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Abstract 

The purpose of this study is to examine how the swedish politicans Jonas Sjöstedt and Jimmie 

Åkesson are using history in their speeches and what similarities and differences that arise 

between left- and right-politicans. The empirical material for this study consists six different 

speaches for each politician and their use of history has been written down. This material has 

later been analyzed by help from Klas-Göran Karlsson's theory about how history can be 

used. The main results are that there are both similarities and differences in their way of using 

history. They are both using history as a way of legitimize their ideological opinions, but with 

different approaches. Sjöstedt is primarliy using history as a positive reference in relation to 

his political party. Åkesson, on the other hand, are primarily referring to the history in a more 

negative way, which is related to other political parties. The aim of that is to legitimize his 

ideology as a solution of the problems. The results also shows that they sometimes use history 

in similar ways. 
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Inledning och syfte 

Är historia bara någon irrelevant bisak som en gång existerat i det förflutna, eller existerar 

historia som en viktig dimension i samhället, och kanske rentav används i särskilda syften? 

Klas-Göran Karlsson menar att historia är ett direkt nödvändigt instrument i våra liv som 

bidrar till både orientering och sammanhang i samhället.1 Vidare skriver han att historia också 

kan användas som ett medel för att uppnå specifika syften, vilket exempelvis kan ta sig 

uttryck genom att försöka vinna kraft i politiska debatter.2 Om nu historia används i politiska 

debatter som Karlsson belyser, är det därmed också viktigt att bidra med kunskaper över hur 

politiker tillämpar sig av detta. Genom att bidra med en sådan förståelse får nämligen 

medborgare en ökad kunskap om politikers verktyg för att legitimera sin politik, och därmed 

kan denna kunskap även hjälpa dem att ta ställning till dessa. Den här studien syftar till att 

bidra med en sådan förståelse, där studien kommer undersöka hur svenska politiker använder 

sig av historia i en nutida kontext. Det är även en kunskap som är relevant att vara medveten 

om som historielärare. I läroplanen framgår det nämligen i historieämnets syfte att eleverna 

ska utveckla en förståelse kring hur historia används, samt hur olika tolkningar av det 

förflutna präglar synen på nutiden.3 Att som historielärare därmed besitta kunskaper om 

politikers användning av historia blir därför en viktig kunskap för att kunna förbereda sina 

elever på hur historia används i samhället samt präglas av olika tolkningar. 

Eftersom detta är en mindre studie så är den avgränsad till att undersöka Jonas Sjöstedts och 

Jimmie Åkessons historiebruk i deras olika tal i valperioden fram till 2018, där materialet 

specifikt består av sex olika tal för respektive partiledare. Sjöstedts historiebruk kommer att 

undersökas i hans förstamajtal, almedalstal och sommartal under både 2017 samt 2018, och 

gällande Åkesson är det hans vårtal, almedalstal och sommartal under samma två år som 

kommer studeras. Genom att specifikt studera dessa två politikers tal vill studien därmed inte 

bara bidra med en förståelse över hur svenska politiker brukar historia, utan även belysa vilka 

skillnader eller likheter som kan träda fram som centrala i en vänster-respektive 

högerpolitikers sätt att använda historia som verktyg. Studien tar sin utgångspunkt ifrån 

Karlssons historiebrukstypologi som innehåller skilda sätt att använda historia på i olika 

syften.4 En definition över vad en historisk referens är kommer även att tillämpas hämtad 

                                                           
1 Klas-Göran Karlsson (2014), ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv”, i Klas-Göran 

Karlsson & Ulf Zander (red.), Historien är närvarande: Historiedidaktik som teori och tillämpning, s. 13. 
2 Karlsson (2014), s. 70 f. 
3 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, s. 66. 
4 Karlsson (2014), s. 72. 
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ifrån Erik Axelsson.5 Denna definition fungerar som en referensram vid datainsamlingen för 

att avgöra vad i Sjöstedts och Åkessons tal som klassificeras som en form av historisk 

referens. 

Utifrån problemområdet blir syftet således att undersöka Sjöstedts och Åkessons historiebruk 

var för sig, men även att jämföra de emellan. Frågeställningarna som studien utgår ifrån är 

följande: 

- Hur använder sig Jonas Sjöstedt av historiebruk i sina tal? Hur relaterar han det till sitt 

eget parti eller andra partier?  

 

- Hur använder sig Jimmie Åkesson av historiebruk i sina tal? Hur relaterar han det till 

sitt eget parti eller andra partier?  

 

- Vilka likheter respektive skillnader framstår i Jonas Sjöstedts och Jimmie Åkessons 

användning av historiebruk i deras tal? 

Bakgrund 

Efter en utbrytning (eller uteslutning) ifrån dåvarande socialdemokraterna av en 

vänsteropposition år 1917 bildades Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (idag 

vänsterpartiet). Partiet bytte dock namn tidigt 20-tal till Sveriges kommunistiska parti och 

under en längre period stod partiet mycket nära den internationella världskommunistiska 

rörelsen. Efter andra världskriget började dock partiet i högre grad betona fredliga skiften mot 

en socialistisk utveckling, och under 60-talet förespråkade partiet alltmer demokrati samt 

humanistisk frihets- och jämlikhetslära, partiet bytte även namn till vänsterpartiet 

kommunisterna. I slutet av 80-talet och början av 90-talet genomgick partiet en rad 

förändringar varpå partiet bytte namn till vänsterpartiet och skiftade inriktning från en 

traditionell kommunism till en mer generell och allmän vänsterpolitik. Jonas Sjöstedt har varit 

partiledare sedan 2012 och har fortsatt inriktningen mot att vänsterpartiet ska arbeta för att 

alltmer komma bort ifrån partiets kommunistiska förflutna.6 Det nuvarande politiska 

partiprogrammet formulerades år 2004 och fokuserar sina huvudområden på socialism, 

feminism och ekologi.7  

                                                           
5 Erik Axelsson (2006), Historien i politiken: Historieanvändning i norsk och svensk EU-debatt 1990–1994, s. 

48 f. 
6 ”Vänsterpartiet”, i Nationalencyklopedin (NE), 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4nsterpartiet (hämtad 17/4 2019). 
7 ”Vänsterpartiet”, i NE. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4nsterpartiet
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Följande utdrag går att läsa i vänsterpartiets partiprogram: 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av 

arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet 

bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, 

ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart 

samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.8 

För denna studies tidsperiod, så har vänsterpartiet inte varit i regeringsställning, men däremot 

har partiet på många sätt stöttat regeringen (socialdemokraterna och miljöpartiet) samt 

samarbetat med dem i bland annat budgetfrågor.9 

Sverigedemokraterna är som parti betydligt yngre än vänsterpartiet. Partiet bildades år 1988 

med det främsta huvudsyftet att bilda ett nationalistiskt motstånd gentemot invandringen. Vid 

starten av partiet hade flera deltagare ett förflutet i diverse nynazistiska vitmaktrörelser samt 

nynazistiska organisationer. Under mitten av 90-talet började sverigedemokraterna att 

genomföra en del förändringar varpå kopplingarna till vitmaktrörelsen och nynazismen 

försökte elimineras. De starkaste politiska argumenten baserades nu främst på att 

invandringen till Sverige var alltför dyr samt att kulturkrockar orsakar dilemman för 

samhället. I början av 2000-talet beskrev partiet sig själva som demokratiska nationalistister 

med huvudsakliga utgångspunkter i social rättvisa och värdekonservatism. Partiet fortsatte på 

den inslagna vägen där de försökte avlägsna all den rasism och främlingsfientlighet som 

partiet hade förknippats med. Jimmie Åkesson blev vald som partiledare år 2005 och i valet 

2010 blev partiet för första gången ett riksdagsparti efter ett valresultat på 5,7%.10 

Det rådande partiprogrammet tog form år 2011, och i detta program beskriver de sig själva 

som ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn.11 I inledningen i 

partiprogrammet framgår följande: 

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar 

värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste 

verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet 

att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella 

                                                           
8 Vänsterpartiet, Partiprogram, Antaget av Vänsterpartiets 35:e kongress, 19–22 februari 2004. Rev. av 

Vänsterpartiets 41: a kongress, 5–8 maj 2016, s. 5, 

https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2017/06/Partiprogram_V-1jun2017.pdf (hämtad 19/4 2019). 
9 ”Vänsterpartiet”, i NE. 
10 ”Sverigedemokraterna är ett politiskt parti i Sverige.”, i Nationalencyklopedin (NE), 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sverigedemokraterna (hämtad 17/4 2019). 
11 ”Sverigedemokraterna är ett politiskt parti i Sverige.”, i NE. 

https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2017/06/Partiprogram_V-1jun2017.pdf
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sverigedemokraterna
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identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och 

demokratiska utveckling.12 

I den aktuella valperioden för studien var sverigedemokraterna isolerade på det sättet att 

övriga riksdagspartier undvek samarbete med dem, därmed agerade partiet också i 

oppositionsläge. I regeringsförhandlingarna efter valet 2014 röstade sverigedemokraterna på 

alliansens budget istället för socialdemokraternas och miljöpartiets som slutligen bildade 

regering. Detta orsakade en regeringskris som efter en överenskommelse mellan regeringen 

och alliansen kunde lösas.13 

Forskningsläge 

Det finns ett antal olika studier om hur historia har använts i samhällen samt på den politiska 

arenan. En forskning som undersökt svenskt politiskt-historiebruk under hela 1900-talet är 

Åsa Linderborg som studerat hur socialdemokratin använde sig av historia samt vilken roll 

den spelade under perioden 1892–2000.14 Linderborg kommer bland annat fram till att 

socialdemokraterna använt sig av historia som ett verktyg för att locka med sig arbetarklassen 

samt deras partimedlemmar. Resultatet visar även hur socialdemokraternas samt 

borgerlighetens användning av historia har påverkat varandra, till exempel har 

socialdemokratin försökt uppnå hegemoni för sin historieskrivning, men har snarare 

påverkats av det borgerliga hegemoniska underlaget. Något som exempelvis tagit sig uttryck 

genom socialdemokratins historieanvändning gällande näringsliv där ägandestrukturen inte 

belyst som något negativt. Resultatet visar även att borgerligheten insåg att arbetarklassen 

samt arbetarrörelsen hade ett starkt politiskt inflytande, varpå utfallet blev att de hyllat 

socialdemokratins ansvarstagande i det förflutna, även fast man samtidigt också kritiserat den 

radikala arbetarrörelsens historia.15  

Niklas Ammert bidrar också till kunskaper om hur svenska politiker använt sig av historia. 

Han har analyserat hur historia tillämpades i partiledares debattartiklar i Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet, specifikt avgränsad till perioden 14 juni till 14 september 2014.16 Totalt 

studerade han 30-debattartiklar varav resultatet visar att 23 av dessa innehöll någon form av 

                                                           
12 Sverigedemokraterna, Sverigedemokraternas principprogram 2011, Antaget av Landsdagarna 2011, s. 3, 

https://sd.se/wp-content/uploads/2013/08/principprogrammet2014_webb.pdf (hämtad 20/4 2019). 
13 ”Sverigedemokraterna är ett politiskt parti i Sverige.”, i NE. 
14 Åsa Linderborg (2001), Socialdemokraterna skriver historia: Historieskrivning som ideologisk maktresurs 

1892–2000, s. 44 f. 
15 Linderborg (2001), s. 438 f. 
16 Niklas Ammert (2015), ”Vinner man val med hjälp av historia? Nedslag i den svenska debatten inför 

riksdagsvalet 2014”, HumaNetten nr 34 2015, s. 7. 

https://sd.se/wp-content/uploads/2013/08/principprogrammet2014_webb.pdf
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historieanvändning. Alliansen var de som främst tillämpade sig av historia och stod bakom 

cirka femtio procent av dessa 23 debattartiklar, rödgröna stod bakom några färre och 

sverigedemokraterna samt feministiskt initiativ stod enbart för några få. Mest frekvent 

användes historiska referenser som var förhållandevis nära nutiden och tillhörde främst det 

senaste decenniet, men även referenser till tidigare decennier förekom. Ammert kunde även 

belysa ett mönster där regeringspartierna (i detta fall alliansen) i högre grad tillämpade sig av 

en positiv historia, medan oppositionspartierna snarare belyste historia i mer negativa 

termer.17  

Ett annat bidrag till svenska politikers historieanvändning bidrar Erik Axelsson med som har 

analyserat hur historia tillämpades vid svensk och norsk EU debatt 1990 – 1994.18 Detta har 

han analyserat genom en analys av ett brett källmaterial bestående av bland annat 

debattartiklar, tidskrifter, debattskrifter, parlamentarisk debatt, tv-debatt samt valaffischer.19 I 

sitt resultat kommer Axelsson bland annat fram till att historiska referenser används vid 

politiska debatter men på olika sätt. I Sverige baserades de historiska referenserna främst 

utifrån samarbeten i det förflutna, där nej-sidan till EU betonade negativa konsekvenser av 

internationella samarbeten som exempelvis kolonialism och imperialism. Ja-sidan använde 

sig istället av historia genom att betona positiva fredliga samarbeten som existerat i det 

förflutna. En skillnad mellan norska och svenska politiker var att debatten i Norge i högre 

grad hänvisade till mer exakta årtal där svensk debatt istället fokuserade på mer specifika 

begrepp som exempelvis folkhemmet eller demokrati.20 Sverigedemokraterna var under 

denna tid ännu inte ett etablerat riksdagsparti och Axelsson har därmed inte studerat dem. 

Gällande vänstersympatisörers användning av historia visar resultat att de främst hänvisade 

till ett negativt förflutet relaterat till internationella samarbeten och dess odemokratiska 

system, där de betonade att Sverige har en historia av en bättre fungerade demokrati.21 

Att politiker använder sig av historia ska dock inte ses som något unikt för svensk politik. 

Anna Clark har studerat politikers historieanvändning i Australien och uppmärksammar att 

tillämpningen tar sig i uttryck på många olika sätt, men har använts allt intensivare under den 

senaste 20–30 års perioden. Hennes resultat visar bland annat att politikernas olika 

                                                           
17 Ammert (2015), s. 8 ff. 
18 Axelsson (2006), s. 13 f. 
19 Axelsson (2006), s. 39 ff. 
20 Axelsson (2006), s. 305 ff. 
21 Axelsson (2006), s. 309 f. 
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tillämpningar av historia får genomslag och bildar kontroverser i såväl media, offentliga 

debatter samt politiska debatter.22 Användningen av historia fungerar därmed som ett 

kraftfullt verktyg för politiker, som inte är sena med att använda historiska referenser i syfte 

att legitimera sina värderingar eller övertygelser.23  

Varken Linderborg, Ammert, Axelsson eller Clark har ett resultat som specifikt undersökt 

vänsterpartiet eller sverigedemokraternas användning av historia. Visserligen belyser Ammert 

i viss grad hur rödgröna samt sverigedemokraterna tillämpat sig av historia, och Axelsson har 

ett resultat som visar hur vänstersympatisörer hänvisade till historia i samband med EU-

debatten. Det är dock ingen av dessa undersökningar som utförligt fokuserat på 

vänsterpolitikers eller sverigedemokraters historiebruk och således innehåller de inte ett 

massivt kunskapsinnehåll gällande detta. Trots det är dessa forskningsinsatser relevanta att 

belysa i forskningsläget för denna studie då de bidrar med en kunskap om hur politiker använt 

sig av historia, både i Sverige och internationellt. Denna studie kan därmed bygga vidare på 

denna kunskap genom att undersöka hur Sjöstedt och Åkesson använder sig av historia i en 

annan kontext. Studien bidrar därmed med en kunskap som med avstamp i denna tidigare 

forskning kan undersöka hur en vänsterpolitiker respektive högerpolitiker använder sig av 

historia i sina tal inför valet 2018. Studien undersöker därmed politikers användning av 

historia i en annan kontext, men bidrar även med en fördjupad kunskap om hur en höger-

respektive vänsterpolitiker använder sig av historia. 

Det finns dock även forskning som belyser hur vänster-respektive högersympatisörer i 

Sverige har använt sig av historia. En sådan forskning står Roger Johansson för som 

undersökt hur ådalshändelsen 1931 har använts och tolkats på olika sätt.24 Detta analyserar 

Johansson utifrån ett stort källmaterial som bland annat består av ådalskommissionen, LO och 

SAP ådalskommission, press samt riksdagsdebatter.25 Johansson undersöker hur denna 

historiska händelse har använts i många olika sammanhang, men det som för studien är 

särskilt intressant är att han belyser ett resultat över hur ådalshändelsen har tolkats samt 

använts på olika sätt utifrån skilda politiska tillhörigheter.26  

                                                           
22 Anna Clark (2010), ”Politicans using history”, Australian Journal of Politics & History Vol 56(1) 2010, s. 120 

f. 
23 Clark (2010), s. 128. 
24 Roger Johansson (2001), Kampen om historien: Ådalen 1931: Sociala konflikter, historiemedvetande och 

historiebruk 1931–2000, s. 29. 
25 Johansson (2001), s. 56 ff. 
26 Johansson (2001), s. 446 f. 
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I en ’’Per Albinsk’’ tolkning (socialdemokratisk partiordförande) så uppstod händelsen som 

en följd av en kommunistisk uppvigling som föddes utifrån ett borgerligt miserabelt agerande. 

Högerpolitikernas tolkning av händelsen håller kommunisterna som ansvariga och menade att 

de hade hotat samhället med våld. Den socialdemokratiska vänsterns samt kommunisternas 

tolkningar var att händelsen uppstod som en konsekvens av högerns strävan att förgöra 

arbetarrörelsen.27 Vidare visar Johansson att de olika tolkningarna av händelsen har fortsatt 

tillämpas samt ständigt påverkats av den nutida kontexten, till exempel dominerade Per 

Albinsk syn på händelsen 1940–1970, men vid slutet av 60-talet började denna version av 

händelsen utmanas ifrån vänsterhåll. Denna utmaning uppstod som en reaktion då vänstern 

ansåg att socialdemokraterna hade glömt bort hur folkhemmet hade fötts, vilket de menade 

var genom ådalshändelsens kamp mot högern, och nu poängterade man att samma 

mobilisering återigen krävdes. Ett annat exempel när tolkningarna och bruken av händelsen 

präglats av sin nutida kontext var när en borgerlig regering tillträdde i mitten av 70-talet. Som 

en reaktion mot detta började socialdemokratin skuldbelägga den borgerliga regeringen, varpå 

de menade att de hade orsakat ådalshändelsen, samt att de nu var på väg att orsaka ännu en 

sådan händelse.28  

Eftersom sverigedemokraterna etablerades som ett riksdagsparti först 2010, och Johanssons 

avhandling publicerades år 2001, så faller det sig naturligt att sverigedemokraternas 

användning av ådalshändelsen inte analyserats i särskilt hög grad. Dock bidrar Johansson med 

ett resultat som belyser hur högerpartierna tolkade händelsen, vilket är ett resultat som ändå 

påvisar hur högern på den ideologiska skalan tolkat samt använt sig av historia. Avhandlingen 

ger därmed en kunskap som både belyser hur vänster-och högerpolitiker tolkat samt använt 

sig av en historisk händelse. Således kan denna studie bygga vidare på denna kunskap genom 

att undersöka hur politikerna tillhörande vänster-respektive högerskalan (Sjöstedt och 

Åkesson) använder sig av historia i en samtidshistorisk kontext. Med stöd i Johanssons 

forskning, kan därmed denna studie undersöka om samma likheter eller skillnader mellan 

vänster-respektive högerpolitikers sätt att använda historia även är ett faktum i en nutida 

kontext. 

Som komplement för att sverigedemokraternas användning av historia inte studerats i särskilt 

hög grad i ovanstående forskningar så bidrar Christian Norocel med ett relevant resultat. 

Norocel har studerat hur sverigedemokraterna använt sig av begreppet folkhemmet för att 

                                                           
27 Johansson (2001), s. 451 f. 
28 Johansson (2001), s. 449 f. 
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legitimera en ’’välfärdschauvinism’’, vilket han undersökt genom en politisk diskursanalys av 

valmanifest, partiprogram samt partiledda policyförslag under perioden 2010–2014.29 I 

resultatet framgår bland annat att partiet tillämpar sig av folkhemmet för att nostalgiskt 

framhäva den svenska välfärden i det förflutna som nationens grundpelare för demokratin, där 

trygghet i form av familjevård, fri utbildning, lag och ordning samt hälsovård inkluderas. 

Denna välfärd menar de dock idag har försämrats genom ett dåligt styre av nationen samt en 

oansvarig invandringspolitik. Därmed används folkhemmet också i ett jämförande perspektiv, 

där de menar att välfärden försämrats, men att sverigedemokraterna ska och kan bygga upp 

folkhemmet genom att återigen öka tryggheten samt den nationella identiteten. Utifrån detta 

prioriterar de nationen och menar att Sverige ska hjälpa människor och länder i kris, men först 

och främst ska prioriteringen riktas mot nationens välbefinnande. Ett sätt för att genomföra 

detta är att återinföra den assimileringspolitik som de menar existerade vid folkhemmets 

gyllene tid, vilket idag bland annat skulle innebära att alla medborgare ska anpassa sig till den 

svenska kulturen. Här framträder även kristendomen som en viktig del i nationens historia och 

kultur, samt även som en del av folkhemmet.30 

Utifrån detta resultat är det påtagligt hur folkhemmet som begrepp används av 

sverigedemokraterna med historisk anknytning. Begreppet fungerar som ett sätt att påtala hur 

ett tryggt Sverige i relation till välfärd och välstånd existerade i det förflutna, men som nu har 

försämrats vilket sverigedemokraterna menar att de återigen kan återskapa. Norocels syfte var 

inte att undersöka sverigedemokraternas historieanvändning, men likväl genom att studera 

begreppet folkhemmet kom han fram till ett resultat som belyser hur sverigedemokraterna 

faktiskt har brukat historia. Genom att denna studie specifikt studerar Åkessons användning 

av historia, så kan en vidare förståelse utifrån Norocels kunskapsbidrag utvecklas gällande 

hur sverigedemokraterna använder historia. 

Det finns även tidigare forskningar som använt samma teoretiska ramverk som denna studie 

kommer tillämpa sig av och som därför också är relevanta att redogöra för. Ulf Zander och 

Klas-Göran Karlsson står för en varsin sådan avhandling, där Zander har analyserat hur 

historia i Sverige har brukats samt debatterats under en hundraårsperiod 1900-till 2000-

talet.31 Karlsson har undersökt hur historia brukades i Sovjetunionen (samt staterna efter 

                                                           
29 Christian Ov Norocel (2016), ”Populist radical right protectors of the folkhem: Welfare chauvinism in 

Sweden”, Critical social policy Vol 36(3) 2016, s. 371 ff. 
30 Norocel (2016), s. 379 ff. 
31 Ulf Zander (2001), Fornstora dagar, moderna tider: Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte 

till sekelskifte, s. 20. 
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sovjetunionens fall) under åren 1985 till 1995.32 Båda bidrar med ett resultat som är intressant 

då denna studie kan ta stöd i hur dessa två olika samhällen använt sig av historia och således 

bygga vidare på denna kunskap. Det som dock är mest relevant ifrån dessa avhandlingar i 

relation till denna studie är att de använt sig av samma teoretiska utgångspunkt, nämligen 

historiebrukstypologin. Således bidrar dessa två avhandlingar med en kunskap om hur 

historiebrukstypologin har använts framgångsrikt. Det ska dock nämnas att både Zander och 

Karlsson tillämpar en äldre version av historiebrukstypologin än vad denna studie kommer 

använda sig av, där de inte använt sig av det politisk-pedagogiska historiebruket som denna 

studie tillämpar.  

Zander belyser genom sin avhandling ett resultat som på ett sätt liknar det Johansson kom 

fram till, nämligen att kontexten påverkar hur historia används. Ett exempel på detta är att 

nationens förflutna användes flitigt för en nationalistisk historieanvändning i början av 1900-

talet. Efter andra världskriget eliminerades dock denna form av historieanvändning till att 

snarare belysa demokratiska processer, där bland annat minoritetsgrupper fick sin historia 

förmedlad.33 Utifrån typologin med de olika kategorierna av historiebruk belyser Zander 

bland annat att den nationalistiska historieanvändningen i början av 1900-talet i hög grad 

tillämpade en form av ideologiskt historiebruk, vilket innebär att historiebruket syftar till att 

mobilisera eller legitimera en viss ståndpunkt. Men även det vetenskapliga historiebruket 

tillämpades, det grundar sig i att utreda samt förmedla ett förflutet, och detta hängde ihop 

med att yrkeshistorikerna främst fokuserade på den egna nationen. Även ett existentiellt 

historiebruk tog sig uttryck i Zanders material, som handlar om att individer bildar en viss 

mening och orientering genom att det förflutna bildar ett gemensamt sammanhang, som i 

detta fall bildades genom nationens historia.34 Dessa former av historiebruk ändrades dock 

när demokratin alltmer legitimerades under 1930-talet, men även då präglades historiebruket 

främst av det ideologiska, men denna gång i form av att försöka legitimera en särskild svensk 

gemenskap varpå ett demokratiskt samförstånd kunde skapas. När andra världskriget tog slut 

användes detta historiebruk i något lägre grad, varpå det går att belysa en form av icke-bruk 

av historia, vilket har samma motiv som det ideologiska historiebruket men strategin är 

istället att inte belysa det förflutna utan snarare fokusera på nuet eller framtiden. En annan 

form av historiebruk användes nu också, nämligen det moraliska, som grundar sig i att ett 

                                                           
32 Klas-Göran Karlsson (1999), Historia som vapen: Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985–1995, s. 

13. 
33 Zander (2001), s. 561 f. 
34 Zander (2001), s. 468. 
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visst förflutet förmedlas som en kritik mot den totalitära staten som man menar har 

undangömt specifika historiska berättelser. Detta historiebruk användes främst som en kritik 

mot det ideologiska historiebruket då man menade att Sverige hade undanhållit vissa 

gruppers historia som bland annat blivit utsatta för olika former av övergrepp.35  

Karlsson kommer bland annat fram till att under stalinismen så dominerade ett ideologiskt 

historiebruk som syftade till att legitimera sovjet-ideologin. Under Gorbatjovs styre blev 

sovjetunionen alltmer ifrågasatt, i detta missnöje framträdde ett moraliskt historiebruk från 

befolkningen som syftade till en kritik mot kommunismens övergrepp mot medborgarna i det 

förflutna. När sedan Sovjetunionen föll samman så tar sig ett existentiellt historiebruk form 

med syftet att befolkningen försökte finna förankring i det gemensamma minnet som 

existerade i de forna krigen och dess offer.36 Detta var några exempel från Karlssons resultat 

som visar på hur historia har använts utifrån historiebrukstypologin samt ändrats i samklang 

med samhällsförändringar. Därmed visar Karlssons resultat samma tendenser som Johansson 

och Zander, nämligen att historiebruk förändras utifrån samhällskontexten och dess 

utveckling. 

Sammanfattningsvis belyser forskningsläget att politiker använder sig av historia i olika 

kontexter som ett verktyg för att mobilisera och legitimera deras politiska ståndpunkter. 

Forskningen visar även att skilda politiska ideologier tolkar samt använder sig av historia på 

olika sätt. Denna studie kan därmed bygga vidare på detta forskningsläge, eftersom den 

studerar hur politiker använder sig av historia i en samtidshistorisk kontext. Genom att 

studera Åkessons och Sjöstedts historiebruk i deras tal, bidrar studien också med en kunskap 

om hur en vänster respektive högerpolitiker använder sig av historia i Sverige. Studiens 

resultat över hur historia används kan därmed även ställas i relation till det tidigare 

forskningsläget, genom att belysa både likheter eller skillnader i sätten som historia används. 

Slutligen visar även forskningsläget hur Karlssons olika former av historiebruk har använts i 

olika samhällen. Studien kan således bygga vidare på denna kunskap, eftersom den analyserar 

deras tal utifrån Karlssons historiebrukstypologi. Studiens resultat över hur historiebruken tar 

sig i uttryck kan därför sättas in i ett sammanhang genom att ställas i relation till hur 

forskningsläget belyser att historiebruken använts i en annan kontext. 

                                                           
35 Zander (2001), s. 468 ff. 
36 Karlsson (1999), s. 278 ff. 



11 
 

Teoretisk utgångspunkt 

För att analysera hur Jimmie Åkesson och Jonas Sjöstedt använder sig av historia så tillämpas 

Klas-Göran Karlssons historiebrukstypologi som den teoretiska infallsvinkeln. 

Historiebrukstypologin är en indelning av sex olika sätt som historia kan brukas på och kan 

därmed fungera som ett analysverktyg för att synliggöra hur historia används.37 Teorin lämpar 

sig därför också väl som teoretisk utgångspunkt eftersom syftet för studien är att analysera hur 

historia används i politikers tal. Genom teorin kan därmed studien inte bara belysa att de 

refererar till en viss historia, utan även kategorisera in detta i en kontext och skapa en 

förståelse för hur samt på vilka olika sätt de använder sig av historia. De olika sätten att bruka 

historia framställer Karlsson i följande tabell. 

Tabell 1. Karlssons historiebrukstypologi. 

Behov Bruk Brukare Funktion 

Upptäcka, rekonstruera Vetenskapligt Historiker, historielärare Verifiering, tolkning 

Minnas Existentiellt Alla Orientering, förankring 

Återupptäcka Moraliskt Välutbildade, engagerade 

skikt  

Rehabilitering, restaurering 

Uppfinna, konstruera, 

övertyga 

Ideologiskt Intellektuella, politiska 

eliter 

Legitimering, 

rationalisering 

Glömma, fördölja Icke-bruk Intellektuella, politiska 

eliter 

Legitimering, 

rationalisering 

Illustrera, offentliggöra, 

debattera 

Politisk-pedagogiskt Politiker, pedagoger Instrumentalisering, 

politisering 

Källa: Karlsson (2014), s. 72. 

Tabellen innehåller sex olika sätt att bruka historia på, för denna uppsats är det dock enbart 

fem som är relevanta. Det vetenskapliga historiebruket skiljer sig nämligen en hel del i 

jämförelse med de andra bruken då den i hög grad är inriktad mot vetenskapssamhället, som 

Karlsson själv skriver: 

Det vetenskapliga historiebruket anses kräva exklusiva professionella kunskaper och färdigheter 

av sina utövare, vilket sällan gäller de övriga. Vetenskapens analytiskkritiskt tolkande funktion 

är inåtvänd, mot vetenskapssamhället och dess inre logik, medan övriga bruk är utåtriktade, mot 

det bredare samhället.38  

Eftersom denna studie kommer att behandla politikers användning av historia, så är det ett 

bruk riktat mot det bredare samhället och inte mot vetenskapssamhället som kommer 

                                                           
37 Karlsson (2014), s. 70 ff. 
38 Karlsson (2014), s. 78. 
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analyseras. Inte heller besitter politiker en professionell kunskap i historia, och därför är också 

det vetenskapliga historiebruket irrelevant för denna studie. Därmed kommer detta bruk inte 

att tillämpas som teoretisk utgångspunkt, det innebär alltså att det är de övriga fem sätten att 

bruka historia på som studien kommer tillämpa sig av. 

Det existentiella bruket av historia handlar om att genom historia orientera sig eller bilda 

förankring genom att knyta an till en gemenskap. Med ett gemensamt förflutet kan både olika 

identiteter samt kulturella homogeniseringar legitimeras, därför står också detta sätt att bruka 

historia på nära gemensamma minnen samt erfarenheter.39  

Det moraliska bruket av historia används för att belysa en orättvisa i det förflutna, oftast tar 

det sig i uttryck genom att brukaren pekar på en särskild grupp som hen menar på något sätt 

behandlats felaktigt. På detta sätt riktas ofta detta historiebruk som en kritik gentemot en 

styrande regi som framställs som ansvariga för denna orättvisa behandling. I Sverige har 

exempelvis detta historiebruk tagit sig uttryck genom upplysningar om diskrimineringar i det 

förflutna gentemot romer.40  

Det ideologiska bruket av historia syftar till att genom det förflutna framställa ett 

meningssammanhang med målet att legitimera en särskild maktposition utifrån en viss 

ideologisk ståndpunkt. De stora politiska ideologierna kan bland annat knytas samman till 

detta bruk, exempelvis genom att utifrån ideologins värdegrund förklara och legitimera dess 

historia eller belysa motståndare som utgjort hinder på vägen till idealsamhället. Icke-bruk av 

historia är en form av ideologiskt historiebruk innehållande samma syfte, skillnaden är dock 

att det förflutna som kan skada den ideologiska utgångspunkten undanhålles och medvetet 

ignoreras. Det kan även röra sig om att använda lögner för att undanhålla en specifik historia, 

men det kan också vara mindre dramatiskt genom att helt enkelt fokusera på nutiden eller 

framtiden.41 

Det politisk-pedagogiska bruket av historia är mer av ett jämförande historiebruk, där det 

förflutna jämförs med nutida samhället i syftet att legitimera politiska ståndpunkter. Ofta 

utgår jämförelserna främst från likheterna, det kan till exempel handla om att likställa 

konkurrerande politiska krafter med historiskt negativt laddade händelser. I denna form av 

historiebruk ingår även en pedagogisk dimension, vilket handlar om att jämföra en förenklad 

                                                           
39 Karlsson (2014), s. 73. 
40 Karlsson (2014), s. 73 f. 
41 Karlsson (2014), s. 74 f. 
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förklaring mellan dåtid och nutid med målet att lära ut en förenklad likhet eller skillnad i ett 

visst syfte.42 

Utifrån beskrivningen av historiebrukstypologin så kommer den att appliceras i analysarbetet 

genom att undersöka hur de olika historiebruken används i Sjöstedts och Åkessons tal. Detta 

genom att kategorisera in deras historiska referenser utifrån dessa olika historiebruk, vilket 

handlar om att tolka deras syfte med en viss historisk referens för att således avgöra vilken 

form av historiebruk de använder sig av. När de hänvisar till historia i deras tal så genomförs 

alltså en tolkning över vilket historiebruk som utifrån Karlssons historiebrukstypologi 

tillämpas. På det sättet bidrar teorin till att bringa en förståelse över hur Åkesson och Sjöstedt 

använder sig av historia. Dessa olika historiebruk ska dock inte förstås som några helt 

separata sätt att använda historia på, utan kan även överlappa varandra och brukas 

gemensamt.43 För denna studie kan det innebära en utmaning i form av att det kan försvåra 

synliggörandet av hur de olika historiebruken tar sig uttryck. Karlsson skriver även att några 

av historiebruken inte är helt enkla att studera, till exempel belyser Karlsson att icke-bruk 

eller existentiellt bruk kan vara svåra att synliggöra.44 Detta är definitivt något att ha i 

beaktning vid studiens analys, det vill säga att reflektera om de olika bruken precist går att 

urskilja i talen. I denna utmaning ligger dock även en inneboende möjlighet. Karlsson belyser 

nämligen att sambanden mellan olika historiebruk kan vara extra intressanta att studera, 

eftersom de också kan säga något om konkurrensen mellan vilken historia som nyttjas.45 

Genom att applicera teorin på Åkessons och Sjöstedts historiebruk kan därmed inte bara en 

analys genomföras över deras skilda sätt att bruka historia på, utan även hur dessa faktiskt 

samspelar med och överlappar varandra.  

Metod 
Källmaterial och dess avgränsningar 

Fram till valet 2018 har Åkesson och Sjöstedt hållit en stor mängd tal och att studera alla blir 

alltför omfattande. Därför avgränsas studien till ett material bestående av sex olika tal för 

respektive partiledare. Urvalet för Jonas Sjöstedt är hans förstamajtal, almedalstal och 

sommartal under både 2017 och 2018. Det är alltså tre olika tal som Sjöstedt håller varje år, 

men som i denna studie kommer undersökas för både 2017 och 2018. Samma form av urval 

                                                           
42 Karlsson (2014), s. 75 f. 
43 Karlsson (2014), s. 78. 
44 Karlsson (2014), s 73 ff. 
45 Karlsson (2014), s. 78. 
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gäller även för Åkesson där hans vårtal, almedalstal och sommartal under 2017 och 2018 

kommer analyseras. Motiveringen till detta urval är att dessa tal arrangeras årligen samt 

lockar många åskådare och får stor medial uppmärksamhet. Därför anses talen också vara 

extra relevanta att studera hur de använder sig av historia i legitimeringen av deras ideologi 

och politik, eftersom talen är betydelsefulla för båda partiledarna. En annan motivering till 

urvalet är att talen motsvarar varandra på ett sådant sätt att Åkesson och Sjöstedt hållit talen i 

liknande kontexter. Åkessons vårtal respektive Sjöstedts förstamajtal har hållits i maj månad, 

almedalstalen har hållits under samma vecka i juli månad, och bägges sommartal har hållits i 

slutet av augusti eller i början av september. Talen har ägt rum inför en publik som till största 

del sympatiserar med partiet samt har direktsänts på antingen tv, nyhetssajter eller på sociala 

medier. Eftersom ett syfte med studien är att jämföra deras användning av historia så är det 

därför också relevant att talen på någorlunda sätt motsvarar varandra. Därför har exempelvis 

inte Sjöstedts tal på vänsterpartiets hundraårsdag analyserats eftersom det talet äger rum i en 

unik kontext, varpå Åkesson inte hållit tal i en motsvarande kontext.  

Något som dock bör diskuteras är den kontext Sjöstedts olika förstamajtal hållits i. Förstamaj 

är en dag förknippad med arbetarrörelsens internationella högtidsdag, vilket således innebär 

att det för denna dag existerar en särskild historisk kontext kopplad till vänsterpartiets 

ideologi. Därmed bör det uppmärksammas att dessa tal kan innehålla en kontext som inte 

motsvarar Åkessons olika tal. Men även om förstamajtalen i viss mån innehåller en annan 

kontext så ska det betonas att mycket trots allt påminner om den kontext Åkesson håller sina 

tal i. De har hållits vid ungefär samma tid, inför mestadels partisympatiserande åhörare samt 

direktsänts i diverse medier. Även om det alltså i viss mån existerar en annan kontext så 

innebär det således inte helt skilda förutsättningar, och dessutom är Sjöstedts förstamajtal bara 

några av flera tal som studeras.  

Datainsamling 

För att undersöka deras användning av historia så måste först en datainsamling genomföras 

för att få fram ett material som sedan kan analyseras. Materialet samlas in genom att studera 

talen digitalt och det enda som genomförs i detta skede är att notera samt ordagrant skriva ner 

när partiledarna använder sig av historia för att göra politiska poänger. Efter denna 

datainsamling finns således Sjöstedts och Åkessons användning av historia nedskrivet i text, 

som sedan kan analyseras för att besvara studiens frågeställningar.  
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För att genomföra denna datainsamling måste det dock finns en tydlighet gällande vad i talen 

som anses vara en form av historieanvändning, och därför kommer en definition över vad en 

historisk referens är att tillämpas. Genom att tillämpa definitionen blir det därmed inte bara en 

subjektiv tolkning som avgör vad som är en användning av historia vid datainsamlingen, 

eftersom definitionen skapar en referensram att förhålla sig till. Definitionen är hämtad ifrån 

metodavsnittet i Erik Axelssons avhandling som också behandlades i det tidigare 

forskningsläget.46 Anledningen till att just denna definition tillämpas har två centrala 

anledningar. För det första så analyserade Axelsson, likt denna studie, politikers historiebruk, 

vilket innebär att definitionen därför också är väl lämpad att studera hur politiker använder sig 

av historia. Den andra anledningen är att Axelsson genomförde sin avhandling med ett lyckat 

resultat, och därför kan definitionen också anses vara beprövad. 

Axelsson belyser att en vanlig definition är att allt som inte är nutid eller framtid helt enkelt är 

historia. En sådan definition menar dock Axelsson är problematisk när politikers användning 

av historia ska studeras. Det beror på att politiker tämligen ofta tenderar att referera till en 

dåtid, men som fortfarande är en del av samtiden snarare än att tillhöra det förflutna. Det är 

till exempel vanligt att politiker refererar till ett tidigare inlägg gällande den samtida debatten, 

således refererar politiker till en dåtid men gällande en samtida debatt, och det bör därför inte 

heller klassificeras som en historisk referens. Inte heller menar han att tiden bör bestämma 

vad som är en historisk referens. Eftersom det snarare är företeelsen i sig som är avgörande 

och inte tiden, där vissa företeelser ganska direkt kan anses tillhöra historia, medan andra 

under längre tid fortfarande är samtida. Vad som är en referens som tillhör det förflutna eller 

fortfarande är en del av samtiden menar Axelsson blir en subjektiv bedömning, vilket avgörs 

utifrån referensen av det förflutna i relation till det sammanhang som referensen används i. 

Vidare beskriver han att enligt denna definition tillämpas historieanvändning när en referens 

utifrån det samtida ämnet jämförs eller tolkas utifrån något i det förflutna, eller att det 

hänvisas till historia som totalitet. Med det sistnämnda menas att något relateras som ett 

historiskt sammanhang, till exempel genom att benämna något som historiskt.47 

I förhållande till Åkessons och Sjöstedts tal så innebär denna definition att det som kommer 

klassificeras vara en historisk referens, är när de tolkar eller jämför något utifrån det förflutna, 

alternativt att de relaterar till historia i sin helhet. Vad som anses vara ett förflutet är alltså 

sådant som inte tolkas tillhöra det samtida ämnet som referensen uppstår i. Ett konkret 

                                                           
46 Axelsson (2006), s. 48 f. 
47 Axelsson (2006), s. 48 f. 
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exempel på detta är om de talar om en politisk fråga, och refererar till vad en annan nutida 

riksdagspolitiker tidigare sagt gällande samma debatt. Denna referens kommer således tolkas 

vara en del av det samtida ämnet och därmed inte vara en del av det förflutna. Om denna 

politiska fråga däremot ställs mot vad en politiker på 1970-talet hade för åsikter gällande 

frågan, så framställs detta sannolikt inte som en del av samtiden, utan snarare som en del av 

det förflutna för att jämföra eller tolka gentemot den samtida politiska frågan. En utmaning 

med datainsamlingen och tillämpningen av definitionen är den subjektiva tolkningen som 

avgör om en referens är en del av det samtida ämnet eller tillhör det förflutna. För att denna 

tolkning inte ska felbedömas är det därför av stor vikt att talen studeras noggrant för att bilda 

en fördjupad förståelse om vad de faktiskt refererar till. Genom det kan således ett material 

samlas in över Sjöstedts och Åkessons användning av historia som sedan kan analyseras.  

Kvalitativ textanalys 

När deras användning av historia har studerats utifrån definitionen så tillämpas en kvalitativ 

textanalys för att analysera detta material med målet att besvara studiens syfte. Pär Widén 

menar att en kvalitativ textanalys bland annat kan tillämpas i syftet att studera hur olika 

politiska åsikter tar form i samhällsdebatter.48 Utifrån det kan vi således slå fast att 

analysmetoden lämpar sig väl för att besvara syftet för denna studie, eftersom studien 

undersöker hur två partiledare använder sig av historia. Widén skriver även att: 

Textanalys handlar med andra ord om att välja ut och förhålla sig till olika typer av texter och- 

deras innehåll och skapa kunskap om texternas innebörder utifrån ett väl avgränsat 

undersökningsproblem.49 

För denna studie är det avgränsade undersökningsproblemet Åkessons och Sjöstedts olika sätt 

att använda historia i sina tal, och texten som djupgående analyseras för att besvara 

problemområdet är deras historiebruk i talen som i ett tidigare skede alltså har skrivits ner. 

Genom att studera textmaterialet utifrån deras användning av historia kan således en 

fördjupad kunskap om dess innehåll bildas för att därmed kunna besvara studiens syfte. 

Vidare skriver Widén att en textanalys handlar om att på djupet studera och analysera texter 

för att därmed synliggöra olika strukturer.50 För studien innebär det att den djupgående 

analysen eftersträvar att synliggöra strukturer gällande hur olika former av historiebruk tar sig 

uttryck. Det är således inte bara enskilda företeelser som är intressanta att studera, utan 

                                                           
48 Pär Widén (2015), ”Kvalitativ textanalys’’, i Andreas Frejes & Robert Thornberg (red.), Handbok i kvalitativ 

analys, s. 176. 
49 Widén (2015), s. 178. 
50 Widén (2015), s. 176 f. 
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snarare att utkristallisera olika teman för att därmed synliggöra strukturer i sätten de använder 

sig av historia. Denna analys tillämpas genom att utgå ifrån studiens frågeställningar i relation 

till historiebruksteorin. Det innebär att Åkessons och Sjöstedts tal först analyseras var för sig, 

och sedan efter det ställs i relation till varandra i en jämförelse. I första steget kategoriseras 

deras användning av historia utifrån historiebrukstypologin, därmed får studien ett resultat 

över vilka olika historiebruk som tar sig i uttryck samt om de eventuellt samverkar. I nästa 

steg sätts detta resultat in i olika teman för att synliggöra strukturer över hur de tillämpar 

dessa olika historiebruk, vilket handlar om att sortera vad de hänvisar till samt hur de relaterar 

det till sitt eget eller andra partier. Efter detta moment existerar nu ett resultat som belyser 

vilka olika former av historiebruk som partiledarna tillämpar samt även hur de använder 

dessa. Detta resultat jämförs sedan mellan partiledarna för att synliggöra likheter respektive 

skillnader i deras sätt att bruka historia. 

Resultat 

Analys av Jimmie Åkessons historiebruk  

I varje tal använder Jimmie Åkesson flertalet historiska referenser, det tar sig uttryck på olika 

sätt men det går att belysa några dominerande former av historiebruk. Främst tillämpar han ett 

ideologiskt historiebruk, vilket framförallt tar sig uttryck genom att han belyser en negativ 

historia relaterat till andra partier där han sedan utifrån det legitimerar sitt eget parti och dess 

ideologi. Nedan följer två konkreta exempel på ett sådant mycket vanligt historiebruk.  

Sverige mår inte bra. Och frågan är hur länge vi ska acceptera detta, hur länge ska vi låta 

vänsterliberalerna montera ner det som människor i vårt land byggt upp i generationer, mitt svar 

är att det räcker nu, det räcker nu. Sverigevänner nu är det stopp, nu har man experimenterat 

färdigt nu har dom förstört tillräckligt, nu tänker vi återupprätta det som dom har ödelagt, nu 

tänker vi återupprätta folkhemmet.51 

 

Låt oss slå fast några saker som jag tror för dom allra flesta människor i stort sett i hela världen 

är självklarheter men som för det vänsterliberala etablissemanget i Sverige är nånting man har 

övergett för längesen, för det första, Sverige är inget allemans-land, låt oss slå fast det. Det 

välstånd som har skapats här över generationer genom slit, genom uppoffringar, genom 

pliktkänsla det är vårt välstånd, och visst, visst kan vi dela med oss av vårt välstånd till dom i till 

exempel den fattigare delen av världen som har det betydligt sämre än vi. Men det ska inte ske 

på bekostnad av vår egen välfärd, det ska inte ske på bekostnad av dom av våra egna som är 

gamla idag och som har byggt upp den här välfärden och det här välståndet [...].52 

 

                                                           
51 Jimmie Åkesson, Almedalstal 2017, min 12, https://www.tv4.se/nyheterna/artiklar/hela-jimmie-

%C3%A5kessons-sd-tal-i-almedalen-595fd31724bc62d48b0112bb (hämtad 17/4 2019). 
52 Jimmie Åkesson, Sommartal 2017, min 10, https://www.youtube.com/watch?v=RSF_mQmV_p8 (hämtad 

18/4 2019). 

https://www.tv4.se/nyheterna/artiklar/hela-jimmie-%C3%A5kessons-sd-tal-i-almedalen-595fd31724bc62d48b0112bb
https://www.tv4.se/nyheterna/artiklar/hela-jimmie-%C3%A5kessons-sd-tal-i-almedalen-595fd31724bc62d48b0112bb
https://www.youtube.com/watch?v=RSF_mQmV_p8
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Åkesson beskriver här en negativ historisk utvecklingsprocess från en välmående till en 

numera haltande nation där han menar att skulden ligger på de övriga riksdagspartierna, som 

han gemensamt kallar för vänsterliberalerna. Lösningen för att stoppa denna negativa 

utvecklingsprocess menar han sedan är sverigedemokraterna som ska återupprätta det som 

numera är nedmonterat, nämligen folkhemmet och en trygg välfärd. Detta är alltså ett mycket 

vanligt sätt som Åkesson använder historia på, det är ett tydligt ideologiskt historiebruk 

eftersom han belyser historiska processer för att legitimera sin ideologi och politik. Han 

återkommer ofta till en negativ utvecklingsprocess relaterat till landets välstånd och välfärd, 

vilket han även relaterar till folkhemmet. Folkhemmet blir i detta sammanhang ofta ett 

begrepp som symboliserar ett vackert förflutet med en nation präglad av välstånd och välfärd 

som befolkningen genom plikt och slit en gång byggde upp, men som nu har nedmonterats 

och behöver byggas upp igen. Genom att han på detta sätt återkommande kritiserar de övriga 

partierna som ansvariga för en sådan negativ utvecklingsprocess, legitimerar Åkesson sin 

socialkonservativa nationalistiska grundsyn. Detta eftersom han framställer sina politiska 

ståndpunkter och ideologi som lösningen på de uppmålade problemen.  

När Åkesson tillämpar denna form av historiebruk refererar han dock inte alltid lika tydligt till 

sitt eget parti, istället riktas användningen av historia ibland främst mot övriga partier. Där 

han i sammanhanget inte så specifikt relaterar det i förhållande till sitt eget parti och dess 

tillhörande ideologi. 

Men ni som har följt politiken här i Stockholm på senare, senare år ni noterar hur miljöpartiet 

ska bygga cykelbanor överallt. [...] Och det ska man göra här borta också, vid Pålsundet, och det 

betyder att man kommer tvingas förändra det här området radikalt från den här vackra naturliga 

strandlinjen till en betongkaj. Det är självklart så att vi motsätter inte oss att man måste göra 

förändringar, det är ganska självklart i en stad som växer, men allt som är gammalt ska inte bara 

rivas, allt som är gammalt ska inte bara förändras det måste också finnas ett utrymme för att 

bevara stadens historia [...].53 

 

Nu vet vi att den extrema vänstern har historiskt och även idag svårt att acceptera demokratins 

spelregler och så men vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt har haft väldigt hög svansföring skulle 

jag vilja säga när det gäller sin egen demokratisyn den senaste tiden [...].54 

 

I första citatet kritiserar han miljöpartiet för att de ska bygga cykelbanor, och denna kritik 

motiverar han genom att hänvisa till bevarandet av stadens historia. I det andra citatet målar 

                                                           
53 Jimmie Åkesson, Vårtal 2018, min 3, https://www.youtube.com/watch?v=6-2lpsztv7I&t=464s (hämtad 22/4 

2019). 
54 Jimmie Åkesson, Sommartal 2018, min 54, https://www.youtube.com/watch?v=Ljmf6Qh6GVQ (hämtad 21/4 

2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=6-2lpsztv7I&t=464s
https://www.youtube.com/watch?v=Ljmf6Qh6GVQ
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han upp vänstern genom historien och än idag som odemokratiska. I båda fallen använder han 

därmed historia för att kritisera andra partier, och även om han inte lika tydligt refererar till 

sitt eget parti så klassificeras även denna form av historieanvändning som tillhörande det 

ideologiska bruket. Kontexten i Åkessons tal är att han genomgående förespråkar sin ideologi 

och politik, när han kritiserar andra partier som i exemplen ovan, gör han det i relation till vad 

han står för, även om han inte uttrycker det precist efter varje mening. Därmed fungerar en 

sådan kritik som ett sätt för Åkesson att genom historia legitimera sin ideologi. Det innebär 

således att när Åkesson riktar en sådan kritik mot andra partier, så gör han det utifrån en 

legitimering av sina egna ståndpunkter. I citaten ovan går det dock även att belysa hur han 

hänvisar till partiets ideologiska ståndpunkter, exempelvis genom att värna om bevarandet av 

stadens historia, vilket kan förknippas med partiets socialkonservativa ståndpunkter. 

Det är dock inte enbart det ideologiska historiebruket som han tillämpar. Några enstaka 

gånger när Åkesson använder en negativ historia för att kritisera andra använder han även ett 

politisk-pedagogiskt historiebruk. Det tar sig uttryck genom att han jämför något i nutiden 

med det förflutna. Ett konkret exempel är när Åkesson talar om religiösa symboler där han 

diskuterar muslimska kvinnors rätt att bära slöja, utifrån det gör han sedan en jämförelse 

mellan den historiska epoken medeltiden och vad han menar är muslimska värderingar. 

Och kanske ännu viktigare den här frågan handlar ytterst om att skydda, det handlar såklart om 

att långsiktigt och på djupet skydda samhället och framförallt om att skydda enskilda individer, 

enskilda kvinnor och flickor från att förtryckas av medeltida värderingar som överhuvudtaget 

inte har i vårt land att göra. Och apropå medeltida värderingar så drabbades vi ju för ganska 

precis en månad sen av ännu ett terrorattentat, en islamistisk terrorist som uppehöll sig illegalt i 

Sverige mejade urskillningslöst ner människor på drottningsgatan mitt i hjärtat av vår vackra 

huvudstad.55 

 

Genom denna jämförelse kritiserar han inte bara religionen, utan även de andra partierna som 

han underliggande kritiserar som ansvariga för vad han menar är en oansvarig 

invandringspolitik. Jämförelsen fungerar därför inte bara som en kritik utan även som ett 

mobiliserande av hans nationalistiska ideologi. Samtidigt som han intar ett jämförande 

perspektiv, så förespråkar han således även sin politiska ideologi. När det politisk-

pedagogiska historiebruket tillämpas syns därmed ett mönster där bruket ofta kombineras 

gemensamt med det ideologiska. Karlsson tydliggör att de olika historiebruken kan överlappa 

                                                           
55 Jimmie Åkesson, Vårtal 2017, min 6, https://www.youtube.com/watch?v=7kuWaGe3FII (hämtad 22/4 2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=7kuWaGe3FII
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varandra och för denna analys blir det tydligt att det ideologiska historiebruket dominerar 

Åkessons historieanvändning, men samspelar ibland även med andra former av historiebruk.  

Även om Åkesson främst använder en negativ historia som han relaterar till andra partier så 

tillämpar han sig även stundtals av ett positivare historiebruk relaterat till sitt eget partis 

ideologi. Ett konkret exempel på detta är när Åkesson under almedalstalet 2018 svarar på att 

liberalernas partiledare Jan Björklund tidigare sagt att han är livrädd för nationalism.  

Han måste ändå förstå att det är nationalism som har byggt vårt land, han måste ändå förstå att 

nationen har varit helt grundläggande för hur vårt samhälle har utvecklats. Jan Björklund hade 

inte varit den han är, hade inte haft militär utbildning om det inte hade varit för nationalism, för 

då hade det inte funnits nått land att försvara. Jag noterade att Jan Björklund fick en hel del 

draghjälp här i tidigare i veckan av Sveriges framgångar i fotbolls VM, men utan nationalism, 

det hade inte funnits något fotbolls VM, för det hade inte funnits några nationer. Vad är det som 

gör att vi kollektivt över hela landet har firat, vi har jublat, idag gråter vi en skvätt, vi gör det 

kollektivt, jo därför att vi är en nation, vi känner tillhörighet, dom där elva gubbarna som har 

kämpat på plan i blågula dräkter, dom har gjort det för sitt land, för sin nation, och vi sluter upp 

bakom dom, vi tillhör samma gemenskap, det är nationalism.56  

 

Här beskriver Åkesson hur han menar att nationalism genom historien har skapat nationen 

Sverige som i sin tur resulterat i en nationell gemenskap, det är därmed ett positivt 

historiebruk relaterat till den nationalism som partiet förespråkar. Således är även detta en 

form av ideologiskt historiebruk, eftersom han genom det förflutna legitimerar en av partiets 

ideologiska ståndpunkter. Det går dock även att synliggöra ett existentiellt historiebruk, då 

han försöker förankra en gemenskap inom nationen. Detta gör han genom att legitimera en 

samtillhörighet som han menar att nationalismen har skapat, vilket han bland annat försöker 

förklara utifrån Sveriges landslag i fotboll. Därmed kan denna form av historiebruk ses som 

ett sätt att med hjälp av det förflutna finna en identitet och orientering i dagens samhälle. 

Återigen går det alltså att belysa hur en annan form av historiebruk tar sig i uttryck och 

samspelar tillsammans med det ideologiska historiebruket. 

När Åkesson använder sig av ett ideologiskt historiebruk genom att belysa en positiv historia i 

relation till sverigedemokraterna går det även att belysa en form av icke-bruk. Detta eftersom 

han aldrig förmedlar ett negativt förflutet gentemot sitt eget parti samt undviker att belysa 

vissa delar av partiets historia, till exempel partiets förflutna med kopplingar till nazism.   

Sverigedemokraterna har funnits i lite drygt 30 år, och det har vart 30 år av medgång och 

motgång, det har vart 30 år av såväl misstag som succéer, men nu står vi här på upploppet, inte 

bara som utmanare, sverigevänner vi leder, vi håller på att vinna.57 

                                                           
56 Jimmie Åkesson, Almedalstal 2018, min 10, https://sverigesradio.se/avsnitt/1106033 (hämtad 18/4 2019). 
57 Jimmie Åkesson, Sommartal 2018, min 23. 

https://sverigesradio.se/avsnitt/1106033
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Det finns också dom som under falsk flagg kallar sig för nationalister, jag har noterat under 

veckan här ett gäng nazister, ett gäng fega töntar, som har ställt till en massa oreda, stört möten, 

till och med misshandlat människor, det är bara vidrigt, nazism kan aldrig vara nationalism, 

nazismen är en antidemokratisk socialistisk rasistisk imperialistisk internationalistisk 

våldsideologi och den saknar allt existensberättigande i ett demokratiskt samhälle [...].58 

 

I dessa två citat belyser han dels en positiv utveckling för sitt parti, samt tar även avstånd ifrån 

nazismen där han bland annat förklarar att nationalism omöjligt kan vara nazism. Att partiet 

dock har ett förflutet med kopplingar till nazismen är något som han helt exkluderar i sitt 

historiebruk. Trots att Åkesson i varje tal flertalet gånger använder sig av historiebruk så går 

det alltså att även belysa ett icke-bruk där han väljer att inte redogöra för ett visst förflutet 

kopplat till sitt parti.  

Analys av Jonas Sjöstedts historiebruk 

Även Sjöstedt använder sig av historia flertalet gånger i varje tal och historiebruket han 

tillämpar är i princip alltid tydligt relaterat till sitt eget parti på olika sätt. Ibland är dock 

historiebruket relaterat till andra partier men ställs då nästan alltid även i relation till det egna 

partiet. Ett återkommande sätt som Sjöstedt relaterar historia på till sitt eget parti är genom att 

belysa ett positivt förflutet i relation till vänsterpartiet och dess tillhörande ideologi, det 

innebär således att Sjöstedt frekvent tillämpar ett ideologiskt historiebruk.  

Så mycket av det finaste och det bästa i det här landet har byggts upp av vänstern och 

arbetarrörelsen. Men det har inte skett utan konflikt, tvärtom, det har krävt protester, 

demonstrationer och strejker. 1909 så var det en storstrejk i Sverige utlöst av en 

lönesänkningsoffensiv från svenska arbetsgivarföreningen, 1931 minns vi som året då militär 

öppnade eld med gevär och kulsprutor mot ett fredligt demonstrationståg i Ådalen och dödade 

fem arbetare. Vi har gruvarbetarstrejken 1969 som inleddes med att några få gruvarbetare i 

Svappavaara hade fått nog och satte sig ner och snart var dom tusentals som anslöt och 

strejkade. Och när strejken var slut så hade gruvarbetarna fått igenom både bättre villkor och 

högre lön. I storstrejken 1980 så berördes en femtedel av arbetskraften. Konflikten slutade med 

att svenska arbetsgivarföreningen fick ge med sig och att de fick gå med på LO:s lönekrav. Alla 

dessa människor som kämpade alla dessa arbetare som tagit strid för värdiga villkor och löner att 

leva på. Så viktigt det är för oss att de vågade.59 

 

”Jag har lärt mig att människor kan glömma vad du sa, och glömma vad du gjorde, men 

människor glömmer aldrig hur du fick dem att känna”. Det sa författaren och aktivisten Maya 

Angelou som skrev mycket om jämlikhet och som arbetade med Martin Luther King. Den här 

valrörelsen förstår jag ännu bättre vad hon menar. Jämlikhet finns ju i vänsterpartiets själva 

DNA, och det har alltid funnits där [...].60 

                                                           
58 Åkesson, Almedalstal 2018, min 13. 
59 Jonas Sjöstedt, Försmajtal 2018, min 17, 

https://www.facebook.com/vansterpartiet/videos/10156973311355348/ (hämtad 21/4 2019). 
60 Jonas Sjöstedt, Sommartal 2018, min 6, https://www.facebook.com/vansterpartiet/videos/1979928745379692/ 

(hämtad 21/4 2019).  

https://www.facebook.com/vansterpartiet/videos/10156973311355348/
https://www.facebook.com/vansterpartiet/videos/1979928745379692/
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 I exemplen ovan redogör han för ett förflutet som belyser hur vänsterpartiets ideologi 

förändrat Sverige på ett positivt sätt samt hur vänstern alltid kämpat för jämlikhet. Detta är ett 

återkommande sätt han brukar historia på, där han ofta refererar till arbetarrörelsen som han 

ser som en del av vänstern, men han drar även direkta kopplingar till partiets kamp och dess 

positiva inverkan i det förflutna. Ofta refererar han till specifika händelser, som i första citatet 

ovan där han nämner särskilda strejker för att legitimera deras inverkan i 

samhällsutvecklingen. Han refererar alltså historia i hög grad till sitt eget parti och dess 

tillhörande ideologi, dock är det enbart ett positivt förflutet han förknippar med vänstern. Han 

undviker nämligen att förmedla en negativ historia i relation till vänsterpartiet och därmed går 

det att även tala om ett icke-bruk av historia. Inte en enda gång redogör han för ett förflutet 

som är negativt gentemot partiet, och att partiet har en historia förknippat med kommunism är 

något Sjöstedt helt undviker att tala om. 

Några fåtal gånger när Sjöstedt redogör för ett ideologiskt historiebruk som legitimerar en 

positiv historia i relation till sitt parti, så går det även att i viss mån synliggöra ett moraliskt 

historiebruk.  

Jerry Williams han växte upp på sjukhusområdet på gamla Karolinska Karro i Solna, där hans 

mamma Edit jobbade som undersköterska. När Edit avled i cancer 1954 så flaggade sjukhuset på 

halv stång. En av ambulansförarna på sjukhuset som var vänster också mycket fackligt aktiv han 

krävde det av sjukhusledningen och han fick många med sig och tog strid, och då blev det så, 

dom flaggade på halv stång för Edit. Kan ni föreställa er att Nya Karolinska skulle flagga på 

halv stång för en undersköterska?61 

 

Här belyser han en specifik händelse där en ambulansförare med vänsterkopplingar lyckades 

få sjukhuset att hedra en undersköterska, därmed är det ett historiebruk som positivt 

legitimerar partiets ståndpunkter. Således är det en form av ett ideologiskt historiebruk, men 

han gör även en poäng av att undersköterskor sällan hyllas på detta sätt. Därmed kan detta 

historiebruk även i viss mån klassificeras tillhöra ett moraliskt historiebruk, då han utifrån en 

yrkesgrupp tillhörande arbetarklassen poängterar hur denna grupp oftast inte belyses eller får 

någon vidare uppskattning.  

 

När Sjöstedt använder sig av ett positivt förflutet i relation till vänsterpartiet lägger han även 

vid några enstaka tillfällen fokus på andra partier genom att kritisera dem. Även då använder 

han främst ett ideologiskt historiebruk där historieanvändningen återigen fungerar som ett sätt 

                                                           
61 Sjöstedt, Förstamajtal 2018, min 8. 
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att legitimera partiets politik och ideologi, men han delar även ut kritik till andra partier. Ett 

sådant exempel är när han hyllar sitt parti genom att berömma deras välkomnande politik till 

de bosnier som flydde till Sverige under 90-talet. Men samtidigt som han på det sättet belyser 

ett positivt förflutet gentemot vänsterpartiet, så riktar han även kritik mot Åkesson som han 

menar var emot flyktingmottagandet och därmed hade fel. 

Jag tror att det är en av dom saker som skiljer mig och Jimmie Åkesson åt. När det var krig på 

Balkan på 90-talet och många bosnier flydde till Sverige, då valde vi olika vägar. När Sarajevo 

var omringat och granater och kulor ven och regnade över oskyldiga civila som sprang längs 

gatorna för sina liv, då reagerade vi helt olika. Jag, jag såg ett Sverige som var starkt och som 

kunde ta emot människor som behövde en ny plats för att leva sina liv. Åkesson såg bara 

problemen. Där formade han sin världsbild och där, där är han kvar. Men det var jag som fick 

rätt. Människor som kom hit från krigets Bosnien är idag en självklar del av Sverige. Dom 

jobbar, deras barn har vuxit upp här och dom är med och formar vår kultur och vår framtid. Dom 

är våra grannar, dom är våra arbetskamrater, dom är våra vänner [...].62 

 

Sjöstedt använder dock inte enbart ett positivt förflutet, utan använder även några gånger en 

mer negativ historia vilket han relaterar till andra partier. När han gör det relaterar han dock 

också till vänsterpartiet genom att belysa en särskild poäng. Därmed träder också det 

ideologiska bruket fram som det dominerande historiebruket även här, men även det politisk-

pedagogiska bruket tar sig i uttryck vid enstaka fall. 

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 dom 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 från privatiseringsexperiment.63 

 

När vi införde åtta timmars arbetsdag då sa dom, det går inte, och när vi ville ha en 

femdagararsarbetsvecka, då sa dom det går inte. Gång efter gång så har vi visat dom att dom har 

fel. Och idag, idag är det ju få som frågar sig om det verkligen är möjligt att en massa vanliga 

människor är ledigt både på lördag och på söndag. Och det är inte ofta man hör moderaterna 

fråga, har vi verkligen råd med åtta timmars arbetsdag? Ni hade fel då, ni har fel nu.64 

 

I första citatet redogör han för en negativ utvecklingsprocess där han menar att 

socialdemokraterna närmat sig högern, han refererar dock även tydligt till sitt eget parti som 

en nödvändig politisk kraft för att motsätta sig högerpolitiken. Därmed är detta ett tydligt 

                                                           
62 Jonas Sjöstedt, Almedalstal 2018, min 7, 

https://www.facebook.com/vansterpartiet/videos/10157150165370348/?notif_id=1530550462846670&notif_t=li

ve_video_explicit (hämtad 18/4 2019). 
63 Jonas Sjöstedt, Almedalstal 2017, min 31, 

https://www.facebook.com/vansterpartiet/videos/10155906996095348/ (hämtad 18/4 2019).  
64 Jonas Sjöstedt, Förstamajtal 2017, min 18, 

https://www.facebook.com/vansterpartiet/videos/10155675358405348/ (hämtad 22/4 2019). 

https://www.facebook.com/vansterpartiet/videos/10157150165370348/?notif_id=1530550462846670&notif_t=live_video_explicit
https://www.facebook.com/vansterpartiet/videos/10157150165370348/?notif_id=1530550462846670&notif_t=live_video_explicit
https://www.facebook.com/vansterpartiet/videos/10155906996095348/
https://www.facebook.com/vansterpartiet/videos/10155675358405348/
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ideologiskt historiebruk, eftersom han pekar på högerpolitikens brister och därmed legitimerar 

sina ståndpunkter som en nödvändig motpol. Det andra exemplet kan också klassificeras som 

en form av ideologiskt historiebruk, eftersom han redogör det som en del i vänsterns viktiga 

ideologiska kamp gentemot högern. Men han intar även ett jämförande perspektiv, där han 

jämför likheterna mellan den politiska kampen i det förflutna i relation till specifika 

arbetstidsreformer – och den kamp som nu råder gällande vänsterpartiets förslag om sex 

timmars arbetsdagar. Således använder han ett jämförande perspektiv för att legitimera sin 

politiska fråga, och därav går det att belysa en form av politisk-pedagogiskt historiebruk, som 

alltså tillämpas i samband med det ideologiska bruket. Det finns en tendens där Sjöstedt ofta 

intar detta jämförande perspektiv när han ska motivera deras politiska förslag om sex timmars 

arbetsdag, där han som citatet ovan visar, ofta jämför detta förslag med andra 

arbetstidsreformer i det förflutna. 

Det är svårt att se ett tydligt existentiellt historiebruk i Sjöstedts tal, det går dock att analysera 

hur olika delar gemensamt med det ideologiska bruket i mycket låg grad även kan fungera 

som en viss form av ett existentiellt historiebruk. Ett sådant exempel är från hans sommartal 

2017.  

De som bor, de som bor i storstädernas förorter, i långsamt utarmad glesbygd eller bruksorter 

där industrin har avskedat, de har mer mycket mer gemensamt än vad som först syns på ytan. 

Dom vet hur det är när vårdcentralen läggs ner samtidigt som nya vårdcentraler poppar upp i 

rikare områden där människor är friskare. Dom vet hur det är att se butikerna stänga i centrum, 

dom vet hur det är att sakna poliser när man behöver poliser som bäst, dom vet hur det är när 

skolan inte kan rekrytera behöriga lärare. Dom vet hur det är att se flashiga inredningsprogram 

på tv:n och samtidigt se fastighetsägare som missköter fastigheterna som man själv bor i eller 

som finns runt omkring en. [...] I budgetförhandlingarna som just nu pågår så driver 

vänsterpartiet därför ett förslag om rättvisemiljarder, för det svikna Sverige [...].65 

 

Här redogör han för en negativ utvecklingsprocess som påverkat vissa orter, det fungerar som 

ett ideologiskt historiebruk eftersom han utifrån den processen legitimerar sina ståndpunkter 

samt motiverar ett politiskt förslag. Men samtidigt kan sättet han legitimerar ett gemensamt 

medvetande för dem som bor i dessa orter fungera som ett sätt för dem att bilda förankring 

och orientering i det nutida samhället. Därmed kan också en tolkning göras att ett existentiellt 

historiebruk i viss grad även tillämpas. Detta är dock enbart något enstaka fall där Sjöstedt i 

viss mån tillämpar sig av ett sådant historiebruk, och är alltså inget som framstår som vanligt i 

hans användning av historia. 

                                                           
65 Jonas Sjöstedt, Sommartal 2017, min 17, 

https://www.facebook.com/vansterpartiet/videos/10156128336045348/ (hämtad 18/4 2019). 

https://www.facebook.com/vansterpartiet/videos/10156128336045348/
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Jämförelse 

Både Åkesson och Sjöstedt använder sig av historia flertalet gånger i varje analyserat tal och 

det finns både likheter samt skillnader i sätten de använder det på. Båda använder sig av 

historia främst genom att legitimera respektive partis värdegrund, ideologi och därmed även 

deras politik. På detta sätt framträder det ideologiska historiebruket som dominerande för de 

båda, men sättet de använder sig av detta historiebruk skiljer sig mellan dem. Åkesson 

använder det främst genom att belysa en negativ historia som han relaterar till andra partier, 

för att sedan utifrån det legitimera sverigedemokraternas ideologiska ståndpunkter som 

lösningen på problemen. Ofta handlar det om en negativ utveckling i relation till landets 

välstånd och välfärd som han ställer andra partier som ansvariga för, men som han menar 

sverigedemokraterna har lösningarna på. Här refererar han även ofta till folkhemmet, som 

symboliserar det vackra och trygga Sverige som en gång existerat, och som Åkesson nu 

menar att sverigedemokraterna återigen ska bygga upp. Sjöstedt ägnar istället framförallt 

fokus mot sitt eget parti genom att belysa en positiv historia i relation till dess ideologi. Det 

gör han ofta genom att beskriva ett förflutet där vänsterpartiet och dess ideologi påverkat 

samhället i en positiv utveckling. Ofta refererar han det till specifika historiska företeelser, så 

som exempelvis särskilda strejker eller kriser och vänsterns ageranden i dessa. Den centrala 

skillnaden blir således att Åkesson legitimerar sin ideologi genom att belysa den som 

lösningen på alla de problem som de övriga partierna har orsakat nationen. Medan Sjöstedt 

istället använder historia för att påtala hur vänsterns ideologi varit nyttig för samhället och 

därmed också behövs idag. Sjöstedt använder sig även i denna legitimering ofta av specifika 

historiska händelser, medan Åkesson snarare refererar till utvecklingsprocesser. 

Dessa två olika sätt att använda sig av ett ideologiskt historiebruk ska ses som det 

dominerande sätten som de brukar historia på, men det finns dock även andra sätt som de 

tillämpar. Det finns nämligen även tillfällen där de använder sig av historiebruk på i princip 

liknande sätt. Till exempel belyser Sjöstedt några fåtal gånger en negativ historisk utveckling 

som han främst relaterar och beskyller på högerpolitiken, detta liknar således Åkessons 

vanliga historiebruk med skillnaden att han istället beskyller denna process på alla andra 

riksdagspartier. Åkesson tillämpar sig även någon gång av det historiebruk som Sjöstedt oftast 

använder sig av, nämligen en positiv historia i förhållande till sitt eget parti. 

Det är heller inte ovanligt att andra former av historiebruk tar sig uttryck för båda i samband 

med det ideologiska. Särskilt utmärker sig deras historiebruk som väldigt lika varandra när de 

legitimerar sin ideologi med ett jämförande perspektiv, vilket ofta tar form genom att de 



26 
 

jämför likheterna mellan något i nutiden och i det förflutna. De båda kritiserar då ofta andra 

samtidigt som de även legitimerar sin egen politik, Åkesson jämför exempelvis vid ett tillfälle 

muslimska värderingar med medeltiden. Han använder sig därmed av en negativ jämförelse 

mellan en religion och en gammal tidsepok, på detta sätt kritiserar han både religionen men 

också de partier han menar förespråkar en massinvandring, samtidigt som han också 

mobiliserar för sin nationalistiska ideologi. Sjöstedt hyllar även han sitt eget parti och dess 

ideologi samtidigt som han kritiserar andra partier när han intar ett jämförande perspektiv. Till 

exempel jämför han återkommande vänsterns kamp i dåtid och nutid där han legitimerar det 

som en framgångsrik kamp för samhället, samtidigt som han belyser högerpartiernas motstånd 

som bakåtsträvande. När både Åkesson och Sjöstedt använder sig av en sådan historia 

tillämpar de sig av ett politisk-pedagogiskt historiebruk som tar sig i uttryck gemensamt med 

det dominerande ideologiska historiebruket. När de genom historia legitimerar sin ideologi 

hamnar de alltså ibland i ett jämförande perspektiv och således tillämpar de även ett politisk-

pedagogiskt bruk, vilket de båda använder genom att både kritisera andra samtidigt som de 

också legitimerar sina egna ståndpunkter.  

Ett annat sätt som deras historiebruk liknar varandra på är att varken Åkesson eller Sjöstedt 

använder sig av en negativ historia i relation till sina egna partier. Båda partierna har ett 

förflutet med kopplingar till mer extrema ideologier än vad de förespråkar idag, men detta 

undviker de att nämna i sina tal. Det är knappast särskilt förvånande att de inte redogör för en 

negativ historia i relation till deras egna partier, men de belyser heller inte deras kopplingar 

med kommunism respektive nazism med syftet att idag ta avstånd ifrån dessa inriktningar. 

Istället exkluderar de alltså helt och hållet detta förflutna varpå det går att tala om ett 

gemensamt icke-bruk av historia. 

Båda två refererar också vid enstaka tillfällen till varandra, Sjöstedt i form av att jämföra sin 

politik i det förflutna med Åkessons för att legitimera sina ståndpunkter. Åkesson gör det 

framförallt genom att rikta ett negativt fokus mot vänstern, exempelvis genom att påstå att de 

har ett odemokratiskt förflutet. Dessa sätt som de relaterar till varandra ligger i linje med de 

dominerande sätten som de brukar historia på, där Sjöstedt alltså i högre grad lägger fokus på 

det egna partiet medan Åkessons historiebruk snarare riktar sig mot andra partier. 

När Åkesson legitimerar sin ideologi genom historia så faller han ibland också in på och 

betonar gemenskap utifrån nationalism och folkhemmet. I dessa fall inkluderar han en form 

av existentiellt historiebruk i samklang med det ideologiska historiebruket, eftersom han 

försöker skapa en förankring och orientering genom att betona en gemenskap som han menar 
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att nationalismen står för. Detta är ett sätt att bruka historia på som Åkesson använder i 

betydligt högre grad än Sjöstedt som i princip inte alls tillämpar sig av detta bruk. Visserligen 

talar Sjöstedt ibland om en gemensam arbetarhistoria, och i något fall även om gemenskapen 

för de som bor i orter som politiker i en negativ utveckling svikit. I dessa fall rör det sig dock 

om en form av existentiellt historiebruk som tillämpas i mycket sällsynta fall, där Åkesson 

använder detta bruk betydligt oftare, även om det inte heller dominerar hans historiebruk. 

Sjöstedt använder sällan, men ändå några gånger, ett moraliskt historiebruk genom att belysa 

sociala grupper i samhället som han menar inte får den uppskattning de förtjänar. Denna form 

av historiebruk är han ensam om att tillämpa då Åkesson inte alls använder sig av det. Således 

använder de sig inte på samma sätt när det gäller det existentiella eller moraliska 

historiebruket, som alltså inte på något sätt dominerar någon av deras tal, men som ändå 

brukas i olika hög grad för de båda. 

Diskussion och slutsatser 

Resultatet i analysen visar en rad olika mönster som i relation till det tidigare forskningsläget 

är intressant att diskutera. Först och främst visar forskningsläget att politiker både 

internationellt och nationellt använder sig av historia, och denna studie kommer fram till att 

Sjöstedt och Åkesson inte är något undantag. I internationell kontext belyser Clark hur 

politiker i Australien ofta tillämpar historia för att legitimera deras värderingar. Detta är även 

något som denna studie visar att Åkesson och Sjöstedt tillämpar, då de främst använder 

historia för att legitimera deras ideologiska ståndpunkter. I Sverige visar Ammert inför valet 

2014 att partiledare för regeringspartierna i högre grad tillämpade ett positivt historiebruk än 

oppositionspartiledarna. Under den undersökta perioden för denna studie har varken Sjöstedt 

eller Åkesson befunnit sig i regeringsställning, det går dock ändå att göra en intressant 

koppling till Ammerts resultat. Detta eftersom Sjöstedt använder sig av en mer positiv historia 

än Åkesson, samtidigt som Sjöstedt också varit mer positiv inställd samt även i vissa fall 

samarbetat med regeringen, vilket exempelvis tagit sig i uttryck vid budgetförhandlingar. 

Åkesson däremot har prompt agerat i opposition till regeringen och röstade exempelvis på en 

annan budget efter valet 2014. Att de brukar historia på olika sätt beror dock sannolikt inte 

enbart på deras förhållningssätt gentemot regeringen. Johansson belyser hur olika politiska 

inriktningar tolkar samt förmedlar historiska händelser på olika sätt. Specifikt belyser han hur 

ådalshändelsen tagit sig uttryck på helt skilda sätt beroende på vilka politiska inriktningar som 

brukat händelsen, exempelvis har det tagit form genom att de beskyllt olika politiska rörelser 

som ansvariga för händelsen. I denna studie går det inte att peka på specifika händelser som 



28 
 

de tolkar på olika sätt, men däremot går det att belysa hur de tolkar samt använder sig av 

utvecklingsprocesser på skilda sätt. Åkesson påpekar frekvent en negativ utvecklingsprocess 

som han skyller på de övriga riksdagspartierna som han gemensamt kallar för vänsterliberala. 

Sjöstedt nämner denna utvecklingsprocess mer sällan, men när han väl gör det så skyller han 

den främst på högerpolitiken. I likhet med Johansons resultat, så tolkar alltså även Sjöstedt 

och Åkesson det förflutna på olika sätt utifrån sina skilda ideologiska ståndpunkter, och i detta 

fall leder det exempelvis fram till att de framställer olika partier som ansvariga för 

utvecklingsprocessen. 

Axelsson som undersökt EU-debatter kom fram till att svenska politiker i högre grad 

hänvisade till specifika begrepp, medan norska politiker istället använde sig av exakta årtal 

och händelser. I denna studie stämmer detta väl överens med Åkessons historiebruk, som 

frekvent tillämpade begrepp i form av exempelvis folkhemmet, samtidigt som han mycket 

sällan hänvisade till exakta årtal utan belyste snarare historiska processer. Sjöstedt däremot, 

använde sig i betydligt högre grad av precisa årtal, detta i form av att han belyste precisa 

händelser, exempelvis olika arbetsstrejker. Det verkar således i denna studie inte vara en 

tendens att svenska politiker främst använder begrepp och inte exakta årtal, eftersom Åkesson 

och Sjöstedt använder detta på skilda sätt.  

Eftersom de båda främst tillämpar ett ideologiskt historiebruk som syftar till att genom det 

förflutna legitimera ideologins ståndpunkter, så är det inte heller särskilt förvånande att de 

tillämpar historia på olika sätt, eftersom de förespråkar två skilda ideologier. Både Zander och 

Karlsson belyser i sina studier att det ideologiska historiebruket påverkas utifrån samhällets 

kontext, till exempel visar Zander att bruket under tidigt 1900-tal dominerades av nationalism 

för att sedan övergå till mer demokratiska inslag vid mitten av 1900-talet. I nutidens kontext, 

utifrån Sjöstedt och Åkesson går det att i viss mån belysa ett dominerande mönster som de 

tycks referera detta historiebruk till. Vilket är att de på olika sätt hänvisar till Sverige under 

1900-talet med en uppbyggnad av välstånd och välfärd, men som nu utmanas att bli 

nedmonterat. Sjöstedt belyser det här genom att främst hänvisa till hur arbetarrörelsen och 

vänstern i det förflutna kämpade för att bygga upp detta, och ibland belyser han även en rädsla 

för att högern ska förgöra det som de en gång byggt upp. Åkesson hänvisar inte lika tydligt till 

arbetarrörelsen när han belyser denna historia, utan nämner snarare att nationens medborgare 

genom slit och plikt byggde upp välfärden, men främst betonar han en negativ 

utvecklingsprocess varpå detta nu nedmonterats. På detta sätt, använder alltså de båda det 

ideologiska historiebruket genom att ofta ta sin utgångspunkt i ett tryggt och välskött Sverige 
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under 1900-talet. Det gör de dock på olika sätt där Sjöstedt främst fokuserar på 

uppbyggnaden, och enbart ibland belyser dess nuvarande hot – medan Åkesson snarare främst 

belyser en negativ utvecklingsprocess med en nedmontering av detta. Sjöstedts historiebruk 

påminner om vad Linderborgs resultat visade att socialdemokraterna använde historia till, 

nämligen i syftet att försöka locka till sig samt mobilisera arbetarklassen. Detta genom att han 

frekvent förknippar sitt parti med arbetarrörelsen samt påpekar deras positiva inverkan i det 

förflutna. Åkessons version liknar i hög grad det som Norocel belyser, nämligen att 

sverigedemokraterna legitimerar sin ideologi genom att hänvisa till en nästan nostalgisk 

uppbyggnad av folkhemmet och välfärden, men som nu har nedmonterats av de övriga 

partierna, och som de därmed måste bygga upp igen. 

De båda har även gemensamt att de tillämpar andra historiebruk tillsammans med det 

ideologiska bruket, där de i hög grad tillämpar det politisk-pedagogiska samt icke-bruk på ett 

liknande sätt. Något som dock skiljer dem emellan är att Åkesson i högre grad tillämpar sig av 

ett existentiellt historiebruk, medan Sjöstedt istället använder sig av ett moraliskt. Att 

Åkesson tillämpar det existentiella historiebruket gemensamt med det ideologiska är särskilt 

intressant då det liknar en tendens som Zander belyste existerade under tidigt 1900-tal i 

Sverige. Zander visar nämligen att det ideologiska historiebruket då dominerades av 

nationalism, men även att ett existentiellt historiebruk tog form genom att legitimera en 

gemenskap inom nationen. Här finns således en slående likhet där Åkesson, som står för en 

nationalistisk ideologi, också använder sig av det ideologiska bruket som han ibland även 

tillämpar gemensamt med det existentiella. Sjöstedt däremot som inte står för nationalism 

använder inte alls denna kombination i lika hög grad. Karlsson belyser i sin redogörelse för 

historiebruksteorin att det kan vara nog så intressant att studera hur historiebruk överlappar 

varandra. Denna studie i förhållande till Zanders belyser en sådan tendens, där förespråkare 

för nationalism tycks tendera att återkommande kombinera det ideologiska och existentiella 

historiebruket. 

Utifrån den genomförda undersökningen kan några centrala slutsatser sammanfattas. Studien 

har undersökt hur Sjöstedt och Åkesson brukar historia i deras tal, samt jämfört dem emellan 

över vilka likheter eller skillnader som träder fram i deras historiebruk. Följande 

frågeställningar har fungerat som utgångspunkter för studien: 

- Hur använder sig Jonas Sjöstedt av historiebruk i sina tal? Hur relaterar han det till sitt 

eget parti eller andra partier?  
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- Hur använder sig Jimmie Åkesson av historiebruk i sina tal? Hur relaterar han det till 

sitt eget parti eller andra partier?  

 

- Vilka likheter respektive skillnader framstår i Jonas Sjöstedts och Jimmie Åkessons 

användning av historiebruk i deras tal? 

I linje med den tidigare forskningen, visar resultatet att historia fungerar som ett verktyg i 

legitimeringen av deras ideologi och politik. Resultatet visar också precis som forskningsläget 

att de använder sig av, samt tolkar historia på olika sätt utifrån deras skilda ideologiska 

utgångspunkter. Det finns dock en central likhet i deras historiebruk på det sättet att de främst 

använder historia som ett medel för att legitimera deras ideologiska ståndpunkter, detta 

innebär också att de framförallt tillämpar sig av ett ideologiskt historiebruk. Hur de använder 

sig av detta historiebruk skiljer sig dock en hel del mellan dem. Sjöstedt refererar främst till 

ett positivt förflutet som han relaterar till sitt eget parti och ideologi. Det tar sig ofta i uttryck 

genom att han specifikt hänvisar till särskilda händelser, där han belyser hur vänsterpartiet 

eller arbetarrörelsen (som han förknippar som en del av vänstern) agerat på ett sätt som 

påverkat samhället positivt. Åkesson hänvisar inte till lika specifika händelser, utan refererar 

snarare till en negativ utvecklingsprocess som han beskyller de övriga riksdagspartierna som 

ansvariga för. Genom den kritiken legitimerar han sedan sin ideologi och sitt parti med 

påståendet att sverigedemokraterna är lösningen på dessa problem. 

Ibland använder de dock historia på ett liknande sätt, vilket ofta tar sig uttryck genom att de 

använder andra typer av historiebruk gemensamt med det ideologiska. Ett konkret exempel är 

att de båda intar ett liknade jämförande perspektiv varpå det går att belysa ett politisk-

pedagogiskt historiebruk som oftast tar sig uttryck i samband med det ideologiska. När de 

använder detta historiebruk, riktar de kritik mot andra partier samtidigt som de också positivt 

legitimerar sina egna partiers ståndpunkter. En annan likhet mellan dem är att ingen hänvisar 

till en negativ historia i förhållande till deras egna partier, och därmed går det att belysa ett 

gemensamt icke-bruk av historia.  

När Åkesson använder sig av ett ideologiskt historiebruk, faller han ibland även in på en 

legitimering av en homogen gemenskap inom nationen. I dessa fall tillämpar han således ett 

existentiellt historiebruk gemensamt med det ideologiska. Sjöstedt använder sig sällan av ett 

sådant historiebruk, däremot tillämpar han ibland ett moraliskt bruk som Åkesson inte 

tillämpar, vilket tar sig i uttryck genom att han lyfter fram en grupp människor som han 
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poängterar sällan får någon uppskattning i samhället. 

 

Sammanfattning 

Den här studien syftar till att bidra med kunskaper över hur politiker använder sig av historia. 

Genom att studera Jonas Sjöstedts och Jimmie Åkessons historiebruk i deras tal så vill studien 

inte bara bidra med en förståelse över hur svenska politiker brukar historia, utan även vilka 

likheter eller skillnader som kan träda fram som centrala i en vänster-respektive 

högerpolitikers sätt att använda historia. Det är en kunskap som dels kan hjälpa samhällets 

medborgare att ta ställning till politiska uttalanden, men det är även en relevant kunskap för 

historielärare som ska förbereda sina elever över hur historia används i samhället. 

Studien hämtar inspiration samt lutar sig mot ett brett forskningsläge, som bland annat visar 

att historia ofta används av politiker som ett verktyg, både nationellt i Sverige men även 

internationellt. Forskningsläget belyser även hur olika politiska inriktningar tolkar samt 

använder sig av historia på olika sätt. Studiens källmaterial består av sex olika tal för 

respektive partiledare, och dessa har studerats digitalt varpå deras användning av historia har 

skrivits ner. För att avgöra vad i deras tal som är en form av historieanvändning har en 

definition över vad en historisk referens är tillämpats. Sedan har detta material analyserats 

med en kvalitativ textanalys utifrån Klas-Göran Karlssons historiebruksteori som innehåller 

olika sätt som historia kan brukas på. 

Resultatet belyser både likheter och skillnader i deras sätt att bruka historia. Utifrån teorin 

dominerar ett ideologiskt historiebruk som syftar till att genom historia legitimera sina 

ideologiska ståndpunkter. På vilka sätt detta historiebruk tillämpas skiljer sig dock en hel del 

mellan partiledarna, där Sjöstedt främst hänvisar till en positiv historia i relation till sitt eget 

parti. Medan Åkesson snarare använder sig av en negativ historia som han relaterar till andra 

partier, för att sedan legitimera sin ideologi som lösningen på detta. De båda tillämpar sig 

även av andra historiebruk utifrån teorin, men ofta används dessa gemensamt med det 

ideologiska bruket. Några av dessa andra historiebruk använder de på ett snarlikt sätt, 

exempelvis exkluderar de båda en viss historia samt intar stundtals även ett jämförande 

perspektiv på ett liknande sätt. Åkesson tillämpar historia ibland för att beskriva en 

gemenskap inom nationen Sverige, något som Sjöstedt i lägre grad tillämpar sig av, istället 

brukar han historia några gånger genom att lyfta fram särskilda grupper som han menar sällan 

får den uppskattning de förtjänar.   
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