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1. INTRODUKTION 
Denna text är en analytisk läsning av 24 politiska tal som hållits under Almedalsveckan, 

mellan åren 2014–2019, som centreras kring talarna Annie Lööf och Jimmie Åkesson. Jag 

vill härigenom lyfta de trådar i narrativen som hänvisar till eller spelar på känslor av fasa, 

äckel, avsky, och ångest, och visa hur dessa relaterar till politikers försök att skapa en 

gruppidentitet. Läsningen görs med hjälp av Julia Kristevas verk Fasans makt (1992) som 

behandlar ämnet abjektion: upplevelsen av bland annat fasa och äckel som en person kan 

känna, i konfrontationen med en frånvaro eller kollaps av mening. Enligt Kristeva är det ett 

psykiskt hot som uppstår när gränsen försvinner mellan subjekt och objekt, eller jaget och 

Det Andra. Det kan till exempel vara i mötet med ett lik, ett tabu, eller med brottslighet – 

händelser som påminner om döden eller ifrågasätter gränser och ordning. Abjektionen är, 

baserat på detta synsätt, en oskiljbar del av identitetsskapandet.  1

För att komplettera Kristevas psykoanalytiska och litteraturteoretiska förhållningssätt 

använder jag också Randall Collins sociologiska insikter, som föds ur tanken att religion är 

en spegling av samhället. Det är något som får stor betydelse i samspelet mellan individ och 

grupp: gruppsolidariteten, och de sociala ritualer som genererar den, är grundläggande när det 

kommer till känslomässig manipulation och samhällets själva existens.  Jag tar även in lite av 2

det Murray Edelman skrivit om symbolisk politik, som talar om hur politiken påverkar vad 

det är människor kräver, fruktar, och betraktar som realistiskt. Hur politik genom symbolisk 

kommunikation (som myter och ritualer) påverkar subjektet, och vice versa.  3

1.1. SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna uppsats är att undersöka abjektionens roll, utifrån Kristevas utformning av 

begreppet, i de politiska narrativ som är Lööfs och Åkessons Almedalstal. Vidare ämnar jag 

belysa hur abjektionen används i skapandet av två viktiga politiska symboler, arbete och 

gemenskap, och möjligen även politikens idealbild av ett svenskt subjekt. Frågorna jag vill 

försöka besvara är: 

1 Julia Kristeva. Fasans makt: en essä om abjektionen (övers.: Agneta Rehal och Anna Forssberg). Göteborg: 
Daidalos, 1992, s. 26-32. (Hädanefter: Kristeva, sidnummer.) 
2 Randall Collins. Den sociologiska blicken: att se bortom det uppenbara (övers.: Sten Andersson). 1 uppl. 
Lund: Studentlitteratur, 2008, kap. 1-2. (Hädanefter: Collins, sidnummer.) 
3 Murray Edelman. The Symbolic Uses of Politics. Urbana: University of Illinois Press, 1967, s. 1 ff. 
(Hädanefter: Murray, sidnummer.) 
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- Vad är abjektionens funktion och språkliga uttryck i dessa politiska tal? 

- Vilka konstruktiva (livsbejakande) och vilka destruktiva (dödsbejakande) bilder 

skapar talaren, och hur? Vilka är deras sagda och osagda motbilder? 

- Hur gestaltas talarens världsbild genom gränsdragningar och bortstötningar? 

1.2. METOD & MATERIAL 

Almedalsveckan är ett politiskt evenemang i Visby där representanter från samtliga 

riksdagspartier (sedan 1991) håller tal, en tradition som startade med Olof Palme. I 

demokratins och tillgänglighetens namn är alla evenemang i Almedalsveckans officiella 

program kostnadsfria och öppna för allmänheten. Förutom tal hålls exempelvis seminarier av 

riksdagspartierna, intresseorganisationer, och företag.  Antalet unika besökare uppskattades 4

vara närmare 42 000 år 2019, och sammanlagt närvarade 11 500 personer under de olika 

partiledarnas tal.  Den stora publiken och tillgängligheten gör dessa texter tacksamma – och 5

relevanta – att studera: på flera av riksdagspartiernas webbsidor läggs talmanusen upp, och 

övriga har gått att ta del av som ljud- och videofiler.  6

Min största svårighet med denna uppsats har varit avgränsningen av materialet. 

Arbetet tog avstamp i min spekulation att döden figurerar som dolt tema i politiska tal; men i 

mina första trevande försök att hitta ett lämpligt sammanhang att sikta in mig på, genom 

läsning av ett slumpmässigt urval av tal, fann jag inga fingervisningar. För enkelhetens skull 

valde jag Almedalsveckan, och fyra talare vars partier såg sitt stöd öka efter valet 2018 – 

något som i min mening låter ana effekten av deras språk, och i förlängning, deras 

användning av det abjekta som instrument för att motivera och övertyga väljare. Min 

ursprungliga analys täcker därför även Ebba Busch Thors och Jonas Sjöstedts Almedalstal för 

de angivna åren,  men på grund av det begränsade omfånget har jag endast låtit det synas 7

perifert i denna slutgiltiga text. 

4 Majoriteten av evenemangen är kostnadsfria men det pågår också slutna evenemang, föreställningar, och 
diverse happenings. Även för arrangören är deltagandet i det officiella programmet kostnadsfritt om ansökan 
görs inom ett visst datum, (det inte sagt att deltagandet är helt gratis, då t.ex. ansökan till polisen om allmän 
sammankomst är en kostnad.) Region Gotland. Det här är Almedalsveckan. Almedalsveckan. 2019. 
https://almedalsveckan.info/om-almedalsveckan 
5 Region Gotland. Statistik. Almedalsveckan. 2019. https://almedalsveckan.info/statistik 
6 Partiledarnas tal direktsänds och arkiveras av TV och radio. Åkessons talmanus har dock tagits ned från SD:s 
webbsida, därav har jag inkluderat två av dessa som bilagor i uppsatsens slut. 
7 Åren jag avgränsat mig till är som sagt 2014–2019, eftersom dessa täcker två val och inramar en mandatperiod, 
vilket jag anser både är tillräckligt nära i tiden för att vara relevant, och avlägset nog att omfatta ett stort men 
överskådligt antal texter: d.v.s. sex tal per partiledare. 
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Jag riktar min uppmärksamhet till ordval och formuleringar som har potentialen att 

väcka känslor av äckel, ångest, och avsky i åhöraren, eller framkalla bilder av orenhet och 

oordning. Detta sker i jämförelsen av Kristevas beskrivningar av det abjekta, med 

övergripande teman och återkommande bilder funna i Lööfs och Åkessons tal. Ytterligare 

avsmalning av ämnet framträder i min fokus på abjektionen i relation till hur partiledarna 

talar om arbete och gemenskap, som med Edelmans utblick gör dem till politiska symboler. 

Mycket mer finns att säga, i synnerhet om sambandet mellan arbete och skam i Sjöstedts tal; 

och bortträngning av, och rening från, döden i behandlingen av ämnet äldreomsorg i Busch 

Thors. Vidare, hur detta hör ihop med vardera partiledares överlappande gestaltningar av ett 

svenskt subjekt. 

 Min metod är besläktad med politikerns: att föreställa mig de subjekt som ska 

representera de föreställda kollektiv som Almedalstalen riktar sig till. Att begrunda det som 

förenar en majoritet, det som balanserar mellan det personliga och det generella. Som Collins 

konstaterar är det individualismen som dyrkas i det moderna västerländska samhället,  och 8

det måste politiken bekräfta, även om det går emot politikens ofrånkomliga kollektivism. 

Abjektion har inte blott med överjagets tillblivelse att göra, det är inte en strikt personlig 

händelse. Det relaterar till människan som samhällsvarelse, hur individ och samhälle ingår i 

ett slags växelspel: samhället speglar dess invånare, och i invånarna är samhället speglat. 

I min analys räknar jag med att varje ord och koncept innehåller sin motsats och 

motbild, och att detta skapar begäret att äga den ena och stöta bort den andra. Det är ett 

dekonstruktivistiskt förhållningssätt som jag hämtar från Jacques Derrida,  men som även 9

finns med i Kristevas litterära analyser i Fasans makt. Till exempel: behovet av trygghet som 

tas upp av politiker pockar också på känslan av otrygghet. Kanske till och med i högre grad 

än det faktiska ämne som politikern för stunden behandlar, till och med om det omfattar 

aspekter av åhörarens liv som faktiskt inger trygghet i praktiken. Därtill tror jag att 

människans tendens att fokusera på det negativa försvagar den motsatta händelsen,  i vilket 10

ett negativt laddat ord påminner om positiva motbilder. Att påtala brottslighet för snarare 

tankarna till straff, än laglydighet. Separationen vi–dem, som tycks vara oumbärlig i politiska 

8 Collins, s. 66. 
9 Zachary R. Hooker & James M. Murphy. "Deconstruction." I Encyclopedia of Social Theory, George Ritzer 
(red.), s. 190. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc., 2005. DOI: 
http://dx.doi.org/10.4135/9781412952552.n73 
10 (Edelman tar också upp detta. Edelman, s. 18 f.) Enligt ett klassiskt evolutionärt perspektiv är denna 
pessimism resultatet av att hjärnan utvecklats att lägga större vikt vid negativa saker (hot), än positiva, då det är 
mest fördelaktigt ur överlevnadssynpunkt. Glenn D. Reeder. “Positive–negative asymmetry.” I Encyclopedia of 
Social Psychology, Roy F. Baumeister & Kathleen D. Vohs (red.), 1 uppl., s. 685-686. Thousand Oaks: SAGE 
Publications, Inc., 2007. DOI: 10.4135/9781412956253.n408 
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tal, ger också åhöraren möjligheten att identifiera sig själv med en positiv bild eller motbild, 

och sammanföra den negativa bilden eller motbilden med de som framställs som De Andra. 

1.3. TIDIGARE FORSKNING 

En hel del har redan skrivits om svenska politikers kommunikation och retorik  – en stor hjälp 

i mitt arbete har varit Erik Åsards bok Politik och retorik: svenska partiledare i talarstolen 

(2018).  Som litteraturvetare med en förkärlek för dödsteman och de litterära uttryck som 11

svårhanterliga känslor tar, är den tolkning jag gör här inte strukturerad kring retorikens 

stilfigurer, eller ethos, pathos, och logos. Min ingång är först och främst läsarens, eller 

åhörarens, affektiva förhållande till texten, utifrån det sammantagna intrycket som dessa tal 

inger.  Enligt Jesper Olsson och Carin Franzén är “den affektiva vändningen” inom 12

humaniora, en av de händelser (sedan 80- och 90-talet) som har gjort litteraturvetenskapen 

mer interdisciplinär. De nämner bland andra Toril Moi som delaktig i denna idéströmning, 

och Sara Ahmed, vars bok The Cultural Politics of Emotion (2004) också den har varit en 

källa till inspiration för mig. Med kommande analys vill jag skriva in mig i denna 

litteraturvetenskapliga fålla.  13

2. TEORETISKA PERSPEKTIV 

2.1. KRISTEVA 

Fasans makt: en essä om abjektionen är en avhandling som utgår från psykoanalytiska teorier 

för att utöka förståelsen av “det poetiska språkets subjektiva drivkrafter och grunder, som 

dess kulturhistoriska ursprung och sociala funktion.”  Genom att granska ett antal litterära 

verk från västerländsk kanon argumenterar Kristeva här för att det moderna poetiska språket 

och litteraturen är “vittnesmål om ett subjekt i kris”.  För Kristeva går det inte att undersöka 14

subjektets tillblivelse, eller subjektets kris, utan att begrunda det abjekta. 

11 Erik Åsard. Politik & retorik: svenska partiledare i talarstolen. Lund: Historiska Media, 2018. (Hädanefter: 
Åsard, sidnummer.) 
12 Egentligen samtliga 24 tal: Lööfs, Åkessons, Busch Thors, och Sjöstedts – men analysens två delar behandlar 
först Lööf, därefter Åkesson, vari de sistnämnda endast omnämns då och då i korthet. Med andra ord är det fråga 
om 24 lästa tal, och omkring tolv redovisade. 
13 Sara Ahmed. The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004; Jesper Olsson 
& Carin Franzén. “Litteraturvetenskapen öppnar sig mot en komplex verklighet.” I Respons: Recensionstidskrift 
För Humaniora & Samhällsvetenskap. Vol. 7, nr. 4, 2018: s. 19-24. 
14 Agneta Rehal. “Förord.” I Fasans makt, Kristeva, s. 8. 
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Kristeva börjar i beskrivningen av det abjekta som någonting kusligt och mystiskt 

välbekant. Det abjekta är det som “ansätter mig som radikalt avskild, motbjudande. Inte jag. 

Inte det. Men inte heller ingenting. Ett ‘någonting’ som jag inte känner igen som ting. En 

tyngd av icke-mening, som på intet sätt är betydelselös, och som krossar mig.”   15

Vidare liknas det abjekta vid situationer då kroppen med kväljningar stöter ifrån sig dålig mat 

eller vänder sig bort från smuts. Men det är inte hälsorisken eller orenheten som gör något 

abjekt, “utan det som stör en identitet, ett system, en ordning.” Det är allt som “inte 

respekterar gränser, platser, regler. Det som är mittemellan, det blandade det tvetydiga.” 

Brottslighet är således ett tydligt exempel på något abjekt. Det avslöjar nämligen “lagens 

bräcklighet” – och det överlagda, omoraliska brottet gör detta i dubbel mening, eftersom det 

förställer sig som något gott eller pålitligt.  16

Därför är det abjekta inte objekt i strikt mening, däremot kan objekt ha kvalitéer som 

gör dem abjekta. Kristeva menar att liket är det objekt som, sett på utan en vetenskaplig eller 

religiös blick, är höjden av förnedring och abjektion. En kropp med sår, blod, och var – 

lukten av svett eller förruttnelse – alla dessa vätskor, all orenhet och skit, “är vad livet 

knappast och under smärta uthärdar av döden.” Liket visar, i sin materialitet och i sitt förfall, 

allt som vi ständigt måste avlägsna för att kunna leva. Avfallsprodukterna lämnar kroppen, 

eller kroppen frigör sig från dem, för att den ska kunna leva tills dess att den slutligen “faller 

utanför gränsen” och själv blir en avfallsprodukt. 

 
Om avfallet betecknar gränsens andra sida, den som tillåter mig att vara, och där jag inte 
är, så är liket det mest vämjeliga av allt avfall. En gräns som invaderat allt. Det är inte 
längre jag som fördriver, jag är fördrivet.  17

 

Abjektion är kort sagt själva processen i vilken något radikalt utesluts av ett subjekt, eller ett 

samhälle, för att bevara dess stabilitet. Genom att tränga ut det hotfulla och normavvikande i 

periferin, skapar den gränser och inrättar ordning.  Men det går aldrig att helt skilja sig från 18

det abjekta, eftersom det behövs som motpol till allt som konstruerar ett subjekt, en ordning, 

en meningsfullhet. Det abjekta och abjektionen “skyddar” oss från tyngden av icke-mening, 

det både attraherar och frånstöter: det drar oss “dit där meningen störtar samman”. Det är vad 

15 Kristeva, s. 26. 
16 Kristeva, s. 26-28. 
17 Kristeva, s. 28. 
18 Subjektets stabilitet går hand i hand med samhällets, då det abjekta stör och motsätter sig den sociala ordning 
(samhällets regler och moral) som subjektet (eller snarare: överjaget) internaliserat och gjort till sitt eget ideal. 
Kristeva, passim. 
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som “på en och samma gång manar fram och smular sönder subjektet”. Det abjekta är vad 

som kastas av för att subjektet ska bli till.  19

2.2. COLLINS 

Med sin bok Den sociologiska blicken (2008) vill Collins lära ut ett sociologiskt synsätt och 

förse läsare med en allmän teori om gruppsolidaritet och sociala ritualer. Collins tar avstamp i 

Émile Durkheim och Erving Goffmans forskning, och utgår från teorin att Gud är en 

representation av samhället: “Religionens symbolism speglar den sociala världen.”  Det 20

innebär att sociala interaktioner, och samhället som helhet, kan förstås som analoga med 

religiösa utövanden – och religiösa utövanden kan förstås som en mekanism som genererar 

gruppsolidaritet.  21

För att ett samhälle ska uppstå och fortleva krävs samarbete mellan individer, och 

samarbete kräver tillit. Collins diskuterar huruvida det rationella för en individ vore att endast 

tänka på de egna, själviska intressena, och därmed bedra de människor som vill ingå i något 

slags samarbete. Ett sådant handlande leder till kortsiktig, momentan vinst för individen, men 

den konkurrerar med kollektivets långsiktiga, gemensamma vinst. De långsiktiga fördelarna 

som samarbete medför är inte nödvändigtvis större än det individen tjänar på att spela falskt – 

och finns det en möjlighet för ena parten att luras, finns troligen en motsvarande möjlighet för 

den andra parten. Collins sluter sig till att samarbete, sociala kontrakt såväl som de senkomna 

juridiska, inte enbart baseras på rationella beräkningar. Collins menar att väsentliga för dessa 

överenskommelser är de transrationella sentiment som individer känner gentemot varandra, 

till exempel moral- eller pliktkänslor.  22

Det är här ritualens betydelse kommer in. Det är genom ritualer som gruppsolidaritet 

genereras, och gruppsolidaritet är vad som ger upphov till tillit och andra transrationella 

sentiment i individen.  Collins beskriver ritualen som en slags social teknologi: en maskin 23

som kan kalibreras för att passa olika situationer och framkalla olika resultat. Dess 

huvudsakliga komponenter är (1) fysisk närvaro, (2) ritualiserade handlingar, och (3) ett 

19 Kristeva, s. 25 f, 28, passim. 
20 Collins, s. 49. 
21 Både religion och konst är för Kristeva nära förbundna med abjektion. För varje religions sammanstörtning 
uppstår abjektionen igen, “för att bearbetas i nya former” – religionernas historia utgörs av olika sätt att rena det 
frånstötande, “olika katharsis”, och liknande är den konstnärliga erfarenheten en fundamental del av 
religiositeten. Kristeva benämner konsten som “denna oöverträffade form för katharsis”, som genom att uttala 
det abjekta, renar det. Kristeva, s. 40 f; Collins, s. 50-58. 
22 Collins, s. 22 ff. 
23 Collins, kap. 1-2. 
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symboliskt objekt. Människor samlas, de koordinerar sina röster och gester, var och en 

uppfyller en förväntad roll, och den resulterande känslan av samstämmighet riktas mot ett 

emblem, ett heligt ting eller koncept.  Den sociala energin förtingligas då, den är något 24

konkret som fokuserar gruppens idé om sig själv. Det kan vara en gud, en nation, ett parti, en 

ideologi. “Känslan av gruppidentitet blir knuten till en idé som samtidigt är ett ideal – en 

fullkomlig eller gudomlig entitet som individerna måste underkasta sig, vilket i gengäld 

skänker dem trygghet och emotionell styrka.” I stora drag är alltså samhället, respektive 

religionen, en moralisk kraft som belönar individen med känslan av tillhörighet, eller straffar 

hen genom uteslutning.   25

2.3. EDELMAN 

Edelman var statsvetare och skrev om politikens symboliska aspekter. I boken The Symbolic 

Uses of Politics (1967) lägger han fram idén om att olika politiska former (som diverse 

institutioner) symboliserar det som stora folkmassor måste tro om staten för att känna 

trygghet. Symbolernas mening bestäms av människornas behov, förhoppningar, och rädslor – 

de är alltså inte begränsade till de funktioner som de politiska formerna fyller. Edelman tar 

upp det politiska valet som exempel, och belyser (likt Collins) dess ställning som social 

ritual.  Han liknar masspolitiken vid en åskådarsport, i vilken myter och riter är essentiella 26

för övertalningsprocessen. Dessutom menar han, att precis som med andra politiska former är 

det de rituella eller symboliska avseendena som spelar störst roll för de som är i höga 

maktpositioner.  27

Edelman använder sig av den kategorisering som säger att symboler antingen är 

referentiella (referential symbols), eller förtätade (condensation symbols). Den förstnämnda 

typen avser symboler som på ett ekonomiskt sätt refererar till saker eller händelsers 

“objektiva element”. I samtida svensk politik skulle det kunna vara statistik över 

könsstympningar eller det kommande behovet av äldreboendeplatser: något som kan 

24 Ett tydligt exempel på hur partiledare omvandlar social energi till solidaritet i Almedalen är när de i början av 
sina tal frågar publiken om de “sett fotbollen”, så för att frammana ett jubel. 
25 Collins, s. 50 ff. 
26 I demokratiska samhällen lär vi oss att det är genom att rösta som vi kontrollerar ämbetsmän och politiska 
program, men den forskning som Edelman baserar sina teorier på visar att politiska programpunkter är en av de 
mindre avgörande faktorerna för hur folk röstar. Därtill har röstresultatet en ringa påverkan på det administrativa 
arbetet och den lagstiftning som följer ett val. Detta innebär att valet fyller andra funktioner utöver den som 
vanligen förkunnas. Det återstår att bekräfta om motsvarande förhållanden råder i nutida Sverige, men själv 
gissar jag att likheterna mellan det amerikanska samhället (Edelmans intresseområde) och det svenska har, om 
något, ökat sedan The Symbolic Uses of Politics skrevs. Edelman, s. 2-4. 
27 Edelman, s. 1 ff. 
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identifieras på samma sätt av flera olika individer. Men sådana symboler kan samtidigt vara 

förtätade: dessa framkallar känslorna associerade med situationen, känslor som koncentrerats 

i en symbolisk händelse, handling, eller ett symboliskt emblem. “Patriotisk stolthet, 

oroligheter, hågkomsten av forna glansdagar eller förödmjukelser, löften om framtida storhet: 

en av dessa eller alla dessa.”  Alla symboler står för något annat än sig själva, och Edelman 28

menar att ju längre avståndet är mellan symbolens mening och dess “objektiva element”, 

desto mäktigare är den i masspolitiken.  Det faktum att större delen av den svenska 29

befolkningen inte har egen erfarenhet av exempelvis könsstympning, bereder plats åt känslor 

som går långt utöver rädslan eller avskyn inför att en själv, eller en närstående, ska utsättas 

för något sådant. 

“För de flesta människor, under större delen av tiden, är politik en rad mentala bilder, 

som placerats där av TV-nyheter, tidningar, tidskrifter, och diskussioner.” Edelman säger att 

dessa bilder skapar “ett panorama i rörelse, som utspelar sig i en värld som den stora 

allmänheten aldrig riktig vidrör”. Det är emellertid en värld som omger oss, och som 

frammanar djupt känslomässigt engagemang. Till skillnad från den omedelbara världen 

precis framför individen kan denna politiska panoramavärld inte kontrolleras mot faktiska 

konsekvenser som uppmanar individen att rätta sig efter verkligheten. Politiker fattar beslut 

om välfärden, om lagen, om otaliga budgetfrågor, och för det mesta är det långt mellan ett 

beslut och en kännbar effekt hos den enskilde medborgaren (om det alls får någon effekt). 

Relativt få personer är inblandade i politiken på det sätt där den omedelbara världens 

feedback görs gällande. 

Sålunda blir politikens processer lätt objekt på vilka individen kan överföra sina egna 

känslor. Särskilt starka rädslor och förhoppningar. Men för att en sådan överföring ska ske, 

framhåller Edelman, måste politiken befinna sig tillräckligt långt ifrån individen för att den 

inte ska kunna uppfattas som blott ett verktyg eller en mekanism som vem som helst kan eller 

vet hur en manipulerar för egen vinning. Symbolens styrka är djupt beroende av dess 

avlägsenhet. Det är nyckelrollen i den symboliska politikens förmåga att vara det ultimata 

hotet eller medlet för undsättning. Ständigt närvarande, “och ändå inte mottaglig för effektiv 

påverkan genom någon handling vi som individer kan utföra.” För de flesta av oss är 

politiken en parad som passerar framför oss – en av abstrakta symboler, men likväl en parad 

28 Edelman, s. 6. Min översättning. 
29 Edelman, s. 11. 
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som vi lärt oss är en välvillig eller illvillig kraft, med potentialen att anta allsmäktiga 

proportioner.  30

3. ANALYS 

3.1. ATT TA FÖR GIVET 

All kommunikation har som underlag en outtömlig brunn av förgivettaganden. Detta är en 

röd tråd i Collins diskussioner om transrationella sentiment och makt. Det som tas för givet i 

varje dialog och uttalande hör av sin natur till det omedvetna. Det är själva begränsningen av 

människans tankefunktioner, men också ett villkor för att information alls ska kunna 

förmedlas mellan människor, utan att den åtföljs av en oändlig rad ifrågasättanden. Det är just 

manipulationen av detta villkor som Collins ser som politikerns främsta metod att utöva 

makt: genom att påverka det som tas för givet.  I alla Almedalstal jag har läst går det att 31

finna åtminstone två centrala förgivettaganden. Båda utnämns som samhällets fundament, 

förutsättningar som de bedöms vara, för samhällets uppkomst och fortsatta existens. Det ena 

är arbetet och det andra är gemenskapen. 

Arbete och gemenskap är förstås också det som Collins talar om när han beskriver 

samhällets grundvalar. Men dessa två företeelser är varken enformiga eller entydigt “goda” 

och “rationella”. Det är dock precis den invändningen, eller den komplexiteten, som 

partiledarna måste styra bort från för att meningarna som tillskrivs dem ska stanna under ytan 

i tanken, i det som tas för givet. Varje parti har sin egen definition av gemenskap, likaså den 

arbetsdelning som är “bäst för Sverige”. Dessa versioner av vad arbete och gemenskap är, 

utesluter inte sällan de andra partiernas – att förkasta deras uppfattningar är ett sätt att 

förstärka det egna sanningsanspråket. I linje med både Collins och Edelmans teorier blir 

arbete och gemenskap två symboler för gruppens ideal.  Frågan är vad – enligt de politiska 32

narrativen – som måste stötas bort, vad för slags separation som måste ske, för att ett sådant 

ideal ska bli till. 

30 Edelman, s. 5 f. Min översättning. 
31 Collins, s. 82-84. 
32 Individen i denna grupp är det föreställda svenska subjektet. Som jag kommer att visa i analysens nästa del om 
gemenskap, måste det svenska i identiteten bekräftas, odlas, för att politikerns egen roll inte ska undermineras. 
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3.2. ARBETET SOM SYMBOL & DET ABJEKTA 

Symbolen arbete varierar i partiledarnas tal både i kraft och karaktär. Ändå vill jag hävda att 

det finns ett förenande förgivettagande emellan dem: din stolthet kommer från bra arbete, 

och arbete är bra när det gör dig stolt. Arbetets stora betydelse i samtligas narrativ får sin 

moraliska (transrationella) tyngd genom att det sammanförs med känslan av plikt, att talaren 

på olika sätt låter förstå att en individs stolthet är helt beroende av hens förmåga att utföra 

arbete. Ibland kvalificeras detta samband mellan arbete och stolthet genom att säga att det 

måste vara bra arbete:  det kan hända att vårdpersonal, som Sjöstedts “Jeanette’’, fråntas sin 33

stolthet då hennes arbete inte längre är bra nog.  I ett sådant exempel är skammen som följer 34

att inte kunna göra bra arbete eller att inte kunna arbeta alls, direkt uttalad. Men skammen 

finns lika mycket med i den osagda motbild som uppstår som en skugga till alla situationer 

där stolthet härstammar från arbete. Arbetets avgörande relevans för både samhälle och 

individ gör det i olika grad till något heligt för Åkesson, liksom Busch Thor, liksom Sjöstedt. 

Och heligast av allt är det för Lööf. 

3.2.1. HOTET MOT DET HELIGA 

Oavsett ämne lyckas Lööf i sina Almedalstal alltid återkomma till jobbtillgångens 

ödesmättade status. Trygghet, rättvisa, jämställdhet, tolerans, växthuseffekten – lösningen på 

alla dessa “utmaningar”  är en och densamma: “fler jobb”. En outsinlig källa till jobb gör 35

inte bara Sverige starkare och tryggare, det är också det enda sätt som individen beskrivs 

självförverkligas och nå frihet. Lööf beskriver hur de som inte har jobb obarmhärtigt 

förpassas (av staten eller av samhället i stort) till kategorin “övriga”/“bortglömda”/“utanför”.

33 Vad som räknas som bra arbete är upp till åhöraren att bestämma, men arbete som inte är bra kan sägas bero 
på dåliga arbetsvillkor. 
34 “Jeanette” figurerar i ett av Sjöstedts tal, Åkesson berättar om “Petronella” och hennes skuldkänslor över att 
vara sjukskriven; generellt så omtalas vårdpersonal som hjältar för att de “sliter”, det beskrivs hur hjältar som 
dessa upplever en känsla av skuld och otillräcklighet. Anders Thor. 20140704 – Jonas Sjöstedt: Tal i Almedalen 
2014. Svenska tal. 2016-02-29. http://www.svenskatal.se/20140704-jonas-sjostedt-tal-i-almedalen-2014/ 
Sverigedemokraterna. Manus för Jimmie Åkessons tal i Almedalen. Mynewsdesk. 2017-07-07. 
http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/manus-foer-jimmie-aakessons-tal-i-almedal
en-2057065 (Hädanefter: Åkesson, 2017.) 
35 Lööf är sparsam med att använda ord som “problem” och “kris” (eller ännu starkare ord) som hade varit 
Busch Thors, och särskilt Åkessons ordval. Hon använder ofta optimistiskt klingande, förmildrande termer som 
jag förknippar med bolagsspråk: som att undvika att säga “fattig” (som Sjöstedt skulle sagt) genom att säga “den 
med små marginaler”. Annie Lööf. Almedalen 2015. Centerpartiet. 2015-06-30. 
https://www.centerpartiet.se/annie-loof/tal/tal---arkiv/2015-06-30-almedalen-2015 (Hädanefter: Lööf, 2015); 
Annie Lööf. Annie Lööfs tal i Almedalen 2019. Centerpartiet. 2019-07-04. 
https://www.centerpartiet.se/annie-loof/tal/tal---arkiv/2019-07-04-annie-loofs-tal-i-almedalen-2019 (Hädanefter: 
Lööf, 2019.). 
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 De är personer som “inte får plats”. Som Tommy, en av de som halkat efter: som troligtvis 36

varken har lägenhet eller bil, som har det svårast att få en vettig start i vuxenlivet. “Vi vet inte 

ens vad han gör”, säger Lööf. Hans öde är gömt för oss. Vem är Tommy? Är han någon alls?

 Och Emil, som inget hellre vill än att få jobba, men som fått stämpeln “inte behövd” för att 37

han är funktionsvarierad. “I mataffären där han gjorde praktik, där var han omtyckt.”  38

Trygghet, ordning, och tillhörighet får sina motsatser koncentrerade i bilden av arbetslöshet. 

Vad som först slår mig när jag läser Lööfs skildringar av arbetslöshet, och jämför dem 

med det abjekta i Fasans makt, är den kroppsliga närvaron. Arbetslösheten är känslosam, den 

känns i kroppen.  Utan jobb måste du “somna med en klump i bröstet, och vakna med ett 39

hjärta som rusar”.  Och även fast vi i dessa tal ombeds känna det den arbetslösa känner, 40

tycks platsen där arbetslösheten råder alltid vara Därborta: på andra sidan klyftan, ett stenkast 

bort eller längre.  I förorten, på landsbygden, i parallellsamhället; i områdena som glömts 41

bort, gjorts osynliga, som fallit från det anständiga samhällets sfär.  Den är ett hål i marken.  42 43

Platsen där förnedrade människor väntar på att lyftas, att renas. Det finns ett avstånd mellan 

den tilltalade gruppen – publiken i Almedalen, TV-tittarna – och denna plats, och det gör 

hotbilden än mer stark. 

36 Även kallat utanförskap, ett ord som nämns i 5/6 av Lööfs tal i samband med arbetslöshet. För den specifika 
kategorin “övriga”, se Annie Lööf. Almedalen 2014. Centerpartiet. 2015-06-29. 
https://www.centerpartiet.se/annie-loof/tal/tal---arkiv/2015-06-29-almedalen-2014 (Hädanefter: Lööf, 2014); 
“bortglömda”, och “utanför”, se Annie Lööf. Almedalen 2017. Centerpartiet. 2017-07-04. 
https://www.centerpartiet.se/annie-loof/tal/tal---arkiv/2017-07-04-almedalen-2017 (Hädanefter: Lööf, 2017.) 
37 Lööf, 2014. 
38 Emil har fått “inte behövd”-stämpeln av samhället, eller snarare staten. Lööf föreslår att Arbetsförmedlingen 
ska förändras så att företag kan komma in och hjälpa oss se vad funktionsvarierade (som Emil) “kan bidra med”. 
Lööf, 2017. 
39 Arbetslöshet är att “brottas med siffror som tickar ner på kontot. Att kämpa för att behålla sin självkänsla och 
ha kvar sin framtidstro. Den där känslan av att inte vara behövd. Den kan brinna som en eld.” Lööf, 2017. 
Arbetslösheten gör att “vanmakten och hopplösheten biter sig fast hos dem som hamnat utanför.” Annie Lööf. 
Framåt! – Annie Lööfs tal i Almedalen 2018. Centerpartiet. 2018-07-04. 
https://www.centerpartiet.se/annie-loof/tal/tal---arkiv/2018-07-04-framat---annie-loofs-tal-i-almedalen-2018 
(Hädanefter: Lööf, 2018.) Om det växande avståndet mellan folk och arbetsmarknaden: “Vi kommer inte kunna 
mota bort de parallella samhällen där misstron göds, hopplösheten frodas och utanförskapet biter sig fast.” 
Annie Lööf. Almedalen 2016. Centerpartiet. 2016-07-04. 
https://www.centerpartiet.se/annie-loof/tal/tal---arkiv/2016-07-04-almedalen-2016 (Hädanefter: Lööf, 2016.) I 
talet 2018 är dock psykisk ohälsa p.g.a. för mycket jobb (utbrändhet) något som får stor kroppslig närvaro, ett 
ämne som lyfts angående brister i sjukvården. Men där inflikas också “stressen att inte har [sic] något jobb att gå 
till.” 
40 Lööf, 2016. 
41 För ordval kring arbetslöshet som “klyfta”/”klyvning”, se Lööf, 2014–2017, 2019; “ett stenkast bort”, se Lööf, 
2016; “Tre timmar [bort]”, se Lööf, 2014, 2019.  
42 Se t.ex. “Angered”, Lööf, 2019; eller “förorten” och “landsbygden” “ett stenkast bort”, Lööf, 2016; “parallella 
samhällen”, Lööf, 2016. 
43 Se början av Lööf, 2014. 
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När majoriteten av dessa Almedalstal ägde rum var antalet sysselsatta per år i en 

uppåtgående trend, och arbetslösheten i en nedåtgående.  Detta enligt den officiella, statliga 44

statistiken som SCB samlar – i nuläget är den mellan sex och sju procent.  Det är data som 45

indikerar att för de flesta svenskar är arbetslösheten inte ett akut problem. Ändå finns det i 

Lööfs tal rikligt med svängrum för att det meningsskapande som åhörarna gör ska kunna 

sträcka sig från ett milt bekymmer, ända bort till känslor av undergång. Som Edelman 

påpekar får en symbol med kapacitet att framkalla känslor och uppfattningar i ett subjekt, sin 

kraft förhöjd snarare än reducerad av psykologiskt avstånd.   46

För de allra flesta existerar arbetslösheten, större delen av tiden, i fantasin,  och 47

Lööfs gestaltning av den är menad att forma den fantasin. I det politiska narrativet är den ett 

akut problem, en negativ spiral, som är lika skrämmande på individnivå som den är på den 

samhälleliga. För drabbar den ena drabbar den båda: individens kris utlöser samhällets kris 

och tvärtom. Det finns ett glapp mellan fantasin och verkligheten. Arbetet som förtätad 

symbol är menad att associeras med trygghet och ordning till den grad att arbetets frånvaro 

utplånar all trygghet och ordning. Och utifrån Edelmans synvinkel, spelar det inte någon 

större roll om Lööf har rätt eller fel i det hon säger, eller hur nära sanningen hon kommer för 

varje enskild åhörare. Rädslorna och förhoppningarna är redan där, i folket, skriver Edelman. 

De är inre spänningar som vill bli projicerade på en passande (avlägsen) yta.  48

44 Detta inte bara i proportion med befolkningsökningen: sysselsättningsgraden steg. I juni 2019, uppmättes 
däremot en mindre ökning i arbetslöshet, och en minskning i sysselsättning. 
SCB. Sysselsättning i Sverige. 2019-09-17. 
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/sysselsattning-i-sverige/ SCB. 
Arbetslöshet i Sverige. 2019-04-02. 
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/arbetsloshet-i-sverige/ SCB. Ingen ökning 
av sysselsättningen. 2019-07-25. 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsund
ersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-juni-2019/ 
45 Under 7 % av arbetskraften (alltså inte hela Sveriges befolkning) bedömdes som arbetslösa, i november 2019. 
SCB. Arbetskraftsundersökningarna (AKU). 2019-11-29. 
http://www.scb.se/am0401 
46 Edelman liknar det med konstnärens behov att skapa en värld som är åtskild den som åskådaren “lever och 
andas”: uttrycksfullheten i ett verk är beroende av betraktarens förmåga att engagera sig i symbolerna, en 
förmåga som främjas av distansering. Hänvisningen till en referentiell symbol i det politiska talets kontext, som 
att nämna SCB:s uppskattning av arbetslösheten i procent, är för rigid, kanske för konkret. Den dyker i alla fall 
aldrig upp i Lööfs många utläggningar om arbetslöshet och jobbtillgång. Edelman, s. 11. 
47 Därmed inte en förnekelse av att arbetslöshet är ett verkligt problem som de flesta av oss måste genomgå. 
48 “Poängen är”, skriver Edelman, “att det inte finns ett behov, och ofta inte en möjlighet, att kontinuerligt 
kontrollera [politikernas] övertygelser mot verkliga förhållanden.” De kan ha rätt eller fel, individen kommer i 
vilket fall som helst passa in det som händer eller sägs i ett mönster som bekräftar den egna världsbilden – vare 
sig det för hen innebär ett hot eller en tröst, så är det ett sätt att hantera samhällets villkor och krav. Edelman, s. 
7 f, 13 f. Min översättning. 

13 

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/sysselsattning-i-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/arbetsloshet-i-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-juni-2019/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-juni-2019/
http://www.scb.se/am0401


 

I världen Lööf gestaltar är de som lever bortom arbetsmarknadens trygga famn: ibland 

medelålders, rädda att tvingas sadla om, ibland nyanlända som inte kan svenska.  Men ofta 49

är de unga utan framtidstro, de är sjuka, de är främlingsfientliga, de är blivande kriminella.  50

Frånvaron av arbete skapar “en djup klyfta som gör skillnad på folk och folk.”  Skillnaden 51

mellan att ha arbete och att inte ha det är vad som klyver Sverige. “Ett jobb är så mycket mer 

än ett bidrag till statskassan. Det ger ett sammanhang. En identitet. En meningsfullhet.” 

Jobbet är platsen där, och i dess upphöjdhet kanske det enda medlet genom vilket, individen 

“ge[s] mening.” Det är där individen är behövd. Där får hen bidra, där får hen göra nytta.  52

Just därför kan Lööf inte stå handfallen vid sidan om, som alla andra politiker (men i 

synnerhet Stefan Löfven) “och se på när Sverige slits isär.”  53

Här ryms mycket ångest, inte bara ångesten att stå utan försörjning och därmed, 

draget till det yttersta, dö av försummelse. Men en närmare ångest, kring att inte ha en 

identitet och mening. För alla fyra partiledare definieras människor först och främst utefter 

yrke. Detta i listorna av yrkesroller som representerar individen: ingenjören, sjuksköterskan, 

metallaren – chefen, företagaren, entreprenören… Men också i de personifierade exemplen 

där ett personnamn gestaltar en särskild yrkeskårs svåra situation. Eller omkastat, när 

personnamnet gestaltar en samhällsgrupps särskilt utsatta situation på arbetsmarknaden, som 

är fallet med Tommy och Emil. Gränsen till det som Kristeva skulle säga “stör identiteten” 

inramar således ens förmåga att arbeta, ens tillträde till arbetsmarknaden. Gränsen mellan 

identiteten och det vi måste stöta bort för att den identiteten ska fortsätta vara intakt är den 

som separerar den dubbelsidiga symbolen arbete/arbetslöshet, eller kanske mer specifikt, 

bidragsgivare/bidragstagare.  Men den inbegriper också en obestämd mittemellanplats som 54

är minst lika fasansfull. Arbetslösheten är inget objekt, det är en händelse, det är mötet med 

meningslösheten. Det är att själv vara det som stöts bort. 

Detta är vad som gör jobb heliga: de frälser oss. Och vilka är vi om vi inte tillåts 

frälsas, eller värre, om vi vänder ryggen mot jobben. Det är inte bara att gå miste om 

49 Se “de bortglömda”, Lööf, 2017; skillnaden mellan “den som är född i Sverige och någon som nyss kommit 
hit.” Lööf, 2018; och “Nihad”, Lööf, 2019. 
50 Se Lööf om arbetslöshet/utanförskap och funktionsvarierade, psykisk ohälsa, unga, SD-väljare, islamister, 
extremister, parallella samhällen, bidrag/bidragstagare, 2014–2019. 
51 Lööf, 2014. 
52 “På jobbet. Där får man vara med och bidra. Där får man göra nytta.” Lööf, 2016. Se även “Emil”, Lööf, 
2017. 
53 Lööf, 2015. 
54 Som Lööf karaktäriserar det: “Skillnaden på svensk arbetsmarknad idag går inte mellan de som har hög eller 
låg lön. Den går mellan dem som har ett jobb. Och dem som inte har ett.” Lööf, 2018. 

14 



 

förloppet jobb–tillväxt–ren (grön) framtid, som Lööf utlovar;  det är att som individ gå miste 55

om sin plats som samhällsvarelse, meningen med livet, och själva identiteten. Arbetets 

religiösa prägel gör sig hörd i formuleringar som varnar att om Sverige fortsätter klyvas 

innebär det att “människor glöms och döms till livslångt utanförskap”, och att Lööf inte är 

”beredd att offra hundratusentals människor till arbetslöshet och utanförskap.” Eller mer 

bibliskt: “Så här ser det kluvna Sverige ut. Mellan platser som går bra och platser där 

hopplösheten breder ut sig. Som en social farsot.”  56

3.2.2. HOTETS ORSAK 

Det förefaller kanske självklart att avsky och äckel då måste riktas mot de personer och de 

krafter som vill undanhålla folket denna livsviktiga resurs, denna räddning. Politik är en strid, 

en kamp, kanske till och med ett krig – och Löfven för ett korståg mot jobben.  Det som 57

lurar bakom Socialdemokraternas inkompetens, passivitet, lömskhet, och falskhet är på det 

hela oklart. Är det illvilja eller idioti? Idioti som döljer illvilja, eller tvärtom? Löfven i sin 

vilseledande framställning av sig själv, med sina tomma, socialdemokratiska modeord verkar 

å ena sidan beräknande.  Å andra sidan, hjälplöst ledd av något bortom hans kontroll.  Det 58 59

behöver dock inte vara Satan själv som gömmer sig bakom kulisserna, det kan mycket väl 

bara vara socialismen. Löfven och Socialdemokraternas absurda politik får en simpel 

förklaring i socialistisk fanatism. Socialism står för både stagnation och regression. Socialism 

står för bidrag och åtgärdsprogram, ett förakt för arbete.  Det är vänstern som spjärnar mot 60

55 Om falskheten i att ställa jobb (tillväxt) mot miljö: “Den som är emot tillväxt och utveckling vänder sin rygg 
mot allt detta. Att säga nej till tillväxt är att säga nej till gröna jobb och företag.” Lööf, 2014. För mer om 
jobb/företag/tillväxt som svaret på “klimatutmaningen”, se Lööf, 2014–2018. 
56 Lööf, 2016. 
57 Versioner av “kamp” och ”kämpa” används i samtliga tal. Lööf, 2014–2019. För “ta strid”, se Lööf, 2015, 
2018. “Att Stefan Löfven skulle ge upp sitt korståg mot företagen – det verkar lika troligt som att Jonas Sjöstedt 
skulle söka jobb på en friskola.” Lööf, 2016. Socialdemokraterna för även “ideologiska korståg mot valfrihet i 
välfärden”. Lööf, 2015. Deras politik är orsaken till att psykisk ohälsa sprider sig som “en ond farsot”. Lööf, 
2018. 
58 Se Lööfs gestaltning av Löfvens tvetydiga “personliga brev” till tjänsten som statsminister. Lööf, 2014. “Ska 
man förstå regeringens jobbpolitik så behövs snart en egen ordbok. ‘Best of Stefan Löfven’”. Lööf, 2016. Lööf 
jämför även Löfvens språk med det av “en överhettad ungdomspolitiker som inte riktigt är torr bakom öronen.” 
Lööf, 2015. 
59 Det politiska ledarskapen (däribland Löfven) beskrivs vara “de som hellre ängsligt blickar bakåt.” Lööf, 2015. 
De står för “ängslig passivitet” och “fladdrigt kappvändande.” Lööf, 2016. “Då krävs något annat än regeringens 
mazarinfikor och samordningsprogram. [...] Och till skillnad från Socialdemokraterna är jag inte rädd för 
förändring, när förändring behövs.” Lööf, 2017. 
60 “Det är valnatt. Gustav Fridolin firar framgångar och står med händerna över huvudet på dansgolvet till Ace 
Wilders ‘busy doing nothing at all’. Orden Don’t wanna work, work, work… flödar ut över lokalen. Fridolins 
entusiasm går att ta på.” Lööf, 2014. 
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tillväxt och framåtsyftande förändring. Vänstern vill skapa en nation där inkompetenta 

politiker detaljstyr allt och alla.  61

Den förlegade socialismen har satt sig “som gammal cigarettrök i väggarna och gjort 

att nytänkandet har lyst med sin frånvaro.”  Socialismen döljer sig i bilder av utanförskapet: 62

den omoderna, kvarglömda landsbygden som belägras av håglöshet och hopplöshet.  Eller 63

platserna där de höga hyreshusen bildar en mur mot världen, som skymmer sikten för alla 

fönster. Socialismen till trots, finns där även “glädje och gemenskap”, “[l]ivslust och 

drömmar”.  Men kan det någonsin kännas som platsen där Den svenska drömmen  faktiskt 64 65

lever, ett stenkast eller några timmar bort? 

 
När den som bor i en välmående stadsdel tittar ut från sitt fönster en lördagsförmiddag ser 
hen trygghet. Villor med gungställningar. Liv och rörelse i trädgårdarna. Grannar som 
påtar i rabatter. En stickad tröja över en blå plaststol. Hyreshus där fönstren står öppna 
och gardinerna vajar i vinden. Grönt gräs, som här. Bubblande skratt och sorlande samtal. 
Man inte bara ser trygghet. Man känner den tydligt. Hade man tittat ut en 
måndagsmorgon hade allt varit lugnt och stilla. För alla hade varit på jobbet.  66

 

Denna gestaltning av Löfven, Socialdemokraterna, och socialismen går igen också hos Busch 

Thor och Åkesson.  Hotbilden ökar i intensitet från Lööf, till Busch Thor, till Åkesson – vars 67

avsky och fasa inför allt som symboliserar vänstern, är närmast manisk. Den ultimata 

trygghetsmakaren är dock inte politikern i opposition till regeringen och/eller socialismen, 

åtminstone inte för Lööf, Busch Thor, och Sjöstedt.  För Lööf är den avgörande punkten var 68

61 “Vänner, klockan får inte vridas tillbaka. Valfriheten aldrig någonsin ge vika för ren och skär statssocialism.” 
Lööf, 2015. 
62 Lööf, 2014. Lööf säger även att svensk borgerlighet måste visa “varför vi är motkraften till en förlegad 
socialism.” Lööf, 2015. 
63 Lööf, 2016. Se även talet som jämför Täby och Kopparberg. Lööf, 2014. 
64 Sveriges utanförskapsområden sägs ha höga hyreshus “som bygger en mur mot världen utanför. Ensamma 
maskrosor som orkat sig upp i betongens sprickor. Enstaka vajande grässtrån.” Lööf, 2016. 
65 Svenska politikers motsvarighet till den amerikanska drömmen: en barnfamilj, en villa, en grön gräsmatta. Se 
Åkesson för fler drömbilder i denna stil. Sverigedemokraterna. Jimmie Åkessons tal i Almedalen. Mynewsdesk. 
2019-07-07. 
ttps://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/jimmie-aakessons-tal-i-almedalen-2894856 
(Hädanefter: Åkesson, 2019.) 
66 Lööf, 2016. Andra associativa bilder av socialismen: Lööf minns sitt första anförande på Almedalsscenen och 
sammankopplar regeringsskiftet som följde med mörka moln och hällregn. Debatten om valfrihet handlar enligt 
Lööf om huruvida makten ska “tillfalla en socialdemokratisk vänsterpolitiker med grå kostym och röd slips”, 
vilket skulle kunna betyda att åhöraren en dag möts av en lapp på dörren till sin vårdcentral som säger: “‘bäst i 
test och med högst omdömen, men stängt på grund av socialism’”. Lööf, 2015. Ett nytt klassamhälle håller på att 
byggas: “Där Socialdemokraterna agerar arbetsledare. En ny social underklass av dem som aldrig får jobb.” 
Lööf, 2017. Lööf hänvisar också till miljöförstöring som socialismen “orsakat” i Östeuropa. Lööf, 2016. Och till 
konformism: “Medan socialdemokratiska system långsamt trycker in alla i samma stelbenta mall.” Lööf, 2018. 
Liknande användning av “stelbent”: Lööf, 2014. 
67 Även Sjöstedt kritiserar, hånar, och förkastar Löfven och Socialdemokraterna – men för det mesta av motsatta 
skäl, då de inte är nog socialistiska. 
68 För Åkesson är trygghetsmakaren Sverigevännen, och Åkesson är först Sverigevän, sist politiker.  

16 

https://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/jimmie-aakessons-tal-i-almedalen-2894856


 

jobben har sitt ursprung.  “Jobben regnar inte från himlen”, och både Lööf och Åkesson vet, 69

att de jobb som staten påstår sig skapa blott är låtsasjobb.  Riktiga jobb har sitt ursprung i 

företagen, och de som står bakom den “jobbmotorn” är företagarna. 

Företagarnas arbetsmoral är den högsta av arbetsmoraler, de är allas våra förebilder, 

och ändå ser de sig var dag bli orättvist bestraffade. Jobben – vår frälsning – finns för att 

dessa individer ”inte minns när de sist var lediga en lördag. Som tre år efter starten aldrig 

stängt av mobilen, av rädsla för att ett uppdrag ska missas..”  Och var dag, under grym 70

bestraffning  och svåra plågor, skapar de jobben. Ur deras dygdesamma hängivenhet och 71

uppoffring får vi nästan allt som det föreställda svenska subjektet begär: företagarna är 

“samhällsbyggare, välfärdsskapare”. De har gjort det till sin uppgift att lösa problem, att 

fortsätta trots att jobbtimmarna aldrig verkar ta slut. De ger oss näring och vård, de skolar 

oss, de renar vår miljö, och de för oss framåt.  Företagarna är landsbygdens hjältar. Det är de 72

strävsamma i Ljusnarsberg som kämpar för att rädda Tommy. De är de som ser ett värde i 

Emil.  Utan dem skulle Sverige gå bakåt.  73 74

Det är med deras föredöme som Lööf beskriver hur vi som samhälle äntligen ska få 

bukt med arbetslöshet och jämställdhet: genom att individer tas upp till det anständiga 

samhällets nivå, företagarens nivå. Landsbygden ska lyftas till stadens kulme, från ett döende 

tillstånd till det välmående. Vi ska gräva igen klyftorna, så att de längst därnere kommer upp, 

glastaket ska krossas och golvet ska höjas, arbetare ska röra sig från verkstadsgolvet och ja, 

vart?  Uppåt – det är framåt. Med rätt förutsättningar, det vill säga, genom att vara sysselsatt 75

med ett jobb, kan människan växa. Ekonomins avbild som hen är, kan uppnå tillväxt, göra en 

himmelsfärd. 

69 Det är visserligen Alliansens främsta uppgift att “skapa jobb”, men i slutändan kan staten endast räkna sig 
som medhjälpare i denna process. 
70 Lööf, 2014. 
71 “Sverige behöver politiska ledare som fattar småföretagarnas villkor – inte beskattar småföretagen till döds.” 
Lööf, 2016. 
72 “Företagarna. De driver restauranger och vandrarhem. De startar vårdcentraler och förskolor. Ser till att vi har 
närodlad mat och dryck på bordet. Tar fram de nya tekniska lösningarna för nästa generations miljöbilar. Vårdar 
och utvecklar skogsråvaran.” Lööf, 2018. 
73 För “landsbygdens hjältar”, se Lööf, 2019; “Tommy”, Lööf, 2014; “Emil”, Lööf, 2017. 
74 “Utan våra hundratusentals företagare skulle Sverige gå bakåt.” Lööf, 2018. “Framtiden för svensk landsbygd. 
Här stod företagare med landsbygden som sin bas. Människor som tror på landsbygden och som ser värdet i allt 
den har att erbjuda.” Lööf, 2019. 
75 “Vänner, framtidens utmaning är att både krossa glastaket och höja golvet.” Den andra lösningen på 
(landsbygdens) utanförskap: att “gräva igen klyftan och se till att den aldrig kommer dit igen.” Lööf, 2014, Om 
att satsa på utbildning som leder till jobb: “Utbildning gör det lättare att förverkliga sina drömmar. För tjejen i 
förorten, killen på landsbygden. För arbetaren på verkstadsgolvet. Det gör det möjligt att ta sig från en plats till 
en annan. Göra sin livsresa.” Lööf, 2016. 
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3.3. GEMENSKAP SOM SYMBOL & DET ABJEKTA 

Precis som arbete är gemenskap en symbol för det goda och det absolut nödvändiga, för 

trygghet, ordning, och tillhörighet. Som koncept befinner den sig på en högre 

abstraktionsnivå än arbete, men även gemenskap beskrivs inbegripa plikter och rättigheter. I 

stort framställs gemenskap som om den vore en fullkomlig entitet: ofta finns den eller så 

finns den inte. Den är inget som hela Sverige har i sin ägo, men den är något som hela 

Sverige borde ha. Försöker vi tolka partiledarnas gestaltningar av gemenskap sociologiskt, är 

den ett namn på gruppsolidaritet; och då det handlar om en nationell politik, är det också 

fråga om en nationell gruppsolidaritet. Men en fullkomlig, rikstäckande gemenskap må vara 

logistiskt ogenomförbar, som följd av att samhället består av en mängd grupper med olika 

intressen, vilkas solidaritet både överlappar och är i opposition.  I så fall är det snarare rätt 76

gemenskap som vardera partiledare ber oss att ingå i. Inte den absoluta gemenskapen, som är 

eller inte är, och frekvent skymtar fram i de politiska narrativen. Det som upprättar en 

gemenskap är således dess gränsdragningar: vad gruppens moralkod och identitet är, i form 

av skillnad och opposition till andra grupper.   77

Därmed är Åkessons politiska narrativ ett givande exemplar när vi granskar 

gruppsolidaritet genom abjektion. Av de fyra partiledarna är Åkessons berättande det som tar 

i bruk allra flest och allra starkast kontraster. Dessa tal är till största delen centrerade kring 

olika extrempunkter. När han skildrar det “dåliga” i dagens samhälle är det i superlativform: 

det som beskrivs hör till det värsta av det värstas klass.  Han berättar att vi befinner oss i ett 78

mörker, ett “historiskt skede” i fråga om destruktivitet,  i vilket föraktet, krisen, hyckleriet, 79

alla är totala.  Sveket är komplett.  Antalet våldtäkter är i världstoppen.  Det är en tillvaro 80 81 82

76 Collins, s. 38 f.  
77 Collins säger att sociologer ser konflikt och solidaritet som två sidor av samma mynt – den största inre 
solidariteten för en grupp uppnås vanligen i mobiliseringen mot en yttre fiende. En medvetenhet om 
gemensamma intressen “berör bara tingens yta”, eftersom det grundläggande är den starka känslan hos gruppens 
individer “att de är lika och hör ihop”. Collins, s. 40. 
78 “Socialdemokraterna har under Stefan Löfven utvecklats till ett hycklarparti av den allra värsta sorten…” 
Åkesson, 2019. 
79 Sverigedemokraterna. Talmanus: Jimmie Åkessons tal i Almedalen 2016. Mynewsdesk. 2016-07-07. 
https://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/talmanus-jimmie-aakessons-tal-i-almedale
n-2016-1470279 (Hädanefter: Åkesson, 2016.) 
80 Om federalisterna: “Och som väntat har man från etablissemanget svårt att hålla inne med sitt totala förakt för 
vanligt, hederligt folk.” Åkesson, 2016. Om hälso- och sjukvården: “…och där krisen just nu är total.” Åkesson, 
2017. Om Moderaterna: “Hyckleriet är, Sverigevänner, totalt!” Ekot. Sveriges Radio i Almedalen – Jimmie 
Åkesson talar i Almedalen 2015. Sveriges Radio. 2015-07-01 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/566690?programid=3227 (Hädanefter: Åkesson, 2015.) 
81 “Vårt samhälle sviker, och sveket blir komplett av oviljan och oförmågan att erkänna vad det här fenomenet i 
grunden handlar om.” Åkesson, 2016. 
82 Åkesson, 2019. 
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som rasar, som är omänsklig.  Andras misslyckanden är kapitala, katastrofala.  Andras 83 84

hänsynslösa, vanvördiga förvandling av vårt land till något oigenkännligt  har lett till kris på 85

kris på kris; brottsligheten håller på att vinna, allt håller på att bli ett splittrat kaos.  Ett 86

samhällshaveri. Ett samhälle som fullständigt kapitulerat. Här återstår endast spillror av vårt 

svenska arv.  87

I likhet med Lööfs resonemang om orsaken till “jobbhotet”, är varje missförhållande 

och kris som utpekas av Åkesson resultatet av en eller flera specifika gruppers samordnade 

ansträngning.  Åhörarens – subjektets – lidande kan alltid spåras tillbaka till en medveten 88

avsikt, tillhörande en individ eller flera, som inte är del av den egna gruppen.  Därigenom 89

växer Åkessons världsbild och självbild fram: som tudelningar i tudelningar i tudelningar. En 

rysk docka av jag och inte-jag, vi och inte-vi. Tolkar vi dessa tudelningar som nivåer vilka 

betecknar olika distanser mellan det föreställda hotet och det tilltalade subjektet, kan mönstret 

se ut på följande sätt: Sverige genomsyras av hot som har sitt ursprung i omvärlden, utanför 

riksgränsen. Och inuti denna fara, sammanblandad med den, finns hoten som kommer från 

det svenska etablissemanget och dess lakejer. I dessa två expanderande lager finns de 

närmaste hoten, som kan slå ned när som helst i subjektets dagliga tillvaro, och dessa 

kommer från möten med avvikande individer. De farliga individerna är på ett eller annat sätt 

83 “Tillvaron rasar för den med de största behoven av samhällets stöttning. [...] Det är inte värdigt en modern 
välfärdsstat. Det är omänskligt!” Åkesson 2017. 
84 Den borgerliga regeringen och “i synnerhet Folkpartiet” har “misslyckats kapitalt med [...] att bekämpa 
utanförskapet.” Jimmie Åkesson. Sverigedemokraternas valtal år 2014. Bilaga i Michelle Palms 
kandidatuppsats. Talaren i tiden: En klusteranalys av Jimmie Åkessons tal i Almedalen år 2014 och 2018. Lunds 
universitet, 2019.  
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8971976 (Hädanefter: Åkesson, 2014.) Liknande, riktat till Lööf, om 
att den borgerliga regering var ett “katastrofalt” misslyckande: “Ni misslyckades kapitalt med jobben. Ni 
misslyckades kapitalt med skolan. Ni misslyckades kapitalt med att bryta segregation och utanförskap.” 
Åkesson, 2015. “[Brottslingarna] håller på att vinna därför att Stefan Löfven har misslyckats så kapitalt.” 
Sverigedemokraterna. Talmanus för Jimmie Åkessons tal i Almedalen 2018. Mynewsdesk. 2018-07-07. 
https://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/talmanus-foer-jimmie-aakessons-tal-i-alme
dalen-2018-2575478 (Hädanefter: Åkesson, 2018.) 
85 “Hänsynslöst och vanvördigt har man förvandlat vårt land till oigenkännlighet.” Åkesson, 2019. 
86 För “kris”, se Åkesson, 2017; “brottslighet”, Åkesson, 2018. “Blev det bättre? Är ni stolta?[...] Över att 
segregationen växer och vårt land håller på att förvandlas till ett splittrat kaos?”Åkesson, 2019.  
87 För “samhällshaveri”, se Åkesson, 2015; att samhället “kapitulerat”, se Åkesson, 2016, 2017. “Idag återstår 
bara spillror av det arv som tidigare generationers svenskar gav oss.” Åkesson, 2019. 
88 Att gemenskapen slagits sönder och allt som ligger till grund för samhället avlägsnats, påstår Åkesson vara 
något som “en del” har kämpat för i årtionden. Se “årtionden”, Åkesson, 2017; och “decennier”, Åkesson, 2016, 
2018, 2019. 
89 T.o.m. i anmärkningar om vädret måste åhöraren påminnas om “de som hade hoppats” att det skulle regna, en 
antydan om att det finns de som önskar skada åt gruppen i varje tänkbart avseende. Åkesson, 2014. Gudomliga, 
naturliga, strukturella, eller systematiska orsaker är av denna anledning underordnade individens makt i 
Åkessons gestaltning av samhällets nuvarande utformning och utveckling. Detta hör ihop med hans inställning 
till rasism, sexism, homofobi och allsköns diskriminering. De verkar enbart vara odåd som begås av särskilda 
(omoraliska) individer, inte förhållanden som upprätthålls av abstraktioner som “strukturer” och “institutioner”. 
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kopplade till det svenska etablissemangets eller den globala världens agenda, och den 

agendan är i direkt opposition till symbolen gemenskap. 

3.3.1. SEPARATION PÅ GLOBAL NIVÅ 

Invandringspolitiken är Sverigedemokraternas hjärtefråga. Minimerad invandring och 

maximerad utvisning är för Åkesson vad ekonomisk tillväxt är för Lööf: universalmedlet som 

ska bota alla Sveriges katastrofala problem, och stoppa alla nära förestående, katastrofala 

problem. Strukturellt är “massinvandringen” ett problem som endast kan lösas genom att 

stoppas. Sverigedemokraternas strävan efter en ansvarsfull, hanterbar invandring har inga 

siffror, har inga referentiella symboler bortom att den måste vara mindre än 

“hundratusentals”.  Därvid lämnas det till åhöraren att fylla i vad hen själv tycker är rimligt. 90

Betänker vi förödelsen som invandringen skapar enligt Åkessons utsagor, borde 

förhoppningen vara siffran som kommer närmast noll.  Åkesson försäkrar oss om att Sverige 91

alltid haft, och alltid kommer att ha invandring,  att Sverige både kan och ska “välkomna nya 92

medborgare” till den svenska gemenskapen – på villkoret att dessa individer har ärligt uppsåt.

 Som med all politik är det en fråga om prioritering – hur ska statens budget fördelas? Men 93

ekonomisk belastning är inte den enda, och till synes inte heller den viktigaste, orsaken till 

varför invandring utgör ett så stort hot att det är en “ödesfråga”.  Problemen grundar sig i 94

den nya, främmande kultur som angripit Sverige, kulturen som medtas av invandrare från 

främmande länder. 

I dagens Sverige måste “trygghet, lag och ordning” återupprättas. Detta, menar 

Åkesson, handlar om att “stärka den svenska kulturens och de svenska värderingarnas 

ställning”.  Därmed bekämpas “icke-svenska” influenser på samhället: otrygghet, 95

brottslighet, och oordning. Kanske är detta det starkaste skälet, säger Åkesson, att han är 

politiskt engagerad – och således talar till oss, och för oss: “VI MÅSTE återupprätta känslan 

90 “Om det kommer hit hundratusentals människor som ska ha del av välfärden, samtidigt som en stor del av 
dem inte får möjlighet – eller vill – bidra till välfärden – ja, då blir det obalans i systemen” Åkesson, 2018. 
91 Invandringen måste vara “hanterbar” och tillföra “något positivt”. Åkesson, 2018. “Målet måste vara att få ner 
den asylrelaterade invandringen till ett absolut minimum [...] Det finns nämligen inget utrymme för långtgående 
kompromisser om massinvandringen.” Åkesson, 2019. 
92 Åkesson, 2018. 
93 Att tillägga “ärligt uppsåt” implicerar att det i nuläget inte finns något motsvarande krav som ställs på 
invandrare, att det finns effektivare sätt tillhands för att avgöra om någons “uppsåt” är ärligt eller oärligt. Att det 
är fråga om medborgarskap och inte uppehållstillstånd, är eventuellt en väsentlig begränsning: medborgarskap 
säger inget om flyktingkvoten. Däremot skulle en sådan formulering kunna betyda att endast nordiska 
medborgare, eller möjligen EU-medborgare, tillåts invandra och bli svenska medborgare. Åkesson, 2014. 
94 Invandringen är “vår tids stora ödesfråga”. Åkesson, 2019. Invandringens ekonomiska fördelar sägs vara 
obefintliga, och massinvandringen är resursslukande och kostsam. Åkesson, 2014. Tiotusentals “från världens 
alla hörn” välkomnas årligen till Sverige “för att leva på svenska skattebetalares bekostnad.” Åkesson, 2019. 
95 Åkesson, 2016. 
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av Sverige.”  Känslan av Sverige urvattnas, blandas ut, för varje invandrare som får tillträde 96

till Sverige och ansluter sig till den farliga, icke-svenska kulturen. Det är det främmande 

väsendet som härjar fritt i förorten, i parallellsamhällena, i “förlorade områden”.  “Dessa 97

förlorade områden ska tas tillbaka, de ska återbördas till de skötsamma, laglydiga medborgare 

som lever där. Och det ska ske till varje pris!”  98

Men “de som förstör” håller sig inte till de förlorade områdena. Miljoner svenskar har 

i många år nu behövt ta itu med värderings- och kulturkrockar, könsstympning och 

hedersförtryck, sexuella övergrepp och trakasserier, våld mot blåljuspersonal, och mer därtill. 

Särskilt påverkade är kvinnor.  Kvinnor är både rädda för att gå ut när det är mörkt, och 99

rädda när de är hemma för att någon ska bryta sig in.  Utsatta områden och dess nya kultur 100

sprider sig som en kallbrand i landet. Ett upplösningstillstånd. Men hur ska vi råda bot på 

detta? Myndigheterna rår inte på de förlorade områdena med deras parallella, maffialiknande 

samhällsstrukturer, och i allmänhet försiggår ett absurt daltande med brottslingar.  101

Befintliga förebyggande åtgärder, allehanda sociala insatser, som delvis eller i sin helhet går 

ut på att fika, grilla korv, och dela ut armband, är naturligtvis effektlösa.  Det är blott svek 102

och förnedring av samhällets alla offer. Både polisen och politikerna sägs veta vilka dessa 

förövare är, och ändå tillåts de gå ostraffade.  ]Trots den skrämmande takt med vilken 103

sexualbrotten ökar, trots att “kvinnor inte vågar gå ut när det är mörkt”, är det “bara en av 

fem utländska våldtäktsmän” som utvisas.  Det sexuella våldet som beskrivs av Åkesson är 104

“ett nytt fenomen i vårt land” som beror på kultur   – det är en importerad instabilitet.  105 106

96 Åkesson, 2019. 
97 “Den absoluta merparten av de här områdena har en hög andel av befolkningen med utländsk bakgrund.” Och 
nyanlända väntas förvärra problemen ytterligare. Åkesson, 2016. 
98 Skötsamma, laglydiga medborgare tvingas se sina bilar, sina barns skolor, brinna. De riskera att ”utsättas för 
allvarliga brott på väg till jobbet.” De är utom räckhåll för räddningstjänst och rättsväsen. Deras frihet är 
“kraftigt begränsad av främmande strukturer och värderingar.” Åkesson, 2016. 
99 I dagens samhälle kan “kvinnor, tjejer, unga flickor, barn inte vistas i offentlig miljö utan risk att utsättas för 
sexuella övergrepp.” Åkesson, 2016. 
100 De ökade sexualbrotten gör att “kvinnor inte vågar gå ut när det är mörkt.” Åkesson säger att nästan var 
fjärde kvinna “oroar sig för att någon ska bryta sig in”. Åkesson, 2018. Var tredje kvinna sägs vara ”rädd för att 
gå ut när det är mörkt”. Åkesson, 2019. 
101 Se t.ex. “förlorade områden”, Åkesson, 2016; “daltande”, Åkesson, 2017. 
102 Åkesson, 2016. 
103 Om gäng som vandaliserar och dödshotar: “Han upplevde att ingenting händer – inget händer trots att polisen 
vet vilka som ligger bakom vandaliseringen och hoten.” Åkesson, 2017. “Ett samhälle som fullständigt 
kapitulerat, där polisen tystar ner problematiken”. Se även Åkessons omtala generaldirektör Danielsson, och 
Löfven. Åkesson, 2016. 
104 Åkesson, 2018. 
105 Till Löfven: “Jag påstod att det här är ett nytt fenomen i vårt land, och jag frågade honom om han håller med 
om detta, håller med om att kultur har betydelse för sådana här händelser.” Åkesson, 2016. 
106 Om att svenskt bistånd är mer meningsfullt än pengar till invandring och integration: “det är bättre att 
exportera stabilitet än att importera instabilitet.” Samt att borgerligheten: “ökar arbetslösheten, de ökar 
utanförskapet genom att ta hit mer arbetslöshet och mer utanförskap.” Åkesson, 2014. 
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Som med tiggeriet – hitrest, och bärandes det abjektas tecken då det dessutom är 

organiserat. Likt maffiastrukturerna i de parallellsamhällena, en ond spegelbild av det goda 

samhällets arbets- och maktdelning. Ondskan finns därute,  och vi måste slå vakt om det 107

svenska för att den inte ska tränga in mer, för att kunna rena oss från den. I omvärlden pågår 

vidrigheter för fasansfulla för en Sverigevän att helt förstå.  Som kriget i Syrien, och 108

länderna det spridit sig till. Där “bestialiska, satans mördare” dödar kristna och civila.  109

Dessa bilder av världen utanför “det kristna västerlandet” ansluts till de som berättar att vårt 

unika land redan infekterats: det duger inte att “blunda för antisemitism eller islamism inom 

svenska moskéer”, påminner Åkesson.  Och de som reser från Sverige för att kriga för IS 110

ska inte dömas för landsförräderi, som Busch Thor föreslår, för de är inte, och kommer aldrig 

att vara, våra landsmän.  Sverige har inget ansvar över dessa förbrytare, eller andra 111

“kriminella utlänningar”,  eftersom deras barbari härstammar från någon plats utanför 112

Sverige: till denna plats, den utanför, kan de således stötas bort.  113

I egenskap av att vara del av “den kristna, västerländska och demokratiska världen” är 

Europa inte fullt så främmande för en Sverigevän som de länder flyktingar kommer från. 

Åkesson är själv otroligt stolt över “vårt gemensamma, europeiska arv”. Historiskt, kulturellt, 

politiskt finns det mycket som förenar oss. I detta avseende är mångfalden viktig, en rikedom, 

till skillnad från multikulturen, kanske i synnerhet då den hålls isär av nationsgränserna. Var 

sak har sin plats och Europas nationer får inte sammanblandas och bli likadana. Det 

samarbete som pågår, som innebär att “Europas olika nationer förväntas överge sina 

107 Busch Thor säger ordagrant vid ett tillfälle att det är ondska som drabbar vårt samhälle, och syftar på 
islamism och möjligen andra ideologier som hon anser är totalitära/fientliga (som socialism). Åkesson alluderar 
blott på det i dessa tal. Ebba Busch Thor. Ebba Busch Thors tal i Almedalen: Stärkt integration behövs. 
Kristdemokraterna. 2016-07-06. 
https://kristdemokraterna.se/ebba-busch-thors-tal-i-almedalen-starkt-integration-behovs/ 
108 Här är våld mot kroppen särskilt närvarande (i ordval som mördade, lemlästade, slakt…) i likhet med Busch 
Thor när hon talar om islamism. Åkesson talar om ett besök han gjort till ett flyktingläger i Jordanien, där han 
fick ta del av “Många berättelser, så vidriga att det var närmast omöjligt att förstå.” Åkesson, 2014. 
109 Åkesson, 2015. 
110 Följt av att “hatpredikanter och människor som understödjer terrorism” aldrig kan vara skyddade under 
religionsfriheten, vilket ytterligare gestaltar svenska moskéer som primärt främmande och våldsbejakande. 
Åkesson, 2015. 
111 Åkesson, 2016. 
112 Åkesson, 2019. 
113 I konflikten som Åkesson beskriver mellan det “konstruktiva” och “destruktiva” som Sverigevännerna 
bekämpar, finns förevändningar för varför inte den enskilde flyktingen eller invandraren är omoralisk eller på 
annat sätt sämre än “vanligt folk”; men det bearbetade budskapen säger likväl att flyktingen/invandraren är 
produkten av något destruktivt. Hens närvaro är i linje med Sverigefienders avsikt. På dessa omvägar avstår 
Åkesson från att säga att invandrare är orsaken till Sveriges gemenskapsbrist, för att istället kalla det kultur och 
massinvandring: fenomen som kan frikopplas från både individer och folkgrupper, retoriskt, även fast det i 
högsta grad handlar om individer och folkgrupper. 
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respektive identiteter till förmån för en konstlad, alleuropeisk låtsasidentitet”,  är endast till 114

förmån för EU-eliten. Det är en mångfald som offras för att eurokraterna och federalisterna  115

ska kunna uppfylla sin dröm om fullkomlig överstatlighet  – “federalisternas obehagliga, 116

frihetsfientliga planer”  är att alla medlemsländer styrs av en liten kommitté i Bryssel, som 117

vore det Kreml. 

Gemenskapens uppkomst och fortlevnad har till synes inget med utbyte att göra: den 

är enkelriktad, fixerad. Den är tillgänglig först då du frånstött dig allt som inte 

överensstämmer med det föreställda svenska subjektet, då du kastat av dig allt främmande, 

allt osvenskt, allt destruktivt.  Gemenskap är resultatet av sammanhållning, och i den 118

abstrakta politiska världen är det i sin tur resultatet av två karaktärsdrag: medmänsklighet och 

ansvar.  De är motiv eller egenskaper som de utanför talarens gemenskap aldrig kan besitta. 119

Återupprättandet av en gemenskap i Sverige, är alltså avhängig rening, frånstötning, 

abjektionen. Det är kanske de mest konkreta aspekterna av Åkessons gestaltning av 

gemenskap och hur den uppnås. När endast de med ärligt uppsåt beviljas medborgarskap, när 

de hundratals IS-mördarna som Sverige fostrat, när alla islamister som svenska samhället 

anpassat sig efter, när alla utländska våldtäktsmän har fått sitt medborgarskap indraget och 

utvisats, när alla grovt kriminella har låsts in… då återstår bara de skötsamma, laglydiga, 

arbetsvilliga. Då är Sverige äntligen svenskt igen, äntligen sammanhållet igen, äntligen 

gemensamt igen, på riktigt. Äntligen tryggt. Åtminstone tryggt från omvärldens, osvenska 

kaos och förödelse. 

3.3.2. SEPARATION PÅ NATIONELL NIVÅ 

Målet med en rikstäckande gemenskap sägs, av samtliga partiledare, vara den känsla av 

trygghet och tillhörighet som individen i gemenskapen belönas med. För Åkesson framhålls 

trygghet som en svensk arvsrätt, snarare än en mänsklig rättighet.  Genom att vara medlet 120

114 För vårt “europeiska arv” och “låtsasidentitet”, se Åkesson, 2016; om vänsterns syn på Sverige som “ett 
multikulturellt land”, se Åkesson, 2019. 
115 Åkesson använder federalism synonymt med överstatlighet/centralstyre, trots att det avser ett system som 
delar upp makt på olika nivåer. Kanske görs detta för att bedyra att Sverige som medlem i EU aldrig kan vara en 
självbestämmande nation. I likhet med uttalanden om etablissemangets lögnaktighet som underbygger synsättet 
att demokratin i Sverige är en fiktion, tolkar jag detta bruk av ordet som en anspelning på att federalism är ett 
falskt koncept. 
116 Motsvarar den vilja som Åkesson ser inom den svenska politiken att göra Sverige till ett “Allemansland”. 
Åkesson, 2019. 
117 Åkesson, 2016. 
118 “Men ska man bosätta sig här, då måste man ha viljan och ambitionen att bli en av oss. Då måste man 
anpassa sig, man måste lära sig språket, man måste förstå hur vårt samhälle är uppbyggt, måste förstå och 
respektera de lagar och regler som gäller här. Man tar seden dit man kommer.” Åkesson, 2018. 
119 Både medmänsklighet och ansvar är synonyma med förnuft i Åkessons tal. 
120 Busch Thor är exempelvis mer benägen att framställa trygghet som en mänsklig rättighet. 
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med vilket vi förvaltar, förädlar, och för vidare nationen Sverige, får tryggheten sin “aura av 

rättmätighet”.  Den är lika mycket plikt som rättighet. Otrygghet är därav en moralisk 121

oförrätt, vars förekomst någon måste vara skyldig till.  I avsnittet ovan ser vi hur de vars 122

kultur inte är “svensk”, hålls ansvariga för otryggheten och splittringen. Men än viktigare, än 

mer abjekta, är de som fortsätter att släppa in dessa hot i landet. Det är individerna och 

grupperna som Kristeva beskriver visa lagens bräcklighet: “Förrädaren, lögnaren, 

brottslingen med gott samvete, skändaren utan skam. Den som dödar och låtsas rädda.” 

Abjektionen är inte förnekelsen av moral, den är det omoraliska, dunkla, opålitliga, skumma, 

som dubbelt understryker bräckligheten i lag och ordning. “Ett skräckvälde som förställer sig, 

ett hat som ler. [...] [En] skuldsatt som säljer dig, en vän som sticker kniven i dig.”  123

Svenskar av alla sorter, berättar Åkesson, upplever att Sverige inte känns som Sverige 

längre. I ett brev vittnar en av SD:s nya väljare att något grundläggande har gått sönder. 

Åkesson stöter på detta sentiment så gott som varje dag i mötet med väljare: “De är kvinnor 

och de är män. De är unga och de är gamla. De är välbeställda och de är mindre bemedlade. 

De finns på landsbygd och de finns i storstad. De är infödda svenskar och de är invandrade 

svenskar.” Alla har de förlorat något som inte riktigt går att sätta fingret på, men som 

summeras i otrygghet och splittring.  Detta är verkligheten som etablissemanget, i synnerhet 124

vänsterliberalerna, förnekar.  125

För en politiker som vill verka i riksdagen är separationen som sker på nationell nivå 

kanske den mest väsentliga: den ska utmärka det egna partiet i mängden av andra. Antar vi att 

det råder ett utbrett politikerförakt i Sverige, vilket åtminstone Åkesson gör,  så är äcklet 126

och avskyn vi känner eller uppmanas känna inför verkligheten han beskriver, som mest 

socialt acceptabel när den riktas mot partiledare och andra politiska aktörer. Skillnaden på 

121 När ritualerna har lyckats skapa en gruppsolidaritet, och därmed en moralkod, får de gemensamma intressena 
en ny betydelse: de blir till “moraliska rättigheter som omges med en sorts symbolisk aura av rättmätighet.” Alla 
gruppens intressen betraktas ur moralisk synvinkel, och vidare hävdar Collins, att om det inte gjordes, skulle 
inte gruppen finnas till överhuvudtaget. Ställt bredvid Kristevas teori, speglar detta hur subjektet, “som är fast 
installerat i sitt överjag”, förhåller sig till ideal, moral, identitet, och vidare, det abjekta. En amoralisk 
överträdelse är sällan lika äcklande eller avskyvärd som handlingar begångna med fel moral eller mot moralen. 
Sådana handlingar nonchalerar inte en helig/naturlig/rättslig ordning: de perverterar, korrumperar, och utnyttjar 
den. Collins, s. 40 f. Kristeva, s. 28 f, 39 f. 
122 En kan koppla detta till vad Kristeva säger om synden som koncept och den bibliska logiken: “det är det inre 
som felar, och inte längre det yttre. Man upptäcker den i ihärdigheten hos operationer som delning, separation, 
och differentiering.” s. 142. Synden (som skuld, orättfärdighet, försummelse mot plikten eller mot rättvisan) är 
en handling, “och den visar sig tillhöra människans domvärjo.” s .147 
123 Kristeva, s. 28. 
124 Åkesson, 2019. 
125 Ytterligare en passande illustration från Kristeva av just denna omoraliska grupp: “den progressive despoten” 
som dödar i livets namn. Kristeva, s. 39.  
126 Åkesson, 2014–2015. 
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Åkesson/den egna gruppen,  och alla andra, kan aldrig upprepas nog. Åkesson lever i 127

verkligheten där saker är på riktigt, medan de som inte är Sverigevänner lever i en låtsasvärld 

där allt är falskhet och lögn. Andra politiker sviker, hycklar, smutskastar och förnedrar: för 

dem är allt ett spel.  Majoriteten av riksdagen har en självgod, förvrängd 128

verklighetsuppfattning, de förnekar allt som är på riktigt (som svensk kultur, och 

massinvandringens skadlighet).  Etablissemanget  är både lömskt och fegt: ängsligt 129 130

konstruerar de påhittade konfliktlinjer (som klasskamp, främlingsfientlighet, rasism, sexism, 

homofobi, funkofobi, etc) för att motivera sin egen existens.  Allt som betyder något för 131

dessa kaosagenter är ansamlingen av makt.  Till råga på allt är de stolta över sitt vanstyre. 132

De ser bara sin egen förträfflighet,  de skrattar och hånar Sverigevänner för att de oroas över 133

verkligheten.  Åkesson konstaterar att det är förfärligt vad Sveriges ledare har gjort med 134

vårt land. “Det är oförlåtligt.”  Var och ens karaktär är fallen, ohjälpligt rutten. 135

I sina svulstiga tal i Almedalen “kladdar” Löfven med sitt “kladdiga kladd” på 

historiens verkliga hjältar (som kämpat för frihet mot rasistiskt förtryck) genom “fega 

påhopp”, och utmålar Sverigedemokraterna som rasister.  Den socialdemokratiska 136

finansministern “spyr galla” över skattesänkningar för vanligt folk och sedan knåpar hon ihop 

förslag om att sänka skatten för de som tjänar allra mest.  Jan Björklund uppvisar en 137

närmast “patologisk besatthet” av tanken på Sverige “som en liten, obetydlig lydstat i ett 

federalt Europa.”  Vänsterliberalernas politik är “sociala experiment” på vanliga, hederliga 138

127 Den egna gruppen är för Åkesson, så klart, “Sverigevännerna”. 
128 Åkesson, 2014–2019. 
129 SD är i opposition inte bara till regeringen och “de vänsterliberala partier som utgör majoriteten i Sveriges 
Riksdag”, men även “deras självgoda, förvrängda verklighetsuppfattning”. Åkesson, 2019. Om de skötsamma 
medborgarna i de förlorade områdena och etablissemangets splittringspolitik: “Och då är det ett oerhört svek 
mot dem om vi – av ängslighet eller av självförakt – förnekar själva existensen av en svensk kultur.” Åkesson, 
2016. Se alla omnämnanden av “verklighet”/”verklighetsfrånvänd”, Åkesson, 2014–2019. 
130 D.v.s. regeringen, riksdagspartierna, myndigheterna, media, Europaparlamentet… eventuellt det svenska 
samhället i stort. 
131 “Konstruerade konflikter”, se Åkesson, 2017; “påhittade konfliktlinjer”, se Åkesson, 2016. 
132 “För den nya tidens socialdemokrati är det just makten framför allt som gäller.” Åkesson, 2019. 
133 Om vänsterliberalerna: “Jag tror att de framför allt ser sin egen förträfflighet”, ”sin egen godhet”, “ser en 
inbillad gloria på sina egna huvuden och känner en oerhörd stolthet över vad de åstadkommit”. Åkesson 2019, 
förträfflighet används också sarkastiskt för att påpeka att “Sverige är det land i EU som beviljar flest 
asylansökningar.” Åkesson, 2014. 
134 Se de som “skrattade”, Åkesson, 2015.“Ingen skrattar åt oss längre.” Åkesson, 2019. Även outtalat i t.ex. 
kommentarer huruvida de som röstar på SD “inte förstått” vad de står för, (apropå uttalanden från Lööf och 
Margot Wallström). Åkesson, 2015, 2018. 
135 Åkesson, 2015. 
136 Åkesson, 2014. Beskrivningen av Löfvens tal som falska och “svulstiga” för också tankarna till en svulst: 
något sjukligt. Åkesson, 2015–2016. 
137 I detta tal sägs även Löfven åka på “verklighetssafari” till Ullared för att få “en glimt av hur pöbeln beter sig i 
verkligheten”. Åkesson, 2019. 
138 Åkesson, 2016. 
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människor, på familjer, på barn.  Allt detta tillskriver Sverigevännernas motståndare inte 139

bara en korruption, utan en djupt rotad perversitet.  140

Det perversa kan, för Kristeva, sägas tillhöra den mittimellan-aspekt av det abjekta 

som endast kan inneslutas och avlägsnas av “en orubblig anslutning till förbudet, Lagen” 

(liksom religion och moral). Den abjekta är pervers för att “han varken accepterar eller 

struntar i ett förbud, en regel, eller en lag, utan avleder dem, vilseleder, korrumperar.” Han 

driver med dem. Korruptionen är abjektet i socialiserad form, formen som är mest utbredd 

och mest påtaglig.  Men jag ser ytterligare en användning av abjektionen i Åkessons 141

politiska narrativ som är central för Kristeva: olika sätt att strukturera abjektion bestämmer 

också olika typer av “heligt” – och vidare – det abjekta i den kristna föreställningen av synd, 

inrymmer “ett erkännande av det onda, vars makt är proportionell mot heligheten.”  142

Sverigevännernas genuinitet och ödmjukhet, deras riktiga kärlek, förhöjs i proportion med 

deras motståndares förkastlighet.  143

 

Vi hatar inte. Det är inte vi som står för hatet i den svenska debatten när ögonen hos våra 
motståndare, de svartklädda extremisterna, radikalerna, revolutionärerna, och de ‘folkliga’, 
när deras ögon lyser av genuint hat, så lyser våra ögon av stolthet och vördnad.  144

 

I detta växlande mellan gestaltningar av den egna gruppens älskvärdhet och andra gruppers 

förhatlighet uppstår eller förstärks gruppsolidariteten och identiteten. Skiljelinjen är tydlig: 

antingen besitter du en svensk strävan mot gemenskap och sammanhållning, ordning och 

trygghet. hemkänsla och stolthet, tillit och samhörighet  – eller också drivs du av en sjuklig 145

lust, medveten eller omedveten, att splittra och förstöra. Den yttre fienden förkroppsligas i 

etablissemanget och dess lakejer på ett sätt som inte går att göra med gruppen invandrare, 

139 “Är den till för verklighetsfrånvända socialister, socialliberaler, vänsterfeminister, för att de ska kunna 
fortsätta experimentera med vanliga hederliga människors liv?” Åkesson, 2015. Se även övriga nämnanden och 
varianter av “experiment”, Åkesson, 2014–2015, 2017. 
140 I ett av sina avslut vädjar Åkesson till de andra partiledarna som närvarade i Almedalen, “om att de skall vara 
lika tydliga som jag själv är, när det gäller synen på yttrandefrihet och respekten för demokratins spelregler”, 
eftersom han är övertygad om att SD:s politiska motståndare “kommer att passera anständighetens gräns i ännu 
högre grad än vad man har gjort tidigare, den här gången.” Störst risk utgjorde “motståndare på den yttersta 
vänsterkanten”. Åkesson, 2014. 
141 Kristeva, s. 39 f. 
142 Synden är för Kristeva en mer “sekundär” form av abjektion: genom den integreras abjektionen med det 
kristna Ordet som en “annanhet” – “hotande men alltid nämnbar, alltid totaliserbar, finner den till slut med den 
kristna synden, en dialektisk utformning.” Uppdelningen gott/ont, rent/orent internaliseras i subjektet. Med 
“styggelserna” i GT har abjektionen förts tillbaka till “det utvalda folkets inre”. Kristeva, s.131, 149.  
143 När Åkesson talar om Decemberöverenskommelsen kallar han den “En märklig, ohelig kartell mellan… alla 
partier egentligen.” Åkesson, 2015. 
144 Kristeva framhåller att med bibelns logik opererar det kristna inre felandet/abjekta “uteslutande inom det 
betydelsebärande universum som tillhör den talande varelsen, nu splittrad mellan två potentialiteter, den 
demoniska och den gudomliga”. Kristeva, s. 142. Åkesson, 2014. 
145 Åkesson definition av “svensk strävan”. Åkesson, 2019. 
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eftersom det riskerar (i högre grad) att gå emot den svenska politikens dekorum. Men i denna 

eftergift får gruppen likväl verkliga människor att förhålla sig till och upphetsas av; och den 

sociala energin, missnöjet, kanaliseras och omvandlas till makt åt gruppens ledaren.  146

Gemenskapssymbolen på den nationella nivån, förtätad och avlägsen i hur den 

utesluter andra reella former av gemenskap, är i Åkessons fall (och Busch Thors) en metafor 

för familjen.  I synnerhet kärnfamiljen, då den anges vara samhällets bas.  Den enhet som 147

Sverige är att betraktas som, benämnd “vårt hem” och “vår familj”,  är med andra ord en 148

förstorad avbild av just (kärn)familjen. Familjens ordning och värderingar måste därav 

speglas i statsskicket.  Det måste finnas en ansvarsfull, handlingskraftig fader som råder 149

över familjen, som skyddar familjen från inkräktare som vill skada den eller sluka dess 

resurser.  Det måste finnas en plikttrogen, omvårdande moder som står för familjens 150

välbefinnande.  Detta är det enda sättet som familjens barn kan växa upp och bevara/förädla 151

det svenska arvet.  Med familjen som modell kan vi eventuellt förstå skillnaden på 152

mångfald och multikultur. Mångfald är pappa, mamma, barn – tre arketyper. Mångfald är 

skolbarn, arbetande, pensionärer. Mångfald är sjuksköterska, bruksarbetare, restaurangägare. 

Mångfald är därmed inte mångkultur, med dess icke-västerländska, icke-kristna 

konnotationer. Gemenskapen (också här jämförbar med kärnfamiljen) propageras av 

Åkesson, men likaså av de andra partiledarna, som åhörarens – det föreställda svenska 

subjektets – högre syfte. Det huvudsakliga syftet, viktigare än det att tjäna sig själv (eller lika 

gärna, viktigare än att tjäna andras syften: som den skadliga altruismen, asylrätten). En 

146 Collins menar att hen som talar för gruppens ideal, som den politiska ledaren, “blir dess mest energiska 
medlem.” Men ledarens karisma, hjälte- eller helgonstatus, kommer inte från hen själv, den kommer från den 
sociala energin som uppiskas under gruppmöten. “Ledaren kanaliserar den kollektiva energin, och det är detta 
som tycks exaltera och höja honom eller henne över individerna i massan. Men hemligheten med ledarens makt 
är gruppen själv. Det är åhörarna som skapar profeten, det är rörelsen som skapar ledaren.” Collins, s. 52. 
147 Busch Thor använder inte begreppet kärnfamilj, men talar ofta om familjen utifrån konstellationen mamma, 
pappa, barn. Åkesson slår an kärnfamiljen som en grundläggande konservativ idé, men i ett sällsynt tillfälle av 
självkritik följs det av att SD måste “våga vara självkritiska, våga tillstå att vi har historiskt fokuserat mer på 
familjeformer, ideologi, än på att ge alla barn och alla familjer i Sverige mer frihet och mer trygghet.” Åkesson, 
2015. 
148 Åkesson om nationalism och främlingsfientlighet: “Man hatar inte andra familjer bara för att man älskar sin 
egen.” Och om nationalistisk stolthet: ”Stolta över det som håller ihop oss, som gör oss till en nation, en familj. 
Vår gemensamma stolthet stärker medborgarandan.” Åkesson, 2017. 
149 Åkesson säger ungefär detta när han pratar om barnen som medlet för nationens fortlevnad: “Så att barnen är 
det viktigaste vi har – det är en sanning som måste återspeglas i det samhälle som vi skapar genom politiken.” 
Åkesson, 2015. 
150 Åkessons karaktärisering av sig själv, och partiet överlag. 
151 När Åkesson talar om kvinnor (som inte är Sverigefiender) i “aktiv form” är det oftast kvinnor som arbetar 
med någon typ av direkt omvårdnad (inom sjukvård, som frisör, etc…). 
152 Barnen beskrivs som samhällets viktigaste resurs vid flera tillfällen. Deras roll sägs vara att försäkra att ”ett 
samhälle, som en nation, som en kultur, kan leva vidare och utvecklas.” Tack vare barnen ges alla tidigare 
generationer, alla de människor som har levt här före oss, evigt liv “genom att normer och värderingar, seder 
och traditioner” förs vidare. Åkesson, 2015. 
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symbol lika vital som den arbetet är för abstraktion som är Staten. Den är nationens 

överlevnad, därmed familjens överlevnad, därmed subjektets överlevnad.  Detta är den 153

svenska strävan. 

3.3.3. SEPARATION PÅ MELLANMÄNSKLIG NIVÅ  

Närvaron av individuell gemenskap, gestaltad bildligt, är svårare att komma över i dessa 

politiska narrativ. Sjöstedt dröjer förmodligen längst vid dem, och Åkesson kortast. 

Gemenskapens frånvaro känns på individnivå som hålrum i samhället, det som är frånvaro av 

samhälle. Dessa hålrum upptas istället av ensamhet  eller brottslighet. Således förs direkta 154

hot mot individen och hens kropp på tal av samtliga partiledare apropå bristen på ordning 

(välfärd) eller bristen på lag (rättsväsen).  För alla handlar det om “vanligt folk”, en 155

beteckning som är föga varierande från partiledare till partiledare: i grund och botten avser 

det subjekt som figurerar i bilden “vanligt folk”, en god medborgare. I den goda 

medborgaren, som jag hittills kallat det föreställda svenska subjektet, återfinns också dess 

onda spegelbild. Det är den avvikande individen, hen som misstänkliggörs med attribut som 

hänvisar till en ovilja att bidra eller en förbindelse med kriminalitet.  

För Åkesson är vanligt folk logiska, förnuftiga, kloka, medvetna, och välinformerade.

 Vanligt folk lever i verkligheten, de är riktiga, på riktigt, av kött och blod.  De är 156 157

hederliga, skötsamma, laglydiga; vanligt folk arbetar eller strävar efter att arbeta.  De är 158

ansvarsfulla och de är medmänskliga, de har arvsrätt.  Vanligt folk är inte ideologer, de är 159

inte fanatiker – de har genomskådat alla andra partiledare och politiker, och de känner förakt 

för dessa. Med rätta, eftersom det är vanligt folk som betalar priset för deras misslyckanden.

153 “Vår vision bygger på insikten om att vårt land, vår nation, är större än större än någon enskild – större än 
bara det vi är idag. Vår nation, den utgörs av oss som lever idag – men också – och i lika hög grad – av de som 
levde och verkade här före oss och de som kommer att leva och verka här efter oss. Vi har ett ansvar att förvalta 
det vi har ärvt, att bevara och förädla det, att lämna över det i gott skick till kommande generationer.” Åkesson, 
2016.  “Medborgarandan är grunden för sammanhållning och gemenskap, grunden för ömsesidig respekt och 
solidaritet, grunden för tillit mellan människor.” Åkesson, 2018. 
154 Busch Thor talar uttryckligen om ensamhet som en negativ händelse för individen apropå brister i 
äldreomsorg. 
155 Här avviker Lööf och Sjöstedt från Åkesson och Busch Thor – bristen på ordning kopplas till arbetslöshet 
snarare än sjukvård hos Lööf; och bristen på lag gäller arbetsvillkor, inte brottslighet, hos Sjöstedt. 
156 Åkessons ordval angående Sverigevänner. Åkesson, 2014–2015, 2018. 
157 Åkesson, 2015, 2017. Se även andra sammanhang där “riktig” används, Åkesson, 2014–2019. 
158 Se Åkessons berättelser om “Tari”, “Joachim”, “Linn”, “Ann-Britt”, och “Petronella”. Åkesson, 2017. “Det 
som verkligen spelar roll är om du är beredd att först gör din plikt innan du kräver din rätt.” Åkesson, 2016. 
159 Se varianter på “ansvar”, Åkesson, 2014; “arv”/“ärvt”, Åkesson, 2017, 2019. 
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 Vanligt folk är de som är kvalificerade att gå med i gruppen, eller de som redan är trogna 160

medlemmar. 

Emedan Almedalsveckan äger rum i juni eller juli, är det inte så konstigt att det är 

sommaridyller som dessa tal fantiserar fram, för vanligt folk att vistas i. Åkesson förklarar att 

vanligt folk vill spendera mer tid med familj och vänner, som på sommaren. Vanligt folk ser 

fram emot att skapa semesterminnen: av barnen som får nya kompisar, lär sig simma, åker på 

läger… medan de själva tar sig an trädgården, oljar altanen. “Grilldoft. Kall öl eller ett glas 

rosé. Glass! Klaga över myggen. Klaga över värmen – eller regnet. Sommarsemester är något 

som alla längtar till.“ Vanligt folk, med vanliga inkomster, har en massa spännande saker för 

sig, hela tiden, säger Åkesson. De åker på husvagnssemester genom Sverige, till 

campingplatser, till hamnkrogar. De reser till Medelhavet (om semesterkassan räcker) och bor 

på All Inclusive-hotell.  161

Men mitt i allt detta är vanligt folk samtidigt oroade, bekymrade, rädda – ibland 

kanske livrädda.  För vanligt folk försummas, de förnedras, och de dödas, av utebliven vård.162

 Deras barn glöms bort eller blir försökspersoner i sociala experiment, i ett perverterat 163

samhällsbygge.  Vanligt folk bränner ut sig för att de arbetar så hårt.  I vanliga folks hem 164 165

bryter sig andra in, vanligt folk rånas, misshandlas, våldtas, ute i det öppna, på väg till jobbet, 

på gator, och på festivaler.  På denna nivå i det politiska narrativet är kroppens ömtålighet 166

och förfall som mest påtagligt och omedelbart. Individer erfar kroppslig skada då de 

utlämnats, i brist eller total frånvaro av gemenskap, att klara sig själva.  I dessa hålrum 167

160 Se “ideologi”, “genomskådade”. Åkesson, 2015. “Och, det är vanliga hederliga människor som får betala 
priset för det [Löfvens] misslyckandet.” Åkesson, 2017. 
161 Sjöstedt återkommer också till sommaridyllen i form av barnens sommarlov. Åkesson, 2019. 
162 Alla tal förutom det 2016 tillskriver (ordagrant) vanligt folk känslor av oro, bekymmer, och/eller rädsla. Talet 
2016 tar istället upp vanligt folk i de förlorade områdena, som känner sig övergivna; för övriga i landet är det 
fråga om en känsla av att något skaver. “Det känns inte riktigt bra.” Också värt att notera är talet 2018 då 
Åkesson beskriver sig själv vara livrädd över vissa samhällsproblem som skulle kunna drabba honom och hans 
familj. Tidigare i talet hånar han dock Jan Björklund för att han beskrev sig själv som “livrädd för nationalism”. 
Åkesson, 2014–2019. 
163 Se ämnet vård i samtliga av Åkessons tal. Åkesson, 2014–2019. 
164 Barnen är också offer i den bristfälliga vården: barnadöd, och det funktionsvarierade barnets 
utsatthet/försummelse används ofta som exempel. Barnen undanhålls stöd i skolan, p.g.a. att pengar går till 
massinvandring, som även kopplas till usla skolresultat. I diskursen om (underförstått islamiskt, åtminstone för 
Åkesson och Busch Thor) hederskultur är det också (flicke)barnets lidande som belyses genom att påtala 
tvångsgifte, slöjtvång, och könsstympning. Barn är oskyldiga och utan agens i alla fyra partiledares tal, och då 
de varken kan rösta eller arbeta är de inte tilltalade: de är en samhällsresurs, snarare än subjekt. Åkesson 2015, 
2018. 
165 Företrädesvis utbrända (plikttrogna) kvinnor. Se Åkesson om “Petronella”, Åkesson, 2017; och Lööf om 
utbrändhet/psykisk ohälsa, Lööf, 2018. 
166 Se Åkesson om festivaler, och “några korta berättelser ur verkligheten”. Åkesson 2016, 2017. Collins 
påpekar att: “Paradoxalt nog är det just de personer som är minst utsatta för brott som är mest upprörda över 
kriminalitetsproblemet. Oron över brott är således huvudsakligen en symbolisk fråga.” Collins, s. 120.  
167 Jag räknar inte med Åkessons berättelse om det kroppsliga våldet som flyktingar erfar, eftersom flyktingar 
inte särskiljs som individer, och stämmer i regel inte överens med Åkessons idé om vanligt folk. 
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florerar dessutom det som går än närmare abjektionen än brottslingens egoistiska handlingar, 

eller välfärdens otillräcklighet. Hålrummen intas, som av ett virus, av extremism. “Den må 

vara brun, den må vara svart, den må vara blodröd”, säger Åkesson, men i alla dess skepnader 

är den “något avskyvärt” som ska bekämpas.  I Åkessons framtidsvision av det svenska 168

samhället “finns inget utrymme – och ingen grogrund – för politisk eller religiös extremism.”

 Det finns det däremot gott om i dagsläget. Inte bara med tanke på splittringens förlorade 169

områden, också för att hela det svenska etablissemanget/samhället har anpassat sig efter 

politisk och religiös extremism: nämligen kommunism och islamism.  170

Under åren 2014 och 2018, är det däremot högerextremismen som först kommer på 

tal, då “en liten grupp nazister värmde upp scenen” i Almedalen åt Löfven, och fyra år senare, 

för att Åkesson noterat att ett gäng nazister “ställt till en massa oreda och till och med fysiskt 

gett sig på människor här i Visby under veckan som har gått.” Här tas tillfället i akt att 

fördöma nazismen, och ta avstånd från den genom att förklara att nazism aldrig kan vara 

nationalism: det är en “antidemokratisk, socialistisk, rasistisk, imperialistisk, 

internationalistisk våldsideologi…”  Nazisterna i Almedalen är “ett gäng fega töntar” och 171

deras handlande är “vidrigt”,  Men till skillnad från vänsterextremismen tillräknas den inte 172

de andra partiledares ansvarsområde, som sker när Åkesson vädjar till Gudrun Schyman, 

Stefan Löfven, och Jonas Sjöstedt att vara lika tydliga som Åkesson själv är, när det kommer 

till att förvisa alla vars politiska metod är hot och våld.  173

Bland den politiska och religiösa extremism som samhället när, är islamismen för 

Åkesson den mest anmärkningsvärda.  Islamisterna har inte intagit etablissemangets höga 174

168 Åkesson, 2014. 
169 Åkesson, 2017. 
170 I Åkessons värld är socialism sannolikt en eufemism för kommunism. 
171 I valet av gruppering förknippas nazismen och våldet med socialism och internationalism. Tidigare år, görs 
en liknande associationskedja, när Åkesson hävdar sin rätt att kritisera islamism: “Var och en i det här landet har 
rätt att rikta kritik mot alla åsikter som på ett eller annat sätt berör dem. Det innefattar samtliga ideologier, 
nazism, liberalism, socialism, kommunism, och även religiösa gruppers eventuella anspråk på att förändra 
samhället.” Nationalism och socialkonservatism utelämnas ur listor av ideologier värda att kritisera. Åkesson, 
2015. 
172 Åkesson, 2018. 
173 Denna vädjan visar på Åkessons hållning till rasism: att det är en ideologi en väljer att öppet identifiera sig 
med, som endast har ordagranna uttryck i språket. Enligt Åkessons världsbild är rasism något nära överjaget, 
och något som syns i möten mellan individer. Det är inte en omedveten partiskhet eller ett systematisk förtryck. 
En kan välja att inte vara rasist, det är ett egenvalt karaktärsdrag, och Åkesson har valt att inte vara det. Därför 
är mönster i handlingar och kodade ord aldrig bevis nog för att hävda att någon uppträder rasistiskt. Antingen är 
en rasist eller så är en inte det. Med en sådan logik kan favoriserande behandling av “vita” eller av “svenskar” 
anta vilken form som helst, utan att den räknas som rasism. Åkesson, 2014. 
174 Enligt Åkesson så föder det svenska samhället fram, och fortsätter stötta, parallella 
kulturer/samhällsstrukturer/religiös extremism via utsatta områden. Åkesson, 2016. Det görs egentligen ingen 
åtskillnad mellan islamism och islam i Åkessons tal, förutom när Åkesson säger att den ena är politisk och den 
andra är religiös. Båda kan antas tillhöra extremismens kategori – om islamism är politisk extremism då återstår 
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positioner, åtminstone inte i den grad vänsterextremisterna tycks ha åstadkommit – 

extremister som därav verkar för destruktiviteten på ett längre avstånd än det 

mellanmänskliga. Islamisterna måste tillgripa andra sätt än statligt förtryck. Oavsett, är det 

främst i kvinnors liv islamisterna verkar. Den gör så att flickor och kvinnor inte kan bada och 

åka buss med pojkar och män, den fråntar flickor friheten att gifta sig med vem de vill.  Den 175

tvingar flickor att bära slöja på många av landets förskolor, den har redan låst fast tiotusentals 

flickor i hedersstrukturer.  Den gör så att unga flickor utsätts för tafsande, för sexuella 176

trakasserier, för sexuella övergrepp. Den ligger bakom att kvinnor på festivaler omringas av 

män som antastar dem. Att kvinnor våldtas.  Att fullt friska barn könsstympas.  Men 177 178

islamisternas mål är så klart större än att kontrollera och våldföra sig på kvinnor och barn i 

deras närhet. De strävar mot en “barbarisk, omänsklig utopi” där hela västerlandet 

omintetgjorts, och allt vanligt folk har dödats.  179

Däri kanske extremismens definition befinner sig, i viljan att förändra samhället, men 

till det sämre. Subjektiviteten i vad som utgör förändring till det sämre, gör den svår att 

avgränsa: vilka är egentligen extremisterna? Hos Sjöstedt är det nazisterna. Hos Lööf, 

nazisterna och islamisterna. Hos Busch Thor är det islamisterna, och företrädesvis är det även 

islamisterna för Åkesson. Den goda medborgaren förväntas ta avstånd från extremisten, 

eftersom, när det kommer till avvikande individer, är hen samhällets största fiende. 

Extremisterna är bland oss, vi möter dem i vår vardag, på jobbet, på förskolan, på gatan, på 

festivaler, i närheten av moskéen. Men de kan inte ringas in förrän de öppet verkat med våld. 

Och oavsett om vi kan göra den särskiljningen eller ej, om vi vet att de är våldsverkare eller 

blott våldsbejakare, är det svenska subjektet som tilltalas i Almedalen, strikt förbjuden från 

att känna gemenskap med dem. 

religiös extremism att definieras. I sitt nära släktskap med främmande kultur, kan vi betrakta den som ett kodat 
ord för islam. 
175 Åkesson, 2017. 
176 Åkesson, 2018. 
177 Åkesson 2016, 2019.  
178Se “könsstympning”, Åkesson, 2014. (Observera att hedersvåld, som omskärelse och tvångsgifte, på intet vis 
är exklusivt för utövare av islam, såsom dessa tal ger intryck av.) Kroppslig kränkning tar särskilt stor plats i 
Lööfs senare tal, när hon med skönlitterär stil kanaliserar extremismens offer. Jag har inte fört statistik över 
detta, men det synes mig, i samlingen av dessa 24 tal, vara merparten (ofta namnlösa) kvinnokroppar som 
utsätts, eller riskerar att utsättas, för dessa typer av kroppsliga kränkningar från andra individer. Undantagen är 
när vissa äldre, och vissa funktionsvarierade omtalas, eller när ingen genustillhörighet uttrycks – utöver dessa 
tillfällen, kan det liknas med när Busch Thor, rätt kliniskt, beskriver en taxichaufför som bundits och lämnats i 
ett dike då någon rånade honom och stal hans bil; Sjöstedt som talar om sina egna erfarenheter som patient inom 
svensk sjukvård; och Åkesson som berättar om Tari som misshandlats i Husby. 
179 Åkesson, 2015. 
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4. AVSLUTNING 
Fanns arbete och gemenskap – samarbete, samhälle – innan politikerna och staten? För den 

svenska politiken verkar det livsviktiga förgivettagandet vara att samarbete är ouppnåeligt 

utan just denna organiseringen av samhället, som skänker politikerrollen, och staten, sitt 

existensberättigande. Arbete som källa till stolthet, vikten av (rätt) gemenskap, strävan efter 

en slags enhetlighet – allt detta måste heliggöras eller på annat sätt framställas som 

oumbärligt för individens välmående och överlevnad – det är politikens grundvillkor. För hur 

annars ska vi uppbåda pliktkänslan som får oss att arbeta för (den nationella) gemenskapen? 

Med andra ord, betala skatt och uppträda laglydigt. 

Med denna uppsats har jag uppmärksammat det abjekta i Lööfs och Åkessons 

politiska narrativ; abjektionen som premiss för, och uttryck i, symbolerna arbete och 

gemenskap. Som politiska symboler synes de vara, i sitt innersta, sammanvävda med de 

identiteter som tillhör grupperna Lööf och Åkesson företräder. De hämtar kraft ur känslor, ur 

det som är svårt att definiera, det som lätt glider undan i verklighetens omedelbarhet. Deras 

gränser skärps, såsom den egna gruppens gränser skärps, av dess motsatser, av yttre hot och 

förkroppsligat motstånd. Dessa antagonister, återfunna i “verkligheten”, är så avgörande 

eftersom utan något (men helst någon) att rikta vår fasa mot, konfronteras vi med en kosmisk 

likgiltighet. Kollapsen av mening, det ständiga, oåterkalleliga förfallet. Med döden och intet. 

Genom att separera och stöta bort formar denna specifika sociala ritual, som är det 

politiska talet, de ideal och den moral som utlovar de mest rättfärdiga av rättigheter, till priset 

av de mest rimliga av skyldigheter. Det politiska narrativets ärende är vad det alltid har varit: 

att övertyga åhöraren om den företrädesrätt som just detta partis sakfrågor har – men också, 

övertygelsen att det som sägs är åsikter som åhöraren redan hade. Ibland, kanske en 

omkastning av affekternas händelseförlopp, vilket får en att undra vem det är som håller i 

ritningen till detta samhällsbygge. 

Jag urskiljer ett annat förenande syfte i dessa abjekta Almedalstal. Symboler, riter och 

myter, de tjänar alla i det politiska projektet att framställa ett svenskt subjekt. Detta, genom 

att föreställa sig det: att projicera det på folket, så att folket internaliserar det. Med Edelman i 

bakhuvudet är denna idé varken nytänkande eller chockerande. Problematiskt är i alla fall att 

det i dessa politiska narrativ i första hand är individen “kvinnan”, “barnet”, “den äldre”, och 

“den sjuka”/”funktionsvarierade” som får agera exempel när talaren ska illustrera behovet av 
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samhällsförändring – rening genom ny regering. Men genom att bli utpekad är därmed var 

och en i dessa exempel reducerad till något mindre än ett fullvärdigt subjekt. En politikers 

symboler och gestaltningar kan omöjligen representera alla kvinnor, alla äldre, alla barn, alla 

funktionsvarierade. Och det hör till litteraturens, och kanske språket-i-sigs, förutsättningar. 

Men den sällan utpekade; individen som inte tycks utgöra en egen kategori, individen 

som länge undgått kritik men som, åtminstone under min livstid, har satts under luppen, inte 

minst av teoretiker inom humaniora. Det är han vars samlade identitetsmarkörerna bildar den 

(vite) svenske mannen – han som föddes här och ärvde sin svenskhet, som ännu inte blivit 

gammal nog att vara äldre, som i sin maskulinitet sällan om någonsin behöver vård, behöver 

bidrag, behöver en paus… Han verkar utgöra en egen målgrupp för politikern: den alltid 

tilltalade, aldrig omtalade. I sin osagdhet blir han representant för de värdiga, majoriteten av 

massan, motbilden till samhällets utsatta, till bidragstagarna – kvinnan, den äldre, barnet, den 

funktionsvarierade… och invandraren. För utan denna hårt arbetande, fullt arbetsdugliga 

individ, detta svenska spöke – vad skulle återstå av Sverige? 

Det får mig att undra. Med alla diskurser om oheliga trender och 

samhällsförändringar, med oron som möter mig – kring feminism, antirasism, 

genuspedagogik, identitetspolitik – om den vars subjekt krisar som värst i dessa moderna 

tider är det manliga subjektet? Han som fortfarande inte förekommer som egen kategori av 

offer i dessa politiska narrativ och ändå ombeds, från flera andra håll, att underkasta sig, 

avhålla sig, överlämna sig. Ombeds vara sårbar. Allt som föser honom mot gränsen till Det 

Andra. Där så många av oss lever och dör. 
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6. BILAGOR 

6.1. ÅKESSONS TAL I ALMEDALEN, 1 JULI 2014 
(Kopierad från Michelle Palms bilagor, se källförteckning.) 
 
Vad kul ni verkar ha! 
Jag har haft jättekul sen si sådär halv sju imorse, med intervjuer och vad man nu ägnar sig åt 
när man befinner sig här på SDs dag, och det har varit jättekul för mig också! Hoppas att ni 
har uppskattat er vistelse såhär långt här under politikerveckan på Gotland. En fråga till 
någon som vet; vad var det som hände med vädret? Kolla fantastiskt! Det skulle ju regna men 
det ser inte så lovande ut för de som hade hoppats på det. 
 
Såhär är det Sverigevänner, Almedalsbesökare. 
Det var säkert fler än jag som i Söndagskväll lyssnade på Stefan Löfven, när han stod här 
uppe på den här scenen och slog an sin ton inför den stundande valrörelsen. Låt klockorna 
ringa från norr till söder, sa Stefan Löfven. Han syftade på att kyrkklockorna här i Visby 
ringde samtidigt som en liten grupp nazister värmde upp scenen åt honom här i Almedalen på 
lördagskvällen. Fascism, rasism, skall bekämpas dundrade Stefan Löfven, och där är vi eniga 
han och jag. 
 
Extremism, extremism skall bekämpas. Den må vara brun, den må vara svart, den må vara 
blodröd. Den må slå mot det ena eller det andra hållet. Men extremism, extremism i alla dess 
former är något avskyvärt som skall bekämpas, och med det kan man inte vara nog tydlig. 
Men sen kunde han inte riktigt hålla balansen, den gode Löfven, när han mot slutet av sitt tal 
blandade in Sverigedemokraterna genom att kalla oss rasister. Jag är så, jag är så ofantligt 
trött på den sortens infernalisk dumhet. Vet du, vet du Stefan Löfven, överhuvudtaget vad 
rasism är? Vad verklig rasism har inneburit för människor världen över genom historien? 
Utnyttja inte de vedervärdigheter, det lidande, det förtryck som miljontals människor har 
tvingats utstå på grund av verklig rasism. Profitera inte på verkliga hjältars, inte sällan 
dödliga kamp, för frihet mot rasistiskt förtryck. 
 
Låtsas inte Stefan Löfven som att du har del i deras kamp, för du vet ingenting om den. Hade 
du vetat någonting om deras kamp, så hade inte du uttryckt dig så som du gjorde i söndags, 
Stefan Löfven. Kladda inte ditt kladdiga kladd på historiens verkliga hjältar och deras mod, 
genom fega påhopp på oss för att du saknar argument. Sluta, Sluta använda andra människors 
lidande för att motivera en invandringspolitik i Sverige som har gått alldeles galet. Sluta att 
kalla oroliga, ansvarskännande människor i Sverige, för någonting som de inte är. 
 
Sverigevänner, Sverigevänner låt oss slå fast några självklarheter. Det är: 
Det är inte rasism att vilja bekämpa könsstympning av fullt friska barn. Det är 
medmänsklighet. Det är inte rasism att motarbeta våld och förtryck som utövas i “hederns 
namn”. Det är medmänsklighet. Det är inte rasism att vilja rikta flyktingpolitiken till de stora 
flertalet nödställda flyktingar världen över att vilja hjälpa fler. Det är medmänsklighet. Det är 
inte rasism att ställa krav på de som kommer till vårt land och som tänker sig en framtid här. 
Det är medmänsklighet. 
 
Det är inte rasism att motverka den splittringen, att motverka den segregation som har skapats 
genom en ansvarslös politik. Det är medmänsklighet. Det är inte rasism att prioritera 
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omsorgen om de gamla som har byggt det här landet åt oss framför en resursslukande, 
kostsam massinvandring. Det är medmänsklighet. Det är inte rasism att vara Sverigevän. Det 
är medmänsklighet. Låt oss slå fast detta en gång för alla. 
 
Jag tänker det här med “låt klockorna ringa”. Det hamnar ju i ett lite annat ljus när man får 
klart för sig vad Stefan Löfven egentligen menar, vad han egentligen syftar på. Kommer 
osökt att tänka på Jan Malmsjö och Nyårsklockan. För vissa av er kanske det är Jarl Kulle 
eller någon ännu tidigare, jag vet inte men ring klocka ring, ring in det nya, ring ut det gamla. 
Ring ut vad dödsdömt räknar sina dagar och så vidare. Den signalen, den signalen tycker jag 
att vi skall skicka både till Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt den 14 september. 
Sverigevänner, ring in förnuft och ansvar. Ring ut de gamla trötta partierna. Låt klockorna 
ringa från norr till söder. 
Vackert…. 
 
Nu har det, Sverigevänner och Almedalsbesökare, gått snart fyra år sedan senaste valet och 
vårt historiska riksdagsinträde. Och ni minns hur det lät förra valet, jag har repeterat det här 
ett antal gånger faktiskt under de här åren. Om vi skulle komma in i riksdagen då skulle 
börsen krascha och kronan skulle störtdyka. Räntorna skulle chockhöjas och vi skulle få det 
här parlamentariska kaoset, och tomten skulle inte komma på julafton och allt vad det nu var.  
 
Nu såhär fyra år senare så vet vi att ingenting av det där blev verklighet, om någon nu på 
riktigt trodde det. Nu, fyra år senare så vet vi istället att allt fler väljare tenderar att uppskatta 
vårt deltagande i svensk politik. Att döma av opinionsmätningarna så är vi idag nästan 
dubbelt så stora som vi var för fyra år sedan. Och jag tror att, jag tror att till och med de allra 
värsta belackarna från 2010 har tvingats inse, om än motvilligt, att vi har kommit in i svensk 
politik för att stanna. Om inte annat så fick vi en bekräftelse på det i EU-valet här för någon 
månad sen. Nu är i och för sig EU-valet speciellt på det sättet att man röstar efter lite andra 
preferenser än vad man gör i ett riksdagsval. Men för oss är det ett gott tecken. Vi vet att vi är 
det partiet som har allra svårast att få våra väljare till vallokalerna i just EU-valen, därför vi 
har de mest EU-kritiska väljarna. Och trots det, trots att oddsen var emot oss, så fick vi ett 
resultat en bra bit, åtminstone över mina förväntningar. Det är fantastiskt 
 
Sverigevänner. Det gör mig oerhört glad, oerhört stolt över att vi lyckades åstadkomma ett så 
fantastiskt resultat i EU-valet. Och jag vill rikta ett stort tack, till alla som deltog i den här 
viktigt kampanjen, och inte minst ett stort tack till alla Sverigevänner som tog sig till 
vallokalerna den 25:e maj, och la sin röst på Sverigedemokraterna. Tack så jättemycket för 
dct! 
 
Om vi nu tänker oss att EU-valet var en välkommen bekräftelse på att den här tillväxten vi 
har sett i opinionsmätningarna under de senaste åren, att den var verklig, så visade EU-valet 
också en annan sak: Vi ser idag nya konfliktlinjer i svensk politik. Vi ser hur tyngdpunkten i 
debatten har förflyttats. Vi ser hur våra framgångar föder motreaktioner. Vi ser hur inte minst 
vänstern i Sverige radikaliseras. Vi ser hur våra ideologiska motpoler också växer som en 
direkt reaktion på att vi växer. Att en annan av valets vinnare, Feministiskt initiativ, byggde 
stora delar av sin kampanj på att kasta smuts på oss. Det vittnar om, detta, det vittnar om att 
vi nu utgör ett slags centrifugalkraft i svensk politik. Och det är samma sak med Miljöpartiet. 
Miljöpartiet, som ägnade en stor del av sin valspurt åt att bemöta vår kampanj mot det 
hitresta tiggeriet. Vi utgör idag centrifugalkraft i svensk politik. 
 
Jag måste förresten säga det att den här tiggerikampanjen var en av de mest lyckade 
kampanjer vi någonsin genomfört och det är ett väldigt konkret resultat dessutom. De senaste 
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åren, i takt med att det här fenomenet tiggeri har spritt sig över landet, och har växt i 
omfattning, så är det många, många som har lyft frågan om hur vi skall komma till rätta med 
det här fenomenet på olika sätt. Det är i riksdagen, så har politiker från flera andra partier lyft 
den här frågan, ställt frågor, lagt förslag på hur man skall få stopp på det man har kallat för 
organiserade tiggeriet. Vi har hört poliser och andra myndighetspersoner, vittna om hur 
tiggerier ser ut, hur det går till, mekanismerna bakom. 
 
Överhuvudtaget så har debatten förts utifrån perspektivet att det här hitresta tiggeriet, till 
stora delar är organiserat. Att människor utnyttjas och det är ett allvarligt problem. Så har 
debatten sett ut. Så har debatten sett ut. Sen kom vi. Vi satte upp en affisch i Stockholms 
tunnelbana med texten “det är dags att stoppa det organiserade tiggeriet på våra gator”. Och 
vips, så fanns inte det här problemet längre. Det fanns överhuvudtaget inte längre något 
organiserat tiggeri, hävde nu alla. Till och med de som tidigare kampanjat mot det på olika 
sätt. 
 
Vi lyckades alltså, bara genom att sätta upp en affisch, avskaffa ett stort samhällsproblem. Vi 
måste vara Sveriges mest effektiva parti. Kanske världens mest effektiva parti. Visst är det 
härligt! Och varför stoppa när det ändå går så bra? Jag har, jag har idag haft möte med vår 
kommunikationsavdelning, så har jag uppdragit åt dem att ta fram en ny affisch inför höstens 
val, och texten på den affischen den lyder såhär: “Det är dags att utrota krig, fattigdom och 
svält världen över.” Och sen när vi har löst de problemen så gör vi en affisch om 
arbetslösheten också så är allt fantastiskt. 
 
Sverigevänner, Almedalsbesökare, det har varit en vinter och det har varit en vår som har 
präglats av både gamla och nya oroligheter runt om i vår omvärld. Rysslands aggressiva 
hållning gentemot sina grannländer är väl kanske ingenting nytt, men det är iallafall 
någonting som har fått en förnyad aktualitet i och med händelserna på Krim och i de östra 
delarna av Ukraina. 
 
Och det här påminner oss om vårt väldigt utsatta geopolitiska läge, om hur viktigt det är att 
analysera och förstå sin omedelbara närhet och sin omvärld. Att inte vara naiv. Att hela tiden 
vara förberedd på vad som kan hända, inte kanske i första hand vad som kan hända idag, men 
i en nära eller kanske till och med i en avlägsen framtid. Sverigevänner, vi behöver stärka vår 
försvarsförmåga. Därom borde det inte råda några som helst tvivel. Vi behöver fokusera våra 
resurser på ett nationellt existensförsvar, ett nationellt existensförsvar som förtjänar det 
namnet. Det är där vi skall lägga fokus i försvarspolitik.  
 
Och parallellt med det som händer öster ut så fortsätter konflikten i Syrien och den har nu 
dessutom spridit sig till Irak. Och det kan vara oerhört svårt att ta in de vidrigheter som 
försiggår i den här konfliktens spår. Tidigare i år, i våras så besökte jag och några kollegor 
Jordanien, och flyktinglägret Satari utanför Aman. Där lever det ungefär hundratusen syriska 
flyktingar. Vi fick ta del av många livsöden. Många berättelser, så vidriga att det var närmast 
omöjligt att förstå. Berättelser om bombade hus, mördade, lemlästade släktingar, grannar. Det 
blev så oerhört gripande, så oerhört påtagligt när man sitter öga mot öga med någon som har 
upplevt detta fasansfulla på riktigt. Och dessutom alldeles nyligen, som precis kom därifrån. 
Oerhört gripande. 
 
Och det här, det här om något, det stärkte mig i min uppfattning om att vi snarast behöver en 
mer humant inriktad flyktingpolitik. En humant inriktad flyktingpolitik. Det är inte en tävling 
i att bevilja flest permanenta Uppehållstillstånd. En humant inriktad flyktingpolitik, det är 
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inte ett sätt, som vissa tycker, att öka arbetsutbudet i Sverige. Människor på flykt är inte 
maskotar för välbärgade svenskar med dåligt samvete. De är människor. 
 
En humant inriktad flyktingpolitik, det är inte ett medel för att experimentera med förvridna, 
verklighetsfrämmande samhällsteorier som splittrar, som sliter isär välfungerande samhällen. 
En humant inriktad flyktingpolitik, det är inte ett sätt för enskilda, cyniska, skrupelfria 
näringsidkare att tjäna pengar. Flyktingpolitik, flyktingpolitik handlar om att hjälpa, om att 
hjälpa så många nödställda människor som möjligt 
 
Sverigevänner, det är det flyktingpolitik handlar om. Och som ni då förstår så vänder jag mig 
väldigt starkt emot den här uppfattningen om att flyktingpolitik och invandringspolitik har 
något slags naturlagsbundet samband. Det är inte så. Låt mig vara extra tydlig med det här. 
Vi hjälper mycket få av världens nu mer än femtio miljoner flyktingar genom invandring till 
Sverige. Så är det. Även om vi, redan idag, har EU:s mest extrema invandringspolitik. Det är 
faktiskt så. Vi har Sveriges, Europas mest extrema invandringspolitik. Nya siffror från 
Eurostat visar att Sverige var de EU land som 2013 gav flest positiva invandringsbeslut. Inte 
per invånare, utan i reella tal. Fler än Tyskland, fler än Frankrike. 
 
Men även om vi skulle flerdubbla det här mottagandet i Sverige, skulle det ändå inte göra 
någon skillnad, knappt ens på marginalen. Och det är därför jag är så oerhört kritisk mot de 
som mäter medmänsklighet. Som mäter på hur bra vi är på att hjälpa i antalet beviljade 
asylansökningar eller i antalet beviljade uppehållstillstånd. Det måttet säger nämligen väldigt 
lite om hur många flyktingar vi hjälper. Det säger mer om hur många flyktingar vi inte 
hjälper. Därför att vi prioriterar fel. 
 
En missriktad ineffektiv flyktingpolitik här, en politik som bland annat går ut på att 
regeringen tar pengar från biståndet och så lägger man det på bostäder, bidrag till invandrare i 
Sverige. En sån politik drabbar miljoner och åter miljoner nödställda flyktingar i krisernas 
omedelbara närområde. Det stora flertalet flyktingar drabbas av den politik som Sverige idag 
bedriver. Och det är inte bara världens flyktingar som drabbas. Det var en vis man en gång 
som sa till mig att det, det är bättre att exportera stabilitet än att importera instabilitet. Jag 
tycker det är kloka ord. 
 
Det är, i förhållande till vårt lands storlek, stora asylmottagandet. Det innebär en enorm 
påfrestan på det svenska samhället. Det sliter isär Sverige genom utanförskap, segregation. 
Det begränsar vår möjlighet att upprätthålla, att utveckla välfärden. Det går ut över svaga 
grupper i Sverige. De människor som inte har möjlighet att flytta ifrån problemen, som inte 
har möjlighet att själva köpa sig den välfärden och den service som man behöver. Den 
ansvarslösa politiken drabbar också dem. 
 
Så frågan är ju då: för vad eller för vem är den här extrema politiken egentligen bra? Ja, det 
nya nu i debatten är att man säger att vi tjänar på den här stora invandringen genom att vi blir 
fler. Vi blir fler som jobbar, säger Anders Borg och Fredrik Reinfeldt. Och det är sant, det är 
helt sant. Det har blivit fler som jobbar i Sverige. Sysselsättningen har ökat med ungefär 
tvåhundratusen människor under Fredrik Reinfeldts regeringsperiod. Så är det. 
 
Men det man glömmer att berättar är att befolkningen under samma regeringsperiod har ökat 
med mer än dubbelt så många människor. Befolkningen har ökat med mer än dubbelt så 
många människor och det är det som är själva förklaringen till att arbetslösheten inte sjunker 
trots att sysselsättningen ökar. Att arbetskraften, arbetsutbudet genom stor invandring, 
ständigt fylls på i snabbare takt är jobben tillkommer. Det är klart att vi inte tjänar på en sån 
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politik. Det förstår vem som helst. Tvärtom. Tvärtom så är invandringen själva förklaringen 
till att arbetslösheten ligger kvar på så höga nivåer som den gör. 
 
Okej. Nej men det är möjligt att vi inte tjänar så mycket på invandringen nu men, på lång 
sikt, då kommer vi tjäna massor. Påstår man… Men vad bygger man egentligen det på? Vad 
bygger man den teorin på? Vi har ju haft en stor asyl och anhöriginvandring till Sverige nu i 
ett antal decennier, och hittills så finns det ingenting, ingenting som pekar på att den här 
teorin skulle vara korrekt. Och det är ganska naturligt av samma skäl för att man förmår inte 
matcha den här befolkningstillväxten med jobb. Och då går det inte ihop. 
 
Om...För ungefär en månad sen presenterade Sandvikens kommun en egenhändigt 
producerad rapport där man.. den påstods visa att man tjänar på invandringen i kommunen. 
En halv miljard kronor tjänade man, sa man. En halv miljard kronor. En som väldigt snabbt 
då var ute och försökte plocka billiga poäng på den här “nya sanningen”, det var Sveriges 
egen Bagdad Bob, desinformationsminsiter Erik Ullenhag. Han skrev på Twitter såhär; 
“Sandviken påminner om att vi också blir rikare av öppenheten”. 
 
Det var bara en liten detalj han missade här. Alltihop var fel. Den här rapporten stämde inte. 
Det var ren och skär lögn. Man hade valt att bortse från sjuttio procent av de offentliga 
utgifterna när man räknade på det här. Och att man överhuvudtaget hade räknat helt galet 
bortsåg man också ifrån naturligtvis. Men som vanligt så spelar det här ingen roll för 
etablissemanget. Det viktiga är inte vad som är rätt och viktigt. Det viktiga är att få fram 
fördelaktiga siffror, inte vad som stämmer överens med verkligheten. 
 
Och det är samma sak när det gäller det här utanförskapet som det pratas så mycket om. För 
att för ett antal år sedan så släppte Folkpartiet en rapport som man kallade för “utanförskapets 
grotta”. Och i den här rapporten så riktade man skarp kritik mot framförallt 
Socialdemokraterna för att utanförskapet hade ökat så mycket. Enligt den här rapporten så 
fanns det 1990 tre utanförskapsområden i Sverige. Tre stycken. 2006 hade antalet växt till 
etthundrafemtiosex utanförskapsområden, och då sa Folkpartiet att: “det här är dåligt. Vi har 
minsann receptet för att vända den här utvecklingen.” 
 
För några veckor sen så släppte tankesmedjan den nya välfärden tillsammans med 
nationalekonomen Tino Sanadaji, en uppdaterad version av den här; “utanförskapets karta”. 
Den ser ut såhär. Det är ingen jättetjock bok men den är väldigt intressant. Läs den. Förordet 
till den här uppdaterade rapporten är skrivet av Mauritziu Rojas. Det är samma person som 
låg bakom Folkpartiets ursprungliga rapport. 
 
Och låt mig bara kort få citera ur Rojas aktuella 
förord i den här rapporten: “Tino Sanadaji har dokumenterat Folkpartiets och borglighetens 
misslyckande med att vända den utveckling som dömer allt fler nya och gamla svenskar till 
ett liv i utanförskap. Utanförskapsområderna fortsatte att växa mellan 2006 och 2012 då det 
fanns etthundraåttiosex utanförskapsområden spridda runt om i Sverige. Samma år bodde 
femhundrasextiosextusen personer i dessa områden. En ökning med 16 procent, jämfört med 
2006. Tino Sanadaji har använt samma metodologi som jag utarbetade vid framtagningen av 
utanförskapets karta 2004, och som också användes för de förnyade versionerna av kartan 
2005, 2006 och 2008. Dataunderlaget är också detsamma. Därför är hans resultat fullt 
jämförbara med de tidigare kartornas.” 
 
Alltså, regeringen och i synnerhet Folkpartiet, som har haft ansvaret för integrationspolitiken, 
har alltså misslyckats kapitalt med det man såg som sitt absolut viktigaste uppdrag för åtta år 
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sedan, att bekämpa utanförskapet. Utanförskapet har ökat. Trots den höga svansföringen, 
trots alla integrationspolitiska reformer, trots alla subventionerade anställningar vi har sett, 
trots den största integrationspolitiska reformen på tjugofem år. Utanförskapet har ökat. 
 
Nu skall det väl i ärlighetens namn här framhållas att även Folkpartiet har presenterat en 
uppdaterad version av den här rapporten. Det gjorde man dagen efter som Tino Sanadaji 
presenterade sin. I den hävdar de att antalet utanförskapsområden, hör och häpna, har minskat 
sen 2006. De har minskat med ett… Ett område har de minskat med på sex år. Och därmed så 
menar man att den här nedåtgående trenden nu är bruten. Det visade sig dock att man har 
ändrat sin metodik. Man har ändrat de geografiska gränsdragningarna jämfört med tidigare 
rapporter. 
 
Men om vi bortser från det då. Om vi ponerar att Folkpartiets egen rapport hade varit korrekt, 
så kan man konstatera att det kanske inte är så mycket att skryta med iallafall. Om antalet 
utanförskapsområden skall fortsätta att minska med ett område var sjätte år, då kommer det ta 
nästan tusen år innan Folkpartiet har gjort upp utanförskapet. Tusen år. Kanske vore en 
slogan för Erik Ullenhag och Folkpartiet här nu inför höstens val. “Rösta på Folkpartiet! Med 
vår integrationspolitik lovar vi att avskaffa utanförskapet till år 3014.” 
 
Sverigevänner, det är högtid att vi befriar Erik Ullenhag och Folkpartiet från det ansvar som 
man uppenbarligen inte klarar av att ta, Det är hög tid att vi förändrar invandrings och 
integrationspolitiken i grunden. Att vi begränsar asyl och anhöriginvandringen. Att vi ställer 
krav på de som kommer till vårt land. Krav på egen försörjning. Krav på anpassning. Men 
också att vi ger dem möjlighet att uppnå detta. Att vi en gång för alla kommer bort från den 
här splittrings och segregationspolitiken. Börja återskapa ett sammanhållet Sverige. Ett 
sammanhållet Sverige som absolut, och det här tycker jag är viktigt, absolut både kan och 
skall välkomna nya medborgare som har ärligt uppsåt, i vår gemenskap. Men, men som 
samtidigt har så mycket självrespekt att vi kan och skall säga ifrån när gränsen för vår 
förmåga att hantera situationen har passerats. 
 
Vi tror på sammanhållning. 
Vi tror inte på splittring, 
Vi tror inte på segregation. 
Vi tror inte på utanförskap. 
Vi tror på en ansvarsfull politik. 
 
Jag har, som många av er säkert känner till, ägnat större delen av vintern och våren åt att åka 
runt i landet och besöka arbetsplatsen, besöka olika verksamheter. Träffa människor. Tala till 
folket, tala med folket. Särskilt under EU-valkampanjen så blev det extra tydligt hur brännhet 
frågan om pensionärernas ekonomiska villkor faktiskt är, och faktiskt fortfarande är. Det här 
var ju en het valfråga redan för fyra år sedan, men eftersom så lite har hänt, för det har 
egentligen inte hänt någonting värt namnet, så är det mycket hetare nu och det är fullt 
förståeligt. Det kokar ute i landet inför denna orättfärdighet, inför denna orättvisa. I debatten 
så blir det lätt att det är pensionärerna, de framställs som någon slags homogen grupp, och så 
skall det inte vara. Pensionärerna är en homogen grupp lika lite som ungdomarna är en 
homogen grupp eller som invandrarna är en homogen grupp. 
 
Pensionärerna i vårt land är i högsta grad en heterogen grupp, med olika behov, olika 
intressen, olika bakgrund och erfarenheter. Och det finns en grupp av pensionärer som i det 
här sammanhanget är särskilt utsatt. Det är de hundratusentals företrädesvis äldre kvinnor 
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som lever med små, eller till och med mycket små marginaler. För dem kan politiken 
verkligen göra skillnad på riktigt. 
 
I en mindre ort i Norrbotten här nu i våras så träffade jag en dam i åttioårsåldern som var så 
oerhört bekymrad. Hon var väl kanske inte så bekymrad för sin egen del egentligen, utan hon 
var bekymrad för sin sjuka katt. Ja, skratta ni, det är inte så kul det här. Det kan ju låta banalt 
för vissa det här med att det var en katt och så, men för den här damen så var kanske katten 
hennes närmaste vän. Hennes närmaste anhörig. Och hon hade sparat. Hon hade till och med 
låtit bli att hämta ut vissa av hennes egna mediciner för att kunna ha råd att kunna hjälpa 
katten. Men nu hade doktorn sagt till henne att så får hon inte göra längre, och då undrade 
hon vad som skall hända med katten. 
 
Nu tycker jag, förvisso, väldigt mycket om katter, men poängen är väl kanske inte här katten. 
Utan poängen är att en gammal människa som levt ett helt liv i vårt stolta välfärdssamhälle, 
sannolikt fostrat en familj och på andra sätt bidragit till andras välfärd. Att hon nu tvingas till 
såna här svåra prioriteringar av en enda anledning, och det är därför att det samhället som hon 
har tjänat i hela sitt liv inte är kapabelt att ge henne en vettig pension. 
 
Sverigevänner, det är en stor skam. Vi kan inte ha det så, och vi måste göra någonting åt det. 
Sverige, Sverige är unikt. Blott Sverige svenska krusbär har, säger dikten. Och även om jag, 
till skillnad från dikten också kan uppskatta andra delar av världen, särskilt i andra delar av 
Världen. Vi har mycket att vara stolta över i vårt land och när jag pratar om vårt stolta 
välfärdssamhället så kanske det kan låta lite ironiskt. Men jag menar det faktiskt, på riktigt. 
Jag menar det. Jag tycker väldigt mycket om tanken på hur vårt välfärdssamhälle är utformat, 
hur det är tänkt att fungera. 
 
Jag tycker också väldigt mycket illa om att det inte fungerar så som det är tänkt. Och det 
finns sånt som vi inte kan vara särskilt stolta över. Blott Sverige straffbeskattning av 
pensioner har. Ingen annanstans, åtminstone inte i vår del av världen, så blir man 
straffbeskattad i samma stund som man går i pension. Ingen annanstans, åtminstone inte i vår 
del av världen, så beskattas pension högre än lön på det sätt som vi gör i Sverige idag. 
Däremot är det ganska vanligt med motsatsen. Att pension beskattas lägre än lön. 
Pensionärsskatten, skatteklyftan mellan lön och pension, den styggelse, en skamfläck på vårt 
stolta välfärdssamhälles banér. 
 
Och jag lovar, och lyssna nu Sverigevänner, Almedalsbesökare och TV-tittare, jag lovar att 
om vi får inflytande efter höstens val så kommer en snabbt avskaffad pensionärsskatt att ligga 
högst upp på vår reformagenda. Det är ett av våra viktigaste vallöften. Vi förverkligar det här. 
Vi gör det genom att omprioritera. Vi prioriterar välfärd framför massinvandring. Vi 
förverkligar det genom att omfördela flera av regeringens misslyckade reformer som halverad 
krogmoms eller halverad arbetsgivaravgift för unga. Vi förverkligar det genom att i högre 
grad beskatta storbankernas enorma miljadvinster som idag möjliggörs genom att vi 
skattebetalare står för säkerheten. Det är orimligt. Storbankerna måste återföra mer av sina 
stora vinster till skattekollektivet. Sverigevänner, vi har viljan. Vi har prioriteringarna, och vi 
har pengarna. Nu avskaffar vi pensionärsskatten! 
 
Nu hörde vi för lite drygt en vecka sen Socialdemokraterna och Stefan Löfven lova lite 
samma sak, säger man. Lovar att avskaffa den här skatteklyftan mellan lön och pension, och 
det är ju jättebra att man lovar det. Men precis som vanligt, precis som förra gången så är det 
brasklapp, på brasklapp, på brasklapp. Den faktiska satsning som Socialdemokraterna gör i 
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den här frågan, den man har presenterat, den är oerhört begränsad, det är en väldigt liten 
satsning. Den kommer att nå ganska få av de äldre. 
 
Man lovar att göra redan lite i den kommande budgeten, sen skall man göra lite till… när man 
har råd… kanske 2016, kanske senare. Hela skatteklyftan, den stora delen av denna orättvisa 
straffbeskattning. Den skall man däremot inte ta bort innan man har nått sitt arbetslöshetsmål. 
Ni vet det där om 2020. Och detta alltså enligt spådamerna på Sveavägen 68. Och märk väl, 
OM man når sitt arbetslöshetsmål. Och med tanke på hur man har lyckats tidigare när man 
haft regeringsmakten med arbetslösheten är det inte sannolikt att det blir någon avskaffad 
pensionärsskatt om Socialdemokraterna får bestämma. Vi kanske skall sLå vad. Slå vad om 
vem som hinner först. Erik Ullenhag med den avskaffade utanförskapet eller Stefan Löfven 
med avskaffad pensionärsskatt, Sen tänker jag att om tusen år så ja, då är inte ens jag 
pensionär... 
 
Såhär är det ju alltid inför varje val. Man lovar en massa saker från vänster till höger. Men 
dessa löften saknar inte sällan verklig substans. De betyder inget. Och såhär, såhär i valtider 
brukar jag fundera ganska mycket på det här hur skall vi lyckas övertyga ännu fler väljare att 
rösta på just oss. Varför skall man rösta på just oss? Vad är det som skiljer oss från övriga 
partier? Ja, givetvis skiljer vi ut oss politiskt. Vi skiljer ut oss ideologiskt, vi skiljer ut oss 
sakpolitiskt. Och för många väljare är de givetvis viktigt med kanske framförallt sakpolitiken. 
Vilka prioriteringar som vi presenterar i förhållande till de övriga partierna och så, så det är ju 
självklart ett avgörande skäl, politiken.mMen jag har också en känsla av att det inte bara är 
politiken, och sakpolitiken som skiljer oss från de båda traditionella blocken. 
 
När Socialdemokraterna nu, om vi tar det här exemplet med pensionärssskatten. För vilken 
gång i ordningen minns jag inte men, man lovar, och det är inte bara Socialdemokraterna utan 
det är flera partier som pratar om det här och lovar det här. Man pratar om att avskaffa den 
här orättvisa pensionärsbeskattningen, så har det ju hittills åtminstone stannat vid bara prat. 
Det blir ingenting. Medan vi pratar om att avskaffa pensionärsskatten, då budgeterar vi för 
det. Vi lägger de pengar som behövs. Vi gör de på riktigt. 
 
När de borgliga partierna säger att de skall bekämpa arbetslöshet, de säger att de skall 
bekämpa utanförskap så gör de i själva verket tvärtom. De ökar arbetslösheten, de ökar 
utanförskapet genom att ta hit mer arbetslöshet och mer utanförskap. Och sen har de mage att 
skryta med siffror som skulle få varje ansvarskännande politiker att skämmas. Medan vi, när 
vi säger att vi skall bekämpa arbetslösheten och utanförskapet, då menar vi det. Och vi gör 
det på riktigt. 
 
När, när socialdemokraterna nu i tretton år har lovat rätt till heltid i offentlig sektor, så skjuter 
man fortfarande inte till några pengar för det. Man skjuter till noll kronor för detta. Man 
skjuter istället frågan framför sig, lägger över ansvaret på andra, man la över det på 
kommunerna. Nu lägger man över det på arbetsmarknadens parter, med de nya förslag man 
presenterat. När vi, när vi säger att vi vill öka möjligheten till heltid, och deltid för den delen, 
i offentlig sektor, då skjuter vi till de pengar som behövs, och vi gör det på riktigt. 
 
Nästan, nästan alla andra partier säger nu med bakgrund mot det som händer i framförallt vårt 
östra grannland att vi måste ha ett starkare försvar, och då skall man komma ihåg hur de har 
låtit de senare tjugo, tjugofem åren, sen muren föll. Hur de har använt försvaret som ett slags 
budgetregulator. Man har skurit ner, man har slagit sönder, man har gjort det gemensamt och 
i samförstånd. När vi pratar om att stärka försvaret, då anslår vi pengar för det, och vi menar 
det. På riktigt. 
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När Moderaterna för ett antal år sedan hade en kampanj där man sa att: “vi älskar Sverige”, så 
var ju inte det sant. Det finns överhuvudtaget ingenting i Moderaternas politik som tyder på 
att de skulle älska Sverige. Det var bara ord. Det betydde ingenting. När vi säger att vi älskar 
Sverige så menar vi det, och vi menar det på riktigt. Och jag, jag skulle kunna fortsätta den 
här uppräkningen hur länge som helst därför att de andra partierna pratar så oerhört mycket, 
de lovar så oerhört mycket, och sen blir det inget på riktigt. Det blir bara tom pott. En massa 
taktik, strategi, ett spel. Allt är ett spel. Det blir ingenting på riktigt. 
 
Vi är Sverigevänner. Vi älskar Sverige, på riktigt. Vi vill slå vakt om Sverige som en fri, 
självständig nationalstat. Vi vill slå vakt om det som gör vårt land unikt. Slå vakt om det som 
gör vår nation unik. Slå vakt om det som har skapats och förädlats här i generationer. Och vi 
skäms inte för att vi älskar Sverige. Vi tycker det är helt naturligt att vi älskar Sverige. 
 
Men det betyder inte, det betyder inte att vi tycker illa om eller föraktar sånt som inte är en 
del av Sverige. Man hatar inte andra familjer bara för att man älskar sin egen. Det är en 
alldeles bakvänd ideologi. Vi hatar inte. Det är inte vi som står för hatet i den svenska 
debatten när ögonen hos våra motståndare, de svartklädda extremisterna, radikalerna, 
revolutionärerna, och de “folkliga”, när deras ögon lyser av genuint hat, så lyser våra ögon av 
stolthet och vördnad. Stolthet och vördnad inför de som kom före oss, som byggde det här 
landet och som gav oss fantastiska förutsättningar att leva i detta fantastiska land. Vi är 
Sverigevänner och vi älskar Sverige på riktigt! 
 
Sverigevänner, vi är på riktigt och vi menar det vi säger, och vi menar det vi säger, på riktigt. 
Trots att, jag måste säga att jag har en stark känsla av att våra politiska motståndare, inte 
minst utifrån det man hör i den här parken idag, framför allt våra motståndare på den yttersta 
vänsterkanten. Jag är helt övertygad om att de kommer att passera anständighetens gräns i 
ännu högre grad än vad man har gjort tidigare, den här gången. Och då vill jag, såhär ta 
tillfället i akt ändå att vädja till de andra partiledarna, och till de andra partierna. Vädja om att 
de skall vara lika tydliga som jag själv är, när det gäller synen på yttrandefrihet och respekten 
för demokratins spelregler. 
 
För jag är tydlig. Vi är tydliga. I vårt parti har man ingenting att hämta om man ens försvarar 
hot och våld som politisk metod. Då hör man inte hemma hos oss. Om man försöker sabotera 
eller störa andras möjligheter att tala fritt, då har man ingenting i vårt parti eller i vårt 
ungdomsförbund att göra. Då mina vänner, då får man söka sig någon annanstans 
 
Och jag önskar att de övriga kunde vara lika tydliga. 
Jag önskar att Gudrun Schyman kunde vara lika tydlig. 
Jag önskar att Stefan Löfven kunde vara lika tydlig, och inte minst, jag önskar att Jonas 
Sjöstedt kunde vara lika tydlig. I ord så väl som i handling. 
 
Sverigevänner, Almedalsbesökare, nu är det bara 2,5 månad kvar, sen smäller det. Låt 
klockorna ringa från norr till söder. Ring klocka ring, ring in det nya som är på riktigt. Ring 
ut det gamla falska. Ring ut vad dödsdömt räknar sina dagar. 
 
Tack så jättemycket, ni har varit en fantastisk publik! 
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6.2. ÅKESSONS TAL I ALMEDALEN, 1 JULI 2015 
(Min transkribering.) 
 
Tack! Och solen skiner igen. Var det någon som såg fotbollen imorse? Häftigt. 
 
Det var ett svulstigt kraftigt tal [av Löfven]. Om socialdemokratin förr och nu. Om att allt 
varit så oerhört dåligt med en borgerlig regering och nu ska allt bli mycket bättre. Rena 
himmelriket till och med. Han har höga ambitioner, Den gode statsministern. Han ställer ut 
ymniga löften om “allt”. Tvärsäkra utfästelser om att bekämpa allt som är dåligt. All 
fattigdom. Hittills har han åstadkommit egentligen ingenting. Lyckades inte ens lotsa sin egen 
budget genom Sveriges riksdag.  
 
Löfven pratar dessutom om skyldigheter och moral – vill vända katastrofsiffrorna genom att 
återknyta till gammal hederlig socialdemokrati… nej förlåt! Socialkonservatism: gör din 
plikt, kräv din rätt. Det är i grunden bra att han gör detta, socialkonservatism kan man aldrig 
få för mycket av. Och den här parollen har vi ju använt oss av under ganska lång tid. Den är 
på många sätt grunden för hur vi ska kunna hålla ihop det svenska samhället, men – om 
Stefan Löfven ska kunna skapa någon som helst trovärdighet kring den här kursändringen, då 
måste han faktiskt börja leva som han lär. Så länge han inte själv uppfyller sina främsta 
plikter som statsminister, så länge han inte lyssnar på folket, tar ansvar för lander, och håller 
sina egna löften, så har han inte förtjänat rätten att ge svenska folket några moralkakor över 
huvud taget. 
 
Förra veckan kanske var en av de svartaste på länge i världen. Terrordåd på ett antal platser 
på olika håll i världen… den islamistiska terrorsekten IS, dessa… satans mördare… dessa… 
bestialiska satans mördare… Islam är en religion, islamism är en politisk ideologi – och man 
kan ha långa diskussioner om islam och även andra religioner också kan betraktas som 
ideologier, javisst, därom råder det delade meningar – men det råder inga som helst tvivel om 
att islamism är en politisk ideologi. En ideologi som på intet vis skyddas eller någonsin ska 
skyddas, av religionsfrihet eller andra irrelevanta argument. Var och en i det här landet har 
rätt att rikta kritik mot alla åsikter som på ett eller annat sätt berör dem. Det innefattar 
samtliga ideologier: nazism, liberalism, socialism, kommunism, och även religiösa gruppers 
eventuella anspråk på att förändra samhället. 
 
Det duger inte att blunda för IS mördande i Kurdistan, eller i Irak, eller i Syrien. Det duger 
inte heller att blunda för antisemitism eller islamism inom svenska moskéer. Det duger inte 
att ropa islamofobi, rasism, och hänvisa till religionsfrihet. Hatpredikanter, människor som 
understödjer terrorism, kan aldrig vara skyddade under religionsfriheten. Det duger inte att 
vara feg och undfallande. 
 
Igår så hörde vi KD-ledaren stå här och med emfas hävda att IS-krigare ska kunna dömas till 
livstids fängelse för landsförräderi. Det må vara ett av de bättre förslag jag hört från något av 
de andra partierna på länge… Nen… men det är bara ett problem. För att döma de här 
terroristerna, de här mördarna, för landsförräderi… så måste de vara våra landsmän. 
Sverigevänner, de är inte våra landsmän. De kommer aldrig mer att vara våra landsmän. 
 
Låt mig bara då ta tillfället i akt att återupprepa den sommartalshälsning som jag förra året 
sände till världens alla islamister – ert krig, mot de kristna i Irak och Syrien, er slakt på 
kristna familjer, det är ett angrepp på hela den kristna, västerländska och demokratiska 
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världen. Ni kan aldrig döda oss alla. Och ni kan inte vinna. Vi är starkare än vad ni tror, vi är 
mycket mer övertygade än vad ni tror, och vi kommer aldrig att vika i kampen mot er 
barbariska omänskliga utopi, för samhället och för världen. 
 
Och till alla islamister som bor i Sverige, till er vill jag säga, att när vi får inflytande – och det 
kommer vi att få – så kommer vi att vara en garant för att ingen vidare anpassning kommer 
att ske till era människofientliga, religiösa dogmer i det svenska samhället. Vi kommer att ge 
Säpo utökade resurser och befogenheter, så att de kan övervaka och bekämpa er strid mot 
demokratin. Vi kommer att se till så att det blir olagligt att bege sig till andra länder för att 
delta i dödande av civila, delta i träning i terrorism. Vi kommer att verka för att de av er som 
bryter mot det här förbudet och som har dubbla medborgarskap, ska få era svenska 
medborgarskap indragna. 
 
Och slutligen ni, islamister, som har rest från Sverige till Syrien eller Irak, och deltar i 
förföljelsen av kristna, mördandet av civila, stanna därnere. Sverige är inte längre ert hem. 
 
Nu är det ju lyckligtvis inte bara elände som sker i vår omvärld, utan det finns en del 
trevligheter också. Vi har till exempel sett valsuccéer i parlamentsvalen, både Danmark och i 
Finland, för Dansk Folkeparti respektive Sannfinländarna. Finlands utrikesminister är idag 
Sannfinländarnas partiledare. Det är häftigt. 
 
Lena Melin på Aftonbladet jämförde det här med att Sveriges utrikesminister skulle heta 
något så vackert som Jimmie Åkesson… Och sedan skrev hon att:“Nä, jag tror inte det.” Och 
ärligt talat Lena, men jag tror inte heller det, men eh, jag tänkte utse någon helt annan på den 
posten, den dagen det blir aktuellt så att eh… 
 
I Danmark så har Dansk Folkeparti suttit i regeringsförhandlingar men man har tvekat om att 
ingå i regeringen. Och det har ju skapat lite av en svekdebatt, kan man säga, i Danmark, och 
det är ju i någon mening förståeligt. Men det är min bestämda uppfattning att Dansk 
Folkeparti har handlat helt rätt i sitt resonemang här – det viktigaste är inte ministerposterna 
eller portföljerna – det viktigaste är vad man kan uträtta långsiktigt. Jag kommer hysa precis 
samma tvekan när vi hamnar i samma situation här i Sverige, därför att vårt uppdrag, det är i 
första hand att få största möjliga genomslag för de frågor som vi har pekat ut som viktigast 
för våra väljare. Och vi kommer inte att sälja oss billigt för ministerposter eller portföljer… 
räkna med det, övriga sju…! Vi kommer inte sätta oss i någon annans knä! Ska vi ingå i, eller 
aktivt eller passivt stödja, någon regeringskonstellation, så ska det innebära en rejäl 
kursändring för Sverige. Annars stannar vi i opposition, och det kan ni ta som ett löfte. 
 
Jag har under senaste tiden sett en lång rad opinionsmätningar, attitydsmätningar, som alla 
pekar i samma riktning. Svenska folket vill ha en förändring. Svenska folket vill inte minst ha 
en mer ansvarsfull invandringspolitik, och ett väldigt tydligt tecken på det det är givetvis våra 
egna tydliga framgångar i väljaropinionen. Vi har under den senaste månaden slagit rekord på 
rekord på rekord på rekord på rekord på en väldigt massa rekord…! Jag säger bara 22,1 % 
mina vänner! 
 
Det har varit ett par undersökningar häromdagen som visar att flest väljare tycker att vi har 
den bästa invandringspolitiken. Vi såg också för några dagar sedan Aftonbladet publicerade 
förtroendemätning över förtroendet för partiledarna. Tydligen är det så att av någon anledning 
så har de manliga väljarna störst förtroende för mig. Jag vet inte varför men… Just den 
mätningen fick centerledaren Annie Lööf kommentera i en utfrågning i Aftonbladet 
häromdagen. Å ehm… då sa hon så här (ni har säkert läst detta)… “Då har man ju inte 
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förstått…” Då har man ju inte förstått… Alltså vad har man inte förstått? Vad är det ni inte 
har förstått? Vad är det ni här inte har förstått? Är det förträffligheten i att Sverige är det land 
i EU som beviljar flest asylansökningar, som inte har förstått… är det det fantastiska med alla 
dessa så kallat svenska jihad-krigare, som vi inte har förstått… är det segregationen? Är det 
bostadsbristen? Är det skenande socialbidrag? Är det förortskravaller? Är det arbetslösheten? 
Vad är det vi inte har förstått? 
 
Annie Lööf… jag är ledsen att behöva berätta det här men… jag tror… att det är du som inte 
har förstått. Jag tror att det är du som inte har förstått att era drömska visioner om 
nybyggarlandet Sverige med 40 miljoner invandrare, och på sikt fri invandring, är ren och 
skär galenskap. Jag eh, tror att det inte är du som har förstått, vilket katastrofalt misslyckande 
er borgerliga regering var. Inte bara när det gäller invandring och integrationsområdet: ni 
misslyckades kapitalt med jobben. Ni misslyckades kapitalt med skolan. Ni misslyckades 
kapitalt med att bryta segregation och utanförskap. Visst, fortsätt du tro som du vill, Annie 
Lööf. Betrakta du, väljarna i landet, som mindre vetande. Men den folkliga resning mot ert 
haveri, som vi just nu bevittnar, har ingenting med dumhet, okunskap, eller rädsla att göra. 
Det är ett fullt logiskt och legitimt tecken i tiden, det är ett fullt logiskt och legitimt tecken på 
att svenska folket har fått nog. Svenska folket har fått nog av vanstyre, samhällshaveri, 
socialliberala experiment. Det vi ser nu är att en allt större del av svenska folket äntligen reser 
sig upp tar sina knutna nävar ur byxfickan, och gemensamt utropar: nu räcker det! Nu räcker 
det! 
 
Ni som var här förra året minns kanske att Jag skröt lite då om att vi hade lyckats utplåna det 
organiserade tiggeriet, bara genom att sätta uoo en affisch i Stockholms tunnelbana. Det 
försvann helt, plötsligt… och sedan, kom det igen. Efter valet då, naturligtvis, ehm… och nu 
verkar det till och med vara så kritiskt att självaste statsministern vill göra något åt det. 
Kanske till och med förbjuda det! Det är ju… Politiken är märklig ibland, alltså. Sedan så 
frågar man sig varför det finns ett sådant utbrett politikerförakt i Sverige. Det är hyckleri! 
Som vi har sett ifrån, både Socialdemokraterna och Moderaterna och även en rad andra 
partier – när det gäller tiggeriet, när det gäller invandring och integrationspolitiken. Det är ett 
närmast pinsamt hyckleri. 
 
Man eh… Står först och pekar finger, ropar rasist, eller eh, andra fula saker… och sedan 
släpper man själv de här testballongerna. På samma tema, försöker skicka ut signaler att man 
minsann visst, eh, bryr sig om folks oro, att man minsann visst tar folks oro på största allvar. 
Det är pinsamt. 
 
Det är givetvist bra att de andra partierna nu, så smått, börjar glida i vår riktning, när de gäller 
de här frågorna inte minst. Om man hade menat allvar. Men det gör man ju inte, man menar 
ju inte allvar när M för några månader sedan presenterade ett förslag om att bland annat 
införa temporära uppehållstillstånd, istället för permanenta, då la vi ett så kallat 
utskottsinitiativ i riksdagen. Ett utskottsinitiativ som, eh, innehöll i princip samma förslag, 
eller till och med precis samma förslag… och alla det övriga partierna röstade emot. Till och 
med M. Trots att det här förslaget byggde uteslutande på M:s egna formuleringar, det var M:s 
egna texter och förslag. Så röstade man emot. Hyckleriet är, Sverigevänner, totalt! 
Anna Kinnberg-Batra och ni övriga, ni är genomskådade. Det är allt färre som tror på er, sluta 
hyckla! Och se istället till att ta tag i de problem som gör människorna i det här landet 
oroliga. Ta människornas oro som en uppmaning att förändra på riktigt. 
 
Det fanns en annan sak i den här förtroendemätningen jag nämnde alldeles nyss, som visade 
någonting som vi kände till – egentligen så länge jag kan minnas – att vi har betydligt 
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starkare stöd bland män än bland kvinnor. Och även om vi på senare år har ökat betydligt 
också bland kvinnliga väljare så är balansen fortfarande ojämn och jag får ofta frågan: vad 
beror det här på? Och jag tror inte för ett ögonblick på att det skulle vara för att kvinnor i det 
här landet är mindre Sverigedemokratiska än män, det är inte där förklaringen finns, utan det 
handlar snarare om partiets profil historiskt. 
 
Vi är ett socialkonservativt parti, vi har varit duktiga på att lyfta fram de konservativa delarna 
av vår politik, när det gäller försvarspolitiken, invandringspolitiken, när det gäller 
kriminalpolitiken och så vidare… Men vi har varit mindre tydliga när det har gällt det sociala 
ansvarstagandet. Vi har varit duktiga på att tala om sådant som, “Vi vill spara in på det här”,, 
“Vi tycker att de andra partierna gör det här fel” – men vi har varit mindre duktiga på att 
berätta om vad det är som är våra satsningar, våra visioner, vår vision för ett tryggt och 
välmående samhälle. 
 
Vi kommer som konservativa aldrig att överge idén om kärnfamiljen som samhällets bas, 
därför att det är samhällets bas, men… vi måste, särskilt i ett sådant här perspektiv, våga vara 
självkritiska. Våga tillstå att vi har historiskt fokuserat mer på familjeformer, ideologi, än på 
att ge alla barn och alla familjer i Sverige mer frihet och mer trygghet. 
 
Jag berörde den här problematiken för ett par år sedan härifrån på Almedalsscenen. Jag sa att 
vi kan bli betydligt bättre på att lyfta fram också de delar av vår politik som gör oss relevanta 
också i vanliga kvinnors vardag. Att vi tydligare har lyft fram våra satsningar på att förbättra 
arbetsvillkoren i välfärden är ett exempel på det – en av våra största satsningar i 
valmanifestet, det var ju möjligheten till heltid i offentlig sektor. En annan av våra stora 
satsningar var ju, att förbättra de ekonomiska villkoren för framförallt de äldre i Sverige som 
har det allra sämst ställt. Och det är inte sällan kvinnor. 
 
Tittar man på de fördelningspolitiska effekterna av vår politik, så är det väldigt tydligt att de 
grupper som gynnas allra mest, det är kvinnor och det är äldre. Så att vi gör mycket! Men vi 
kan mer, vi kan bättre. Idag så har vi till exempel presenterat ett politiskt program för barnen. 
För barnen från tiden i magen till skolålder. Det är många av oss politiker som ofta glömmer 
barnen. Man kan lätt få intrycket när man lyssnar på debatten att politiker pratar om barn 
mest hela tiden. Men tittar man närmare på det så är det ju inte barnen man tänker på och 
pratar om, utan det är de vuxna, fast när det gäller frågor som rör barn. Det är sällan som det 
faktiskt är barnen som hamnar i fokus, och då menar jag barnens perspektiv, barnens bästa. 
 
Kvotering av föräldraförsäkringen, genuspedagogik i förskolan och i skolan, och så vidare… 
det handlar ju inte om barnen! Det handlar ju om, i bästa fall, om hur de vuxnas situation, och 
kanske allt för ofta så handlar det om verklighetsfrånvända ideologiskt betingade tokigheter. 
Men vi vill lyfta barnens perspektiv på riktigt. Barnens perspektiv, barnens bästa, på riktigt. 
Att eh…  
 
Att få barn det är något alldeles fantastiskt, obeskrivligt. Jag hade själv möjligheten att få 
erfara detta för ungefär ett och ett halvt år sedan. Att kunna se sig själv i en annan livslevande 
människa, det är häftigt. Att slutligen förstå vad det här med bottenlös kärlek faktiskt är. Att 
få upptäcka hur bara ett enda litet leende kan få bort alla känslor av förtvivlan, alla känslor av 
uppgivenhet över oändliga skrik eller sprattlande vid blöjbyte eller totalt utebliven sömn. Att 
ens liv ges en ny alldeles självklar mening… det här måste ju vara det finaste man kan vara 
med om som människa. Det måste vara det. Det måste vara själva meningen, själva det 
innersta väsendet i våra liv. Barnen är det viktigaste vi har. För en själv så är det så klart de 
egna barnen, dem, de som man kan gå i döden för. Men för samhället så är också barnen det 

49 



 

kanske viktigaste vi har. För att det är genom barnen som ett samhälle, som en nation, som en 
kultur, kan leva vidare och utvecklas. Det är genom barnen som också alla tidigare 
generationer, alla de människor som, med både unika och gemensamma öden och 
upplevelser, som har levt här före oss – ges evigt liv genom att normer och värderingar, seder 
och traditioner och så vidare, som har följt med genom århundradena i generation efter 
generation, förs vidare. 
 
Det är våra barn och det är deras barn som ska sörja för oss så småningom. Så att barnen är 
det viktigaste vi har – det är en sanning som måste återspeglas i det samhälle som vi skapar 
genom politiken. Det är faktiskt viktigare än ideologi eller partitaktiska hänsyn… 
 
Det finns stora brister och problem att komma tillrätta med i det svenska samhället. Vi har, 
till exempel, den lilla flickan som inte syns i den allt för stora barngruppen på dagis… Vi har 
den lilla pojken med magont av en stressig familjesituation, vi har barnet som trängs undan i 
den mediala debatten om föräldraförsäkringen… Vi har den gravida mamman som tvingas 
arbeta in i det längsta, trots att foglossning eller andra graviditetsrelaterade hälsoproblem, 
borde egentligen sätta stopp. Vi har förskolläraren som känner sig tvingad att gå till jobbet 
trots feber och förkylning – vi har barnet, som drabbas av att vistas i en miljö där människor, 
både barn och vuxna är sjuka. 
 
Pappan! Som inte får ledigt från jobbet för att gå till det där första ultraljudet. Vi har 
barnmorskan som mår dåligt av all stress, och av känslan av otillräcklighet, föräldrarna som 
vill vara hemma längre med sina barn men som inte har råd, därför att de har inte råd, och 
kommunen har inte möjliggjort vårdnadsbidraget. Det finns så mycket som vi kan göra för att 
barnen som föds i vårt land ska kunna växa upp i trygghet och i harmoni och bli trygga och 
harmoniska individer – och därför så föreslår vi idag en extra barnmiljard för att komma 
tillrätta med de här, och en rad andra, missförhållanden i det svenska samhället idag. 
 
När jag under förra året under valåret åkte land och rike runt och gjorde en massa studiebesök 
över – ja, egentligen över hela landet – så uppmärksammades jag på en lång rad saker 
naturligtvis. En sak som fastnade var det faktum att det saknades nationella riktlinjer för hur 
vården ska behandla de barn som föds extremt tidigt. Medan man på vissa håll i landet gör 
allt för att rädda ett barn som föds, kanske till och med före vecka 22, så är det på andra håll i 
landet så att man inte vidtar några livsuppehållande åtgärder, åtminstone inte som rutin, 
förrän i vecka 23 eller 24. Men barn som föds extremt tidigt överlever allt oftare, men barnets 
chanser att överleva beror alltså på var i landet man bor. Och det är en djup orättvisa, det är 
skamligt, så ska det inte vara. Inget barn som kan räddas ska överges. Inget barn är för litet 
för att bry sig om. Och inget barn ska lämnas att dö. Därför kräver vi nationella riktlinjer för 
neonatalvården. 
 
Överhuvudtaget behöver vi skjuta till resurser till förlossningsvården, inte minst nu under 
sommarmånaderna – det har ni säkert alla noterat – så är det här en ständigt pågående debatt. 
Inte minst när det gäller bristen på barnmorskor bland annat. Och då säger Stefan Löfven att 
nu ska vi, nu ska regeringen, göra något åt det här – vi skjuter till pengar, så kan vi anställa 
fler barnmorskor i sommar. Jamen! Var ska de komma ifrån då? Problemet är att det finns ju 
nästan inga att anställa. Ja, då måste man ju börja i rätt ände menar vi, och det är precis det vi 
gör. Vi vill fördubbla antalet utbildningsplatser för barnmorskor istället. Så att vi faktiskt 
också har någon att anställa när det behövs. Vi utbildar helt enkelt för få, det är den 
långsiktiga lösningen, när det gäller det här. 
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Vi gör satsningar i förskolan. En stor satsning, det gäller barnen – då handlar det om mindre 
barngrupper, det handlar om kompetent personal, det handlar om förbättrad matkvalitet, med 
mera, med mera… Vi riktar också satsningar till personalen: förbättrad arbetsmiljö, ökade 
möjligheter att jobba mer, jobba heltid, slopad karensdag för förskolepersonal. 
 
Jag är – när det gäller just det sista – jag är ganska säker på att alla som har barn i 
förskoleåldern är väl medvetna om det här, och har precis samma erfarenheter, att just 
förskolan innebär en vardag som är kantad av förkylningar influensa… och förskolan är av 
ganska naturliga skäl en riskzon för just den här typen av smittspridning. Och för de flesta så 
är det alldeles självklart att sjuka barn går inte till skolan eller till förskolan, och det borde 
vara lika självklart att personal som är sjuk inte ska behöva gå till jobbet. De som tar hand om 
det absolut viktigaste vi har, barnen, de ska naturligtvis må bra, de ska vara pigga på jobbet. 
Och barn ska inte behöva befinna sig på en förskola där det finns sjuk personal. Det är 
självklart. Så det här är en viktig satsning. Både för barnens hälsa och för personalens hälsa, 
så klart. 
 
Tyvärr då, så finns det en fråga i den familjepolitiska debatten som alltsom oftast 
överskuggar alla andra. Och det gäller föräldraförsäkringen, och då säger jag tyvärr, för att 
debatten tar sällan sin utgångspunkt i barnens behov. Men ytterst så handlar det om barnen. 
 
För ganska precis en månad sedan så lämnade regeringen sin proposition om en så kallad 
tredje pappamånad till riksdagen. Tack vare Jan Björklund, Folkpartiet, så kommer 
vänsterpartierna i Sverige att kunna få igenom ytterligare kvotering i föräldraförsäkringen – 
och man gör det här tvärtemot folkviljan. Man gör det här trots att man mycket väl vet att det 
här kommer att innebära svårigheter för Sveriges barnfamiljer att få ihop vardagspusslet. Man 
gör det här trots att man mycket väl vet att det i slutändan är barnen som drabbas. 
 
Och det här borde ju vara besvärande, inte minst för Folkpartiet Liberalerna. Vad är det för 
liberalism, Jan Björklund, att på det viset gå in och inskränka människors rätt att själva forma 
sina liv? Du säger, Jan Björklund, att ni gör det här för att ni eftersträvar jämställdhet, och det 
är väl bra, men – varför fokuserar ni inte då på sådant som faktiskt gör skillnad, som faktiskt 
betyder något för jämställdheten, och för kvinnor i Sverige, på riktigt? 
 
Var har Folkpartiet funnits någonstans när vi har kämpat för bättre arbetsvillkor inom 
kvinnodominerade yrken? Var har Folkpartiet funnits någonstans när vi har kämpat för ökade 
möjligheter till heltidsarbete, för förbättrade arbetstider, förbättrade arbetsmiljöer i den 
offentliga sektorn? När vi har drivit på för bland annat fler lönekartläggningar, för att 
synliggöra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor? Var har Folkpartiet varit då 
någonstans? Ja, Folkpartiet har varit där, och de har röstat emot. Då har inte Jan Björklund 
brytt sig om jämställdheten. 
 
Men nu gäller det den här klassiska symbolfrågan, föräldraförsäkringen. Om man lyssnade på 
Jan Björklund när han frågades ut i SVT inför valet i höstas så framgick det att han tidigare 
varit motståndare till att kvotera i föräldraförsäkringen. Han sa också att han har ändrat sig. 
Han har blivit klokare med åren sa han. Han har till och med blivit så klok, att när han fick 
frågan om hur man skulle hantera de föräldrar som av någon anledning inte kan ta ut sina 
föräldradagar, då sa han så här: “Ah…” Nej, jag ska inte imitera honom jag lovar… “Man 
måste ju inte utnyttja föräldraförsäkringen, det är ju inget tvång.” Alltså! Vad är det för 
skrämmande verklighetsfrånvänd bild? Det är ett slag rakt i ansiktet på alla de 
småbarnsföräldrar som redan idag har svårt att få ihop vardagen, svårt att få ihop sin 
ekonomi. Som, eh, pusslar och trixar och vänder på varje sten vänder på varje krona. “Frihet 
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att välja”, ah, visst, för de som har råd. Vi har redan sett den utvecklingen när vi fick den 
första så kallade pappamånaden, då tog även de med lägst inkomst ut den ledigheten. När den 
andra månaden kom – ja, då är det framförallt de som har högre inkomster, och vi kommer att 
se en fortsatt utveckling i den riktningen, när vi nu får en tredje pappamånad. Resten, de 
sätter sina barn i förskola tidigare, det är det som är effekten. “Men man måste ju inte utnyttja 
föräldraförsäkringen.” Jodå, Jan Björklund, det finns faktiskt de som måste det, och det är 
ganska många. Och jag måste säga att det skrämmer mig på djupet att du inte förstår det. Det 
skrämmer mig verkligen. 
 
Jag såg förresten en undersökning här för några veckor sedan som visade att det är bara en av 
Folkpar- en av tio Folkpartiväljare som vill ha kvotering i föräldraförsäkringen över huvud 
taget. Enligt Sifo så är det faktiskt nästan dubbelt så många som tror på spöken, så att det, 
ja… det är skoj…  
 
Tyvärr. Tyvärr Sverigevänner men det här verkar inte vara nog. För en tid sedan när 
Socialdemokraterna hade sin kongress så beslutade man sig för att man ska gå ännu längre. 
Då beslutade man att man ska gå fullt ut för en kvoterad föräldraförsäkring. Föräldrar i 
Sverige ska tvingas dela lika, om Stefan Löfven och hans socialdemokrater får bestämma. 
 
Låt mig då bara ta ett exempel ur min verklighet. Det är ju såhär att varje, varje familj har sin 
egen unika speciella situation, och jag gör inte anspråk på att känna alla familjers situation i 
det här landet. Men jag känner min egen. När, eh, när vår son kom till världen då, som jag sa, 
för ett och ett halvt år sedan. Det var bara ett par veckor före det att vi gick in i det så kallade 
supervalåret. Då är det säkert en och annan som tycker här att, jamen, planerar man så dåligt 
får man skylla sig själv… och så vidare… Jag har hört den många gånger kan jag säga… eh, 
men… Det må ha hänt, och det här handlar inte om mig, men i vår speciella unika situation, 
så innebar det att vi egentligen inte hade så mycket val. Vi hade ingen särskilt lång diskussion 
om vem som skulle ta det största ansvaret, vem som skulle ta ut de- flest föräldradagar. Utan 
det blev så klart så att min sambo fick göra det och jag fick åka land och rike runt och på 
olika sätt försöka vinna alla de val som hölls och det, det gick ju ganska bra, i och för sig. 
va… Men, vi tyckte att det var det rimliga för oss. Men om man då tänker sig att Stefan 
Löfven hade bestämt redan förra mandatperioden att vi redan hade haft en tvångsdelad 
försäkring, redan förra året, ja då hade vi ju antingen tvingats sätta vår sex, sju-månaders 
bebis på dagis. Eller så hade jag tvingats lämna min roll som partiledare och gå ut på 
föräldraledighet mitt i brinnande valrörelsen. Och det hade man kanske övervägt att göra då, 
vad vet jag, men det hade inte varit vårt eget beslut. Utan det hade i så fall varit staten som 
tvingat mig att fatta det beslutet. Och det är inte rimligt, det är inte famlijevänligt, och det är 
inte barnvänligt. 
 
Nu, eh, som jag sa, eh, alla situationer är speciell, och nu tillhör ju min familj de som är så 
pass lyckligt lottade att vi kanske egentligen inte av ekonomiska skäl i alla fall skulle behöva 
ta ut all… alla delar av föräldraförsäkringen men det gäller ju inte alla! Tvärtom! De allra 
flesta har det inte så. Låt oss istället säga att vi har en familj där, eh, pappan jobbar skift på 
bruket, mamman är en hårfrisörska med egen salong, egen verksamhet… Jag vill inte på 
något sätt göra anspråk på att veta hur alla frisörer eller frisörskor i det här landet har det, 
men många av dem som jag har pratat med i alla fall, de brukar säga att de vågar inte ens ta ut 
semester, för de är rädda för, för att tappa sina kunder. Och det blir ju inte bättre av att man 
ska vara föräldraledig i sex, sju, åtta månader så klart. Och ändå väljer naturligtvis väldigt 
många med egen verksamhet att vara just föräldralediga, ofta under väldigt långa perioder, 
men, men… ska verkligen staten tvinga fram det valet? Ska verkligen staten tvinga fram ett 
val där man då kanske i värsta fall måste välja mellan att antingen förlora sin verksamhet, 
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förlora sitt företag, eller sätta sin sex-sju-månaders bebis på dagis. Tycker du, Stefan Löfven 
att det är rimligt – du som säger dig stå på de mindre bemedlades sida – håller du med Jan 
Björklund om att den här friheten att välja, den ska bara gälla de som har råd att betala för 
den? 
 
Dessutom har du gett oss dubbla signaler. Nu säger ni, å ena sidan, att du och ditt parti ni ska 
driva på så att föräldraförsäkringen, den kvoteras fullt ut – å andra sidan så argumenterar du 
ju emot just det förslaget, i den proposition om en tredje pappamånad som ni nu har lämnat 
till riksdagen. Där står det så här: “En helt individualiserad föräldrapenning skulle kunna 
innebära att föräldraledighet förkortas betydligt för barn i de familjer där det av något skäl 
inte finns möjlighet för den ena föräldern att ta ut föräldrapenning.” 
 
Det drabbat alltså barnen, säger Stefan Löfven, och hans regering, svart på vitt, det drabbar 
barnen. Så hur ska du egentligen ha det, Stefan Löfven? Väljer du verkningslös 
symbolpolitik, eller väljer du det som faktiskt är bäst för barnen? Vem är 
föräldraförsäkringen till för? Är den till för verklighetsfrånvända socialister, socialliberaler, 
vänsterfeminister – för att de ska kunna fortsätta experimentera med vanliga hederliga 
människors liv? Eller är föräldrapenningen till för barnen? Ja, frågar man mig, och frågar 
man oss här, så är det ju ingen tvekan om att föräldraförsäkringen finns till för barnen. För att 
alla barn som föds i det här landet, ska få bästa möjliga chans till en trygg uppväxt, med 
närvarande föräldrar. Frågar man Stefan Löfven och Jan Björklund – eller ja, Gudrun 
Schyman för en delen, de har ganska mycket gemensamt i den här – då är svaret mer osäkert 
faktiskt. Men av allt att döma så är faktiskt, för dem här, det viktigare med symbolpolitik, 
ideologisk renlärighet, än att barnen i vårt land får en bra start i livet. 
 
Sverigevänner, Almedalsbesökare, vi måste intensifiera striden mot den här familjefientliga 
politiken. För familjernas rätt att själva forma sin vardag, för barnens rätt till en trygg 
uppväxt, det är dags, Sverigevänner, att Sveriges föräldrar ställer sig upp, sparkar ut Stefan 
Löfven, Jan Björklund och Gudrun Schyman ur barnkammaren – för att de har ingenting där 
inne att göra! …Det var populärt… Bra. 
 
Ehm… det har ju hänt en del får man ju säga, under det år sedan vi samlades sist här i 
Almedalen. Det har varit ett hektiskt år. Höstens succéval, regeringsfrågan, budgetstriden i 
Sveriges riksdag, ett nyval som – ja, det blev inte – men det pratades om det i alla fall. Istället 
fick vi Decemberöverenskommelsen… En märklig, ohelig kartell, mellan… alla partier 
egentligen. Där de borgerliga partierna ger de socialistiska partierna i princip helt fritt 
spelrum. M, C, FP, KD: alla har de tagit Stefan Löfven, och Gustav Fridolin, och Jonas 
Sjöstedt, och Åsa Romson, i hand på löftet att inte störa. “Nä vi, vi lägger oss. Vi lägger oss 
platt och så väntar vi till nästa val.” Kan man ju tycka är en aning märkligt, märklig taktik om 
man vill vinna nästa val att, att göra ingenting! Att göra ingenting annat än att utan motstånd 
släppa igenom den politik man har ägnat hela valrörelsen åt att skälla på. Det är lite konstigt. 
Tydligen så är symboliska löften om att stänga ett parti utanför, viktigare än att faktiskt göra 
någonting åt sakpolitiken. Sakpolitiken som ju påverkar människor liv på riktigt. Och det 
verkar straffa sig! Jag vet inte om ni hunnit läsa det idag men det publicerades en 
undersökning idag där det visar sig att väljare uppfattar SD som det tydligaste 
oppositionspartiet, det är ju häftigt. Och vi får också bäst betyg i vårt arbete som 
oppositionsparti – och visst, i ärlighetens namn, det kanske inte är så konstigt för vi är ju det 
enda oppositionspartiet, det blir ju så då. 
 
Ehm, men även om det av någon anledning finns väljare som verkar sätta sin tilltro till de här 
borgerliga förment oppositionella partierna så syns det egentligen bara en, egentligen bara en, 
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tydlig rörelse i väljaropinionen, och det är vår stapel som växer. Den växer så det knakar. 
Rekord på rekord på rekord på rekord på rekord på rekord och så vidare… 22,1 %! Kan man 
säga två gånger, det är okej.  
 
Eh, i någon av kvällstidningarna häromdagen så var det någon av dessa statsvetare som 
uttalade sig om att, “Nu har SD snart slagit i taket, de kan inte växa mer.” För ganska precis 
ett år sedan, någon gång i juni förra året så, läste jag precis samma analys. Då var det Sifo 
som hade djupdykit i sina egna siffror och konstaterade att ja, nu har SD, de har nog nått sin 
fulla potential nu, 8,10 % sådär. Eh, ja. Fortsätt ni, tro vad ni vill, vi tänker fortsätta utmana. 
Vi sa att vi skulle komma in i riksdagen – och några skrattade. Men vi kom in i riksdagen. Vi 
sa att vi skulle bli tredje största parti, och det var rätt så många som skrattade då också. Men 
vi blev tredje största parti. Nu säger jag att vi tänker bli det största partiet! 
 
Var det någon som skrattade? Ta mig på orden, vi kommer att bli det största partiet, the sky is 
the limit. 
 
Kära vänner, tack så jättemycket för att ni ville lyssna. 
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