrivande idéanalys har som syfte att analysera förekomsten av idéer passar 

det vårt syfte; att analysera förekomsten av rädsla i tal. En beskrivande idéanalys förklarar dock 

inte varför en idé uppkommit eller varför något sagts (Beckman 2005:49) men då det inte är en 

del av denna studies frågeställning eller syfte så har just den aspekten ingen betydelse för vår 

analys eller våra slutsatser.  

 

Istället för idécentrerad hade studien kunnat vara aktörscentrerad då politiska partier kan agera 

aktörer. De partier vars tal vi valt att analysera kan givetvis ses som aktörer men det är inte vid 

deras aktörsskap vi lägger fokus då det vid aktörscentrala studier är viktigt vem som säger vad 

(Esaiasson, et al. 2012:218) och det kändes efter övervägande inte relevant för just denna studie 

då syftet med studien är att klargöra vad som sägs. För studiens syfte anser författarna att en 

idécentrerad analys lämpar sig betydligt bättre. Dessutom är inte urskiljandet av aktör helt givet 

utan skulle kunna te sig en aning problematisk; är det partierna som är aktörerna, är det den 

politiska representanten (talaren), är det talskrivarna eller är det samtliga kategorier? 

 

Bergström och Boréus (2012:166) menar att en kritik mot användning av dimensioner, eller 

andra klassifikationsscheman, är att oklarhet kan råda kring huruvida analysverktygen är kon-

struerade innan analysen genomförts. I annat fall kan analysverktygen snarare ses som ett re-

sultat och förlorar då egenskapen av analysverktyg. För att inte påverkas av materialet vid ut-

formandet av analysverktyg valde vi att utveckla dimensionerna utefter tidigare forskning och 

läsa materialet för analysen efter utvecklandet av dessa. En annan risk med att använda sig av 

dimensioner är att de kan vara alltför vaga och inte täcka så mycket som önskas (Bergström & 

Boréus 2012:167). Samtidigt är det viktigt att dimensionerna är ömsesidigt uteslutande, är de 

allmänt hållna riskerar de att inte ses som ett resultat, men de får inte vara för allmänt hållna så 
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att de riskera att flyta in i varandra eller att påståenden kan platsa inom flera dimensioner (Berg-

ström & Boréus 2012:166-167). För att undvika just detta har vi lagt extra tid vid utformandet 

av dimensionerna. 

 

Dimensionerna som valdes för studien är konkret och abstrakt. Då studien är av kvalitativ ka-

raktär upplevdes valet av dimensioner passande, den konkreta dimensionen har använts för att 

analysera den uttryckliga rädslan medan den abstrakta har fått fungera tolkande och analysera 

de inslag av rädsla som inte uttryckts explicit. Av den anledningen upplever vi att de uttryck av 

rädsla som funnits i talen har kunnat fångas in av den ena eller den andra dimensionen samtidigt 

som dimensionerna, i vår mening, agerat ömsesidigt uteslutande. Att använda fler dimensioner 

övervägdes men för att inte riskera att dimensionerna flöt in i varandra och inte höll kravet på 

att vara ömsesidigt uteslutande föll slutligen valet på dimensionerna konkret och abstrakt.  

 

Att valet föll på att utföra en kvalitativ analys och inte en kvantitativ föll sig naturligt för oss 

utifrån studiens syfte och frågeställningar; studien är ute efter vad som sägs istället för hur 

många gånger det sägs. Att bygga vår analys på frekvensen av olika begrepp eller utrymmet en 

kategori får (Esaiason m.fl. 2012:197) anser vi inte relevant för vår frågeställning, särskilt med 

tanke på att en av frågorna syftar till att analysera huruvida talen innehåller inslag av rädsla. 

Utan att på förhand veta huruvida de gör det eller ej och hur det i så fall uttrycks blir det svårt 

att bestämma vilka begrepp analysen skall utgå ifrån. Rädsla, oro och fruktan skulle kunna vara 

begrepp att utgå ifrån, men det finns ingen garanti för att just de begreppen uttrycks. Uttryck 

för just rädsla, fruktan och oro kan ligga dolda, vilket kan upptäckas med en kvalitativ analys, 

en kvantitativ analys skulle gå miste om det dolda då begreppen av enkelhet skulle vara kring 

rädsla explicit.   

 

När det gäller kvalitativa studier där inget finns att mäta eller räkna beror validiteten på huruvida 

undersökningen som gjorts för att besvara en given fråga verkligen kan ge svar på just den 

frågan (Bergström & Boréus 2012:41). Vi anser att studiens validitet är hög, utifrån teori och 

analysverktyg har frågeställningen kunnat besvaras. För att hålla en hög validitet och för att 

uppvisa att all text lästs på djupet, färgkodas de transkriberade talen, vilka hittas i tillhörande 

bilagor, efter förekomsten av dimension. Av den anledningen behåller studien en hög validitet. 

 

Vid en kvantitativ analys beror reliabiliteten på hur noggranna mätningarna och uträkningarna 

är. För en kvalitativ analys är det noggrannheten i undersökningens alla delar och att utesluta 
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felkällor som borgar för en god reliabilitet. För textanalyser kan tolkningsaspekten ses som en 

reliabilitetsfråga (Bergström & Boréus 2012:42). För en god reliabilitet krävs en god intersub-

jektivitet, med vilket menas att olika forskare ska kunna utföra samma studie utifrån  samma 

material och analysverktyg och uppnå samma resultat (ibid). Då det finns klara analysverktyg 

och en klar teori torde intersubjektiviteten och således reliabiliteten vara god, särskilt då ana-

lysen använder sig av citat ur det empiriska materialet. Vad som kan påverka intersubjektivite-

ten och reliabiliteten är den mänskliga faktorn, analyser av text lämnar utrymme för tolkning 

och det är däri reliabiliteten kan sänkas. Ändock borde användandet av citat och den direkta 

kopplingen till analysverktyget ses som ett höjande av reliabiliteten. 

 

5. Resultatredovisning och analys 
I detta kapitel redovisas studiens resultat och analys där respektive partis tal redovisas under 

eget avsnitt. Vid studiet av politiska tal är det lämpligt att integrera resultat och analys genom 

att löpande föra in analytiska stycken i anslutning till resultatet. Varje tals avsnitt är uppdelat i 

två underrubriker utifrån dimensionerna konkret och abstrakt. De analytiska passagerna utgör 

alltså analysen av de utdrag ur talen som, utifrån det teoretiska ramverket, går att knyta till 

rädsla och syftar till att förklara varför och på vilket sätt författarna anser att citatet innehåller 

inslag av rädsla. Fullständig transkribering av respektive tal finns att tillgå som bilagor. 

5.1 Analys av Socialdemokraternas tal framfört av Magdalena Andersson 
5.1.1 Konkret 
“För idag blir fritidspolitiker hotade och slutar sina uppdrag. Journalister, författare och konst-

närer utsätts för hat och våld. Trollfabriker går på högvarv med falska nyheter. Unga killar och 

tjejer möts av hat när de uttrycker sin åsikt på nätet.” 

• Genom att konstatera hur konkreta yrkeskategorier, vilka samtliga har någon form av 

samhällsuppdrag, är utsatta för hot, hat och våld, målar talaren upp en konkret hotbild 

mot samhället och folket. Hon pekar även ut specifika hot mot vår tillgång till san-

ningen. Vidare konstaterar hon att ungdomar i sin vardag utsätts för kränkningar då de 

utövar sin yttrandefrihet. 

  

“Kampen för demokrati är inte över. Vi måste föra den varje dag. Tillsammans. Det vi ser är en 

växande ojämlikhet som banar väg för splittring och extremism. Det är också en fara för demo-

kratin.” 

• Andersson konstaterar att demokratin är hotad och varnar för splittring och extremism 

som dess fiender. 
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“Då är demokratin i fara. Amnesty International varnar för just detta – att självutnämnda anti-

etablissemangspolitiker, når framgång genom att så splittring och ställa grupper mot varandra.” 

• Specifika hot, antietablissemangspolitiker, pekas ut som skyldiga till ökad splittring och 

konflikt.  

 

“Långivarna på Wall Street började diktera villkoren för svensk politik. De log och sa: ni har 

för bra pensioner, ni har för bra föräldraförsäkring. Det satte tvångströja på politiken. Och där-

med på det svenska folket, som inte i demokratisk ordning kunde bestämma inriktning själva. 

För bara några veckor sedan visade högern sin historielöshet igen. När de kastade den ordnade 

budgetprocessen överbord. Den som skapades just för att vi aldrig mer skulle behöva återupp-

leva 90-talskrisen.” 

• Andersson pratar om “högern” som en konkret och närvarande fiende mot den 

gemensamma välfärden. 

  

“Sverigedemokraterna som numer vill att riskkapitalisternas vinstjakt i välfärden ska fortsätta 

– tvärtemot vad de lovade sina väljare i valet. Sverigedemokraterna som vill sänka skatten med 

50 miljarder kr och som vill ge de som tjänar mest 46 000 kronor i skattesänkning, varje år. 

Sverigedemokraterna som röstat ned förslag som förbättrar löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö 

för svenska löntagare. Sverigedemokraterna är ett högerparti.” 

• Sverigedemokraterna pekas ut som ett konkret hot mot den gemensamma välfärden och 

arbetstagarvillkor. Hon konstaterar att partiet är ett högerparti med tydlig negativ beto-

ning och gör det tydligt att “högern” utgör ett hot. 

 
5.1.1.1 Sammanfattande analys 
Den förekomst av konkreta former av rädsla som används i Socialdemokraternas tal rör hot mot 

vårt demokratiska välfärdssamhälle och “splittring” är ett återkommande begrepp. Det faktiska 

hotet består främst i den växande “högern” med Sverigedemokraterna som uttalad hotande ak-

tör. Den retorik som används handlar till stor del om att folket behöver hålla ihop i dessa ho-

tande tider och inte låta fördärvande aktörer komma emellan vår gemensamma sammanhåll-

ning. Utifrån en teori (Eriksson 2004:204) bakom den konkreta dimensionen av rädsla kan man 

konstatera att det rör sig om att måla upp en bild av ett hotat “vi” (det svenska samhällets väl-

mående) mot ett hotande “dem”, (högern). 
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5.1.2 Abstrakt 
“Vi kan aldrig ta demokratin för given.” 

• Andersson antyder att demokratin är hotad men beskriver inte närmare vad hotet kan 

utgöras av.  

 

“Sverige ska vara ett tryggt land.” 

• Som att det inte skulle vara tryggt i dagens Sverige men ingen närmare definition av 

vad det är som skapar otrygghet. 

“I Sverige ska unga tjejer kunna röra sig fritt. De ska kunna klä sig som de vill, uppträda som 

de vill och de ska kunna dansa hela natten lång. I glädje. I frihet. Och i trygghet.“ 

• Andersson talar om en specifik målgrupp och antyder att de inte lever i glädje, frihet 

och trygghet i dagens Sverige utan att närmare beskriva vad det är som skapar denna 

oönskade situation för dem.  

 

“Men, om välfärden ska säkras för framtiden – då kommer det att krävas ännu mer.” 

• Andersson talar som om att välfärden kommer att urholkas om vi inte arbetar hårdare 

för att värna om den, utan att definiera vad det är som behöver ske. 

 

“Det var en fantastisk känsla. Den tilliten. Jag fanns till för någon som behövde det. Så här är 

det inte alltid idag.” 

• En antydan om att tilliten mellan vårdtagare och personal är på väg att urholkas och inte 

längre existerar i samma utsträckning, vilket säkerligen väcker starka känslor av rädsla 

och oro för de som kan vara eller bli berörda av en sådan situation. 

 

“[...]demokratin har vuxit sig starkare under större delen av mitt politiska liv. Trots rädsla, som 

den mina vänner Thomas och Alex levde med i Östtyskland. Trots motgångar. Trots extremist-

iska rörelsers framväxt. Trots våld.” 

• Andersson talar i abstrakta former om att det i dagens samhälle finns faktorer som mot-

arbetar demokratin, vilket kan antas syfta till att väcka en rädsla för att vår demokrati är 

förgänglig. Visserligen anges “extremistiska rörelser” som explicit hot men extremism 

finns på många håll och ingen närmare definition görs. 
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5.1.2.1 Sammanfattande analys 
Förekomsten i talet av en abstrakt dimension av rädsla består främst i att beskriva en bild av en 

hotad svensk demokrati, trygghet, frihet och välfärd. Inga specifika hot anges utan det är en 

övergripande känsla av ett Sverige i utförsbacke. I talet manas till solidarisk motarbetning av 

dessa hot för att åstadkomma en önskad samhällsbild.   

 
5.2 Analys av Sverigedemokraternas tal framfört av Jimmie Åkesson 
5.2.1 Konkret 
“Vi behöver samförstånd och gemenskap i tider av splittring och polarisering.” 

• Åkesson talar i tydliga termer om vad det är som saknas för att samhället ska kunna 

komma ifrån den våg av splittring och polarisering man kan se idag. Splittring och po-

larisering utgör en konkret hotbild mot det önskade samhället och folket behöver 

“komma närmare” varandra och arbeta tillsammans mot detta hot. 

  

“Bekymrade över otryggheten – över att inte våga sig ut ens på den plats man kallar sitt eget 

hem.” 

• Att det på nära håll finns hot som gör det svenska samhället så pass otryggt att folk inte 

vågar gå ut, går att knyta till en konkret form av rädsla då hotet är lätt att identifiera och 

hotbilden lätt att känna igen sig i.  

 

“I Husby drack jag kaffe hemma hos Tari från irakiska Kurdistan. Han berättade om otrygghet, 

om laglöshet. Han hade blivit misshandlad av gäng på väg hem från tunnelbanan.“ 

• Åkesson talar om vårt samhälle som otryggt och laglöst till följd av hotande gäng som 

utövar våld. Dessa gäng finns och vinner mark bland vanliga medborgare och citatet 

utgör således en konkret förekomst av rädsla eftersom hotet är lätt att identifiera och 

finns i vår närhet. 

 

“Han hade nyligen haft inbrott i sin lägenhet, men hyresvärden tyckte inte det var någon mening 

med att laga dörren eftersom det ändå skulle bli fler inbrott… 

Tari var inte rädd, sa han, men han var väldigt bekymrad – väldigt bekymrad – eftersom han 

upplevde att så många andra – inte minst kvinnor i området – upplever stark rädsla.” 

• Åkesson talar om en konkret hotbild som dessutom befinner sig på nära håll för männi-

skor som bor i Sverige. Utgör en konkret form av rädsla då hotet är identifierbart och 

finns nära. 
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“Han har vid åtskilliga tillfällen fått sina lokaler vandaliserade av lokala gäng. Han har hotats 

till livet flera gånger.” 

• Talaren använder sig av en konkret form av rädsla då han talar om närliggande och 

identifierbara hot, lokala och våldsamma gäng.  

  

“Våldsverkare – som sätter skräck i vanliga hederliga, arbetande medborgare i vårt land – tillåts 

fortsätta utan att det får konsekvenser.” 

• Även detta utdrag är exempel på att talaren använder sig av en konkret form av rädsla 

då han talar om hur “vanliga” svenska medborgare “på hemmaplan” utsätts för dessa 

våldsverkare. 

 

”Hon hade besökt Bråvallafestivalen förra året och blivit vittne till ett flertal sexuella övergrepp 

i form av ofredanden och till och med försök till våldtäkt. Det var en ny erfarenhet för henne, 

att det hon bara hade läst om i tidningen var så vanligt förekommande på en sådan folkfest.” 

• Återigen pekar talaren på närliggande och identifierbara hot inom samhället. Det är inga 

utomstående som hotar utan det är i vår direkta närhet som dessa våldsamma människor 

finns. 

  

”[...]medan det samtidigt finns de som bara kräver – kräver mer och mer – hävdar sin rätt, utan 

en tanke på att alla dessa rättigheter som man kräver vilar på ömsesidiga plikter.” 

• Detta utdrag är exempel på en konkret form av rädsla eftersom Åkesson talar om (delar 

av) den motsatta politiska sidan som ett hot mot vår välfärd, vilket är ett hot som är 

enkelt att identifiera och föreställa sig. 

  

”Hur länge ska vi låta vänsterliberalerna montera ner det som människor i vårt land byggt upp 

i generationer?” 

• Detta utdrag liknar det ovan och utgör en konkret form av rädsla eftersom “vänsterlibe-

ralerna” och deras politik är hotet mot samhället och “de” är både närliggande och lätta 

att identifiera. 

  

“Nu har ni experimenterat färdigt. Nu har dom förstört tillräckligt.” 

• Även genom detta uttalande använder sig Åkesson av en konkret form av rädsla när han 

pekar på “dom andra” som hotet mot vårt samhälle. “Dom andra” är övriga politiska 
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partier med vänsterliberaler i ledningen och tolkat utifrån studiens dimensioner är det 

ett hot som är lätt att identifiera och föreställa sig. 

  

”Vårt land – vårt hem – slits isär, klyvs, genom polarisering, splittring och segregation. Många 

är bekymrade, misströstar, är rädda. Är rädda för hur det ska bli med pensionen, med jobbet, 

med barnens skola. Är rädda för att bli utsatta för våld, våld i hemmet, våld på gator och torg, 

man är rädd för att få inbrott i hemmet. Är rädda för att bli sjuk, arbetslös. Rädd för att hamna 

utanför.” 

• Utdraget utgör en konkret form av rädsla eftersom det är uppenbart att de som orsakat 

detta oönskade resultat av samhällsbyggnaden är tidigare regerande politiska partier. 

Tidigare regeringar har låtit vårt samhälle fallera och de utgör således även ett hot mot 

en återuppbyggnad. 

  

”I vårt moderna folkhem är tryggheten central. Tryggheten i hemmet, tryggheten på gator och 

torg. I vårt moderna folkhem vågar alla – män och kvinnor – gå ut när det är mörkt. I vårt 

moderna folkhem sitter grovt kriminella – mördare, våldtäktsmän, pedofiler – inlåsta, istället 

för att skötsamma, laglydiga hederliga medborgare ska behöva låsa in sig själva. I vårt moderna 

folkhem sätts brottsoffrets intressen före brottslingens. I vårt moderna folkhem vet alla med-

borgare att polisen kommer när polisen behövs. I vårt moderna folkhem har samtidigt polisen 

det stöd och de resurser som krävs för att de ska kunna skapa trygghet och bekämpa brott.” 

• Utdraget handlar om trygghet kontra otrygghet. “I vårt moderna folkhem” är en slogan 

som sverigedemokraterna använt under senare år. Här används den för att beskriva en 

slags utopi som inte är möjlig att åstadkomma utan att sverigedemokraterna får starkt 

politiskt stöd. Utan sverigedemokraterna, och således med andra partier, kommer det 

fortsätta vara otryggt. Den konkreta formen av rädsla är att man (om än i vaga termer) 

pekar ut övriga svenska partier som ett hot mot vår personliga och gemensamma trygg-

het. 

  

”I dessa tider särskilt hälso- och sjukvården, som ju väldigt påtagligt handlar om människors 

liv och hälsa…det är extra viktigt…och där är krisen just nu total.” 

• En konkret form av rädsla eftersom hotet om en stundande kris inom hälso- och sjuk-

vården är lätt att identifiera sig i och känna rädsla inför. 
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“Allt färre sjukhus klarar väntetiden på max 4 timmar – istället ökar väntetiderna. Bristen på 

intensivvårdsplatser för barn är akut i hela landet. Svårt sjuka barn måste transporteras till andra 

länder för att få vård. Kvinnor tvingas föda barn i bilen på väg till BB. Vårdplatskrisen är ett 

faktum – vi är sämst i Europa. I sommar hålls vårdavdelningar öppet utan bemanning av sjuk-

sköterskor. Läkare slår larm: Man kan inte ta ansvar för patientsäkerheten. Allmänt råder per-

sonalkris, ekonomisk kris och varningssignalerna strömmar in.” 

• Åkesson använder en konkret form av rädsla när han talar om att den svenska vården är 

i fullkomlig kris. Det går att förankra i teorin om att viss nyttjan av rädsla inom politiken 

härleds ur strukturella fenomen såsom konjunkturer. Åkesson talar inte specifikt om 

konjunkturer men han nämner inte heller någon annan “skyldig” så det är en möjlighet 

att han åsyftar mer strukturella problem. 

  

”Det är de som har styrt – från vänster till höger – som bär ansvaret, som bär ansvaret för att 

människor faktiskt dör på grund av utebliven vård i Sverige 2017.” 

• Här anger talaren explicit vari hotet mot vården i Sverige ligger - nämligen hos samtliga 

andra partier än sverigedemokraterna. Utdraget utgör därför ett exempel på en konkret 

form av rädsla. 

 
5.2.1.1 Sammanfattande analys 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att nyttjandefrekvensen av rädsla är hög i Sverigede-

mokraternas tal. De konkreta formerna av rädsla består dels av att måla upp en bild av en “van-

lig” svensk medborgare som p.g.a. olika hotbilder lever i otrygghet. Åkesson använder sig fre-

kvent av retoriska grepp för att förstärka känslan av att hotet är närliggande och påtagligt, vilket 

utgör tydliga exempel på en konkret dimension av rädsla. Exempel på retoriska grepp där han 

involverar konkret rädsla är när han talar om “vårt moderna folkhem” och “vanliga hederliga 

arbetare” som hotade av “våldsverkare” vilka finns inom samhället. Dessa våldsverkare är högst 

identifierbara och finns i människors närhet vilket gör hoten högst konkreta. Det andra konkreta 

hotet som Sverigedemokraterna varnar för är “vänsterliberalerna” och dess politik. Även det är 

ett identifierbart hot som är lätt att relatera till. 

 
5.2.2 Abstrakt 
”Vårt land – vårt hem – Sverige, står inte att känna igen. För en del är det någonting positivt. 

En del har i årtionden kämpat för just den här samhällsutvecklingen. Kämpat för att slå sönder 

sammanhållning och gemenskap. Kämpat för att det som ligger till grund för vårt samhälle ska 
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avlägsnas. Kämpat för att montera ned det som vi i Sverige genom generationer har skapat 

gemensamt. Och där är vi nu. Sverige slits isär. Vårt hem slits isär – splittras.” 

• Här är hotet inte alls uttalat utan benämns istället i termen “en del”. Det kan finnas olika 

anledningar till varför Åkesson gör så och även om det inte är studiens syfte så är det 

en intressant aspekt.  

  

”Bekymrade över segregationen, bekymrade över splittringen, bekymrade över polariseringen. 

Bekymrade över framväxten av parallella samhällsstrukturer.” 

• Segregation, splittring, polarisering och parallella samhällen är alltså faktorer som är på 

väg att skada vårt samhälle. Åkesson går dock inte närmare in på vad dessa faktorer 

orsakas av eller hur vi ska skydda oss emot dem. Citatet utgör med sitt budskap om 

dolda hot därmed en abstrakt form av rädsla. 

 

“Bekymrade över tillståndet i välfärden – över att bli gammal, över att bli sjuk och inte få den 

omsorg och den vård man behöver. Jag tillhör de som är bekymrade. Jag har varit bekymrad 

länge, och tyvärr så har mina många resor genom vårt gemensamma hem inte gjort mig än 

mindre bekymrad.“ 

• En abstrakt form av rädsla då han talar om ett bekymmersamt tillstånd i vårt samhälle 

utan att närmare precisera vad det är som orsakar detta. Är det ett utomstående hot eller 

finns hotet i samhället, inom politiken eller övrigt? 

 

“Det finns de som inte vågar gå och handla.” 

• En tolkning av citatet är att människor inte vågar gå och handla av rädsla för en dold 

hotande aktör. Ingen förklaring om varför folk är så rädda att de inte ens vågar gå till 

affären. 

 

”Det finns de som inte vågar hämta ut sina mediciner på apoteket för att torget domineras av 

knarkhandel och organiserad brottslighet. Människor i Sverige idag 2017 begränsas i sin vardag 

till följd av otrygghet. Otryggheten innebär alltid ofrihet. Den som är otrygg är inte fri.” 

• Han talar om organiserad brottslighet som växer inom Sverige och tar över delar av 

samhället och genererar otrygghet. Organiserad brottslighet är ett hot som enligt Eriks-

son (2004:205) utgör en abstrakt form av rädsla eftersom det är gränsöverskridande och 

svårt att identifiera/få grepp om. 
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“Samhället har kapitulerat.” 

• Citatet kan tolkas som att samhället har kapitulerat inför en dold kraft och i underlig-

gande perspektiv kan en vidare tolkning vara att samhället numera är otryggt till följd 

av odefinierade faktorer. 

 

“Hon berättade om respektlöshet, om faktisk otrygghet.” 

• Ett uttryck av abstrakt rädsla i form av respektlöshet och otrygghet inför något dolt hot. 

 

“Tillvaron rasar för dem människor i vårt land med de allra största behoven.” 

• Även här använder talaren starka ord som “tillvaron rasar” men utan att närmare besk-

riva vad det egentligen är som orsakar det. Man kan tolka det som att han “späder på” 

hotbilden för de som har stora behov av samhällelig hjälp i sin strävan efter att vinna 

deras politiska stöd. 

 

“Sverige mår inte bra.” 

• Här beskrivs tillståndet för landet nästintill som ett sjukdomstillstånd och i uttryck av 

att ”Sverige inte mår bra” kan det ses som en rädsla för att strukturer eller liknande inte 

fungerar som önskat och är således i förlängningen ett abstrakt uttryck av rädsla. 

 

“Men i själva idén om folkhemmet fanns sådant som vi har tappat på vägen. Viktiga, bärande 

principer, som är nödvändiga för att samhället långsiktigt ska fungera och hålla ihop. En sådan, 

bärande princip är idén om att vi bidrar efter förmåga, och vi får efter behov. Den principen 

lever kvar – välfärden är fortfarande i väldigt hög grad gemensamt finansierad genom ett ut-

jämnande, i grunden rättvist skattesystem. Jag tycker att det är bra. 

Men jag förstår också att en sådan princip inte kan stå ensam. Jag förstår också att ett ensidigt 

fokus på rättigheter och friheter skapar obalanser i systemen, rubbar legitimiteten i systemen. 

Rättigheter och friheter måste balanseras mot någonting, och en annan bärande princip – som 

dock tyvärr gått förlorad längs vägen – är, att först gör man sin plikt, sedan kräver man sin rätt.” 

• Ett tydligt exempel på en abstrakt form av rädsla då Åkesson använder väl uttänkt reto-

rik för att väcka åhörarnas känslor om att samhället måste ändras drastiskt för att över-

huvudtaget fungera framöver, men utan att redogöra för någon specifik anledning till 

detta. Svårt att identifiera ett specifikt hot men samtidigt med en stark överhängande 

hotbild närvarande, vilket är något som väcker stark oro och rädsla. En av högerpopul-

ismens huvudnarrativ handlar om att återupprätta något som gått förlorat, se exempelvis 



29 
 

“Do America great again”. Intressant att Åkesson verkar medveten om just detta då han 

använder sig mycket av ett förskönande av dåtiden. 

 

”Den avgörande konflikten i Sverige och det svenska samhället idag, den handlar om att det 

konstruktiva står mot det destruktiva. Det handlar om de som vill bidra till det gemensamma 

mot de som vill förstöra det gemensamma. Det handlar om de som bygger bilarna mot de som 

bränner bilarna.” 

• Här ställs det konstruktiva mot det destruktiva, inga konkreta utpekanden av aktörer 

sker utan det håller sig i termerna kring det konstruktiva mot det destruktiva, med en 

underliggande rädsla för detta destruktiva. 

 
5.2.2.1 Sammanfattande analys 
Citaten ovan genomsyras av antydningar av rädsla. Det nämns inga konkreta aktörer men ändå 

är det något eller några som fått ”tillvaron att rasa”, destruktiva krafter som vill förstöra det 

gemensamma samtidigt som Sverige framställs som ett land som ”inte mår bra”. Hotbilder be-

skrivs men är diffust beskrivna. Orsaker till hotbilder nämns lika lite som aktörer. Samtidigt 

ges bilden av att något i samhället är hotat och att något måste ändras, det kan ses som ett försök 

till att späda på den rädsla som eventuellt redan finns hos lyssnaren. 

 
5.3 Analys av Vänsterpartiets tal framfört av Jonas Sjöstedt 
5.3.1 Konkret 
“På torsdag kommer en nazistisk terrororganisation till Almedalen. Det är en organisation vars 

medlemmar är dömda eller under åtal för dåd och attacker mot flyktingar, hbtq-personer och 

politiska motståndare. De har aktivister som fått paramilitär utbildning i Ryssland. Deras när-

varo utgör ett konkret hot mot andra människor. Många som hade tänkt att delta i Almedalen 

stannar i år hemma för att de inte känner sig säkra här. Så ska de inte få vara. 

Vi i Vänsterpartiet anser att nazistgruppen som hotar och misshandlar andra inte borde ha fått 

tillstånd att vara här. Därför har vi överklagat polistillståndet. På samma sätt tycker vi att det är 

orimligt att svenska judar ska behöva tolerera skränande våldsamma nazister som demonstrerar 

på årsdagen av kristallnatten. Eller att flyktingar ska flyttas för att nazister ska få marschera. 

Mina vänner, vi vet vad de vill, vi ser vad de gör. Vi tänker inte låta dem ta över våra gator och 

våra torg”.  
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• Citatet ovan visar på konkret fruktan utifrån författarnas definition, då den nazistiska 

organisationen pekas ut som ett konkret hot mot andra människors säkerhet. Den naz-

istiska organisationen har med konkreta termer pekats ut som en hotande aktör är i 

ovanstående citat källan till rädsla.  

 

“Låga löner och dåliga scheman, det är inte bara ett problem för de som arbetar i vården, det är 

också ett problem för alla oss som vill ha en bra sjukvård. Ett problem som måste lösas. Perso-

nalflykten och att alltför få vill utbilda sig till viktiga yrken, det håller tillbaka den svenska 

sjukvården. Vi ser föräldrar som sitter i timmar och väntar med sitt barn i knät på akuten, vi ser 

hur efterlängtade operationer ställs in. Det sker en vanskötsel av sjukvården som har skrämt 

iväg nödvändig personal. Vi kan inte låta det här fortsätta”.   

 

• Vanskötsel av vården som skrämt i väg personalen kan tolkas som konkreta uttryck av 

rädsla. Samtidigt kan låga löner och får få studerande inom sjukvårdsutbildningar tolkas 

som en strukturell rädsla som leder till inställda operationer och långa väntetider. 

5.3.1.1 Sammanfattande analys 
Utifrån författarnas definition av dimensionen konkret går det i ovanstående citat att finna kon-

kreta termer av rädsla så som; “konkret hot”, “de inte känner sig säkra här” och “skrämt iväg”. 

Den största rädslan verka enligt citaten vara det extremistiska hotet i form av nazism. Att den 

nazistiska organisationen nämns som ett hot är ett konkret utpekande av fiende. Samtidigt ut-

trycks en konkret rädsla inför en försämrad välfärd i och med bristande resurser i vården.  

 
5.3.2 Abstrakt 
“Ändå så finns orostecknen där. Antalet privata sjukvårdsförsäkringar har ökat explosionsartat. 

Och när de som har råd skaffar sig privata vårdförsäkringar, ja, då vill de naturligtvis ha vård 

först. Då minskar också deras intresse av att vara med och betala för den vård som är till för oss 

alla.” 

• Att människor skaffar privata vårdförsäkringar kan ses som en oro för att den allmänna 

vården riskerar att försämras. De som har råd med privata vårdförsäkringar pekas ut 

som aktörer,men oidentifierbra sådana. 

 
“För det här,det här  håller inte i längden. Resultatet är ju det som vi ser – att det är svårt att få 

tag i personal. För få som utbildar sig, för många som slutar. Det, det blir en sämre vård. Vi 

måste bota sjukvården från den allvarliga sjuka som heter patriarkatet”.  
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• Ett uttryck av abstrakt rädsla i den mening att konkreta termer kring rädsla inte nämns, 

samtidigt som sämre vård och vad det kan leda till kan tolkas som underliggande rädsla. 

Utöver detta nämns att sjukvården måste botas från sjukan patriarkatet. Patriarkatet i sig 

är en allmänt hållen term och bör inte ses som en enskild utpekad aktör. 

“Pengar som vi har betalat i skatt för att ge oss bästa möjliga vård, de försvinner nu till vinster 

åt riskkapitalbolag. Vi har fått vårdcentraler och vi har fått sjukhus som drivs att konkurrera 

med varandra istället för att samarbeta. Vi har fått någonting så absurt som vårdcentraler som 

siktar in sig på de friska istället för på de sjuka. Vi har fått en jakt på snabba vinster som gör att 

vårdens resurser dras till rika områden. Då blir det mindre kvar, för de som bor i förorter och 

på landsbygd”. 

• Rädsla uttrycks inte i explicit mening, men det finns underliggande tecken som menar 

att boende i förort och på landsbygd riskerar att få minskade vårdresurser på grund av 

jakt på snabba vinster inom vården. 

 

“Något som jag känner särskilt mycket för, det är att vi har gjort satsningar på barn- och ung-

domspsykiatrin.Och där, där behöver mer göras. Den tonåring som lider av oro eller depression 

ska inte lämnas utan hjälp” 

• Ur det abstrakta perpektivet kan det ses som en oro för att om inte fler satsningar görs 

på barn – och ungdomspsykiatrin finns risken att barn och ungdomar i behov av hjälp 

blir utan denna. En tolkning av citatet kan visa på att övriga partier inte gör tillräckliga 

satsningar, men då dessa inte nämns kan en vidare tolkning utifrån den abstrakta di-

mensionen kopplas till att en dold aktör inte gör tillräckligt för barn – och ungdomspsy-

kriatrin och således befinner sig den i ett osäkert tillstånd. 

 

“När det inte satsas det är då personalen försvinner. Och ibland försvinner hela avdelningar. 

Vad nedskärningar innebär det vet man i Sollefteå”. 

• Citatet tolkas som underliggande rädsla kring välfärden och vad som händer med den 

när personal och avdelningar försvinner. Ingen aktör pekas ut, men samtidigt finns det 

dolda aktörer som inte satsar tillräckligt på vården. 

 

“Det behövs en ny kraft för att minska de ekonomiska klyftorna. Det behövs för att få en flyk-

tingpolitik som inte splittrar familjer. Det behövs för klimatet. Och det behövs för en riktigt bra 

sjukvård, fri från vinstjakt, fri från privatiseringsexperiment”. 
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• Här kan det, i enlighet med den abstrakta dimensionen, ses en rädsla för ekonomiska 

klyftor, flyktingpolitik som splittrar familjer, klimatet och vinstjakt och privatiseringar 

inom vården. För att motverka detta och för att minska rädslan behövs enligt citatet en 

ny kraft. 

5.3.2.1 Sammanfattande analys 
I ovanstående citat nämns ingen explicit rädsla men i enlighet med författarnas definition går 

den underliggande rädslan att nås genom tolkning. Inte heller pekas specifika aktörer ut. Det 

går att ana risker och rädslor som endast kan kväsas i och med en politisk förändring. Vad som 

däremot nämns är oro och orostecken, termer som vi associerar med den abstrakta dimensionen. 

Underliggande kan utläsas att den politik som är styrande just nu leder till försämringar kring 

vilka oro och rädsla väcks. 

 

6. Slutsatser och avslutande diskussion 
I detta kapitel besvaras frågeställningarna under rubrik 6.1 Slutsatser och efterföljs av en av-

slutande diskussion om slutsatser, genomförandet av studien samt om vidare studier i ämnet.  

6.1 Slutsatser 
Analysen visar att rädsla är förekommande i talen, men i varierande mån. I Sverigedemokrater-

nas tal är rädsla frekvent använt, både i abstrakt och konkret form, medan de båda övriga inne-

håller en mindre mån av rädsla. Samtliga tal innehåller dock uttryck av både konkret och ab-

strakt rädsla. I talen används den konkreta rädslan i form av explicita uttryck av rädsla så som; 

”upplever en stark rädsla”, ”otrygghet”, ”utsätts för hot och våld” och ”känner sig inte säkra 

här”. Den abstrakta rädslan tar sig uttryck dels genom hot av underliggande/dold karaktär där 

den hotande aktören eller det hotande objektet, trots att det inte uttrycks konkret, kan anas i 

argumentens sammanhang. Dessutom förekommer inslag av abstrakt rädsla då man tar upp hot 

som organiserad brottslighet.  

 

Den konkreta rädslan används i talen främst i fråga om extremism och splittringar men också 

för att peka ut meningsmotståndare som ett hot. Socialdemokraterna pekar ut ”högern” som ett 

konkret hot medan Sverigedemokraterna i sin tur ser ”vänsterliberalerna” och deras politik som 

en konkret hotbild.   

Den abstrakta rädslan används i samtliga tal som ett sätt att uttrycka oro inför tillståndet i Sve-

rige, en oro som enligt talarna kan stillas genom politisk förändring. Det som kan utläsas eller 

i alla fall tolkas av användningen av abstrakt rädsla är att den används för att lyfta de egna 
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partiernas politik som den politiska förändring som behövs för att stoppa de outtalade fenomen 

som skapar oro och rädsla.   

 

Det finns politiska frågor som samtliga partiföreträdare uttrycker rädsla inför, den rädslan är 

främst kopplad till frågor om trygghet; i samtliga tal är hot och våld konkreta rädslor som ut-

trycks. Rädsla för splittringar i samhället och extremism av olika slag uttrycks också i samtliga 

tal. Alla talen innehåller uttryck av rädsla inför brister i välfärden, men där Socialdemokraternas 

och Vänsterpartiets partiföreträdare väljer att uttrycka denna rädsla abstrakt kommer den i Sve-

rigedemokraternas partiföreträdares tal till uttryck i konkreta termer. 

6.2 Diskussion 
När en känsla av rädsla uppstår hos människan genererar den ett förändrat beteende som ibland 

kan verka paralyserande. I en politisk kontext kan man tänka att en rädd människa är en foglig 

människa vilket kan vara användbart för en aktör som är ute efter makt och kontroll. När man 

inte har kunskap och förståelse om ett hot så tenderar man kanske att hellre undvika än att 

konfrontera. Därför är fruktan ett mycket effektivt politiskt verktyg eftersom majoriteten av 

befolkningen inte är politiskt engagerade.  

 

Att talen innehåller inslag av rädsla var inte överraskande, inte heller var den mån i vilken rädsla 

används något som överraskade. Vad som däremot är något överraskande är de likheter i an-

vändandet av rädsla som påvisats. Det fanns hos författarna en misstanke innan analysen att det 

troligtvis skulle vara ett tal som innehöll rädsla i större mån än de andra talen, en misstanke 

som bekräftades av analysen. Vad författarna däremot inte anade var de likheter i områden 

omkring vilka talarna uttryckte rädsla, särskilt gällande välfärden. Trots att analysen gav slut-

satser som besvarade frågeställningen hade en frågeställning som syftat till att lyfta fram skill-

nader istället för likheter också varit fruktbärande. Trots att likheter i talens framställande av 

rädsla där tyngdpunkten särskilt legat på hot, våld, extremism och splittringar i samhället, har 

det inom dessa framställningar också förekommit skillnader.   

 

Tanken bakom att välja tal från partier på motsatta sidor av höger-vänster-skalan, grundades i 

en misstanke om att talen skulle använda sig av rädsla på olika vis, vilket visade sig vara fallet. 

Sverigedemokraternas tal drar åt det mer populistiska hållet med ett användande av ”vi” och 

”de”-konceptet, men ”de” är inte särskilt specificerade. Tvärtemot våra förväntningar pekas inte 

invandring explicit ut som syndabock eller som orsak till rädsla. Kanske beror det på att man 

inte vill “stänga dörrar” till väljare genom att vara uttalat fientligt inställda till invandring samt 



34 
 

att få bort stämpeln som enfrågeparti. Samtidigt var det Sverigedemokraternas tal som innehöll 

flest uttryck av rädsla, både konkret och abstrakt. Men att alla tal hade inslag på rädsla visar att 

nyttjandet inte är förbehållet partier som utmålats som populistiska.  

 

Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet använder sig, i stor utsträckning, av rädsla för att 

måla upp Sverigedemokraterna som ett hot mot det samhälle som eftersträvas vilket är intres-

sant ur flera aspekter. Dels kan man koppla detta till en form av demonisering av sin politiska 

motståndare vilket förekommer men egentligen inte är ändamålsenligt. Att demonisera en po-

litisk motståndare tenderar nämligen att leda till att diskussionen  förs bort från sakfrågor vilket 

den demoniserade politikern ofta tjänar på. I Sverige kan man se spår av detta då flera partier 

har demoniserat Sverigedemokraterna utan att det har fungerat som önskat. På senare tid har 

vissa partier (bland andra Moderaterna och Socialdemokraterna) insett detta och istället ändrat 

taktik till att närma sig Sverigedemokraterna. 

 

I ett större sammanhang, särskilt nu när riksdagsval stundar, kan det vara till fördel för männi-

skor att veta att rädsla är något förekommande i politiska tal, både gällande innehåll och reto-

rikmässigt. Med den vetskapen kan tyckas att människor borde ställa sig kritiska till politiska 

tal och ifrågasätta om den rädsla som uttrycks grundar sig i något verkligt eller om det snarare 

rör sig om någon slags skrämseltaktik för att vinna röster. I inledningen nämndes hur Wästberg 

och Lindvall (2017:50) beskrev att människor som upplever sig hotade lätt faller för rädslans 

politik och hur argumentation och fakta kommer i skymundan ju mer politiken omgärdas av 

rädsla och oro. Med det i åtanke blir det särskilt viktigt för människor att bena ut vad som är 

sakargument och vad som är känsloargument. Erbjuds det några konkreta lösningar mot det 

som uttrycks som orsaken till rädslan och pekas ens orsaken till rädslan ut? Här kan det göras 

en koppling till användandet av abstrakta och diffusa hotbilder, som Eriksson (2004:205) näm-

ner kan okända aktörer och orsaker öka rädslan kring säkerhetspolitiska frågor. Om politiker 

håller sig till diffusa och abstrakta perspektiv kring säkerhet är det troligt att människor kan 

uppfatta det som att det finns något att vara rädd för utan att egentligen veta vad. Det i sin tur 

kan återigen kopplas till Wästberg och Lindvalls beskrivning av effektiviteten i politik byggd 

på rädsla.  

Gällande denna studies genomförande var utvecklandet av dimensionerna en källa till huvud-

bry, både gällande vilka dimensioner som skulle väljas och hur de skulle utformas. Det fanns 

flera alternativ till dimensioner och efter flertalet avvägningar valdes till slut dimensionerna 
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konkret och  abstrakt. Med facit i hand anser vi att dimensionerna fyllde sin uppgift men kanske 

hade några av de bortvalda givit ett ännu mer utförligt resultat eller i alla fall ytterligare per-

spektiv. 

Där vår studie slutar finns det chans för andra studier att ta vid. Förslag till vidare studier och 

analyser är att analysera övriga tal från Almedalen 2017, med fokus på dess inslag av rädsla. 

Samtidigt skulle samma tal som använts för denna studie kunna användas, men analyseras uti-

från andra dimensioner, kanske dimensioner som pekar på någon specifik rädsla. Vidare kan 

man tänka sig att en jämförande studie över tid, där fokus ligger på ett eller flera partiers tal, 

kan följa efter denna studie, där förändringar av uttryck av rädsla kan analyseras. Med tanke på 

att det till hösten är riksdagsval, skulle en framtida studie kunna analysera de tal som kommer 

att hållas under detta års Almedalsvecka, för att se om inslagen av rädsla i talen ökar eller på 

annat vis förändras när det närmar sig ett val. 
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Bilagor 
Färgkodade transkriptioner där gult markerar dimensionen konkret och grönt markerar dimens-

ionen abstrakt. 

Transkribering av Magdalena Anderssons tal för Socialdemokraterna, Almedalen, femte 
juli 2017 
Tack för välkomnandet Hanna! Och tack alla ni som har kommit hit trots regnet! Hit till Alme-

dalen. I detta vackra Visby, där söktrycket växer till Campus Gotland. På denna vackra ö i 

Östersjön, där numera av världens bästa stridsvagnar, 122:orna rullar igen. Denna ö, där be-

folkningen växer, fler kommer i jobb, och det byggs bostäder som aldrig förr. Det är härligt att 

som finansminister kunna vara här. (Publiken applåderar) 

Men låt mig få börja i en annan sommarkväll, för längesen, när jag steg på nattåget från Stock-

holm till Östtyskland. Jag reste genom ett delat Europa. Ett Europa där järnridån skar ett djupt 
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snitt genom vänners och familjers vardag. Det Europa som hade präglat min uppväxt och mitt 

politiska engagemang. Jag reste från Öst till Väst. Från demokrati till diktatur.Jag reste från 

frihet till förtryck. Tanken var att jag skulle bättra på min tyska. Men jag ville framförallt träffa 

dem som var inspärrade i sitt eget land. Efter väldigt många passkontroller steg jag av på den 

enorma stationen i Leipzig. Jag hittade min inkvartering i ett studentrum. 

Jag började min kurs i tyska. Och jag lärde känna studenterna Thomas och Alex. Jag kände igen 

deras beteende från andra östdiktaturer jag besökt tidigare, Ungern och Polen. Längtan efter 

nyheter från väst. Önskan att få perspektiv på propagandan. Men också den nervösa blicken 

över axeln när diskussionerna blev alltför intensiva eller intressanta. Men ändå. Den sommaren, 

1989, låg det något i luften. Det fanns en dröm om förändring. Det fanns i samtalen med mina 

nya vänner. Det letade sig in i skämten man skrattade åt i studenternas festlokal. Det hördes en 

viskning: en gång i veckan samlas vi och demonstrerar. Jag förstod att det inte var riskfritt, men 

jag kunde inte låta bli. Där stod jag klockan fem på eftermiddagen, måndagen den 17 juli utanför 

Nikolaikirche i Leipzig. Jag stod i en av de manifestationer som sedan växte till måndagsde-

monstrationerna. Jag stod i början på en revolution. Så många var vi inte då. Antalet säkerhets-

poliser runt om var lika många. Om inte fler. Men det var något på gång. Det var en frihetsrö-

relse som mobiliserade. Wir sind das Volk. Vi är folket. Som drömmer om demokrati och rät-

tigheter. När jag kom hem satt jag klistrad vid nyhetssändningarna. I början av oktober hade 

demonstranterna ökat till 70 000. 

I slutet av månaden var de över 300 000. Wir sind das Volk. Vi är folket. Den 9 november föll 

muren. Det var drömmen om demokrati som fick den att falla. (Publiken applåderar) 

Två insikter bär jag alltid med mig sedan dess. För det första: Vi kan aldrig ta demokratin för 

given. För det andra: Världen står aldrig stilla – den går att förändra. Om det första vill jag säga 

följande: 

Vår svenska demokrati har byggts av generationer före oss. Av dem som trott på en idé, längtat 

efter friheten och kämpat för den. Så är det än idag. Demokratin byggs av alla de som undervisar 

våra barn, lägger sin lediga tid på föreningslivet, argumenterar på fikapausen. Vi behöver bli 

fler i demokratins vardagsarbete – inte färre. För idag blir fritidspolitiker hotade och slutar sina 

uppdrag. Journalister, författare och konstnärer utsätts för hat och våld. 

Trollfabriker går på högvarv med falska nyheter. Unga killar och tjejer möts av hat när de ut-

trycker sin åsikt på nätet. Så kan vi inte ha det. Det tär på yttrandefriheten. Det eroderar basen 

för vårt demokratiska system. Kampen för demokrati är inte över. Vi måste föra den varje dag. 

Tillsammans. Det vi ser är en växande ojämlikhet som banar väg för splittring och extremism. 

Det är också en fara för demokratin. Av 20 års samlade välståndsökning i världen gick över 50 
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procent till de fem rikaste hundradelarna. Det kan se ut så här: Tänk att 100 personer ska dela 

på en kaka. Så tar fem av dem halva kakan. De fem som redan är allra rikast. Och så får resten 

de övriga 95 får dela på resten. Det är så fördelningen har sett ut. Det är så extremt att det är 

svårt att greppa.  Mot detta visar människor sitt fullt legitima missnöje. 

Det handlar inte om okunskap eller ignorans. Det handlar om att människor faktiskt ser vad 

som händer i deras land. Men – och det här är viktigt – att ställa grupp mot grupp det är inte ett 

hållbart svar på dessa problem. Då är demokratin i fara. Amnesty International varnar för just 

detta – att självutnämnda antietablissemangspolitiker, når framgång genom att så splittring och 

ställa grupp mot grupp. För demokratins principer bygger just på allas lika värde och rätt. Att 

då peka ut syndabockar – det är vägen bort från just den bärande idén i demokratin. Det finns 

en annan väg framåt. Det är om den jag ska tala idag. Jag gör det i trygg förvissning om att min 

andra insikt stämmer. Det går att förändra samhället. Ett bättre Sverige är möjligt. Tillsammans 

kan vi skapa en bättre framtid! (Publiken applåderar) 

Vad är det för Sverige vi vill ha? Jag vill se en samhällsgemenskap, ett Sverige där vi håller 

ihop. Mellan stad och land, förort och innerstad, mellan kvinna och man. Där vi känner att vi 

hör ihop. Att vi gemensamt är detta samhälle. Att det är vi som är Sverige. I med- och motgång, 

i utveckling och jämlikhet. Där trygga människor vågar. Där alla barn vågar drömma riktigt 

stora drömmar. Oavsett om man råkar vara kille eller tjej. Oavsett vilka föräldrar man råkar ha. 

Där fler vill och vågar ta ett steg till, prova nya arbetsuppgifter, en ny utbildning, eller till och 

med starta ett eget företag. För det är ju såhär ett samhälle där alla får möjlighet att växa och 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Ett sådant samhälle blir också ett framgångsrikt 

samhälle. Så hänger tillväxt och rättvisa ihop. Det är så vi måste fortsätta samhällsbygget. För 

vi har nåt att bygga på. Ingen samhällsmodell, i något land, har någonsin uppvisat så goda 

resultat när det gäller att skapa jämlikhet, tillväxt och välfärd för alla. Som just den Svenska 

modellen. Runt om i världen ökar nu intresset för vad vi gör i Sverige. Man ser att alltför stora 

klyftor hämmar utveckling. Man ser att det finns en annan mycket smartare idé, långt där uppe 

i norr, om ett samhällsbygge, där välfärd och omfördelning ger högre, och mer stabil tillväxt. 

Som därtill stärker tilliten och minskar polariseringen. Därför säger OECD:s generalsekretrare 

såhär: ”Om vi kunde exportera den svenska modellen – då skulle vi ha en bättre värld.” Det är 

därför som vi ska utveckla den svenska modellen. Den ska inte avvecklas. (Publiken applåderar) 

Men den svenska modellen bygger på en stabil finansiering. Det går fort att glömma. Men inte 

långt efter att Berlinmuren fallit stod Sverige på randen till statsfinansiell kollaps. 

Moderatledaren och statsministern pratade om ”gyllene tider” medan hans regering körde i di-

ket. Räntorna steg. Ända upp till 500 procent. Underskotten skenade. Långivarna på Wall Street 
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började diktera villkoren för svensk politik. De log och sa: ni har för bra pensioner, ni har för 

bra föräldraförsäkring. Det satte tvångströja på politiken. Och därmed på det svenska folket, 

som inte i demokratisk ordning kunde bestämma inriktning själva. För bara några veckor sedan 

visade högern sin historielöshet igen. När de kastade den ordnade budgetprocessen överbord. 

Den som skapades just för att vi aldrig mer skulle behöva återuppleva 90-talskrisen. Jag var 

med när vi återställde utländska långivares förtroende för svensk ekonomi på 90-talet. Och jag 

var med när vi stoppade ofinansierade skattesänkningar för de högsta inkomsterna. När den 

offentliga sektorn gick back med 60 miljarder och högerregeringen vred på skattesänkarkranen. 

Och nu har regeringen vänt stora underskott till överskott. Om jag ibland låter bestämd så är 

det för att jag vägrar låta Sverige hamna där igen. Missförstå mig inte. Jag älskar varje sekund 

av mitt uppdrag som finansminister! Även om det innebär att jag får leda städpatrullen. Så här 

ligger det till. Bryr man sig om välfärden, jobben och jämlikheten – då tar man ansvar för stats-

finanserna. Bryr man sig om vårt demokratiska självbestämmande, demokratin – då tar man 

ansvar för statsfinanserna. Bryr man sig om Sverige – då tar man ansvar för statsfinanserna. 

Därför har vi socialdemokrater alltid stått upp för ordning och reda i statens finanser. (Publiken 

applåderar) 

Nu har vi tagit Sverige i en ny riktning. Sveriges ekonomiska styrka har byggts upp igen. 

Migrationspolitiken har lagts om. Investeringar har ersatt skattesänkningar och nedskärningar. 

Nu går 200 000 fler människor till jobbet varje morgon. Nu är Sverige och svensk ekonomi i 

ett nytt läge. Nu har vi styrkan och resurserna att ta oss an de utmaningar vi står inför. Sverige 

ska vara ett tryggt land. Regeringen har skärpt straffen mot vapnen, mot våldet och brottslig-

heten. Vi har ökat polisens resurser. Vi vill starta nya polishögskolor och se 10 000 nya poli-

sanställda. Kriminalitetet och terrorism ska bekämpas. Lika hårda som vi är mot brotten ska vi 

vara mot brottens orsaker. Arbetslösheten ska minska. Skolor ska rustas. Framtidstro ska bygg-

gas. I Sverige ska unga tjejer kunna röra sig fritt. De ska kunna klä sig som de vill, uppträda 

som de vill och de ska kunna dansa hela natten lång. Iglädje. I frihet. Och i trygghet. Med 

hårdhet och fasthet ska vi bekämpa sexuella trakasserier, övergrepp. Mäns våld mot kvinnor 

ska stoppas. (Publiken applåderar) 

Sverige ska vara ett ledande välfärdsland. Regeringen har stärkt vården, skolan och omsorgen 

med historiskt stora belopp. Vi kan redan berätta att i höstens budget höjs välfärden med fem 

nya miljarder. Men, om välfärden ska säkras för framtiden – då kommer det att krävas ännu 

mer. Vi lever allt längre i Sverige – det är en framgång för folkhälsan. Vi föder allt fler barn 

inte bara gotland utan i hela Sverige – det är fantastiskt, för skratten och leken kommer bli fler 
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i Sverige de kommande åren. Vi behöver utbilda och anställa – barnskötare, lärare och sjukskö-

terskor. Detta kommer vara en av nästa mandatperiods allra största arbetsuppgifter. Och vet ni 

vad, det kommer vara en rolig arbetsuppgift. Det kommer stå byggkranar runt om i hela landet. 

Det kommer vara platsannonser, i lokaltidningarna, på nätet och på anslagstavlor. 

Nya examensbevis utfärdas. Klassrum och föreläsningssalar kommer fyllas. Nya arbetskram-

rater välkomnas. Det kommer märkas. I Gällivare. I Gävle. I Göteborg. Vårt gemensamma sam-

hällsbygge. Men då måste vi vara beredda att avsätta de resurser som krävs. Och här vill jag 

vara mycket tydlig, med en socialdemokratisk regering och om jag får vara er finansminister 

efter valet, i oktober 2018, då kan jag idag försäkra er att vi kommer avsätta de resurser som 

krävs. Nästa mandatperiod, då blir det minst 20 miljarder till som går till välfärden. 20 miljar-

der. Det motsvarar kostnaden för var tredje förskola i Sverige eller 40 000 undersköterskor. Här 

ska det bli skillnad på riktigt. Så går samhällsbygget vidare om vi får bestämma. Och det är 

inget förmögenhetsbygge för några få. Det är ett framtidsbygge för alla i hela Sverige. (Publiken 

applåderar) 

Samma sommar som jag satte mig på tåget till Östtyskland jobbade jag i hemtjänsten. Jag fick 

ett förtroende av Hilma, Gunvor och Anton att stiga in i deras hem. 

Anton som alltid ville visa bilder på barnbarnen efter att vi varit på Konsum och handlat man-

delkubb. Hilma som var så oändligt tacksam de gånger jag hade tid att steka pannkakor som vi 

sen åt tillsammans när vi löste melodikrysset. Gunvor hade bara hjälp varannan vecka. Städning 

och handling. Men det var en viktig hjälp. Det var stort när jag kom. När jag handlat och städat 

så att hennes lilla lägenhet doftade rent av såpa ville hon alltid fira. Vi ska allt unna oss något, 

brukade Gunvor säga. Så vi satt där vid hennes köksbord. Vi delade på en lättöl och rökte var 

sin Blå Blend. Och pratade. Om livet och om vädret. Jag hade tid i schemat för en extra stund. 

Gunvor kramade om mig när jag gick. Det var en fantastisk känsla. Den tilliten. Jag fanns till 

för någon som behövde det. Så här är det inte alltid idag. Att det inte ska rökas Blå Blend är 

kanske ingen större förlust. Men hemtjänstpersonal stressar på minutscheman. Det steks för få 

pannkakor i Sverige idag. Det skålas för lite i lättöl. Här kan vi göra skillnad. Det är dags att 

leverera trygghet i en ny tid. Till Sveriges äldre, deras anhöriga och till personalen. (Publiken 

applåderar) 

Det är därför som jag ser fram emot det valår som snart börjar. Jag ser fram emot en valrörelse 

som handlar om vilket Sverige vi vill leva i. Efter tre år i opposition håller moderaterna kramp-

aktigt fast i sin gamla politik. Efter jobbskatteavdrag 1, 2, 3, 4, 5 – ja då är det ett sjätte som ska 

lösa allt det som de tidigare fem inte löste, vårdköerna, bostadsbristen, skolresultaten, segregat-

ionen, arbetslösheten. Det enda genuint nya som faktiskt kommit från den forna alliansen, det 
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är att Anna Kinberg Batra den här våren bjudit in Sverigedemokraterna att få ett avgörande 

inflytande i svensk politik. Som Jimmie Åkesson har böjt sig åt höger, flörtat och vänt ut och 

in på sin politik för att åstadkomma detta! 

Sverigedemokraterna som numer vill att riskkapitalisternas vinstjakt i välfärden ska fortsätta – 

tvärtemot vad de lovade sina väljare i valet. Sverigedemokrterna som vill sänka skatten med 50 

miljarder kr och som vill ge de som tjänar mest 46 000 kronor i skattesänkning, varje år. Sve-

rigedemokraterna som röstat ned förslag som förbättrar löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö för 

svenska löntagare. Sverigedemokraterna är ett högerparti. Skiljelinjerna i svensk politik har 

blivit mycket tydliga. Sverige saknar sjuksköterskor, vårdbiträden och läkare. Ska de anställas 

med skattesänkningar? Landsbygdens vägar behöver rustas upp. 

Försvaret behöver stärkas. Pendlare måste få tåg som tar dem i tid till jobbet. Ska vi rusta och 

bygga med skattesänkningar? Nu står vi inför ett val. Som socialdemokrat tycker jag inte att 

det valet är svårt. Sjukhusbyggen går före stora skattesänkningar. Kunskapsresultaten i skolan 

går före stora skattesänkningar. Hilma, Gunvor och Anton går före stora skattesänkningar. 

(Publiken applåderar) 

Men ska vi ha råd med att framtidssäkra välfärden, då behöver vi skatteintäkter. Intäkter som 

vi får när företagen växer och anställer. De riktigt små företagen, de medelstora företagen, de 

stora industrierna – de ska ha goda skattevillkor. Men också bra kommunikationer, kompetent 

arbetskraft och bostäder så att nyanställda faktiskt kan börja jobba. Därför ska vi fortsätta inve-

stera i Kunskapslyft och högskolor, järnvägar och i klimatsmarta innovationer. Vi ska fortsätta 

den största bostadspolitiska satsningen på 20 år. För att fler av alla spännande idéer ska kunna 

bli nya tjänster och produkter, nya företag och nya exportmöjligheter. I det här arbetet behöver 

alla vara med. Vaktmästaren och ekonomidirektören. Jämtlänningar och skåningar. Kvinnor 

och män. Nyanlända och födda i Sverige. Alla. Tillsammans. Därför behöver vi bygga bredband 

i hela landet. Därför behöver kvinnor äntligen få det som vi alla vet är rätt och riktigt: Hela 

lönen – halva makten. Därför behöver nyanlända komma i jobb. Det är så segregationen ska 

brytas. Och som vår statsminister säger: innan segregationen bryter Sverige. Inte genom att 

Sverige anpassar sig – utan genom att de som kommer hit anpassar sig till den svenska arbets-

marknaden. Är man ung – då ska man utbilda sig. Har man yrkeserfarenhet med sig – då ska 

man få nödvändig komplettering. Är man äldre utan erfarenhet – ja då är det jobb med enklare 

arbetsuppgifter som gäller. Och. Detta gäller givetvis även nyanlända kvinnor. I Sverige ska 

ingen behöva fastna i hemarbete. Vi har avskaffat högerns vårdnadsbidrag, för det låste ute 

kvinnor från arbetsmarknaden. Det är därför vi har ändrat i föräldraförsäkringen för att nyan-
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lända kvinnor snabbare ska komma ut på arbetsmarknaden. Det är därför vi inför utbildnings-

plikt, så att alla kliver in i klassrummen. Vi gör det för att vi vet att med en egen inkomst, en 

egen försörjning, kommer friheten. Friheten att kunna forma sitt eget liv. Göra självständiga 

val. Bestämma själv. Det har vi feminister alltid kämpat för och här ska hindren rivas i styrel-

serummen i förorten  i vardagen oavsett om det är fördomar glastak eller betongväggar, detta 

ska bort. (Publiken applåderar) 

Avslutningsvis, demokratin har vuxit sig starkare under större delen av mitt politiska liv. Trots 

rädsla, som den mina vänner Thomas och Alex levde med i Östtyskland. Trots motgångar. Trots 

extremistiska rörelsers framväxt. Trots våld. Demokratin bygger på alla människors lika värde 

och rätt. Det är bara vi, alla vi som bor här tillsammans, som bär upp den. Och innerst inne vet 

vi alla det. Demokratin är just så bräcklig, och just så stark. Styrkan finns där, i sammanhåll-

ningen. När terrorn slog till mitt i vår huvudstad, då var det den styrkan Sverige visade upp. Vi 

öppnade våra hem. Hämtade varandras barn på förskolan. 

Sträckte ut en hand till en främling som blev en vän. Så vill jag ha Sverige varje dag, också de 

ljusa dagarna. Och jag vet att demokrati, är så mycket mer än vackra ord. Det handlar om hand-

läggningen på Skatteverket, om ett bemannat skolbibliotek och om lokalreportern som varje 

dag granskar kommunens post. Friheten i att kunna försörja sig och rätten att få säga sitt. Det 

handlar om att dela ansvar, att bidra med det man kan och att bemöta andra som man själv vill 

bli bemött. Demokratin är ett val och vi måste vara beredda att försvara den varje gång den 

hotas. Och vi kan göra det för det är vi som är Sverige. Det är vi som är folket. 

Framtiden bygger vi tillsammans. 

Tack för att ni lyssnat. 

Transkribering av Jimmie Åkessons tal för Sverigedemokraterna, Almedalen, sjätte juli 
2017 
Vad snälla ni är. Sverigevänner, Almedalsbesökare! Fyra partiledare och en finansminister har 

i år stått här och talat före mig. Jag skulle kunna ägna en stor del av den här stunden åt att 

kommentera deras tal, kritisera deras förslag, berömma dem om eller när de förtjänar det, be-

möta deras, emellanåt, ganska groteska utfall mot mig och mot oss Sverigevänner. Men, så 

frågar jag mig, är det vad väljarna vill höra? Vill väljarna höra ännu en politiker som gnabbas 

och käbblar. Som kastar fram mer eller mindre genomtänkta utspel enbart för att nå fram i 

mediala bruset? Som raljerar och skojar? Som tjatar om regeringsfrågan och om vem som kan, 

vill, vågar, får prata med vem osv osv? Jag tror inte det. Jag tror inte att det är vad väljarna vill 

höra. Jag tänkte istället prata med er om vilket Sverige jag och Sverigedemokraterna vill ha. 

”Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till 
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några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene 

ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker 

icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälp-

samhet.” Det är snart 90 år sedan Per Albin lanserade den här linjen, som kom att prägla svensk 

politik och samhällsutveckling i årtionden. Folkhemmet. Idén om Sverige som ett hem i lands-

format. Innan jag gick på här hörde vi den konservative Heidenstams Medborgarsång. Jag 

tycker att kombinationen Per Albin och Verner Von Heidenstam så tydligt illustrerar just idén 

om folkhemmet. Att socialism och konservatism förenas i en idé om lika rättigheter och lika 

skyldigheter för varje medborgare. Klasskamp och splittring överges – i samförstånd – till för-

mån för det gemensamma. Till förmån för den gemenskap som är nödvändig för varje enskild 

människa. Det är precis vad vi behöver idag. Vi behöver samförstånd och gemenskap i tider av 

splittring och polarisering. Det är det samhälle vi vill ha! 

(Publiken applåderar) 

Jag har ägnat merparten av det senaste året till att resa runt i mitt hem – vårt hem. Jag har rest 

runt i Sverige. Jag har träffat tusentals människor. Jag har lyssnat. Jag har försökt förstå. Jag 

har försökt förstå hur olika människor, på olika platser i Sverige, med olika bakgrund känner. 

Jag har försökt förstå hur de känner, hur de tänker, hur de upplever sin vardag. Jag har försökt 

förstå vad som skänker hopp, vad som inger glädje.Jag har försökt förstå vad som bekymrar 

människor i vårt gemensamma hem. Sverigevänner, Almedalsbesökare! Vi lever i en omvälv-

ningens tid. Vårt land – vårt hem – Sverige, står inte att känna igen. För en del är det någonting 

positivt. En del har i årtionden kämpat för just den här samhällsutvecklingen. Kämpat för att 

slå sönder sammanhållning och gemenskap. Kämpat för att det som ligger till grund för vårt 

samhälle ska avlägsnas. Kämpat för att montera ned det som vi i Sverige genom generationer 

har skapat gemensamt. Och där är vi nu. Sverige slits isär. Vårt hem slits isär – splittras. Andra 

– många – är istället väldigt bekymrade över den här utvecklingen. Bekymrade över segregat-

ionen, bekymrade splittringen, bekymrade över polariseringen. Bekymrade över framväxten av 

parallella samhällsstukturer. Bekymrade över otryggheten – över att inte  våga sig ut ens på den 

plats man kallar sitt eget hem.Bekymrade över tillståndet i välfärden – över att bli gammal, över 

bli sjuk och inte få den omsorg och den vård man behöver. Jag tillhör de som är bekymrade. 

Jag har varit bekymrad länge, och tyvärr så har mina många resor genom vårt gemensamma 

hem inte gjort mig än mindre bekymrad. I Husby drack jag kaffe hemma hos Tari från irakiska 

Kurdistan. Han berättade om otrygghet, om laglöshet. Han hade blivit misshandlad av gäng på 

väg hem från tunnelbanan. Han hade nyligen haft inbrott i sin lägenhet, men hyresvärden tyckte 

inte det var någon mening med att laga dörren eftersom det ändå skulle bli fler inbrott… Tari 
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var inte rädd, sa han, men han var väldigt bekymrad – väldigt bekymrad – eftersom han upp-

levde att så många andra – inte minst kvinnor i området – upplever stark rädsla. Det finns de 

som inte vågar gå och handla. 

Det finns de som inte vågar hämta ut sina mediciner på apoteket för att torget domineras av 

knarkhandel och organiserad brottslighet. Människor i Sverige idag 2017 begränsas i sin vardag 

till följd av otrygghet. Otryggheten innebär alltid ofrihet. Den som är otrygg är inte fri. (Publi-

ken applåderar) 

I Malmö träffade jag restaurangägaren Joachim från Kina. Han berättade om daltande, om 

hopplöshet. Han har vid åtskilliga tillfällen fått sina lokaler vandaliserade av lokala gäng. Han 

har hotats till livet flera gånger. Han upplevde att ingenting händer – inget händer trots att po-

lisen vet vilka som ägnar sig åt vandaliseringen och hoten så händer ingenting. Samhället har 

kapitulerat. Våldsverkare – som sätter skräck i vanliga hederliga, arbetande medborgare i vårt 

land – tillåts fortsätta utan att det får konsekvenser. I Linköping träffade jag Linn, en 20-årig 

ekonomistudent, ursprungligen från Dalarna. Hon berättade om respektlöshet, om faktisk 

otrygghet. Hon hade besökt Bråvallafestivalen förra året och blivit vittne till ett flertal sexuella 

övergrepp i form av ofredanden och till och med försök till våldtäkt. Det var en ny erfarenhet 

för henne, att det hon bara hade läst om i tidningen var så vanligt förekommande på en sådan 

folkfest. Det var skälet till att hon därefter sökte sig till Sverigedemokraterna. (Publiken applå-

derar) 

I Gällivare träffade jag Ann-Britt. Hon har en son, som är i behov av personlig assistans. 

Han har haft assistans dygnet runt i hela sitt liv, riskerade att få delar av assistansen indragen. 

Hon sa till mig: ”Men han kan ju inte äta själv, han kan inte gå på toaletten själv, han kan inte 

göra någonting själv. Ska han bara sitta där i sin stol och vänta på att assistenten går på sitt 

pass? Det är fullständigt omänskligt!” Visst är det omänskligt. En fungerande välfärd skänker 

trygghet – men när välfärden sviktar, rycks mattan undan – allra först under de mest utsatta. 

Tillvaron rasar för dem människor i vårt land med de allra största behoven Det är inte värdigt 

en modern välfärdsstat. Det är omänskligt! (Publiken applåderar) 

I Skövde träffade jag Petronella, som i normala fall jobbar som akutsjuksköterska. Hon berät-

tade om stress, om otillräcklighet. Hon var sedan ett par månader tillbaka sjukskriven på grund 

av utbrändhet, och hon sa att hennes återhämtning försvåras framför allt av de skuldkänslor hon 

har gentemot sina arbetskamrater, att hon mår fruktansvärt dåligt av att veta, att när hon är 

hemma så får de andra det ännu tuffare på jobbet. Ännu mer stress, ännu mer känsla av att inte 

räcka till. För mig vittnar den inställningen om både lojalitet och väldigt stark pliktkänsla, men 

det är samtidigt oerhört sorgligt att det ska behöva vara så. Att välfärden idag bärs upp av de 
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som är lojala och plikttrogna, av de som ser jobbet som ett kall, medan det samtidigt finns de 

som bara kräver – kräver mer och mer – hävdar sin rätt, utan en tanke på att alla dessa rättigheter 

som man kräver vilar på ömsesidiga plikter. (Publiken applåderar) 

Sverigevänner, Almedalsbesökare! Det här är några korta berättelser ur verkligheten. En verk-

lighet som många människor – riktiga människor av kött och blod lever i – känner igen sig i. 

Sverige mår inte bra. Frågan är, hur länge ska vi acceptera detta? Hur länge ska vi låta vänster-

liberalerna montera ner det som människor i vårt land byggt upp i generationer? Mitt svar är: 

Det räcker nu! Det räcker nu! Sverigevänner nu är det stopp! Nu har ni experimenterat färdigt. 

Nu har dom förstört tillräckligt. Nu tänker vi återupprätta det som dom har ödelagt. Nu tänker 

vi återupprätta folkhemmet! (Publiken applåderar) 

När man talar om folkhemmet, brukar man genast få höra att man är en bakåtsträvare som vill 

tillbaka till 50-talet – eller ännu tidigare. Man kan inte vrida klockan tillbaka. Tiden går inte 

baklänges. Man kan inte backa in i framtiden. Men det är ju inte heller önskvärt eller hur. Det 

är inte det vi menar. Jag tillhör inte de som påstår att allt var bättre förr. För det var det inte. 

Men i själva idén om folkhemmet fanns sådant som vi har tappat på vägen. Viktiga, bärande 

principer, som är nödvändiga för att samhället långsiktigt ska fungera och hålla ihop. En sådan, 

bärande princip är idén om att vi bidrar efter förmåga, och vi får efter behov. Den principen 

lever kvar – välfärden är fortfarande i väldigt hög grad gemensamt finansierad genom ett ut-

jämnande, i grunden rättvist skattesystem. Jag tycker att det är bra. Men jag förstår också att en 

sådan princip inte kan stå ensam. Jag förstår också att ett ensidigt fokus på rättigheter och fri-

heter skapar obalanser i systemen, rubbar legitimiteten i systemen. Rättigheter och friheter 

måste balanseras mot någonting, och en annan bärande princip – som dock tyvärr gått förlorad 

längs vägen – är, att först gör man sin plikt, sedan kräver man sin rätt. Varje enskild medborgare 

i Sverige ska åtnjuta samma rättigheter och samma friheter, men också vara belagd med samma 

skyldigheter och plikter. Gör din plikt – kräv din rätt. (Publiken applåderar) 

Jag menar att det här – nu – är viktigare än någonsin. Vårt land – vårt hem – slits isär, klyvs, 

genom polarisering, splittring och segregation. Många är bekymrade, misströstar, är rädda. Är 

rädda för hur det ska bli med pensionen, med jobbet, med barnens skola. Är rädda för att bli 

utsatta för våld, våld i hemmet, våld på gator och torg, man är rädd för att få inbrott i hemmet. 

Är rädda för att bli sjuk, arbetslös. Rädd för att hamna utanför. Sverigevänner, Almedalsbesö-

kare! I vårt Sverige hamnar ingen utanför. I vårt hem hamnar ingen utanför. I vårt hem finns 

vare sig kelgrisar eller styvbarn. I vårt moderna folkhem råder trygghet och sammanhållning. I 

vårt moderna folkhem råder rättvisa och solidaritet. I vårt moderna folkhem belönas flit och 

pliktkänsla, kompromissvilja och laganda. I vårt moderna folkhem lönar det sig att arbeta och 
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utbilda sig, det lönar sig bidra till det gemensamma. Att bidra till det gemensamma som fångar 

upp den som är på väg åt fel håll. Vi måste komma bort från alla dessa konstruerade, påhittade 

konflikter som det vänsterliberala etablissemanget vill tvinga på oss. Konstruerade konflikter 

som det vänsterliberala etablissemanget vill hålla fast vid till varje pris för att motivera sin egen 

existens. Men, det handlar inte om klass, vad du jobbar med, eller vad du tjänar. Det handlar 

inte om kön eller sexuell läggning. Det handlar inte om hudfärg, om var man är född eller var 

ens föräldrar är födda. Den avgörande konflikten i Sverige och det svenska samhället idag, den 

handlar att det konstruktiva står mot det destruktiva. Det handlar om de som vill bidra till det 

gemensamma mot de som vill förstöra det gemensamma. Det handlar om de som bygger bilarna 

mot de som bränner bilarna. Det är det som är det avgörande – den avgörande konflikten för 

hur vårt land – vårt gemensamma hem – utvecklas i framtiden. Vi Sverigevänner ska bygga 

vårt hem på det konstruktiva! (Publiken applåderar) 

I vårt moderna folkhem är tryggheten central. Tryggheten i hemmet, tryggheten på gator och 

torg. I vårt moderna folkhem vågar alla – män och kvinnor – gå ut när det är mörkt. I vårt 

moderna folkhem sitter grovt kriminella – mördare, våldtäktsmän, pedofiler – inlåsta, istället 

för att skötsamma, laglydiga hederliga medborgare ska behöva låsa in sig själva. I vårt moderna 

folkhem sätts brottsoffrets intressen före brottslingens. I vårt moderna folkhem vet alla med-

borgare att polisen kommer när polisen behövs. I vårt moderna folkhem har samtidigt polisen 

det stöd och de resursersom krävs för att de ska kunna skapa trygghet och bekämpa brott (Publi-

ken applåderar)  

I vårt moderna folkhem är också välfärden central. Vården, skolan, omsorgen. I dessa tider 

särskilt hälso- och sjukvården, som ju väldigt påtagligt handlar om människors liv och 

hälsa…det är extra viktigt…och där är krisen just nu total. Enligt Sveriges Kommuner och 

Landsting har läget aldrig varit så här dåligt för de som väntar på operation. Var fjärde som står 

i kö får vänta längre än vårdgarantins 90 dagar. Allt färre sjukhus klarar väntetiden på max 4 

timmar – istället ökar väntetiderna. Bristen på intensivvårdsplatser för barn är akut i hela landet. 

Svårt sjuka barn måste transporteras till andra länder för att få vård. Kvinnor tvingas föda barn 

i bilen på väg till BB. Vårdplatskrisen är ett faktum – vi är sämst i Europa. I sommar hålls 

vårdavdelningar öppet utan bemanning av sjuksköterskor. Läkare slår larm: Man kan inte ta 

ansvar för patientsäkerheten. Allmänt råder personalkris, ekonomisk kris och varningssigna-

lerna strömmar in. Det är inte svårt att förstå varför den här frågan har börjat segla upp som den 

viktigaste för väljarna i många undersökningar- Medborgarna i landet med världens högsta 

skattetryck ska kunna förvänta sig bättre. avsevärt bättre. Ytterst handlar det såklart om poli-

tiska prioriteringar, om att de som har styrt inte förmått ta ansvar, inte förmått se den negativa 
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utvecklingen i tid. Det är de som har styrt – från vänster till höger – som bär ansvaret, som bär 

ansvaret för att människor faktiskt dör på grund av utebliven vård i Sverige 2017. Låt oss Sve-

rigevänner sätta stopp för detta – senast nästa år. (Publiken applåderar) 

Undersökningar visar att det är Socialdemokraterna som väljarna har störst förtroende för när 

det gäller hälso- och sjukvårdsfrågor. Det är en förstaplats de verkligen inte förtjänar – och vi 

tänker utmana dem om den platsen hela vägen fram till valet. Sverigedemokraterna är vårdpar-

tiet – på riktigt! (Publiken applåderar) Sverigevänner, Almedalsbesökare! I vårt moderna folk-

hem ser vi på alla de som sliter i vården som de välfärdens hjältar de faktiskt är. I vårt moderna 

folkhem visar vi verklig uppskattning för deras insatser. I vårt moderna folkhem vill man arbeta 

inom sjukvården – vårdyrket är ett drömyrke. Arbetsvillkoren är schyssta. Man har tillräckligt 

många arbetskamrater. Vi betalar vad det är värt. I vårt moderna folkhem är alla vårdavdel-

ningar bemannade. I vårt moderna folkhem får den som är sjuk den vård som behövs – när den 

behövs. I vårt moderna folkhem får den som är sjuk den vård som behövs – oavsett var i landet 

man bor. (Publik applåderar) 

Idag har vi lanserat två nya, viktiga satsningar på hälso- och sjukvården: Vi vill stärka systemet 

med patientansvarig läkare. Det återupprättar möjligheten till kontinuitet för patienten, det ger 

en mänskligare vård och det skapar ett mer effektivt användande av befintliga läkarresurser. I 

vårt moderna folkhem kan varje medborgare gå till -sin- läkare – en läkare som känner sin 

patient och dennes sjukdomshistoria, en läkare som den enskilde patienten känner förtroende 

för. Vi vill ta bort det ofrivilliga, oregelbundna skiftarbetet inom vården. Att ständigt jobba 

omväxlande dag, kväll, natt och helg sliter på såväl hälsan som familjelivet. Skift- och nattar-

bete är dessutom en riskfaktor särskilt för kvinno. Risken för uppkomsten av hjärt-kärlsjukdom, 

bröstcancer och magsår. I vårt moderna folkhem är det ingen som avstår vårdyrket på grund av 

dåliga, hälsofarliga villkor. (Publiken applåderar) 

I vårt moderna folkhem råder en stark medborgaranda. Medborgarandan är grunden för sam-

manhållning och gemenskap, grunden för ömsesidig respekt och solidaritet, grunden för tillit 

mellan människor. I vårt moderna folkhem vågar vi vara stolta över vår historia, stolta över vår 

kultur, stolta över vad som skapats och förädlats här i generationer – i århundraden. Stolta över 

det som håller ihop oss, som gör oss till en nation, en familj. Vår gemensamma stolthet stärker 

medborgarandan. I vårt moderna folkhem är man välkommen att bo oavsett var i världen man 

har sin bakgrund. Men ska man bosätta sig här, då måste man ha viljan och ambitionen att bli 

en del av oss. Då måste man anpassa sig, man måste lära sig språket, man måste förstå hur vårt 

samhälle är uppbyggt, måste förstå och respektera de lagar och regler som gäller här. Man tar 

seden dit man kommer. (Publiken applåderar) 
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I vårt moderna folkhem råder demokrati, här råder jämställdhet. I vårt moderna folkhem har vi 

respekt för naturen, respekt för djuren, respekt för den jord vi ärvt av våra föräldrar och lånar 

av våra barn. I vårt moderna folkhem behandlar vi våra barn med respekt, här slår vi inte våra 

barn, här är varje flicka fri att leva sitt eget liv och varje kvinna fri att gifta sig med vem hon 

vill. (Publiken applåderar) 

I vårt moderna folkhem kan män och kvinnor – flickor och pojkar – både bada och åka buss 

tillsammans. (Publiken applåderar) 

I vårt moderna folkhem har man rättigheter, men man har också skyldigheter. I vårt moderna 

folkhem söker man egen försörjning, här gör man sin plikt innan man kräver sin rätt. Är man 

beredd att acceptera detta, är man beredd att anpassa sig, då är man välkommen att bli en del 

av vårt moderna folkhem. Men är man inte beredd att acceptera de krav vi ställer, får man flytta 

någon annanstans. (Publiken applåderar) 

I vårt moderna folkhem finns inga fattigpensionärer – fattigdom bland äldre är ett utrotat feno-

men. I vårt moderna folkhem får den som blir utan arbete stöttning av samhället – men det ska 

alltid löna sig att gå från stöttning till arbete. I vårt moderna folkhem växer jobben – de riktiga 

jobben istället för subventionerade låtsasjobb. I vårt moderna folkhem har de små och medel-

stora företagen goda villkor – det är i dessa företag merparten av de riktiga jobben skapas. I 

vårt moderna folkhem finns inget utrymme – och ingen grogrund – för politisk eller religiös 

extremism. (Publiken applåderar) 

”Så sant vi äga ett fädernesland, vi ärvde det alla lika, med samma rätt och med samma band 

för både arma och rika; och därför vilja vi rösta fritt som förr bland sköldar och bågar, men icke 

vägas i köpmäns mitt, likt penningepåsar på vågar. Vi stridde gemensamt för hem och härd, då 

våra kuster förbrändes. Ej herrarna ensamt grepo till svärd, när varnande vårdkase tändes. Ej 

herrarna ensamt segnade ner men också herrarnas drängar. Det är skam, det är fläck på Sveriges 

banér, att medborgarrätt heter pengar. Det är skam att sitta, som vi har gjort, 

och tempel åt andra välva, men kasta stenar på egen port och tala ont om oss själva. Vi tröttnat 

att blöda för egen dolk, att hjärtat från huvudet skilja; vi vilja bliva ett enda folk, och vi äro och 

bli det vi vilja.” (Publiken applåderar) 

Sverigevänner, Almedalsbesökare! Då återstår bara den kanske viktigaste frågan: Vill ni följa 

med mig på den här resan, på resan mot att bygga ett modernt öppet, solidariskt folkhem? Då 

kör vi! 14 månader – 429 dagar – kvar. Tack! 
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Transkribering av Jonas Sjöstedts tal för vänsterpartiet, Almedalen, andra juli 2017 
Vänner, almedalsbesökare, alla ni som samlats här i parken, alla ni som sitter hemma och följer 

oss framför TVn, Ni är välkomna hit, välkomna till Vänsterpartiets dag i Almedalen. Som så 

många gånger tidigare så går Vänsterpartiet före och de andra partierna kommer efter så små-

ningom. Jag tänker tala om sjukvården här ikväll. Om en ekonomi som fungerar för alla, om 

villkoren i välfärden och om regeringens ovilja att göra Sverige mer jämlikt. Men innan jag gör 

det så måste jag ta upp någonting helt annat, något som är så orimligt att jag hade hoppats att 

aldrig  behöva ta upp det i ett tal. Men nu är det så här. På torsdag....på torsdag kommer en 

nazistisk terrorgrupp hit till Almedalen. Det är en organisation vars medlemmar är dömda eller 

under åtal för dåd och attacker: mot flyktingar, mot hbtq-personer, mot politiska motståndare. 

De har aktivister som fått paramilitär utbildning i Ryssland. Deras närvaro utgör ett konkret hot 

mot andra människor. Många som hade tänkt delta här, som hade önskat att delta här i Alme-

dalen, de stannar hemma i år, för de känner sig inte säkra här. Så kan det inte fortsätta,så ska 

det inte vara. (applåder) Vi i Vänsterpartiet, vi anser att nazistgruppen som hotar och misshand-

lar andra inte borde fått tillstånd att vara här. Därför har vi överklagat polistillståndet.(applåder) 

På samma sätt så tycker vi att det är helt orimligt att svenska judar ska behöva tolerera skrä-

nande våldsamma nazister som demonstrerar på årsdagen av kristallnatten. Eller att flyktingar 

ska flyttas för att nazister ska marschera. Mina vänner, vi vet, vi vet vad de vill, vi ser vad de 

gör. Och vi, vi tänker inte låta dem ta över våra gator och våra torg. (Publiken applåderar) 

Nej, vi fortsätter vårt demokratiska arbete, för det finns ju problem i Sverige som måste lösas. 

Idag ska jag tala om sjukvården. Om dess brister och om  dess ojämlikhet. Jag ska göra det 

eftersom vården är så viktig för oss alla, och för att den säger så mycket om det samhälle som 

vi lever i. När min äldsta dotter föddes på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, då ändrades livet 

för alltid. Det var så mycket som skedde koncentrerat där under natten och de tidiga morgon-

timmarna på BB. Där möttes nervositet,och oro med förväntan – och en lycka av en sort som 

jag aldrig känt tidigare. Ett nytt liv hade kommit – och med det också ett nytt liv för mig. Att 

få barn det tillhör det absolut största i livet. Och precis som så många andra av livets stora 

ögonblick och vändpunkter så sker det inom vården. Vi lotsas igenom det hela av trygga, pro-

fessionella barnmorskor och undersköterskor, av läkare och sjuksköterskor. De tar hand om oss, 

de stöttar, de hjälper och ibland så får de trösta oss. De gör några av de viktigaste jobben som 

finns i det här  samhället. (Publiken applåderar) Men allt för många som arbetar i vården, de 

har en vardag som är präglad av stress och små möjligheter att påverka det egna arbete. För allt 

för många är det bara tröttheten kvar efter ett långt skift. När man äntligen kommer hem och 

får träffa barn och familj  så är orken slut och ibland så är humöret kanske därefter. Låga löner 
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och dåliga scheman, det är inte bara ett problem för de som arbetar i vården, det är också ett 

problem för alla oss som vill ha en bra sjukvård. Ett problem som måste lösas. Personalflykten 

och att alltför få vill utbilda sig till viktiga yrken, det håller tillbaka den svenska sjukvården. Vi 

ser föräldrar som sitter i timmar och väntar med sitt barn i knät på akuten, vi ser hur efterläng-

tade operationer ställs in. Det sker en vanskötsel av sjukvården som har skrämt iväg nödvändig 

personal. Vi kan inte låta det här fortsätta. Den som menar allvar med att förbättra den svenska 

sjukvården måste förbättra villkoren för personalen. (Publiken applåderar) Vi måste få en rimlig 

bemanning och en arbetsmiljö som fungerar. Vi måste satsa på landstingens ekonomi så att 

löner och villkor kan förbättras. Det är därför som vi i Vänsterpartiet har kämpat igenom 10 

årliga, extra,  miljarder till välfärden. Nu under våren har vi drivit på igen och fått igenom yt-

terligare 2 miljarder kronor just för att förbättra villkoren för de som arbetar i sjukvården.(Publi-

ken applåderar) 

Ibland, ibland så får jag frågan varför ska man rösta på Vänsterpartiet egentligen? Tja, där är 

12 miljarder anledningar. (Publiken skrattar) 

  

 Det finns så många som talar om mer resurser till sjukvården, vi, vi ser till att det blir verklighet. 

Men vi inser också att mer måste göras. Det behövs nya idéer. Det behövs arbetstidsförkortning. 

Häromveckan så besökte jag akutmottagningen på Huddinge sjukhus. Där har man haft stora 

problem med sjukskrivningar och att så många slutade efter kort tid. Men efter att man lyssnat 

på sin egen personal så kortades arbetstiden till 32 timmar i veckan, med samma lön som in-

nan.(Publiken applåderar) Och det fungerade. Nu ligger sjukskrivningarna plötsligt under ge-

nomsnittet och det har blivit mycket lättare att rekrytera, personalomsättningen har i stort sett 

halverats. Och det, det vore förstås värt att betala för, men var det då så fruktansvärt dyrt? Nej. 

Faktum är: det kostar inte mer än det gjorde tidigare. Och för den enskilda undersköterskan 

eller sjuksköterskan så har livet blivit bättre. Nu finns det tid för återhämtning. En av dem be-

skrev för mig hur hennes arbetsplats hade förändrats: ”Folk är inte trötta och gnälliga längre. 

Det är en helt annan stämning nu.” 

Trots de här lysande resultaten så vill Moderaterna som styr över sjukhuset avsluta det här  pro-

jektet. De kan inte tolerera någonting som kortare arbetstid för vanlig vårdpersonal. Vi i Väns-

terpartiet,vi säger precis tvärtom, vi säger: det här, det vill vi sprida. Vi vill att fler ska få ta del 

av kortare arbetstid. Vi vill att fler ska få tid att vila upp sig, tid för vänner, tid för familj. 

(Publiken applåderar) 

 Hur kan det då komma sig att vårdpersonalens dåliga villkor bara får fortsätta så här år efter 

år? Det hänger ihop med att de som berörs, de är ju främst kvinnor. Kvinnors arbete värderas 
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fortfarande lägre än mäns. I kvinnodominerade yrken så är lönerna lägre och villkoren är sämre. 

Kvinnor får mindre makt över sina egna liv och vardagen blir tyngre. Och sen, efter ett långt 

arbetsliv,då fortsätter orättvisan genom att den lägre lönen ger en lägre pension. Det är en orätt-

visa som borde vara borta i Sverige 2017.(Publiken applåderar) För det här,det här  håller inte 

i längden. Resultatet är ju det som vi ser – att det är svårt att få tag i personal. För få som utbildar 

sig, för många som slutar. Det, det blir en sämre vård. Vi måste bota sjukvården från den all-

varliga sjuka som heter patriarkatet. Det är dags att kvinnodominerade yrken äntligen får de 

löner och de arbetsvillkor som de förtjänar. (Publiken applåderar) 

  

 För några år sen så bodde jag med min familj i New York. Och det finns mycket som  jag 

tycker bra om USA, men sjukvården i USA, den fick mig att längta hem. En dag när var jag ute 

och gick på Fire Island så  skadade jag ett finger. I Sverige så hade jag tänkt så här: var finns 

närmaste vårdcentral? Var finns närmaste sjukhus? I USA  fick jag tänka så här: var gäller min 

sjukförsäkring? Hur långt måste jag åka för att få hjälp? Jag fick ringa runt;sjukhus, försäk-

ringsbolaget. Till slut fick jag tag på ett sjukhus dit jag var välkommen, men jag var tvungen 

att åka  flera timmar på vägen för att komma dit. Då hade jag ändå förmånen att ha en försäk-

ring. Många vanliga amerikaner, miljoner vanliga amerikaner, hade inte kunnat få den hjälp de 

behövde. De hade fått betala dyrt ur egen plånbok och har man inte pengarna – ja, då står man 

där. 

När mina amerikanska vänner och bekanta fick ett nytt jobb och berättade det för sina vänner 

eller för mig, så var den första frågan alltid: Får du sjukvårdsförsäkring?Och gäller den dina 

barn? Gäller den din sambo också? Det viktigaste och  det allra mest grundläggande i livet – att 

få vård när man behöver det – det kunde de inte lite på samhället för. För det, så är de utlämnade 

åt arbetsgivare och försäkringsbolag. 

 I Sverige är ju det annorlunda, vi har en sjukvård som vi betalar för tillsammans. Ändå så finns 

orostecknen där. Antalet privata sjukvårdsförsäkringar har ökat explosionsartat. Och när de som 

har råd skaffar sig privata vårdförsäkringar, ja, då vill de naturligtvis ha vård först. Då minskar 

också deras intresse av att vara med och betala för den vård som är till för oss alla. När välfärden 

istället hålls ihop för oss alla tillsammans, då bryr vi oss om att den håller högsta möjliga kva-

litet – både för mig och för dig. Den generella välfärden, det är en av de bästa saker som arbe-

tarrörelsen har skapat i det här landet. Det är värt att värna. (Publiken applåderar)  Det är därför 

som vill vi ha en lag som slår fast att i den gemensamt finansierade vården så ska ingen trängas 

undan bara för att den saknar en privat vårdförsäkring. Men högern, de ser det på ett annat vis. 

När riksdagen nyligen röstade om ett lagförslag med den innebörden. så röstade de borgerliga 



54 
 

partierna och Sverigedemokraterna nej. De vill inte göra någonting åt det här. De vill ha mer 

marknad, mer att den egna plånboken ska styra.Men vi tänker slå vakt om en bra sjukvård för 

alla,grundprincipen gäller: i välfärden så ska vi alla behandlas lika.(Publiken applåderar) 

  

De borgerliga partierna, de har av ideologiska skäl sålt ut och kommersialiserat. Pengar som vi 

har betalat i skatt för att ge oss bästa möjliga vård, de försvinner nu till vinster åt riskkapitalbo-

lag. Vi har fått vårdcentraler och vi har fått sjukhus som drivs att konkurrera med varandra 

istället för att samarbeta. Vi har fått någonting så absurt som vårdcentraler som siktar in sig på 

de friska istället för på de sjuka. Vi har fått en jakt på snabba vinster som gör att vårdens resurser 

dras till rika områden. Då blir det mindre kvar, för de som bor i förorter och på landsbygd. Om 

man vill se hur vården ser ut när privatiseringsivrarna har fått fria händer, då ska man titta i 

Stockholm. Där har borgerliga politiker i praktiken skänkt bort vårdcentraler värda miljoner till 

privata företag. Där finns gynmottagningar som ger läkarna bonus ju mer de skär i kvinnors 

kroppar. För att förstå hur privatiseringsextrema de är så kan man tänka på att Moderaterna till 

och med vill låta företag köpa namnen på tunnelbanestationerna. Man ser det framför sig: Nästa 

stopp Carematorget, avstigning samtliga! (Publiken skrattar och applåderar) 

Men vården ska ju vara sån, att man tryggt kan leva sitt liv och veta att den finns där den dag 

man behöver den. Vi som är här, vi är olika varandra på så många olika sätt, vi har olika dröm-

mar och olika erfarenheter av livet. Men vi har alla en kropp och en kropp den kan ju gå sönder. 

Det kan vara när man är på väg till jobbet en vanlig februarimorgon. Så halkar man plötsligt på 

en isfläck och bryter höger fotled. Det hände mig förra året. Jag fick åka ambulans in till Sö-

dersjukhuset. Och just där hade jag faktiskt varit strax innan på ett studiebesök. Men nu var jag 

där som patient och jag hade en otrolig smärta. För den som vill studera vården så var det här 

riktigt lärorikt, även om jag rekommenderar andra metoder för  studiebesöken. Och den vård 

som jag  mötte där, den var verkligen professionell. Jag fick vänta, men jag vet ju, jag vet ju 

hur otroligt mycket personalen har att göra,och jag vet att de måste prioritera.De mest bråds-

kande först.  Jag fick vara kvar två nätter och jag fick hoppa på kryckor i några månader. Men 

ganska snart så var jag återställd och jag kunde ge mig ut på en löprunda igen. Jag fick väldigt 

bra hjälp. Ändå är det ju så tydligt hur mycket som behöver göras för sjukvården. I budgetför-

handlingarna  så har Vänsterpartiet fått igenom en hel rad med satsningar, det gör mig lite stolt 

som ordförande i Vänsterpartiet. Vi har gjort två satsningar på förlossningsvården. De tio årliga 

vänstermiljarderna till välfärden, de betyder mycket. Vi har gjort det gratis att besöka öppen-

vården för de som är över 85 och vi har tagit bort avgifterna för mammografi. Något som jag 

känner särskilt mycket för, det är att vi har gjort satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin.Och 
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där,  där behöver mer göras. Den tonåring som lider av oro eller depression ska inte lämnas utan 

hjälp. När vi är som allra skörast ska vi få det bästa stödet. (Publiken jublar och applåderar) 

 Idag har vi presenterat ett förslag om dygnetruntöppet i primärvården.Och det är viktigt ef-

tersom alltför många idag tvingas åka till akutmottagningen för att vårdcentralen har stängt. Så 

kan vi korta väntetiderna både för dem och för de som faktiskt måste till en akutmottagning. 

Du ska få vård nära dig - du ska få den när du behöver det. (Publiken applåderar) 

Vi vet ju allihopa att det behövs mer resurser till sjukvården och andra delar av välfärden. När 

det inte satsas det är då personalen försvinner. Och ibland försvinner hela avdelningar. Vad 

nedskärningar innebär det vet man i Sollefteå. När deras BB skulle läggas ned så valde Sollef-

teåborna att ockupera det. Jag besökte dem i vintras och jag möttes av en enorm värme och 

sammanhållning där de satt med sina kaffetermosar och försvarade sitt BB. De slog fast att även 

de, som bor där,  ska ha rätt till en bra sjukvård. Att ingen ska lämnas efter. Att det måste gå att 

få en bra sjukvård och att få leva i hela Sverige. Är det då så att Sverige är fattigt? Har vi inte 

har råd med en bra sjukvård? Nej, läget är ju det att Sverige är rikare än någonsin. Sverige har 

fler miljardärer än någonsin, tillsammans så äger de dubbelt så mycket som hela den svenska 

statsbudgeten. Pengar-det finns. 

Och vi var många som blev upprörda när vi läste om butiksbiträdet Lilian. Hon är 67 år och 

jobbar i kassan på matkedjan Willys, där har hon jobbat i tolv år. Nu är hennes knän utslitna. 

Tidningen Etc, de jämförde hur mycket skatt Lilian betalar med hur mycket som betalas av 

Antonia Axelson Johnsson, den miljardär som tillsammans med sin familj äger Willys. Och det 

visar sig att medan Lilian betalade 23 procent i skatt, så betalade Axelson Johnsson bara 18. 

Miljardären som tjänar flera miljoner i månaden har alltså lägre skatt än hon som sitter i kassan. 

Det , det är faktiskt helt orimligt. (Publiken applåderar) 

Men hur kunde det bli så här? Vad beror det på? Jo, miljardären får sin inkomst från kapital – 

från aktier och från  andra värdepapper. Och där är skatterna låga i Sverige och det finns stora 

möjligheter att trixa lite och planera lite, så de blir ännu lägre. Det är också de rikast i samhället 

som kan göra de största skatteavdragen. Skattesystemet är helt enkelt riggat för de rika. Skatte-

systemet är riggat för Antonia Axelson Johnsson. Samtidigt så vet ju vi var de får sina pengar 

ifrån. Antonia Axelson Johnssons rikedomar, de skapas ju inte av några aktier eller några  andra 

värdepapper. Hennes rikedomar,liksom alla annan rikedom, kommer från det arbete som görs 

av Lilian och alla de andra anställda. Utan dem.... (Publiken applåderar) Ja, det är värt en ap-

plåd, en applåd för dem! Utan alla de vanliga anställdas slit så skulle miljardärerna inte ha 

någonting alls.Och ändå gör de allt för att inte betala tillbaka.Vårt parti, Vänsterpartiet, vi driver 
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på för att de allra längst där uppe, ska vara med och bidra mer. Men hittills  så har Socialdemo-

kraterna inte velat införa någon progressiv skatt på kapitalinkomster. Samma sak med skatt på 

de största förmögenheterna. Det finns stora hål i den svenska välfärden, ändå behåller de ett 

skattesystem där de rikaste har lägre skatt än andra.Och denna Socialdemokraternas dragning 

högerut, den syns också i själva regeringsfrågan. Det kan bli ett komplicerat läge i riksdagen 

efter valet nästa år, då måste vi hantera det. Och det, det är vi i Vänsterpartiet väl medvetna om 

och förberedda på. Men innan det, så måste man ju faktiskt veta vad man vill. Åt vilket håll 

man vill gå åt? Vill man åt höger? Vill man åt vänster? Och för mig så är det bara så självklart 

att det är de ensamstående föräldrarna, alla ungdomarna som vill ha en bostad, de äldre med 

alltför låg pension, alla de med otrygga jobb, att det är deras tur att vara vinnarna nu.(Publiken 

applåderar) Att det är Lilian som ska vara vinnaren, inte miljardären som äger företaget som 

hon jobbar på. Det är åt det hållet som vi ska gå. Inte åt Liberalernas och Centerpartiets håll 

med ökande klassklyftor. Men tyvärr så är det dit som Socialdemokraterna verkar vilja, att re-

gera med borgerliga partier. Då blir politiken en annan. Det är skillnad mellan vänster och höger 

i politiken. (Publiken applåderar) Ja, Socialdemokraterna, de vill till och med förhandla med 

högern nu, i ett läge när det egentligen inte finns någon att förhandla med. Annie Lööf, hon 

vägrar ju förhandla. Ebba Busch Thor, hon bråkar med Annie Lööf. Jan Björklund verkar ha 

fullt upp med sitt eget parti. Och vad Anna Kinberg Batra riktigt menar med sina inövade re-

pliker, det är det få som förstår. Och det är kanske inte någon riktig slump att hon brukar kallas 

AKB – Aldrig Klara Besked. (Publiken skrattar och applåderar) 

Det fanns en tid när det var självklart för Socialdemokraterna att ta fajten för jämlikhet och 

solidaritet. Att stå upp mot storföretagen även då högern väsnades. Men det var ju ett tag sen 

nu. Idag behövs det en ny kraft. Det behövs en ny kraft för att minska de ekonomiska klyftorna. 

Det behövs för att få en flyktingpolitik som inte splittrar familjer. Det behövs för klimatet. Och 

det behövs för en riktigt bra sjukvård, fri från vinstjakt, fri privatiseringsexperiment.(Publiken 

applåderar) 

  

Natten då min äldsta dotter föddes och dagen då mina tvillingar kom till världen, det tillhör de 

lyckligaste stunderna i mitt liv. Sjukvården rymmer ju hela livet. Den rymmer de här lycko-

ögonblicken.Men den rymmer också sorgen. På Svenska kyrkans hospice i Göteborg, på Hi-

singen, så tog jag avsked av min pappa. Han hade varit sjuk ganska länge, det fanns ingenting 

kvar som läkarna kunde göra längre. Men i allt det här svåra så gav man honom en fin sista tid. 

Han fick dö i värdighet och i omsorg. Jag minns den sista dagen väldigt väl. Vi rullade ut hans 

säng under en stor kastanj på gården, som precis hade slagit ut. Det var en vacker majdag. Där 
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satt vi.Där tog vi farväl.  Så kan den svenska sjukvården också se ut. I sjukvården ryms livets 

början och livets slut – och mycket av det största som sker däremellan. Vi är ju människor och 

vi behöver varandra, sällan blir det så tydligt som i sjukvården. Vi kommer till livet nakna och 

hjälplösa och vi måste helt enkelt lita på att människor runt omkring oss tar hand om oss. Ofta 

lämnar vi livet på samma sätt. I andras omvårdnad, i andras tröst. Ett bra samhälle, det är ett 

samhälle där vi tar hand om varandra. Idag, idag är jag stark och jag hjälper dig, imorgon så är 

det du som hjälper mig. Vi hjälps åt. Det är innebörden i den sjukvård som vi betalar för till-

sammans och som vi fördelar efter behov. (applåder) Det är innebörden i allt det som vi bygger 

upp tillsammans och som finns där när vi behöver det. Förskolan som du lämnar dina barn på. 

Hemtjänstens personal som ser till att även du, du som behöver hjälp, får komma ut i sommar-

solen. Det är innebörden i den modernaste högteknologiska vårdutrustningen och i den tröstade 

handen på axeln. Kvinnojouren,  alla ambulanserna. Det bokstavligen livsviktiga – och det som 

är viktigt för själva livet. Kulturskolans teateruppsättning för dina barn,  biblioteket där du utan 

avgift lånar deckarna som du ska läsa på stranden i sommar. Allt det där, det handlar ju om att 

vi i grunden ställer upp för varandra. Allt det, det har vi för att de som gick före oss vågade tro, 

vågade tro på att det var möjligt. För att de vägrade acceptera att det bara skulle erbjudas till 

några få. För att de såg till att göra det för oss alla. Och vi ser att nu, nu är det upp till oss att 

försvara det – och att bygga vidare på det.Och vi är så många som vill ha ett samhälle som är 

till för oss alla, inte bara  de rikaste. Vi är så många som ser hur mycket bättre det blir när vi 

samarbetar. Vi behöver varandra. Och tillsammans kan vi göra det här samhälle till någonting 

riktigt, riktigt bra. För det är vår tur nu. (Publiken applåderar) 
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