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Abstract 

This paper examines how the eight parties in the Swedish parliament pit different social 

groups against each other, in the 2015 Almedalstal compared to the 2016 Almedalstal, when 

using the Dutch political scientist Cas Mudde’s definition of populism. The speeches are 

analysed using a qualitative content analysis. The results show that several parties are more 

populist in the 2016 speech than the 2015 speech and that the parties have shifted focus from 

solutions to blaming as well as elevating their own core electorate and their primary areas of 

confidence with the electorate. The analysis shows that some parties have tendencies to use 

some populist discourse. The paper identifies that the Swedish Democrats continues to use a 

populist discourse while the Left party has become more populist in their discourse in the 

2016 speech. The Christian Democrats and the two major political parties, the Moderate party 

and the Social Democrats, tend to accentuate more of a populist discourse in the 2016 

speeches but not to the extent to say that they use a populist discourse as defined by Mudde. 
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1. Inledning  

 

”Opinions differ most when there is least scientific warrant for having any.” 

-  Daisy Bates 

 

1.1 Bakgrund 
 
Sedan Front Nationals genombrott i Frankrike 1984 har populistiska partier växt fram på både 

vänster- och högerkanten inom europeisk politik. På senare år har även partier som återfinns i 

mitten på den politiska skalan närmat sig populism (Taggart, 2006, s. 277–278). Den 

framväxt av populistpartier, som ökat på senare år, är en utveckling som oroar många 

forskare, länder och medborgare. Sverige har historiskt inte varit lika präglat av dessa partier 

men det betyder inte att Sverige är immunt mot populistiska partier och partiledare. Den 

Europeiska unionen spelar en central roll i utvecklingen av populistpartier. Allt fler 

medlemsländer i EU, en global finanskris, en eurokris och en pågående flyktingkris har gjort 

att hela Europasamarbetet satts i gungning. Populistiska partier som FPÖ, Front National, 

UKIP och Syriza får allt mer makt och inflytande i enskilda länder och EU. Det ekonomiska 

samarbetet i EU ansträngs när Syriza och Tyskland sätter hårda krav mot varandra. UKIP var 

en viktig komponent till att lämna-sidan vann i folkomröstningen om att vara kvar i EU den 

23 juni 2016. I Frankrike växer sig Front National allt starkare och dess ledare Marine Le Pen 

ses som en het kandidat till presidentposten. Dessa händelser visar att populismen existerar i 

Europa och visar att den är här för att stanna, i alla fall för en tid framåt (Zaslove, 2008, s. 

331–332). Förutom partier ser vi även individuella ledare som börjat använda en populistisk 

diskurs i politiken. Donald Trumps diskurs om migration, Marine Le Pens partiledarskap av 

Front National och Bernie Sanders ekonomiska populism är exempel på hur individuell 

populism växer fram bland karismatiska ledare. Populism växer alltså inte bara i 

partiprogrammen men används också allt mer av partiledare och starka personligheter i 

partier. Det är inte bara i övriga Europa som populismen växer, i Sverige blir samhället allt 

mer polariserat och det tas ofta upp i diskussioner om hur samhället inte ska dela in 

människor och kulturer i ”vi och dem”-termer men också diskussioner som handlar om att 

skillnader finns och ska anmärkas på. I Sverige ses populism som något generellt oönskat av 

både partier och väljare men retoriken skruvas, precis som i resten av Europa, upp i dagens 

Sverige. Det finns forskning på populism och populistiska partier i Sverige, då främst 
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jämförelser mellan Danmark och Sverige och då kopplat till migration och högerpopulism. 

Vad gäller forskning kring populism i Norden och Sverige är en framstående forskare Jens 

Rydgren (Rydgren, 2002;2010). Studier av populism har inte gjorts i någon bredare eller 

djupare utsträckning utanför Rydgrens forskning. Populism är inte något nytt fenomen men 

när det kommer till Sverige har det inte varit aktuellt för partier eller väljare att diskutera det 

innan Sverigedemokraterna kom in i Riksdagen efter valet 2010. Debatter och valrörelser 

fördes utifrån den klassiska vänster-höger-skalan, nu när tre block existerar i svensk politik 

har reglerna ändrats och populism har fått en större roll. 

 

Att undersöka populismens påverkan på svensk politik och främst hur riksdagspartierna valt 

att möta samhällsproblem i en tid av populism kan hjälpa till att förstå hur den existerar i 

Sverige, i vilken utsträckning, och hur den påverkar samhället och debatten. När populister 

återfinns på allt större poster som President Recep Tayyip Erdoğan i Turkiet och President 

Vladimir Putin i Ryssland (Müller, 2016, s. 59–61) blir det mer aktuellt att förstå hur 

populism fungerar även i Sverige. 

 

1.2 Vad är Populism? 

 
Ofta beskrivs populism som en ”tunn ideologi”. Med detta menas att populism definieras 

som en ideologi som ser samhället indelat i två homogena och antagonistiska grupper som 

ställs mot varandra, ”det äkta folket” och ”den korrupta eliten” och vilket argumenterar för att 

politik borde vara uttryck för volonté générale (generella viljan) av folket (Mudde, 2004, s. 

543). Populismens budskap kan då ses vara att folkets kontroll har försvunnit från politiken 

och att folklig kontroll måste återställas. Att begreppet ”folket” är centralt gör att tre 

föreställningar av folket kan presenteras; En politisk, en kulturell och en ekonomisk. En 

politisk föreställning av populism ser folket som självständigt och syftar till en speciell vision 

av demokrati. Denna föreställning återfinns inom både vänster- och högerpopulism. En 

kulturell föreställning har att göra med folket som en nation som har en gemensam kultur och 

hör ihop. Denna föreställning är vanlig inom högerpopulism. Den ekonomiska föreställningen 

av folket handlar om att folket är en förtryckt del av samhället och att folket har detta 

gemensamt. Detta är en vanlig föreställning inom vänsterpopulism (Kriesi, 2014, s. 362–363). 

När populism talar om ”folket” innebär det en homogen grupp som är en del av den 

”vardagliga” och den ”normala” kärnan av landet eller regionen i fråga. ” Folket” är alltså inte 

definierat av klass eller ideologi och de är inte radikala eller extremister ur populisternas 
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synvinkel. Populister ställer dock inte bara folket mot den korrupta eliten, de ställer även 

folket mot ”de farliga andra”, definierat som speciella intressegrupper, här var det främst 

vänsterpopulismen som motsatte sig globalisering, multinationella företag och internationella 

handelsavtal. Utomstående intressen i sitt eget lands naturresurser väckte en ilska som fick 

igång vänsterpopulismen. På senare år har dock även högerpopulister börjar argumentera för 

att dessa är ett hot mot den homogena strukturen i länderna där de är aktiva. Skillnad här är att 

högerpopulism ofta skyller hoten på invandrare, feminister, arbetslösa med flera. (Zaslove, 

2008, s. 323). Den länk som byggs upp mellan folket och makten ska vara så kort som möjligt 

och tar oftast form i en karismatisk ledare som står utanför etablissemanget, någon ny som 

kan samla massan, denna ledare talar för folket och förstår dem men behöver inte vara en av 

dem. Ledaren är nästan alltid själv och i absolut centrum (ett undantag är Alternative für 

Deutschland som har två talespersoner). Den karismatiske ledaren lovar att göra politiken 

transparent genom att erbjuda en ”genväg” som går runt filosofiska skiljelinjer och 

institutionella och byråkratiska hinder (Kriesi, 2014, s. 363). En karismatisk ledare 

kännetecknas också av att stå vid sidan av de mer politiskt korrekta och försiktiga ledarna. 

Media öppnar en direktkanal från ett partis ledare till väljarna och partier är inte lika beroende 

av partiapparaten för att få ut sitt budskap. Detta leder till en personifiering av makt. En 

personifiering av makt och ledarskap kan ses som en naturlig följd av populismens reaktion 

till etablissemangets sätt att föra politik och därmed de politiskt korrekta och maktbundna 

partiledarna. Målet om transparens och medlet dit genom enkelhet och rättframhet skapar en 

motsatt bild till det byråkratiska och den generella misstron mot politiker (Mungiu-Pippidi, 

2015, S. 9–10) som återfinns i samhället. Det går alltså att identifiera om partier som blir 

anklagade för populism faktiskt använder sig av det. Ett sätt är att se om enkelhet och 

rättframhet är framträdande eller om de för politik på ett mer traditionellt sätt (Canovan, 1999, 

s. 5–6). Att populister ställer folket mot eliten har också vidgats till att man ställer folk mot 

varandra. Populistisk diskurs kan anses gå ut på att aktivera den homogena 

”ursprungsbefolkningen” emot eliten och andra grupper i samhället. Här kan man se hur 

populister ställer arbetslösa tillhörande ”folket” emot invandrare och sprider resonemanget att 

arbetslösheten är hög för att invandrare tar ”äkta”, ”rena” och ”riktiga” medborgares jobb. 

Detta är en retorik som går ut på att skapa en klyfta i samhället. På samma sätt ser man hur 

populistiska partier flitigt ställer landsbygd emot stad och säger sig representera folket på 

landet medan etablissemanget i staden har övergett dem (McCargo, 2001, s. 98;103). En av 

grundanledningarna till varför populistpartier har kunnat växa fram är kopplad till de 

förändringar som västvärlden genomgått efter andra världskriget och hur partier har svarat på 
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utmaningarna i både lösningar och tid. I Europa kan vi se två anledningar till varför 

populistpartier kunnat växa fram. I Västeuropa har erosionen av partiers representativa 

funktion möjliggjort att populistpartier kunnat slå sig in. I Central- och Östeuropa ligger, 

enligt flera forskare, en otillräcklig institutionalisering bakom populistpartiers framväxt 

(Kriesi, 2014, s. 362). I etablerade demokratier har partier en dubbelroll i samhället. Partiers 

uppgift är att länka samman civilsamhället med politiken och samtidigt organisera och ge 

mening till institutionerna de väljs till och förvaltar (Kriesi, 2014, s. 364). Denna dubbelroll 

har gjort att många partier som anses höra till etablissemanget har fastnat i den förvaltande 

rollen och tappade kontakten med väljarna, och detta har gjort att populism och 

populistpartier kunnat växa fram. 

 

1.3 Syfte   

 

När man undersökt och forskat kring populistiska partier i Norden och Sverige har fokus ofta 

legat på populism som samhällsfenomen och varför vissa populistpartier har kunnat växa fram 

(Fryklund & Peterson, 1981). Studier över tid i hur riksdagspartiers förhållning till populism 

ändrats är ett tunt forskningsområde. Mindre fokus har lagts på att undersöka om vissa 

partiledare och riksdagspartier är populistiska i sin diskurs eller inte. Undantaget här är 

Sverigedemokraterna (Rydgren, 2002). Vi ser populism växa över hela världen. Filippinerna, 

USA, Ryssland, Turkiet och stora delar av Europa har alla en växande populism bland sig. Vi 

ser hur populism tog Donald Trump till Vita huset och nästan gjorde Bernie Sanders till den 

första reella presidentkandidaten på decennier som kallar sig socialist i USA. Vi ser hur 

Rodrigo Duterte blev vald med bred marginal till president i Filippinerna på löftet om att 

mörda tusentals kriminella, främst de som håller på med droghandel (The Guardian, 2016-07-

01). Storbritanniens val att lämna EU genom en folkomröstning skickade chockvågor över 

Europa och gav populister luft under vingarna. 2016 var ett guldår för populister i Europa och 

mycket pekar på att 2017 fortsätter på den vägen. Opinionsundersökningar ger populister 

större procentandelar än någonsin tidigare inför presidentvalet i Frankrike och 

parlamentsvalen i Nederländerna och Tyskland. Att få en bild av vart Sverige är på väg och 

om, och i så fall hur, populism framställs av riksdagspartierna blir allt mer aktuellt för att 

förstå hur riksdagsvalet kommer se ut 2018 och vilka regler och vilken politik vi har att 

förvänta oss som väljare. Syftet med att undersöka ett vetenskapligt problem görs för att se 

skillnaden mellan vår förförståelse av en verklighet och så som vi uppfattar den (Bjereld, 

2009, s. 15–17). Stämmer den bild vi har eller har vi fel? Vilken ställning populism har i det 
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svenska samhället är en fråga många nog ställer sig. Det är därför det är viktigt att genomföra 

studier av populism i Sverige och svara på om det finns partier med en populistisk diskurs och 

hur den i så fall uttrycker sig. Syftet är således att ta reda på i vilken utsträckning populism 

existerar bland riksdagspartierna och ge en förståelse för hur de har utvecklats mellan 2015 

och 2016 när det kommer till populism. 

 

1.4 Frågeställning 

Då jag använder en specifik definition av populism, avgränsar mig till riksdagspartierna och 

Almedalstalen de senaste två åren blir den huvudsakliga frågeställningen som följande: 

 

 Hur ställer riksdagspartierna samhällsgrupper mot varandra 2016 jämfört med 

2015 utifrån en populistisk diskurs? 

 

och dels genom syftet svara på: 

 

 Har riksdagspartierna blivit populistiska eller mer populistiska i sin diskurs 2016 

jämfört med 2015? 

 Om samhällsgrupper ställs emot varandra, vilka är dessa samhällsgrupper? 

 Om en populistisk diskurs används, hur skiljer den sig mellan riksdagspartierna? 

 

1.4.1 Samhällsgrupper 

Det som menas med att ställa samhällsgrupper mot varandra i frågeställningen är till exempel 

hur man ställer låginkomsttagare mot höginkomsttagare, personer som är födda i Sverige mot 

personer som invandrat till Sverige, olika etniciteter mot varandra och medborgare mot 

politiker och medborgare mot media, intellektuella eller till exempel EU.  

 

1.5 Avgränsning 

 

Att undersöka alla partier i Sverige, alla politikområden och dessutom över ett större 

tidsspann är ett alltför stort arbete för denna uppsats. Jag har därför valt att begränsa området 

som skall studeras. Även om det finns många partier i Sverige är det de åtta riksdagspartierna 

som har absolut störst inflytande och därför kan undersökningen begränsas till dem. Då jag är 

intresserad av alla partier och just hur populismen ser ut i Sverige idag begränsar jag 
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undersökningen genom att jämföra riksdagspartiernas Almedalstal 2015 med deras 

Almedalstal 2016. Då en begränsning gjorts till 16 Almedalstal kan hela talen analyseras och 

någon närmare begränsning till specifika policyområden i talen behöver ej göras. Jag har valt 

Almedalstalen för att det är det största talet som hålls av partierna, talet flest människor 

lyssnar på och det tal som brukar vara längst sett till talartid under året. Då populism kommer 

i vågor (Mudde, 2004, s. 563) och flyktingkrisen i Europa som började hösten 2015 har 

bidragit till att populismen ökat i Europa, blir en jämförelse mellan 2016 och 2010 eller 2016 

och 2002 inte relevant. Att jämföra Almedalstalen innan krisen och talen efter krisen ger en 

djupare inblick i hur riksdagspartiernas diskurs gällande populism har ändrats eller inte 

ändrats.  

Jag har valt åren utifrån några faktorer. Den första är flyktingkrisen, som bidragit till en 

starkare framväxt av populistiska partier i Europa. Den kom till Sverige mellan Almedalstalen 

2015 och 2016, Detta gör att en jämförelse mellan talen 2015 och 2016 borde kunna visa på 

om en populistisk diskurs är mer framträdande då talet hålls i två olika politiska tider. 

Den andra faktorn är att som tidigare nämnt kommer populism i vågor vilket gör att en 

jämförelse mellan till exempel 2006 och 2016 ej blir aktuell då populism kanske är aktuellt 

idag men fanns inte på kartan 2006, eller tvärtom, eller kom däremellan som en period. 

Till sist anser jag det inte heller aktuellt att jämföra mellan 2016 och till exempel 2014 eller 

2013 av anledningen att flyktingkrisen då inte hade fått fäste i Europa och att Sverige hade en 

annan regering dessa Almedalstal. Partier och politiker beter sig och talar på ett annat sätt när 

man är i opposition gentemot när man sitter i regering. En opposition kan möjligen vilja ge en 

sämre bild av samhället och en regering en bättre bild då de är ansvariga för utvecklingen och 

styrningen av landet. Jag finner det då mer intressant att jämföra mellan Almedalstal var 

partierna haft samma position, det vill säga, regering och opposition och där vi vet att en 

period av politisk turbulens och populism fått fäste i stora delar av Europa. Då de första talen 

hölls innan flyktingkrisen slog igenom hösten 2015 och de andra talen ett år senare, 

sommaren 2016, gör att denna tidsperiod för jämförelse lämpar sig bäst.  

 

1.6 Disposition 

En inledning till ämnet, redogörelse för populism och syftet med uppsatsen presenteras i det 

första kapitlet. Det andra kapitlet redovisar den vetenskapliga metod som används för att 

genomföra analysen i uppsatsen. Kapitlet presenterar även metodens tillvägagångsätt för att ta 

sig an materialet. Det tredje kapitlet introducerar det teoretiska ramverket som används som 
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begränsning och definition av populism i denna uppsats. I kapitel fyra genomförs en 

beskrivning av varje tals innehåll. I kapitel fem utförs en tematisering av talen där de viktiga 

kategorierna presenteras och det mest betydande innehållet i materialet lyfts fram. I det sjätte 

och sista kapitlet dras slutsatser från analyser, en summering genomförs och en avslutande 

diskussion svarar på den huvudsakliga frågeställningen och de frågor som väckts i uppsatsens 

tidiga skede.  

 

2. Metod 

 

”Science has a culture that is inherently cautious and that is normally not a bad thing. You 

could even say conservative, because of the peer review process and because the scientific 

method prizes uncertainty and penalises anyone who goes out on any sort of a limb that is not 

held in place by abundant and well-documented evidence.” 

-  Al Gore   

 

2.1 Metodval 

 

Som metod har jag valt kvalitativ innehållsanalys. Jag har valt en kvalitativ framför en 

kvantitativ då jag finner att det ej är möjligt att genom att räkna ord eller liknande svara på 

frågeställningen och komma fram till en slutsats. För att besvara frågeställningen måste texten 

analyseras på ett djupare plan än vad en kvantitativ analys klarar av. Innehållsanalys är en 

diskret metod (”unobtrusive”). Detta innebär att man inte använder sig av påträngande 

metoder som intervjuer, enkätundersökningar, deltagande observation eller fokusgrupper. 

Fördelar med en kvalitativ innehållsanalys är bland annat att den kan reducera risken för 

partiskhet. När det kommer till intervjuer kan människor väntas komma med fördomar, och 

partiskhet till intervjun, dessutom är människor benägna att ge socialt acceptabla svar 

(”interview effect”). De som intervjuas kan också ge osanna svar för att de vill se bra ut i 

ögonen av intervjuaren eller inte kan svaret och inte vill se ovetande ut inför intervjuaren. På 

motsvarande sätt kan intervjuaren komma med fördomar och partiskhet till intervjun vilket 

kan påverka resultatet (Halperin & Heath, 2012, s. 318). Genom att använda innehållsanalys 

kan man komma runt dessa problem då man använder en diskret metod istället för en 

påträngande metod av datainsamling. När man använder sig av innehållsanalys behöver man 

som forskare inte intervjua beslutsfattarna utan kan få tag i information om beslutsfattande via 

dokument och transskript. På samma sätt kan man undersöka offentliga sammankomster och 
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möten istället för att förlita sig på intervjuer som är beroende av att människorna kommer 

ihåg vad som hände på sammanträdet eller är benägna att faktiskt dela med sig av 

informationen och låta sig intervjuas (Halperin & Heath, 2012, s. 318–320). Genom att få 

tillgång till hela materialet, och inte behöva förlita sig på människors utsagor, och säkra 

metoden ytterligare genom att inte använda sig av datorer kan en djupare analys genomföras. 

En manuell analys ger möjlighet till att göra en mer komplex bedömning och tolkning av 

materialet (Bergström & Boréus, 2012, s. 51). Förutom att reducera risken för partiskhet ger 

också innehållsanalys forskaren större tillgång till människor och information som kan vara 

svår om inte omöjlig att få tag i genom intervjuer. Exempelvis kan större populationer och fler 

dokument analyseras än vad som skulle vara möjligt genom intervjuer eller direkta 

observationer. Sammanfattningsvis är innehållsanalys en metod för att reducera vissa typer av 

partiskhet och att undersöka ett bredare fält av ämnen hos en större population av människor 

(Halperin & Heath, 2012, s.318–319).  

 

2.2 Vetenskaplig utgångspunkt 

 

Jag har en deduktiv ingång i uppsatsen där jag undersöker och svarar på frågeställningen 

genom att applicera det teoretiska ramverket för att se om något av riksdagspartierna 

uppfyller den definition av populism som det teoretiska ramverket ställer upp i något av 

Almedalstalen. 

 

2.3 Relaterad forskning 

 

I Sverige och Norden är Jens Rydgren den främsta forskaren på populism. Hans forskning 

innefattar ofta högerpopulism och jämförande studier mellan nordiska populistpartier och 

kulturer (Rydgren, 2002;2010). Populism är ett område som utanför Sverige är väl forskat på. 

Det finns flera ingångar till populism. En av de allra mest framstående forskarna på ämnet är 

Cas Mudde, vars definition av begreppet är vedertaget och vars forskning ofta inkluderar 

populism kopplat till extremism. Margaret Canovans forskning kring populism och dess 

koppling och relation till demokrati har legat till grund för flera forskarens förståelse för hur 

medborgare och politiker ser på populism (Canovan, 1999). Hanspeter Kriesi (2014) och hans 

forskning kring Europa och EU kopplat till populism och Andrej Zasloves forskning kring 

populism kopplat till partisystem och väljare har breddat förståelsen kring valrörelser, 

väljarbeteende och EU kopplat till populism (Zaslove, 2008 och Akkermans, Mudde & 
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Zaslove, 2014). Dessa personer är centrala i den teoretiska förståelse som används och ligger 

till grund i uppsatsen. 

 

2.4 Material 

 

Det material som jag i uppsatsen analyserar är riksdagspartiernas Almedalstal från 2015 och 

2016. De tal som analyseras i uppsatsen är de originella talen så som de var konstruerade, 

skrivna och genomarbetade och inte de framförda talen i Almedalsparken. Talen jag använder 

är hämtade från riksdagspartiernas hemsidor eller nyhetssidor som lagt upp talen. Jag har 

strävat efter att hämta så många tal som möjligt från riksdagspartiernas egna hemsidor. 

 

2.5 Tillvägagångssätt 

Kodning och Kategorier 

Jag har valt att dela in tillvägagångssättet för metoden i tre delar. Jag börjar med att reducera 

materialet, genom kodning, för att hitta de delar av talet jag är intresserad av. Därefter 

presenteras materialet genom att det tematiseras, det vill säga att dela in delarna efter tema. 

Det sista steget är att summera materialet. Detta görs genom en slutsatsdel (Hjerm, Lindgren 

& Nilsson, 2014, s. 34). Anledningen till att man reducerar materialet är för att göra det mer 

hanterbart. Genom en reduktion, kodning, av materialet är målet att materialet jag har kortas 

ned till en uppsättning beståndsdelar som är betydelsefulla för analysen. När jag finner 

mönster, nyckelpassager eller uttryck som jag finner viktiga för frågeställningens besvarande 

kommer jag att placera in dessa i kategorier. Dessa kodas sedan, det innebär att kategorierna 

ges ett namn som identifierar vad kategorin innehåller (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 

46). Då kategorierna i början kan bli många redovisas dessa i en bilaga. Tanken med denna 

metod är att inslag i materialet oavsett om det är ett stort eller litet inslag får samma kod. 

Målet i slutet av analysen är att visa på en dialog mellan empiri och teori. Efter att kodningen 

avslutats genomför jag en tematisering av kategorierna. Detta innebär att hitta mönster bland 

koderna. Tematiseringen är avgörande för analysen då jag här redovisar de kopplingar och 

mönster som är mest betydelsefulla för syftet, det teoretiska ramverket och frågeställningen 

jag valt (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 40). Tematiseringen visar endast de mest 

centrala kategorierna. De resterande kategorierna återfinns i en bilaga. 
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2.6 Litteratur och källkritik 

 

Den litteratur som ligger till grund för metoden som används och det metodologiska 

angreppsättet i metoddelarna i uppsatsen är främst hämtat från böcker som använts tidigare på 

kursen och/eller tidigare kurser i statsvetenskap vid Umeå universitet. Jag har även sökt och 

använt litteratur som är mer specifikt inriktat på metoden jag använder som ger en djupare 

beskrivning av metoden. Litteraturen som används till analys och teoretiserande är främst 

hämtad från Scopus (Scopus.com). Även böcker med populärvetenskaplig och vetenskaplig 

utgångspunkt har använts som grund för analys i uppsatsen. Jag har främst använt mig av de 

artiklar som sammanfattar och redovisar definitioner och föreställningar om populism. Detta 

för att tydligt och så kompakt som möjligt visa den definition jag vill använda och den 

beskrivning av populism som är vetenskaplig. 

 

 

3. Teoretiska ramverket 

 

”He who loves practice without theory is like the sailor who boards ship without a rudder 

and compass and never knows where he may cast.” 

         -  Leonardo da Vinci 
 

 

För att undersöka frågeställningen behövs en definition och avgränsning av begreppet 

”populism”. Jag har valt att utgå ifrån Cas Muddes definition av populism; ”an ideology that 

considers society to be ultimately separated into two homogeneous and antagonistic groups, 

‘the pure people’ versus ‘the corrupt elite’, and which argues that politics should be an 

expression of the (general will) of the people.” (Mudde, 2004, s. 543). Jag använder mig av 

Cas Muddes definition då det är den mest citerade och återanvända av de definitioner av 

populism jag funnit. Dessutom bygger ofta de andra citaten på antingen Muddes citat eller 

hans forskning. Jag använder även Andrej Zasloves tillägg; ”-...pits the common everyday, 

virtuous, and homogeneous people against both elites (politicians, intellectuals, the media), 

and against perceived outside threats (special interest groups, immigrants, feminists, 

ecologists).” (Zaslove, 2008, s. 323–324). Jag lägger till detta då jag vill vara tydlig med att 

”eliten” kan vara andra än bara politik eller politiker. 

4. Redovisning av Almedalstalen 
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4.1 Almedalstalens innehåll 

Denna del redovisar Almedalstalens innehåll och lägger fokus på att beskriva de mest 

framträdande och centrala frågorna i talen. Talen är sammanfattade och begränsade till cirka 

en halv sida då något längre skulle bli allt för långt för denna uppsatsens ramar. 

 

4.2 Moderaterna 

 

Almedalstalet 2015, Anna Kinberg Batra. 

 

Innehåll 

Moderaternas Almedalstal 2015 är helt centrerat kring jobb och arbete. Anna Kinberg Batra 

talar om hur stabila finansiella ramar för de offentliga finanserna är grunden i att kunna få fler 

i arbete. Hon delar in talet i tre delar; första jobbet, utanförskapet och Moderaternas svar på 

utmaningarna när det gäller att få människor i arbete. Hon beskriver först hur viktigt det första 

jobbet är för att bygga upp en person både sett till värderingar, självförtroende men också att 

tända hopp inför vuxenlivet, hopp om att man klarar sig själv och inte är beroende av andra i 

alla lägen. Anna Kinberg Batra binder också samman det första jobbet till behovet av fler 

enkla första jobb för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Människor som hon beskriver 

befinner sig i ett utanförskap och inte har den utbildning som krävs för de flesta av jobben på 

arbetsmarknaden. Anna Kinberg Batra berättar i sista delen av talet om Moderaternas 

lösningar på hur fler kommer ut ur utanförskap och in på arbetsmarknaden via fler enkla 

första jobb. Hon redovisar tre förslag; Att rusta människor för det första jobbet, att anstränga 

sig för det första jobbet och att det ska löna sig bättre att ta det första jobbet. Talet är från 

första mening till sista helt fokuserat på jobben. 

 

Almedalstalet 2016, Anna Kinberg Batra. 

 

Innehåll 

Anna Kinberg Batra inleder Almedalstalet 2016 med en berättelse om en svensk sommarkväll 

och hur den bör vara. Hon återkopplar sedan till att den svenska grillkvällen har sommaren 

2016 bytts ut mot överfall på kvällarna och sexuella övergrepp på festivaler. Människors 

trygghet har denna sommar pressats tillbaka. Hon beskriver hur en oro i Sverige också backas 

upp av ett oroligt Europa där en flyktingkris kombinerat med Storbritanniens val att lämna 
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Europa har skapat en spänd stämning. Terrorismens attentat har skapat oro och väckt nya hot 

till liv i en redan krisartad värld. Anna Kinberg Batra binder samman oroligheterna i världen 

och Sverige med en regering som sviker och inte ser utmaningarna som Sverige står inför. 

Talets andra del, som kan sägas vara en utbyggnad på talet från 2015, behandlar Moderaternas 

syn på de utmaningar som i talets första del tagits upp. Den andra delen lägger fokus på 

stabila offentliga finanser och beskriver sedan, likt 2015, hur första jobbet är en viktig lösning 

på att få människor ut ur utanförskap. Hon lägger till att ett ”första jobbet-avdrag” och ett 

bidragstak skall införas så att de offentliga finanserna inte drabbas av de utmaningar Sverige 

står inför. Anna Kinberg Batra avslutar talet med att understryka vikten av värderingar och 

krav i Sverige för de som bor här men också de kommer hit från andra länder. Ska Sverige ha 

ett fungerande system krävs det att alla tar ansvar för sig själv och delar de grundläggande 

värderingarna som Sverige har. Hon binder samman talet med att avsluta berättelsen hon 

inledde med och vara tydlig med att regeringen inte tar sitt ansvar och att hon har en plan för 

Sverige och som hon är redo att implementera. 

 

4.3 Socialdemokraterna  

 

Almedalstalet 2015, Stefan Löfven. 

 

Innehåll 

Löfvens tal lägger fokus på att berätta hur det går för Sverige sedan han blev statsminister 

hösten 2014. Han inleder med att hylla de miljontals svenskar som håller igång landet och 

bidrar till allas utveckling. Han beskriver hur Sveriges utveckling nu har vänt och den förra 

regeringens politik byts ut mot en ny jobbagenda som består av tre delar: 

Framtidsinvesteringar, aktiv näringspolitik för fler och växande företag samt satsningar på 

kompetens. Han fortsätter med att hylla svenska företag och binda samman svenska företags 

förmåga med utbildning och kunskapstörstande. Alla i Sverige ska få en rättvis chans till 

utbildning, men det betyder också, enligt Löfven, att alla har skyldigheter att anpassa sig till 

systemet och uppnår de krav som ställs. Han nämner att den största utmaningen för 

jobbagendan är den oro som sprider sig över kontinenten, där kris efter kris verkar byta av 

varandra. Han talar om ett EU som måste ta mer gemensamt ansvar både för de nuvarande 

problemen men också ett ansvar för en trygg arbetsmarknad i ett framtida EU. Han avslutar 

med att tala om samarbete i Sverige och hur viktigt det är att ta gemensamt ansvar för 

Sveriges och Europas utmaningar på nationell och europeisk nivå. 
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Almedalstalet 2016, Stefan Löfven. 

 

Innehåll 

Löfven inleder Almedalstalet 2016 med att intyga om att Sverige och svenskt ledarskap 

behövs ute i världen efter det år som gått sedan talet 2015. Han lägger vikt vid att EU har 

större utmaningar nu än för ett år sedan men måste fortsätta att utvecklas och bli aggressivare 

när det kommer till att lagstifta om trygghet på arbetsmarknaden. Löfven upprepar likt förra 

året att svenskar ska stå rakryggade och vara stolta över Sveriges framgångar och bidrag till 

EU och världen. Han fokuserar på hur jämställdhet måste vara ett mål, speciellt när det 

kommer till segregation och utanförskap. I talet lägger han fram fem punkter för hur socialt 

utsatta områden ska reformeras. Brottslighet, arbetslöshet, skolresultat, samhällsservice och 

föreningsliv ska bemötas passande. Han kritiserar oppositionen efter att ha gått igenom 

förslagen och säger att oppositionen vill avveckla den svenska modellen medan 

Socialdemokraterna vill utveckla den. Han talar om ett samhällsbygge där alla ska med och 

alla delar av landet ska leva. Han avslutar talet med att återigen, likt 2015, tala om samarbete 

som grund för att Sverige ska lyckas ta sig an de utmaningar som landet står inför. Han är 

också tydlig med att han önskar se en folkrörelse kring den svenska modellen och dess 

utveckling och försvar. 

 

4.4 Kristdemokraterna  

 

Almedalstalet 2015, Ebba Busch Thor. 

 

Innehåll 

Ebba Busch Thor inleder sitt tal med att belysa hoten mot Sverige utifrån, med fokus på 

Ryssland. Hon beskriver hur grupper i Europa och Mellanöstern far illa under de hot och 

attacker som begås. Hon talar om hur en oro har växt sig fast i både världssamfundet men 

också i Sverige och att allt fler känner sig oroade över den utveckling som nu sker. Hon är 

tydlig med att de svenskar som stödjer Islamiska staten eller har åkt ner till Mellanöstern för 

att strida för dem har svikit Sverige och svenska värderingar, de har brutit med Sverige och 

skall behandlas därefter, som landsförrädare. Ebba Busch Thor går hårt emot den, som hon 

anser vara, skattehöjarpolitik som regeringen driver som slår hårt mot familjer och jobb, och 

driver på segregationen och utanförskapet i samhället. Hon är tydlig med att alla ska ta sitt 
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ansvar när det kommer till flyktingar och att lösningar till samhällsproblem inte ska gå ut på 

att dela in människor i grupper. Hon markerar tydligt mot identitetspolitik och försök från 

delar av samhället att sätta grupptillhörighet framför medmänsklighet. Talet genomsyras av 

fokus på familjen och dess plats i samhället. Ebba Busch Thor är tydlig med att trygghet 

börjar hos familjen och att det är utifrån familjen lösningar till samhällsproblemen borde 

formas. 

 

Almedalstalet 2016, Ebba Busch Thor. 

 

Innehåll 

Talet inleds med en kärleksförklaring till Sverige och en beskrivning av vad som gör Sverige 

bra och varför det är viktigt att alla jobbar och har hopp om att ett bättre Sverige är 

möjligt.  Värderingar är grunden i talet och tas upp som en del i lösningen på utanförskapet. 

Människor som gör rätt för sig och följer reglerna ska inte straffas, speciellt inte ekonomiskt. 

Ebba Busch Thor tar upp det sociala kontraktet som finns i Sverige kring sjukvård och att det 

är viktigt att man möter människors oro så den oron inte förvandlas till misstro och förakt för 

institutioner och samhällstjänster i samhället. Hon återkopplar till sitt motstånd mot 

identitetspolitik från talet 2015 och är tydlig med att om man placerar människor i grupper 

och kategoriserar människor, kommer utanförskapet aldrig brytas utan bara väggar byggas 

upp runt om dessa grupper. Ebba Busch Thor menar att ett utanförskap bryts genom att man 

ser till att rätt värderingar genomsyrar samhället och att det ställs tydliga krav på individer. 

Följer man och uppfyller krav ska alla ha en chans, oavsett samhällsgrupp, att ta sig ut ur 

utanförskap. Hon vänder sig emot, det hon anser vara, eliten i EU och andra institutioner där 

man försökt göra för mycket för länge och skapat misstro hos folket. EU har genom varje 

fördrag tagit på sig att göra mer medan röster för att EU ska göra allt mindre blivit starkare. 

Hon avslutar med familjens roll i samhället och att det inte bara är de stora gemenskaperna 

som är lösningar till problem men också de små gemenskaperna, familjerna över hela Sverige. 

Likt 2015 lägger hon fokus vid att värderingar och trygghet byggs och vidhålls av familjer 

och att om en familj har det bra, socialt såväl som ekonomiskt, finns det mindre anledning till 

oro för att utanförskapet i framtiden skall växa. 

 

 

4.5 Miljöpartiet 
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Almedalstalet 2015, Gustav Fridolin. 

 

Innehåll 

Gustav Fridolin inleder med att tala om hur Sverige inte är landet lagom och berättar en 

historia om hur Sverige växt till det land det är idag med de politiska och sociala system som 

finns i samhället. Den svenska skolan lägger grunden för egenmakt och självtillit och 

förbereder unga människor för vuxenlivet. Han är tydlig med att skolan är den viktigaste 

platsen i samhället och att trygghet och krav ska vara vad elever möts av, inte oro och 

mobbning. Fridolin talar länge om skolan och är tydlig med att en bra skola är en grund till att 

de samhällsproblem vi ser i dagens samhälle inte sträcker sig över generationer i framtiden. 

Han är tydlig med att det krävs brett ansvar för att Sverige ska ha en skola som fungerar för 

alla. I den andra delen av talet, som är tillägnad miljö, fortsätter Fridolin med att uttrycka allas 

gemensamma ansvar för miljöutvecklingen och lösningarna därtill. Klimatförändringar leder 

till att klyftor skapas och att ett utanförskap växer fram. Miljöpolitik måste enligt Fridolin inte 

bara ses som givet för att rädda miljön men också ses som lösningar på andra 

samhällsproblem. Han beskriver Sverige som en klimatrörelse som måste spridas genom 

innovation och reell politik. Fridolin avslutar talet med att uttrycka behovet att alla, oavsett 

person, land eller institution, måste ta sitt ansvar för klimatet annars är vi nära en avgrund. 

 

Almedalstalet 2016, Isabella Lövin. 

 

Innehåll 

Isabella Lövin inleder talet, likt Fridolin 2015, med att tala om hur bra Sverige är och att den 

trygghet och frihet som svenskar åtnjuter aldrig får tas för givet, speciellt i en situation där 

hundratusentals har dött i Syrien och tiotals miljoner människor är på flykt från fattigdom och 

konflikt. Hon är tydlig med att världens sak är vår, konflikter utanför Europa drabbar oss och 

det är inget Sverige kan ignorera. Detsamma gäller miljöpolitik, där inget land ensamt kan 

klara av den enorma utmaning vi står inför. Lövin beskriver ett Sverige där det går bra men 

där folk ändå mår dåligt. Alla har ett gemensamt ansvar för att lösa dessa utmaningar och 

Lövin lägger fram en vision från Miljöpartiets sida där människor och företag tillsammans ska 

lösa problem och bygga ett bättre Sverige. Ett samhällsbygge ska leda Sveriges utveckling, ett 

bygge där alla i samhället deltar och får något tillbaka. Lövin är tydlig med att alla ska ha en 

framtidstro i Sverige och där ingen ska behöva må dåligt. Det är viktigt att en tilltro till 

mänskligheten ligger kvar och inte försvinner i en tid av oro. Politik kan, enligt Lövin, inte 
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bara handla om administration utan det måste finnas ett mål och tydliga vägar dit oavsett hur 

grandiosa de må vara. Hon kallar det för visionär realism. Lövin avslutar med att vara tydlig 

med att Sverige åtnjuter respekt från världssamfundet och ska visa ledarskap i en tid av global 

oro. Lövin menar att Sverige kan och ska leda i världen. 

 

4.6 Centerpartiet 

 

Almedalstalet 2015, Annie Lööf. 

 

Innehåll 

Annie Lööf börjar med att tala om hur borgerlig samverkan och liberala krafter behövs i 

dagens Sverige, hur skattehöjningar slår mot små företag och valfriheten krymper för var dag. 

Hon binder samman miljö, tillväxt och småföretag för att berätta att de tillsammans utgör 

grunden för att möta de klimatutmaningar samhället står inför. Regeringen är ett direkt hot 

mot detta, menar Lööf. Unga, människor på landsbygden och småföretag blir alla lidande av 

en politik som straffar istället för att underlätta företagsamhet. Regeringens politik skapar 

otrygghet, uråldriga arbetsmarknadslagar försvaras istället för att reformeras och detta, menar 

Lööf, leder till att otrygghet bildas och utanförskap upprätthålls. Lööf säger att borgerligheten 

behöver mod för att ta sig an de utmaningar som samhället står inför. Hon går vidare in på hur 

egenmakten och rättvisa är under hot när valfriheten minskar till statens förmån. Lööf är 

tydlig med att tillväxt går att kombinera med en effektiv miljöpolitik. Hon framhåller att 

Sverige behöver miljölösningar som samtidigt inte hämmar hushållens ekonomi. Hon 

framhåller att värderingar som man tror på ska man stå upp för. Regeringens “korståg mot 

valfrihet” i samhället ska inte accepteras. Lööf avslutar bestämt med att borgerligheten ska stå 

fast vid sina principer och vara tydlig med att samarbete i första hand handlar om ett 

borgerligt samarbete. 

 

Almedalstalet 2016, Annie Lööf. 

 

Innehåll 

Lööf inleder talet med att slå fast att i den tid vi lever i krävs två saker för att klara av 

utmaningarna som samhället står inför; ledarskap och tydliga värderingar. Hon börjar med att 

vara rak, miljön är fortfarande den viktigaste frågan globalt, inget skapar så mycket oro och 

skada som klimatförändringarna. Talet lägger sedan sitt fokus vid ett Sverige som glider isär, 
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ett Sverige där ett utanförskap har växt sig alltför stort. Hopplöshet har blivit en för stor del i 

för många människors vardag. Trygghet, vare sig det är social eller fysisk, har minskat i 

samhället. Lööf säger att rättsstaten är under attack och vare sig det är könsstympning eller 

stenkastning pågår en utveckling som är oacceptabel. Finns det ingen framtidstro, ingen 

trygghet, säger Lööf, då hjälper inte bidrag eller bostad. Det råder kris när människor varken 

känner sig trygga eller har hopp inför framtiden. Hon presenterar en central lösning i 

skapandet av flera enkla jobb. De som står långt från arbetsmarknaden ska ges en reell chans 

att ta sig in på arbetsmarknaden. Om inget görs kommer en klyvning att ske och det kommer 

att leda till ett samhälle som är permanent uppdelat. Lööf avslutar med att ledarskap, inte 

skattehöjningar, är det som behövs just nu. Hon är tydlig med att om fler ska komma i jobb, 

ska fler ta sig ut ur utanförskap, då ska inte småföretag och arbetsgivare straffas. 

 

4.7 Liberalerna 

 

Almedalstalet 2015, Jan Björklund. 

 

Innehåll 

Rysslands aggressiva historia och dess nutida hot är vad Björklund inleder sitt tal med. Han är 

tydlig med att Ryssland är ett reellt hot mot Sverige och den frihet som svenskar åtnjuter. 

Björklund menar att de friheterna som Sverige har inte ska tas för givna och bygger på tillit 

till varandra, tillit till var och ens egen förmåga. Om denna tillit mellan medborgare och 

politiker bryts hotas också friheter. Han går till attack mot regeringen för att friheten för 

funktionshindrade har minskat efter att regeringen valt att driva en politik som saknar tillit till 

medborgarna. Björklund beskriver en regering vars politik ökar klyftor och driver fler i 

utanförskap. Murar byggs upp som inte går att ta sig över och människor fastnar i ett 

utanförskap. En arbetsmarknad som skulle skapa trygghet har istället skapat det motsatta. Ska 

man lösa de utmaningar som utanförskap skapar, säger Björklund, då måste trösklar sänkas 

och människor måste få en fot in på arbetsmarknaden. Lägre ingångslöner är ett måste om 

man vill riva murarna till arbetsmarknaden och undvika ett cementerat bidragsberoende. Ska 

välfärd och skola fungera krävs resurser och det skapas genom att fler människor arbetar. 

Börjar skola och välfärd brista på grund av ett utanförskap så sprider sig otryggheten och 

samhällsutmaningarna blir värre och svårare att lösa. Han avslutar med att förtydliga 

alliansens utmaningar, ska alliansen gå till val krävs det att man ser människors oro och inte 

kommer med samma förslag som man gjorde inför valet 2014. 
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Almedalstalet 2016, Jan Björklund. 

 

Innehåll 

Talet lägger allt fokus vid EU och dess roll som en plattform för samarbete och stabilitet. 

Björklund inleder med att tala om globalisering och EU, hur dessa begrepp gått ifrån att vara 

något positivt till att vara något som ses som ett problem och källor till oro. Han är tydlig med 

att det är allvarligt när människor tappar tilliten och samarbetsviljan till andra länder. 

Värderingsmönster har ändrats och den strid om vad som gällde i Europa för flera decennier 

sedan har åter väckts till liv. Björklund tar även upp Sverige och att det inte är svårt att förstå 

folks frustration med EU när Sverige är med men ändå inte. Han menar att Sverige står 

utanför den gemensamma valutan och bankunionen. Om Sverige är med i den Europeiska 

unionen samtidigt som Sverige står utanför många EU-samarbeten leder det till att skeptiska 

EU-partier får mer makt där Sverige inte är representerade. Björklund menar att människors 

oro ska tas på allvar och att människor inte känner sig trygga i dagens Europa är allvarligt, 

men han är tydlig med att utan mer samarbete i EU kommer den kris EU idag befinner sig i 

att bli ännu värre. Marknader som är viktiga för Sverige fungerar bara om det finns flera som 

verkar på den och faktiskt kan samarbeta. Han återkopplar till Sverige där han är tydlig med 

att regeringen har svikit delar av samhället då de spar in på samhällets allra mest utsatta. För 

att lösa de samhällsutmaningar som Sverige står inför så krävs det ett utbrett samarbete i EU, 

bland annat genom ett europeiskt FBI. Ska man nå brottsligheten i utanförskapsområden, 

menar Björklund, då krävs det att vi talar och arbetar tillsammans med andra organisationer 

och länder. Han avslutar med att återigen betona betydelsen av samarbete, ska trygghet och 

välfärd säkras nationellt krävs det att Sverige samarbetar över gränserna. 

 

4.8 Sverigedemokraterna  

 

Almedalstalet 2015, Jimmie Åkesson. 

 

Innehåll 

Jimmie Åkesson inleder sitt tal med att förtydliga att regeringen har brutit löften och visar upp 

en falskhet inför folket. Han säger att Löfven inte har följt folkets vilja och därmed förbisett 

den vilja till förändring som finns i samhället. Åkesson går till hård attack mot Islamska staten 

och säger att svenska medborgare som åkt ner till Mellanöstern för att strida för Islamska 
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staten inte längre är landsmän. Han är tydlig med att Sverige är byggt på en kristen grund och 

att svenska värderingar gäller i Sverige. Påståendet att Sverige är fantastiskt vänder sig 

Åkesson emot och pekar på det växande utanförskap som befäst sig i förorterna. Åkesson 

berättar att folket vet att regeringen har misslyckats, att folket inte kommer att glömma det 

växande utanförskap som regeringen står handfallen för. Han fortsätter med kritiken och 

vänder sig mot Moderaterna som han anser är hycklare som tillåter detta att hända och inte 

agerar som en opposition. Sverigedemokraterna är, enligt Åkesson, det enda 

oppositionspartiet. Den oro som sprider sig i samhället beror till viss del på att traditioner som 

håller kärnfamiljen som samhällsgrund har övergivits och lett till att otryggheten hos 

människor ökat. Han förtydligar att de som drabbas mest är barnen i samhället. Han menar att 

barnen gör Sverige till en kultur, ett samhälle, de ser till att nationen lever vidare. När barnen 

nu är i fara är nationen i fara, Åkesson säger att Sverige är förlorat och att det syns genom 

krisen i sjukvården, i förskolorna och i skolan. Han menar att om Sverige ska tas tillbaka 

behöver andra partiers verklighetsfrånvända syn på samhället komma till ett slut. Folkviljan 

måste få komma till tals och det gör den genom Sverigedemokraterna, säger Åkesson. Han 

avslutar med att säga att Sverigedemokraterna alltid har hållit vad de lovat och kommer alltid 

att göra det. 

 

Almedalstalet 2016, Jimmie Åkesson. 

 

Innehåll 

Åkesson börjar med att tala om de andra partiernas hyckleri, att säga sig vilja stoppa 

utanförskapet när de själva i olika regeringar varit med och byggt upp den segregation som 

Sverige nu har. Åkesson säger att de andra partierna och deras politiker är blinda och helt 

isolerade från folket. Han fortsätter att beskriva hur Sverige befinner sig i en kris där en 

politisk elit har slutat bry sig och inte längre ser utmaningarna i samhället.  Åkesson vänder 

sig emot Löfvens direkta nej till en folkomröstning om det svenska EU-medlemskapet och 

säger att det är ytterligare ett sätt för eliten i toppen av politiken att ha kontroll över folket. 

Åkesson talar om hur mångfald och samarbete behövs i Europa, men inte på bekostnad av 

assimilering av nationer. Han talar, likt 2015, om hur samhället sviker folket och att nationen 

är förlorad. Han lägger stor vikt vid hur regeringen och de andra riksdagspartierna har svikit 

Sverige, har svikit samhället och svikit det svenska folket. När samhället, som han menar, 

kapitulerat råder risken att utanförskapet blir växer sig större. Han talar också om att flera av 

dessa områden är förlorade områden där värderingar saknas och trygghet är icke-existerande. 
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Åkesson beskriver att det förakt som finns mot de andra partierna och den förnekelse de lever 

i kommer bli deras fall. Han berättar om den skenbild som regeringen håller på att måla upp 

och som nu håller på spricka. Åkesson avslutar med att beskriva den förda politiken som 

oförlåtlig och att en ny vision krävs om Sverige ska klara sig. 

 

4.9 Vänsterpartiet 

 

Almedalstalet 2015, Jonas Sjöstedt. 

 

Innehåll 

Jonas Sjöstedt inleder med att tala om gemenskap och om hur Sverige såg ut när han själv 

växte upp, att de trygghetssystem som fanns i välfärden då har fallerat och idag inte klarar av 

sina uppgifter. Han beskriver hur en social otrygghet sprider sig och klyftorna i samhället blir 

allt större. Tron på samhället har förändrats i en negativ riktning. Sjöstedt efterlyser fler 

trygga jobb och en politik som gör allvar av att vilja ändra samhällsutvecklingen. Han vänder 

sig emot den förnedring som han anser oppositionen försöker lägga på regeringen i den 

politiska debatten. Han lägger barnen som grund i talet och fokuserar på hur barnfattigdomen 

är en central del i utanförskapet och att en trygg uppväxt är vitalt för att vända utanförskapet. 

Sommarlovsstöd är det centrala policyförslaget i talet. Han talar om trygghet och klyftor 

kopplat till hur barn far illa när samhället inte håller ihop och möter dessa utmaningar 

tillsammans. Sjöstedt beskriver hur den rika gruppen i samhället måste ta ett större ansvar när 

klyftorna blir allt större. På sikt hotas det långa arbete som gjort att Sverige blivit ett mer 

jämlikt land. Sjöstedt avslutar talet med att ge en känga till EU-eliten som han anser trycker 

på otryggheten och samhällsorons utveckling. Ska utanförskapets utmaningar lösas, menar 

Sjöstedt, då måste framtidstro och solidaritet komma tillbaka och den passiva fegheten i 

politiken rullas tillbaka.  

 

Almedalstalet 2016, Jonas Sjöstedt 

 

Innehåll 

Likt 2015 talar Jonas Sjöstedt om hur trygghet för barn är en grund till att lösa 

samhällsproblemen och se till så att utanförskapet inte växer sig större. Han tar upp hur de 

som har det allra bäst ställt måste bidra med mer för att minska klyftorna. Han talar om hur 

ekonomisk orättvisa måste mötas med en vänsterrörelse. Rättvisa och trygghet skapas av 
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ordentliga välfärdssystem som inte sviker de som är mest utsatta. Sjöstedt talar om hur 

systemet nu är riggat för de som har det allra bäst och mest pengar på kontot och därför växer 

också klyftorna och utanförskapet. Sjöstedt tar upp välfärden som ett exempel där det krävs 

samarbete och en känsla av gemenskap för att ett sådant system ska fungera och att om vissa 

har andra spelregler i de systemen så fallerar de. De värderingar om gemenskap som Sverige 

har riskerar att undergrävas om inte människor känner tryggheten i sin tillvaro. Han avslutar 

med att vara tydlig med att om barnen ska få det bättre, allas barn inte bara visas, måste 

samhället bli mer jämlikt, för i jämlika samhällen är tilliten högre och orättvisorna färre. 

 

5.  Tematisering och analys  

 

”Curiosity begins as an act of tearing to pieces or analysis.” 
 

- Samuel Alexander 
 

 

Efter att kategorierna har kodats har en tematisering genomförts där kategorier ej relevanta för 

att besvara frågeställningen sållats bort och där flera kategorier kan ha slagits ihop under 

samma namn för att reducera materialet. De tidiga kategorierna finns i bilaga ett. Utifrån cirka 

20 kategorier har sex stycken valts ut. De mest centrala har valts ut då de tillsammans binder 

samman innehållet och innebörden i Almedalstalen, och ger en grund till en summering där 

frågeställningen kan besvaras. De teman som är mest centrala i talen är gemenskap, trygghet, 

värderingar, elit, utanförskap och klyvning. Dessa teman återfinns i majoriteten av tal, om 

inte alla, i antingen ordagrann form eller mening. 

 

5.1 Gemenskap 

 

Gemenskap är centralt men ska inte förväxlas med samarbete. Partierna använder ordet 

genom sina tal men har olika andemeningar med ordet. Det talas om gemenskap utifrån olika 

perspektiv. Vänsterpartiet talar om en social gemenskap där människor har det bättre 

tillsammans och att människor ska hjälpa varandra genom att bland annat dela på resurser, att 

de som har mer av något också kan ge bort mer av det. Miljöpartiet och Liberalerna talar om 

ett gemensamt Europa och hur viktigt det är med en fortsatt europeisk gemenskap och 

sammanhållning. Socialdemokraterna anammar flera gemenskaper i talen. Fokus ligger på 

gruppsammanhållning, speciellt när det kommer till skola och välfärd.  Sverigedemokraterna 
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talar om gemenskap sett till nationen och att svensk gemenskap bygger på specifik kulturell 

gemenskap som inte alla, speciellt utomeuropéer, kan omfamna. Moderaterna, 

Kristdemokraterna och Centerpartiet beskriver i sina tal gemenskap som något som bygger på 

en grund i individualism där eget ansvar skapar en gemenskap genom att alla bidrar och 

därmed befinner sig på samma plan. 

 

5.2 Trygghet 

 

Ett av de centrala temana genom talen, både från 2015 och 2016, är trygghet. Trygghet är 

utöver värderingar det tema som binder samman talen med varandra men också med den bild 

partierna vill måla upp av samhället. Partiledarna kan ses tala om fyra stycken olika sorters 

trygghet i sina tal; social trygghet, fysisk trygghet, trygghet på arbetsmarknaden och kulturell 

trygghet. 

 

Fysisk trygghet 

Fysisk trygghet talar främst Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och 

Centerpartiet om. De lägger vikt vid att samhällets utveckling är oroande när det kommer till 

brott och justitiefrågor och betonar alla, på olika plan, hur invandring påverkar den fysiska 

tryggheten. Moderaterna och Sverigedemokraterna gör det mer direkt genom att koppla 

våldsbrott till invandring medan Centerpartiet talar könsstympning och Kristdemokraterna 

talar om hur Islamska staten och terrorism är ett ständigt hot och att det förebyggande arbetet 

för fysisk trygghet måste bli bättre. Oron över att anhängare av Islamska staten kan ta sig till 

Sverige genom flyktingströmmar är något som hotar den fysiska säkerheten. 

 

Social trygghet 

Vänsterpartiet lägger vikt vid social trygghet. Jonas Sjöstedt talar om hur människor, speciellt 

barn, har rätt till ett tryggt hem där föräldrar inte behöver oroa sig över att ha råd att lägga mat 

på bordet eller om man har råd med barnens glasögon. Han lägger vikt vid att alla har rätt till 

trygghet och fokuserar på kostnader och hur det är en social trygghet att inte behöva oroa sig 

för kostnader i privatlivet eller hemmet. Vänsterpartiet talar mycket om samhällets roll i att 

skapa social trygghet, bland annat genom bidrag medan Moderaterna talar om social trygghet 

som finansiell trygghet. Moderaterna talar om jobb på samma sätt som Vänsterpartiet talar om 

bidrag. Ingen ska oroa sig över kostnader och att en otrygg social tillvaro skapas i hemmet. 
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Social trygghet tar olika former beroende på vilka partiernas kärnväljare är. Både jobb och 

bidrag är centralt när det kommer till social trygghet. 

 

Trygghet på arbetsmarknaden  

Trygghet på arbetsmarknaden återfinns främst i Löfvens tal där trygghet på nationell men 

också europeisk nivå ges särskilt fokus i talen. Även Sjöstedt diskuterar arbetsmarknaden men 

lägger främst fram den sociala tryggheten som central. Löfvens fokus ligger på att om 

människor ska komma ut ur utanförskap krävs det inte bara ett jobb utan ett riktigt jobb, det 

vill säga ett jobb som skapar trygghet hos personen, inte bara en inkomst. Partierna ser olika 

på arbetsmarknaden där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger fokus vid 

anställningsskydd och Centerpartiet och Moderaterna ser ett första jobb som den viktigaste 

tryggheten på arbetsmarknaden.  

 

Kulturell trygghet 

De flesta partierna talar om kulturell trygghet men har väldigt olika uppfattningar av vad det 

innebär eller vad som just nu hotas eller måste försvaras när det kommer till kultur i Sverige. 

Centerpartiet lägger i talet från 2016 en stor del tid till att tala om könsstympning och 

hedersvåld, något som de anser skapar en otrygghet i en kultur annars präglad av öppenhet 

och självbestämmelse. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna talar båda om svenskhet 

men slutar i olika spår där Kristdemokraterna talar om kärnfamiljens utveckling och att 

kärnfamiljen är en grund för kulturell trygghet. Sverigedemokraterna diskuterar mer att 

svensk kultur ska hållas trygg, att mångkulturen skapar otrygghet. Detta uttrycker de i båda 

talen, om något starkare i talet från 2016. Moderaterna är fokuserade på att kulturell trygghet 

innebär eget ansvar och för att en trygghet ska finnas i en kultur krävs krav från människor, 

till exempel kravet att man ska söka jobb och inte bruka våld. Vänsterpartiet anser att kulturell 

trygghet innefattar rättigheter däribland rätt till vissa bidrag i den välfärdskultur man anser att 

Sverige har. 

 

5.3 Värderingar 

 

Vid sidan av trygghet är värderingar det centrala temat i talen. 2015 var de i bakgrunden men 

kopplades till begrepp som krav, rättvisa, förväntningar och ansvar. I talen från 2016 är de 

helt centrala för partierna när de förmedlar sina budskap och binder samman dem med de 

samhällsutmaningar som Sverige står inför. Alla partier diskuterar svenska värderingar och 
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vad svenska värderingar faktiskt innebär. Miljöpartiet och Vänsterpartiet talar mycket om 

mänsklighet och hur det är en viktig värdering för att skapa en gemenskap och möjlighet för 

samarbete när det kommer till att minska klyftorna i Sverige. Socialdemokraterna och 

Liberalerna lägger fokus vid krav och plikt, speciellt kopplat till skolan, och att uppfyller man 

de krav som ställs på en och gör man sin plikt ska man och ha den bästa chansen att klara sig 

och utveckla sig i skolan och samhället. Moderaterna, Kristdemokraterna och 

Sverigedemokraterna talar i huvudsak om svenska värderingar och hur det gäller att man som 

svensk, vare sig inflyttad eller ej, följer de värderingar som samhället är uppbyggt på. 

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna riktar in sig på kulturella värderingar medan 

Moderaterna talar om ekonomiska värderingar, i form av individuellt ekonomiskt 

ansvarstagande, och hur krav och eget ansvar är en grund i det svenska samhället. 

Centerpartiet lägger fokus vid företagande och egenmakt som de värderingar som Sverige är 

uppbyggt på. 

 

5.4 Klyvning 

 

Alla partier talar om klyvning, både i form av kultur, ekonomi, kunskap, representation och 

integration. Alla partier gör här en distinktion mellan samhällsgrupper i olika stora mån. 

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna lägger fokus på att det i Sverige har växt fram 

en kulturell klyfta mellan de som bott i Sverige en längre tid och de som nyligen flyttat till 

Sverige. Synen på kvinnor och jämställdhet ligger i fokus när partierna talar om att en annan 

kultur växt fram i delar av Sverige där kvinnor, homosexuella och kristna inte känner sig 

trygga. Denna klyvning menar partierna driver på utanförskap då parallellsamhällen skapas. 

Moderaterna och Centerpartiet rör kultur i klyvningskontext men lägger i sina tal fokus på hur 

integrationen i samhället slagit snett och talar mindre om hur exempelvis kvinnor och kristna 

far illa. De diskuterar istället hur skillnaden mellan socioekonomiska grupper skapar en 

klyvning i samhället. Vissa människor klarar av att integrera sig oavsett om de föds i en liten 

svensk by på landet eller har invandrat hit från ett annat land. De talar om att brist på jobb 

(och kunskap i viss mån) och en stabil ort har gjort att tusentals människor inte lyckats 

integrera sig och hamnat längre från samhällets inre cirkel vilket, ytligt, kan definieras som ett 

jobb, en bostad, en familj och en självständig ekonomi. Denna klyvning hänger i allra största 

grad, enligt dem, ihop med det växande utanförskapet. Liberalerna, Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet lägger i sina tal kunskap som grund i samhället. Lika tillgång till kunskap är det 

absolut viktigaste för att lyckas i samhället enligt partierna. När skolan får brist på resurser 
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eller människor inte kommer in eller stannar kvar i skolan skapas en klyvning utifrån 

kunskap. Partierna beskriver hur en kunskapsklyvning har fragmenterat samhället och skapat 

olika nivåer av kunskap, något partierna menar driver på utanförskapet. Vänsterpartiet, 

tillsammans med Socialdemokraterna i viss mån, talar om en klyvning när det kommer till 

ekonomisk jämlikhet i samhället. Vänsterpartiet diskuterar hur en ekonomisk klyvning mellan 

grupper i samhället bidrar till utanförskapet och hur en bredare klyfta mellan rika och fattiga 

skapar segregation. Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet talar också 

om en klyvning när det kommer till representation av folket och samhällsgrupper. 

Sverigedemokraterna beskriver i båda talen om hur de andra riksdagspartierna inte längre 

representerar det svenska folket och har tappat deras förtroende. Vänsterpartiet är mer 

begränsade och talar om hur Moderaterna och “högern” representerar storföretagen och de 

rika i samhället och står på deras sida i politiken.  

 

5.5 Elit 

 

Både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet talar om en elit i samhället. 

Sverigedemokraterna beskriver de andra riksdagspartierna som eliten i samhället som är 

skyldiga till den negativa utveckling som Sverigedemokraterna anser nu sker i Sverige. De 

och endast de är skyldiga till utanförskapet som finns i samhället. Sverigedemokraterna 

vänder sig också emot EU och beskriver hur ”EU-eliten” drar isär Europa och eftersträvar en 

allt närmare union med målet att ha en assimilerad federation. Likt Sverigedemokraterna 

riktar Vänsterpartiet in sig på EU:s ledare och institutioner som eliten och även de rika 

personerna utanför politiken i Sverige. Vänsterpartiet talar om ett ”riggat system” för de som 

har det bäst ställt i samhället. Sjöstedt beskriver hur en elit tillåts växa fram när rika ges andra 

möjligheter i samhället än medelklassen eller arbetarklassen. 

 

5.6 Utanförskap 

 

Värderingar och trygghet är de centrala temana och binds samman i utanförskapet. 

Utanförskapet är det som partierna centrerar sina tal kring oavsett om ingången är via skolan, 

polisen, arbetsmarknaden, historien, EU eller småföretagen. Talen handlar om att visa sitt 

budskap och sin syn på den utmaning som tydligt i alla tal identifieras som utanförskapet i 

Sverige. Vare sig det är värderingar som måste förstärkas eller trygghet som måste 

återinstiftas är de båda medel till att möta utanförskapet. Alla finner olika orsaker till 
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utanförskapet. Vänsterpartiet anser att ett för svagt socialt trygghetssystem och brist på 

jämställdhet är orsaken, Centerpartiet pekar på att en för stor stat och för liten egenmakt för 

människor är en orsak till att människor blivit beroende av staten och därmed hamnat i ett 

utanförskap i form av ett bidragsberoende. Moderaterna, Kristdemokraterna och 

Sverigedemokraterna framhåller bristen på värderingar som orsak till utanförskapet. 

Liberalerna talar om murar på arbetsmarknaden och Socialdemokraterna och Miljöpartiet talar 

om en svag och misslyckad skola som grund till att utanförskapet växt fram och fortsätter att 

växa. Partiernas samlade definition av Utanförskapet kan beskrivas var personer som är lågt 

utbildade, främst personer som invandrat till Sverige, personer långt från arbetsmarknaden 

(långtidsarbetslösa eller sjuka personer) eller människor som fastnat i bidragsberoende. Dessa 

personer bor oftast i en förort där våld är vanligt förekommande, trygghet låg och 

framtidsutsikter dystra bland befolkningen. 

 

6. Avslutande diskussion 

 

”The aim of argument, or of discussion, should not be victory, but progress.”  

 

         - Joseph Joubert 

 

6.1 Talen 

 

Talen har generellt sett gått ifrån att vara klassiska Almedalstal (2015) där man talar om sina 

kärnfrågor och, om man sitter i regering, de reformer som genomförts under året. Den trenden 

fortsätter till viss del 2016 men fokus ligger på problem, vems fel de är och i huvudsak att 

vända sig till sina kärnväljare (och inte till sina kärnfrågor). Generellt sett så har partierna rört 

sig mot en mer populistisk diskurs 2016 gentemot 2015 utifrån det teoretiska ramverket. 

Undantag som direkt kan identifieras här är Liberalerna och Miljöpartiet. Jan Björklund 

berättade i sitt tal 2016 om hur bra den Europeiska unionen är och att samarbete står över allt. 

Miljöpartiet talade om medmänsklighet och om hur “Syriens sak är vår”. Deras fokus på 

människor och inte problem i första hand tillsammans med talets beskrivning av att Sverige 

inte ska böja sig för extrema krafter gör att de ses isolera populism. Därför är slutsatsen att de 

partierna inte använder sig av populism på det sättet det teoretiska ramverket definierar det. 

De rör sig inte heller mot en populistisk diskurs i talen från 2016. 
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Partierna talar i större utsträckning om sina kärnfrågor, eller hjärtefrågor, 2015. 

Socialdemokraterna talar om skola och hur reformer ska göra att Sverige har lägst 

arbetslöshet i Europa 2020. Liberalerna talar om skola och försvar, Centerpartiet om 

småföretagen, Moderaterna om jobben, Kristdemokraterna om familjen, Miljöpartiet om 

miljön och Vänsterpartiet om vården och välfärden. De enda som inte talar om någon specifik 

fråga är Sverigedemokraterna som använder talet 2015 till att kritisera regering och 

opposition för passivitet. Huvudbudskapet utöver kärnfrågorna är gemenskap och samarbete 

för att få igenom en bättre politik för Sverige genom både blocköverskridande 

överenskommelser men också borgerligt samarbete.  

 

 6.2 2015 jämfört med 2016 

 

Talen 2016 skiljer sig avsevärt när det kommer till relationen mellan opposition och regering, 

samt fokus i talens innehåll. Talen fördjupar sig i utanförskapet och partier hittar olika 

grupper som ligger bakom den växande segregationen. Centralt är att man i talen 2016 inte 

diskuterar sina kärnfrågor utan lägger fokus vid att tala med sina kärnväljare i större mån. 

Man vänder sig också parallellt till flera grupper då man talar problem, otrygghet och hot (ett 

hot mot Sverige eller ett hot mot en kultur eller värdering utgör ju också ett hot mot fler än 

bara en grupp i samhället) i större mån än i talen från 2015. Ett exempel är att Moderaterna 

talade nästintill oavbrutet om jobb (kärnfråga) i talet från 2015. I talet från 2016 kan de ses 

vända sig till en grupp (kärnväljare) och diskutera kostnaden den gruppen betalar i form av 

exempelvis bidrag för andra grupper i samhället. 

 

Sverigedemokraterna beskriver att en ansvarslös invandringspolitik under borgerliga och 

socialdemokratiska regeringar ligger till grund för krisen de beskriver i samhället. 

Vänsterpartiet säger att rika har fått ett riggat system där de gynnas och fattiga i utanförskap 

missgynnas. Sjöstedt är också tydlig i talet 2016 att Vänsterpartiet representerar de socialt 

utsatta och att “Precis som sina företrädare är Anna Kinberg Batra mot varje stor 

välfärdsreform som gör Sverige mer rättvist.”. Sjöstedt ställer sig här på rättvisans sida och 

anser sig ha den moraliska höjden. Sjöstedt menar att om man representerar andra grupper 

står man inte för den rättvisa som präglar Sverige enligt Vänsterpartiet. Sverigedemokraterna 

är de som tydligast ställer grupper mot varandra i talen och som använder samma retorik 2015 

som 2016. Åkesson ställer folket mot regeringen, folket mot oppositionen (de borgerliga 

partierna), som han anser inte utgör en opposition, mot EU, mot invandrare och mot eliten. 
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Sverigedemokraterna ändrar inte sin retorik lika mycket som de skruvar upp den. Talen ställer 

folket mot samma grupper men talet 2016 gör det ännu tydligare. Även om Löfven främst 

talar om samarbete i talen återkommer han i talet 2016 till hur oppositionen inte ska vara i 

vissa områden: “...sticker i ögonen, när man ser moderatledare från Djursholm åka till 

Husby, och spankulera runt och posera framför kamerorna...”. Löfven, likt Sjöstedt målar i 

talet från 2016 upp bilden av att Moderaterna står på de rikas sida och inget har något att göra 

i utanförskapsområden. Även Anna Kinberg Batra gör ett liknande uttalande när hon säger att 

hon står på tjänstemännens sida när det kommer till första hjälpen, hon säger bland annat “De 

poliser, och annan blåljuspersonal, som får utstå stenkastning och brott, behöver inte fler 

utredningar utan minst 2000 nya kollegor…”. Hon beskriver hur stenkastning bemöts med 

utredningar och inte krafttag från regeringens sida. Partiledarna är ivriga med att ställa 

grupper mot varandra för att alla hitta någon att beskylla för utanförskapet och bristen på 

trygghet. Lösningarna var fler 2015, i talen från 2016 har lösningarna fått ta ett steg tillbaka 

eller helt enkelt riktats in på vissa grupper; invandrare, rika, bidragstagare eller EU med flera. 

Kristdemokraterna kan ses isolera kärnfamiljen i talet från 2016 och framhålla EU, en 

pluralistisk elit och andra kulturer som hot mot kärnfamiljen och dess traditionella grund i 

samhället. Men framhäver samtidigt att pluralism och samarbete behövs på till exempel 

europeisk nivå. Partierna återgår som tidigare nämnt i talen från 2016 till sina kärnväljare de 

traditionellt samlat i val. Centerpartiet riktar in sig på sina kärnväljare som har gått ifrån att 

vara främst bönder till att vara småföretagare, Vänsterpartiet talar till de som sätter välfärden 

högst upp på prioriteringslistan, Kristdemokraterna talar till kärnfamiljen och Folkpartiet talar 

till EU-anhängarna. Miljöpartiet vänder sig i sin tur till idealisterna, Socialdemokraterna söker 

arbetarklassen genom att diskutera arbetarnas situation på arbetsmarknaden, Moderaterna 

talar till löntagarna och medelklassen genom att trycka på att det är de som betalar för 

bidragen. Sverigedemokraterna är det parti som inte ändrar mycket i innehållet utan talar ännu 

tydligare om svenskhet och landsmän i talet 2016. 

 

På så sätt kan det dock argumenteras att de alla är populister då de söker sina kärngrupper 

vilket kan ses som det ”riktiga folket”, de med de mest sunda värderingarna i samhället och 

de som faktiskt gör sin plikt och följer de krav som samhället ställer. Detta stämmer dock inte. 

Att endast vända sig till en grupp i ett tal är inte något nytt eller ens märkligt. Varje tal brukar 

fokusera på specifika frågor eller sakpolitiska områden. Det som gör att en populistisk 

diskurs, eller spår av den, kan identifieras är inte att man talar om en grupp eller ens ett folk, 

utan det är i vilken kontext man gör det och om man ställer en grupp mot en annan (Mudde, 
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2004, s 543). Här går det att identifiera fem partier som har en populistisk diskurs i 2016 års 

Almedalstal eller att delar av talet har tendenser till populism sett utifrån det teoretiska 

ramverket. Dessa partier är Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet (har en populistisk diskurs), 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna (har tendenser till en populistisk 

diskurs). 

 

6.3 Inte samma populism 

Utifrån den analys som har gjorts går det att tydligt se olika sorters populism eller tendenser 

till populism i talen. Vänsterpartiet använder sig av det Kriesi (2014, s. 362) beskriver som en 

ekonomisk föreställning av folket. Föreställningen om folket som en gemensam grupp, en bit 

ner på den socioekonomiska skalan. Sverigedemokraterna använder sig dock inte av den 

föreställningen utan ser folket som en nation, en kultur. De har alltså en kulturell föreställning 

av folket. Det är också enkelt att då förstå att den ekonomiska föreställningen av folket är vad 

som brukar ligga till grund för vänsterpopulism och den kulturella föreställningen av folket 

ligger till grund för högerpopulism (Kriesi, 2014, s. 362–364). Den tredje föreställningen som 

Kriesi talar om är den politiska föreställningen av folket. Den handlar om folket som suverän 

och deras ställning i samhället. Även om Kristdemokraterna kan ses ha en föreställning som 

liknar en kulturell är det främst denna som kan identifieras hos dem, Socialdemokraterna och 

Moderaterna. Detta genom att etnicitet och det kulturella hotet mot Sverige inte diskuteras 

eller framställs på det djup som det görs i Sverigedemokraternas tal. Partierna beskriver i sina 

tal folket och hur makten utgår från dem men hamnar inte riktigt i en populistisk diskurs. Det 

blir mer fokus på krav, plikt och hur människor har makt att ställa krav men också skyldighet 

att uppfylla och följa de krav som alla andra i samhället. 

 

6.4 Gamla och nya mönster av populism 

Att partier på ytterkanterna i politiken är populistiska kan man se genom att på yttersta 

högerkanten i europeisk politik hitta Front National, Lega Nord, Fidesz, Partij voor de 

Vrijhejd och Alternative für Deutschland med flera (Van der Brug, Fennema & Tille, 2000, s. 

78). Alla dessa partier ses som högerpopulistiska partier. På samma sätt hittar vi Syriza, och 

de flesta kommunistpartier i Europa på den yttersta vänsterkanten i europeisk politik. Det 

dessa har gemensamt är att de ofta använder sig av populism för att få fram sitt budskap. 

Detta genom att till exempel ställa nationen emot globalisering, multinationella företag och 

frihandelsavtal. Det är därför inte oväntat att de partier som identifieras som populistiska i 
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analysen är just på ytterkanterna i den politiska sfären, Vänsterpartiet och 

Sverigedemokraterna på sina respektive kanter. Det som är mer intressant är hur Moderaterna 

och Socialdemokraterna tenderar att röra sig mot ett håll där man anammar en mer populistisk 

syn på politiken. Att de två största partierna, även de som sedan 1982 innehaft 

statsministerposten i Sverige, har börjat bruka en mer populistisk diskurs visar kanske vad 

framtiden har i sikte. Kommer de partier som haft eller har en reell chans på att leda Sverige 

se populism som ett verktyg i dagens politiska samhälle? Är det enda sättet att minska 

populisternas inflytande att närma sig dem? 

 

6.5 Populism i framtiden 

 

Att flera riksdagspartier i Sverige har starkare tendenser till en populistisk, eller delvis 

populistisk, diskurs 2016 ställer frågan: vart är vi på väg? Är det den flyktingkris som Europa 

genomgått som gjort att populismen nu växer sig allt starkare eller har populismen varit på 

uppgång och blomstrar nu när människor känner en större oro i samhället? Oavsett om det är 

det ena eller det andra som ligger bakom dagens populism blir debatten om populism allt mer 

aktuell. Uppfattningen av populism som ideologi, kommunikation, rörelse eller valtaktik har 

gjort att begreppet blivit brett och urvattnat hos många. Att populism används som ett 

skällsord på sociala medier hotar att dölja den riktiga populism som finns i samhället, en 

populism som visat sig stark i så väl stora som små länder. Ska populism bemötas, diskuteras 

och användas som begrepp i framtiden krävs det att personer använder begreppet utifrån dess 

faktiska vetenskapliga inramning, inte de definitioner som sprids på sociala medier. De 

definitionerna hotar att fördumma hela debatten.  

 

6.6 Slutord 

 

I Almedalstalen från 2016 är Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna populistiska. 

Sverigedemokraterna var det redan 2015 medan Vänsterpartiet har anammat en populistisk 

diskurs i talet från 2016. Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna har 

tendenser till populistiska ställningstaganden men använder inte en populistisk diskurs sett 

utifrån det ramverk som appliceras. De talar tydligt om grupper, exempelvis Moderaterna och 

talets fokus på löntagare och bidragstagare. Omedvetet målas en bild upp var en grupp är 

överställd den andra, en diskurs innehållande populism är möjligtvis inte avsedd men spår av 

den sätter sig i talet. På samma sätt talar Socialdemokraterna om utanförskapsområden och 
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oppositionen, och Kristdemokraterna om kärnfamiljen och de värden som står emot den i 

samhället, däribland EU, icke-svensk kultur och identitetspolitik. Centerpartiet driver inte en 

populistisk diskurs och Liberalerna och Miljöpartiet driver en nästintill anti-populistisk 

diskurs 2016 sett till 2015. Ytterkantspartierna och de två stora partier om sedan 1982 

innehaft regeringsmakten är de partier där populism eller tendenser till populism är tydligast. 

Partierna går ifrån bredare, mer inkluderande tal 2015 till att 2016 söka sig till sina 

traditionellt starka väljargrupper. De samhällsgrupper som ställs mot varandra i talen är 

invandrare mot etniska svenskar, kärnfamilj mot en pluralistisk elit, Sverige och svenskar mot 

EU, barn mot politiker, utanförskapsområden mot politiker, rika mot fattiga och i viss mån 

löntagare mot bidragstagare och småföretagare mot stat. Partierna fokuserar i talen på att hitta 

orsaker till utanförskapet som alla partierna diskuterar i sina tal 2016. Partierna landar i olika 

svar där EU, andra partier, invandring, myndigheter, staten, svaga normer, politiska 

föreställningar med flera, är att skylla på för det partierna beskriver som den viktigaste 

politiska frågan för Sverige att lösa; utanförskapet. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Kategorier 

 

 

Moderaterna 

 

Kategorier 2015: 

Jobb, bidrag, utanförskap, oro, förtroende, utanförskap, självupplevelse, ansvar, ”enkla jobb”, 

framtidstro, “fast i bidrag”, ”parallella samhällen”, trygghet, “gör det värre”, ”tuffa lösningar 

och utmaningar”, ”eget ansvar”, “första jobbet”. 

 

Kategorier 2016: 

“Svensk sommar”, våld, straff, kris, flyktingpaus, hot, ”svenska värderingar”, besvikelse, 

jobb, “första jobbet”, utanförskap, trygghet, flyktingkris, system, bidragstak, krav, ”eget 

ansvar”, “gett upp”. 

 

Socialdemokraterna 

 

Kategorier 2015: 

Berättelser, framtiden, “alla svenskar”, företag, beröm, “skattesänkningar och skatteparadis”, 

kunskap, skyldigheter, krav, murar, plikt, oro, reglerad invandring, EU, samarbete, klyftor, 

civilsamhälle, medborgare, 

 

Kategorier 2016: 

Engagemang, säkerhet, EU, löntagare, tro, gemenskap, jämlikhet, utanförskap, löner, “lyfta 

Sverige”, utmaningar, samhällsbygge, alla, skattesänkningar, folkrörelse, blockpolitik, “call to 

arms” 

 

Kristdemokraterna 

 

Kategorier 2015: 

Försvar, värderingar, oro, landsförräderi, ”svenska modellen”, trygghet, utanförskap, 

utmaningar, jobb, grupptillhörighet, identitetspolitik, IS, mänskliga fri-och rättigheter, 
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familjen, självupplevelse. 

 

Kategorier 2016: 

Värderingar, värderingskris, familjen, Sverige, trygghet, utanförskap, IS, ”socialt kontrakt”, 

rättigheter, naivitet, identitetspolitik, krav, bidrag, tradition, Europa, elit, etablissemang, EU, 

”små gemenskaper”, “mindre och färre arbetsuppgifter”, 

 

Liberalerna 

Kategorier 2015: 

Kommunism, hot, ”svag socialdemokrati”, nationalism och populism 

samma hot, samarbete, tillit, självupplevelse, avsaknad av tillit, utanförskap, trygghet, ”jag 

tror, vi tror”, gemenskap, trösklar, allt åt alla, marknader, ”enkla lösningar fel”, förtroende, 

värderingar, oro, murar, isolering. 

 

Kategorier 2016: 

Självupplevelse, globalisering, tro, tillit, trovärdighet, förtroende, hyckleri, samarbete, 

gemenskap, värderingar, EU, ”svenskt utanförskap i EU”, trygghet, marknader, utsatta, 

”personlig attack”, oro, patriotism, ”EU behövs”. 

 

Sverigedemokraterna 

 

Kategorier 2015: 

Falskhet, svaghet, löften, ”svika folket”, rätten, landsmän, feghet, övervakning, ”heligt krig”, 

medborgare, ”kristen grund”, landsmän, ”svenska folket”, utanförskap, ”folket reser sig”, 

”etablissemangets misslyckande”, samhällshaveri, väljarförakt, sjuklövern, hyckleri, oro, 

trygghet, tradition, kärnfamilj, ”politikers misslyckande”, ärlighet, självupplevelse, ”en kultur, 

en nation”, värderingar, ”folket mår dåligt”, orättvisa, ”folkets vilja”, verklighetsfrånvända, 

”säger emot sig själva”, ”vi är oppositionen”, ”uppgivenhet från alliansen”. 

 

Kategorier 2016: 

Värderingar, utanförskap, isolering, Sverigevänner, etablissemang, ”fått det sämre”, eliten, 

samarbete, ”rätt samarbete”, olikheter, assimilering, ”elitistisk kontroll”, ”förlorad nation”, 

samhälle som sviker, kris, förnekelse, svek, kapitulation, gruppindelning, förlorade områden, 
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lidande, förakt, trygghet, misslyckande, ”riktiga lösningar”, falskhet, oförlåtligt, 

verklighetsfrånvända, 

krav, tillit, tro, vision. 

 

Vänsterpartiet 

Kategorier 2015: 

Gemenskap, ”social trygghet”, tro, otrygghet, ”fel håll”, förnedring, barn, fattigdom, trasigt 

system, gratis, bidrag, klyftor, utanförskap, äkthet, gruppindelning, ”livsfarlig politik”, 

”extrema privatiseringar”, ”svenska modellen”, rättvisa, orättvisa, kortsiktighet, 

utanförskap, eliten, EU-eliten, etablissemang, klämmas åt, feghet, isolera, solidaritet. 

 

Kategorier 2016: 

Lobbyister, storföretag, gruppindelning, barn, föräldrar, mänsklighet, rättvisa, ”Anna Kinberg 

Batra emot rättvisa”, gratis, folkrörelse, orättvisa, ”går på knäna”, ”riggat system”, ”rika vs 

fattiga”, värderingar, gemenskap, tillit. 

 

Miljöpartiet 

 

Kategorier 2015: 

”Vi i Sverige”, gratis, liberala, klass, eget ansvar, klyftor, valfrihet, förväntningar, tillit, krav, 

oro, trygghet, utanförskap, ”gemensamt ansvar”, gemenskap, värderingar, folkrörelse, 

 

Kategorier 2016: 

Privilegierat, gratis, trygghet, samarbete, oro, gemenskap, respekt, illamående, vision, stress, 

tro, barn, ”svenskt ledarskap”, anti-populism, ”breda samarbeten och ansvar”, förenkling, 

samarbete, ”tillsammans med andra”. 

 

Centerpartiet 

 

Kategorier 2015: 

Borgerlighet, värderingar, företag, självbestämmande, hot, jobb, mod, trygghet, rättvisa, 

egenmakt, ansvar, tillväxt, oro, ledarskap, valfrihet, korståg, underordna, principer, ”borgerlig 

samverkan”. 
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Kategorier 2016: 

Värderingar, ledarskap, globalt ansvar, ansvar, trygghet, utanförskap, gemenskap, klyvning, 

hopplöshet, “under attack”, utsatta, könsstympning, hedersförtryck, rättvisa, framtidstro, 

underklass, kris, enkla jobb, livsresa, småföretag,  

 

 

 

 


