
Examensarbete 
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) -
samhällskunskap samt ett av ämnena
historiareligionskunskap, 300hp

Drömmen om folkhemmet

En kvalitativ studie av Jimmie Åkessons almedalstal
2011 och 2018 ur ett idé-ideologiskt samt retoriskt
perspektiv

Examensarbete i samhällskunskap för
ämneslärare gymnasieskolan 15 hp

Halmstad 2019-06-11

Fredric Ericsson och Philip Svensson



 

Förord 
Efter fem långa år på Högskolan i Halmstad avlägger vi nu vår ämneslärarexamen. Det              

har varit tio terminer med många nya erfarenheter, roliga minnen och intressanta            

diskussioner men nu är detta kapitlet slut. Nu påbörjas ett nytt kapitel i våra liv, det                

livslånga lärandet som yrkesverksam lärare. 

 

Det finns många vi vill tacka under alla dessa år på Högskolan i Halmstad. Våra familjer                

har alltid funnits där och hjälpt oss under jobbiga stunder. Våra fantastiska lärare på              

fakulteten som alltid besvarat frågor oavsett hur konstiga, komplicerade eller illa           

formulerade de än varit. Lärarna har förberett oss på bästa sätt för det komplexa yrke vi                

nu är en del av. Vi vill även rikta ett stort tack till våra studiekamrater som bidragit med                  

intressanta tankar, diskussioner och roliga minnen. Ett stort tack till våra opponenter för             

ett utomordentligt opponentskap. 

 

Vi vill rikta ett speciellt tack till vår handledare Ulf Petäjä. Genom hans brinnande              

engagemang och expertis i ämnet har han lärt oss allt och från cykling till invecklade               

politiska filosofier. Ulf har varit en stor förebild för oss under dessa fem åren. Tack Uffe!  

 

Avslutningsvis hoppas vi att ni som läser detta arbete får en fördjupad förståelse för den               

allt föränderliga politiken som sker och att detta arbete kan bidra till ökat             

samhällsengagemang! 

 
 
 
 
 
 

Fridens liljor! 
 

Philip Svensson & Fredric Ericsson 
 
 
 
 

 



Abstract 
 

The purpose of this study is to examine the party leader of the Swedish democrats, 

Jimmie Åkesson. The aspects that we look into is if there are any rhetorical differences in 

his speeches at Almedalen the year of 2011 and 2018. Along with the rhetorical side the 

other aspect that will be examined is the differences in ideas and ideological roots that 

shines through at the two different speeches at Almedalen. In order to point out 

differences we used two different methods. The method used in the rhetorical spectrum is 

based on Bo Rhenbergs steps to analyse political speeches. For the part that focuses on 

what ideas that mediates and which types of ideological roots his speech derives to, we 

used Mats Lindbergs analysis to identify values and an own constructed model based on 

literature regarding ideologies for the ideological analysis. 

 
What we find in the rhetorical analysis is that Åkesson's rhetoric has changed marginally. 

It appears that he uses more of ethos' argumentation at the number 2018 than at 2011. 

Åkesson thus uses much of all the three rhetorical aspects. It also appears that the shift 

between the different styles Åkesson uses to convey the speech to the audience changes 

something between them both years. In the idea and ideological analysis, here too, the 

differences are relatively small. The actual differences in which values the speech 

contains are few, but they exist. Differences are not based on the fact that the party or 

Jimmie Åkesson has changed values and started to lean more to the right or to the left, 

instead the differences lie on which topics are in focus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna, SD, retorik, Ideologi, ideologier, 
VDP, Almedalen, Almedalstal, Nationalism, Konservatism, Fascism.  
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1. Inledning  

1968 åkte den dåvarande utbildningsministern Olof Palme runt i landet och talade till             

folket och bjöd även in publiken till att samtala med honom. Detta utvecklades senare till               

det Almedalen vi känner till idag. Almedalen är sedan 1991 världens största demokratiska             

mötesplats där olika partier, intressegrupper samt organisationer kan få ställa ut och hålla             

seminarier inom politikens ramar. Varje år håller alla partiledare för riksdagspartierna ett            

tal där de behandlar olika politiska frågor. I dessa tal behandlar partiledarna bland annat              

politiska visioner, realpolitiska förslag, olika händelser som berört Sverige eller politiken.           

Detta gör det utmärkt att studera olika politiska skiftningar inom partier på ett             

övergripande plan. 

 

Det politiska landskapet målades om hösten 2010, Sverige fick för första gången på 24 år               

ett nytt riksdagsparti. Sverigedemokraterna gjorde sitt intåg i riksdagen med den unga            

partiledaren Jimmie Åkesson i spetsen. Sedan dess har Sverigedemokraterna med Jimmie           

Åkesson som partiledare gått från att vara det minsta partiet i Sveriges riksdag till att ha                

vuxit till det tredje största och i nya mätningar även passerat Moderaterna vilket betyder              

att (enligt vissa opinionsundersökningar) de är Sveriges näst största parti.          

Sverigedemokraternas historia har både innan och under sina år i riksdagen varit ett hett              

debattämne på alla samhällsnivåer. Samhällsdebatten kring Sverigedemokraterna har ofta         

handlat om huruvida partiet i fråga är ett rasistiskt och fascistiskt parti, eller hur de inte är                 

något av vardera.  

 

Några exempel hur samhällets anklagande gällande SD:s anknytning till fascismen kan se            

kommer bland annat från historieprofessorn Lars Edgren som uttalade sig i tidningen            

Sydsvenskan om Sverigedemokraternas nära kopplingar till facismen och att         

partiprogrammet aktualiserar frågan om Sverigedemokraternas egentliga kopplingar till        

facismen. Journalisten Henrik Arnstad skrev ett kapitel i boken Sverigedemokraternas          1

1 Edgren, Lars. (2018). "SD:s ideologi är knuten till en svensk idétradition, med nära förbindelser 
till fascism, Sydsvenskan. Tillgänglig: 
https://www.sydsvenskan.se/2018-10-12/sds-ideologi-ar-knuten-till-en-svensk-idtradition-med-nar
a-forbindelser-till-fascism. [Hämtad: 13-05-2019] 
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svarta historia om att Sverigedemokraterna 2014 via neofascistiska metoder sprida sina           

budskap till befolkningen. Dock menar Arstad att Åkesson inte delar de typiska särdragen             

för en fascistisk ledare utan denna har bara bytt skepnad.   2

 

Det finns olika förklaringar Sverigedemokraternas stora tillflöde av väljare men det går            

inte att förneka att Åkessons retoriska förmåga har varit en av de bidragande faktorerna              

till den politiska framgången. Genom att analysera Åkessons almedalstal från 2011 och            

2018 ur ett retoriskt perspektiv kan vi komma underfund med huruvida Åkessons            

retoriska taktik har förändrats genom åren eller om talen idag, sju år senare, håller samma               

retoriska flamma. Det andra perspektivet att betrakta är självaste innehållet i båda talen             

från Almedalen. Är det ungefär samma idéer som presenteras, har talet liknande            

ideologisk ställning idag som när Jimmie Åkessons och hans parti först kom in i              

riksdagen? För att förstå talen i ett sådant perspektiv kommer det därför även att              

genomföras en idé- och idealtypsanalys för att möjliggöra en genomskådning av båda            

talens bakomliggande ideologiska idéer.  

1.1 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka Jimmie Åkessons retorik och hur olika idéer samt             

ideologier manifesteras i två olika almedalstal för att sedan belysa eventuella skillnader            

mellan dem.  

1.2 Frågeställningar  
1. Har Jimmie Åkessons retorik förändrats mellan årtalen 2011 och 2018?  

2. Har Jimmie Åkessons tal vid Almedalen förändrats gällande dess politiska 

idéinnehåll? 

1.3 Avgränsningar 

I detta arbete kommer inte behandla huruvida Sverigedemokraterna eller Jimmie Åkesson           

använder sig av populism. Motiveringen till detta är att området är väl studerat både av               

2 Arnstad, Henrik (2014) Fascism-eller något annat?- en ideologianalys av Sverigedemokraterna. 
I Axelsson, Madelene. & Borg, Kristian. (red.) Sverigedemokraternas svarta bok. Stockholm: 
Verbal förlag. s. 138 
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studenter och av etablerade forskare. Vi valde att enbart studera två olika tal, detta              

beroende på tidsaspekten, vi ansåg då att det var bättre att fokusera på två tal och göra                 

dem kvalitativa istället för att analysera flera tal vilket då kunde ha blivit stressande, detta               

hade då påverkat kvaliteten och validiteten i våra resultat.  

 

Det har inte genomförts någon transkribering av talen utan vi valde istället att kontakta              

Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning för att få tillgång till transkriberingen.        

Detta motiverades genom att minska sannolikheten att talen har blivit korrigerade. Vi            

utgick även att kolla på talen via Youtube där Sverigedemokraterna hade lagt ut båda              

tillfällena när talen hölls. Detta för att stärka studiens validitet och reliabilitet. Vidare             

kommer fler avgränsningar att göras under arbetets genomförande, dessa presenteras          

under varje kapitel.  
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2. Tidigare forskning  
I detta kapitel presenteras forskning som berör Sverigedemokraterna ur ett historiskt,           

retoriskt och ideologisk perspektiv från ett antal olika forskare och en journalist. Nedan             

sammanfattas de olika verken tillsammans med författarna. 

 
Politik och retorik 

Denna boken som är skriven av statsvetaren och författaren Erik Åsard är en             

sammanfattning av samtliga partiledare under 2018 där partiernas politik och          

partiledarnas personliga retorik sammanfattas och tolkas av författaren. Den del som           

intresserar oss och som är relevant för vår forskning är självfallet kapitlet om Jimmie              

Åkessons och vad Åsard anser om Åkessons retoriska förmåga. För att kort sammanfatta             

vad som sägs så delar författaren in Åkessons tal i mer eller mindre tre teman som                

genomsyrar majoriteten av alla tal och muntliga framträdanden som partiledaren har           

gjort. Det första är framstegsoptimism, som handlar om hur Åkesson gång på gång             

hänvisar till ökande opinionssiffror och växande inflytande där fokuset ligger på en form             

av målmedvetenhet att Sverigedemokraterna kommer att sätta agendan och styra landet.           

Invandringen och “svenskheten” är det andra temat som är dominerande för Åkessons tal             

där invandringen ofta beskylls och bakom alla resonemang, oberoende vilken politisk           

fråga som talas om, lyckas Jimmie alltid knyta an problemet till just invandringsfrågan.             

Som det sista temat Åkessons tal kan kategoriseras in i är upptagenheten med             

socialdemokratin och besattheten av Per Albin Hansson och folkhemmet.  3

 

Åkesson är enligt Åsard en skicklig retoriker som har lärt sig att använda begrepp och               

tonfall för att maximera det politiska budskapet som Åkesson vill framföra. Åsard menar             

att Åkesson har ett vardagligt språk och en avslappnad stil när talen genomförs, Åkesson              

använder sig också av upprepningar för att påminna samt använder vissa ord för att              

förstärka sina budskap som förmedlas enligt Åsard. Ett exempel som Åsard lyfter fram är              

att Åkesson ofta asvlustar meningar med orden “På riktigt” och detta för att förstärka det               

Åkesson precis talade om. Ett annat sådant uttryck som Åkesson använder sig av är “så               

3 Åsard, Erik. (2018). Politik och retorik. Historiska Media, Lund. 
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kallade” och detta gör Åkesson för att påvisa något negativt, detta sker vanligen när              

Åkesson pratar om flyktingar, Alliansen, flyktingmottagandet med mera.  4

 

Det finns tydliga trender inom Jimmie Åkessons tal och framträdanden men vad vi             

studerar i vår forskning kommer att vara skillnaderna mellan hans olika tal, och inte              

återkommande teman. Däremot går denna forskning att använda som riktlinje då dessa            

teman kan mer eller mindre förstärkas eller försvagas med tiden i takt med politikens              

skifte. Det är något att bejaka.  

 

Vi är de goda 

Avhandlingen Vi är de goda är skriven av statsvetaren Anders Hellström som jobbar vid              

Malmö institute for studies of migration, diversity and welfare. I boken behandlar            

Hellström Sverigedemokraternas position och betydelse i den politiska debatten. Detta          

gör han genom att analysera politiska förslag och debatter. Hellström har genom att             

studera Sverigedemokraterna i det mediala landskapet samt gjort ett teoretiskt urval i den             

historiska tillbakablick över Sverigedemokraternas historia. Det som Hellströms        

frågeställningar behandlar berör hur Sverigedemokraterna huruvida Sverigedemokraterna       

är ett mittenparti samt hur de profilerar sig själva. Den andra frågeställningen behandlar             

hur Sverigedemokraternas närvaro i den offentliga debatten har ökat eller väckt den            

moraliska samt känslomässiga dragkraften hos partierna.  5

 

Hellström diskuterar hur Sverigedemokraterna förhåller sig till den nationella självbilden          

och hur det har skett i skifte på hur medborgarna sett på nationalism. Genom att               

Sverigedemokraterna diskuterar samt lyfter fram självbilden om det toleranta och öppna           

Sverige öppnar det en diskussion huruvida vi kan lösa alla världens problem. Här menar              

Hellstöm att Sverigedemokraterna försöker ändra självbilden av Sverige hos den svenska           

befolkningen och att detta är vanligt för nationalistiska partier för att ändra självbilden så              

människor ska sympatisera med dem istället för liberala eller socialistiska partier.           

4 Ibid. s. 94-95 
5 Hellström, Anders. (2019) Vi är dem goda- Den offentliga debatten om Sverigedemokratera och 
deras politik. Bookwell, Finland. s. 14 -16 

9 



Nationalismen på detta sätt byter form från ett från av skällsord till ett begrepp som är                

moraliskt gott istället.  6

 

Det Hellström kommer fram till är att Sverigedemokraterna fungerar som en projektion            

av nationalistiska känslor för fosterlandet och stärker den kollektivistiska tanken om den            

“goda medborgaren” i samhället. Det blir således svårt för för medborgare och politiker             

att förhålla sig till Sverigedemokraterna på ett nyanserat sätt. Dock går det inte enligt              

Hellström att påvisa att Sverigedemokraterna påverkar de andra partiernas politik men           

förvisso går det inte heller att utesluta att de andra partierna närmar sig             

Sverigedemokraternas politik.  7

 

Sverigedemokraternas svarta bok 

Sverigedemokraternas svarta bok är en antologi med olika statsvetare och journalister           

som utger sig vara experter på högerextremistiska rörelser. En av dessa författare i boken              

är journalisten Henrik Arnstad vars specialistområde är populärvetenskaplig historia samt          

fascism. I denna antologi presenteras även hur Sverigedemokraterna grundade sig i den            8

högerextremistiska rörelsen Bevara Sverige svenskt som pekar på deras problematiska          

historia samt hur detta än idag påverkar människors åsikter om partiet. Genom att             

beskriva Sverigedemokraternas resa från ett rasistiskt parti till idag ett riksdagsparti där            

dessa rasistiska inslag finns kvar även om man putsat fasaden med nolltolerans mot             

rasism inom partiet. Detta görs då för att påvisa att de värderingar som fanns inom partiet                

fortfarande finns kvar även om man försöker tona ner dem. Arnstad är som sagt journalist               

vilket väcker frågor kring källkritiska aspekter i denna forskning. Men eftersom detta            

populärvetenskapliga verk presenteras tillsammans i en antologi med andra traditionella          

forskare och deras verk anser vi att Arnstads text bidrar positivt till studien. 

 

Enligt Arnstad ska Sverigedemokraterna betraktas som ett fascistiskt ideologiskt parti          

som ligger som parti närmare den neofascistiska inriktningen politiskt. Arnstad menar då            

6 Ibid. s.155-156 
7 Ibid. s. 168-171 
8 Arnstad, Henrik (2014) Fascism-eller något annat?- en ideologianalys av Sverigedemokraterna. 
I Axelsson, Madelene & Borg, Kristian (red.) Sverigedemokraternas svarta bok, Stockholm, 
Verbal förlag 
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att efter Ny demokratis bortfall ur riksdagen fanns det bara ett högerextremt parti kvar i               

Sverige och detta var Sverigedemokraterna. Normaliseringen som skedde mellan         

2009-2010 av Sverigedemokraterna menar Arnstad skedde till stor del av att partiet            

gjorde en mycket lyckad normaliseringsstrategi. Arnstads argument för att         

Sverigedemokraterna är fascister är att man ändrat grundprinciper inom den klassiska           

fascismen och istället blivit neofascister. De rasbiologiska inslagen ska ha ersatts med            

kulturen och att denna ska vara homogen istället för mångkulturell, Vidare ska inte             

demokratin avskaffas utan istället ska respekten för individens olika särarter motarbetas           

på varje plan, som till exempel att det bara ska finnas en rådande kultur i landet istället                 

flera. Alltså har Sverigedemokraterna modifierat sina medel för förändring men målen är            

detsamma som i fascismen.  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Ibid. s. 117-121 
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3. Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

I kommande avsnitt redogörs det vetenskapsteoretiska perspektivet som studien bygger          

på för att kunna genomföra en korrekt metod och analys. Detta val av teoretiskt              

perspektiv lägger tonen för arbetet och hur man ser på och tolkar empiri och kunskap. 

3.1 Hermeneutik 
Den moderna hermeneutikens rötter härstammar från den bibliska text- och          

tolkningsläran, tysk fenomenologi och existentiell filosofi. Hermeneutiken handlar om         

förståelse och tolkning som utgör en stor del av den humanvetenskapliga forskningen.            

Begreppet har sin ursprungliga tradition i det grekiska språket, där hermeneuein betyder            

på ett ungefär att tolka och begreppet hermenia som betyder tolkning. Begreppet            

hermeneutik kan delas in i tre grundläggande betydelser för att förstå hur den             

hermeneutistiska traditionen har utvecklats.  

 

Den första grundar sig i det muntliga språket, att säga något, Det talade språket har då en                 

större kraft än det skriva, detta sker genom att lyssnaren hör vad talaren säger och kan                

genom detta höra vad talaren lägger i fokus. “Langugage is clearly a repository of              

cultural experience”, detta citat beskriver en annan viktigt del i hermeneutiken tre delar.             

Genom att översätta texter eller tal skapar det en förståelse samt en tolkningen. Tolkning              

som översättning får då en väsentlig del i form av kunskap genom förståelse. Exempelvis              

kan detta beskrivas som läraren som översätter begrepp och texter för sina elever så de               

kan skapa sig en förståelse. Genom förklaringar ,som är det tredje steget, väljer talaren              

olika metoder för att framföra budskapet till åhörarna. Grunden ligger här i att personen              

som återger gör en tolkning och här ligger medvetenheten hos personen som metod för att               

återge. Genom att vara selektiv i vad den återger och således vara medveten om det. På                

detta vis är hermeneutiken en förståelse konst, att förstå olika processer genom den             

mänskliga upplevelsen och tolkningen. Förståelsen är det som ger möjligheten att           

uppfatta livsvärldens komplexitet vilket i sin tur är grunden för all typ av kunskap.  10

 

10 Dahlberg, Karin. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. Studentlitteratur. Lund. s. 55-56 
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Språket blir så en viktig del av det hermeneutiken, det blir ett redskap i form av allt                 

frågande och i dialoger. Språket som dialog gör det möjligt att förstå och ta del av andra                 

människors olika livsvärldar samt förmedla dessa till andra människor. Ord och begrepp            

blir således av största vikt för att förståelse ska kunna skapas. Tanken och innehållet i ett                

budskaps härleds på detta vis till språket, hur språket tar sig uttryck spelar därför en               

väsentlig roll inom hermeneutiken.  11

3.2 Validitet och reliabilitets problematiken  

Validitet och reliabilitets problematiken beror ofta på att som forskare och student            

befinner sig i två olika dimensioner av forskningens olika grunder, teorin och praktiken.  

Validitets problemet uppstår till följd av den teoretiska planet som man befinner sig på,              

där man ska analysera, tolka och göra empiriska undersökningar och behandla datan            

utifrån dessa tolkningar och uppfattningar. Det som således kan hända är att datan inte              

blir definitionsmässigt validerad. Med definitionsmässigt validerad menas att        

informationen man samlar in inte förhåller sig till relevant till studien och detta är svårt               

att mäta i en empirisk undersökning. Knut Halvorssen beskriver definitionsmässig          

validitet på följande vis “ Definitionsmässig validitet: grad av överensstämmelse mellan           

den teoretiska definitionen av den latenta egenskapen och den operationella definitionen           

av den manifesta egenskap som ska mätas”. Därför är det viktigt att skribenten             12

argumenterar och gör en bedömning för materialet som studien kommer att basera sig på. 

 

Reliabiliteten visar på hur stor pålitlighet mätningarna är. Detta går enkelt att förklara hur              

något är reproducerbart flertalet gånger oberoende av vem som gör dem, så ska resultatet              

bli snarlika i undersökningarna. För att kunna göra detta måste skribenten vara tydligt hur              

själva mätningen går till och vara väldigt precis i tillvägagångssättet, det får inte ske              

några misstag av till exempel fel kodning eller att registreringen av data har blivit fel. En                

god reliabilitet är på detta vis nödvändig för att besvara hypotesen eller            

frågeställningarna, dock räcker det inte enbart med god reliabilitet utan det måste också             

finnas validitet, det måste vara relevant för att besvara problemformulering och           

frågeställningar. 

11 Ibid. s.61-63 
12 Halvorsen, Knut ( 1992). Samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur. Lund. s. 41-43 
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4. Teori och bakgrund 
I detta kapitlet kommer vi presentera de olika teoretiska utgångspunkter som ligger till             

grund för studiens utförande. Bakgrunden utgörs av grundstenarna ethos, pathos, logos. 

4.1 Vad är retorik?  
Talets förmåga, vältalighet eller retorik är några begrepp som beskriver människors 

talarkonst. Talarkonsten påvisar hur människor använder ord eller begrepp för att påverka 

människor oberoende på vilket syfte personen har. Innan mediernas genomslag var det 

berättande ordet enda sättet att förmedla vidare information, men även litteraturens 

retorik kan infalla under denna beskrivelse. Som vetenskap skiljer sig dock retoriken från 

de andra humanistiska vetenskapsområdet, retorik är praktiskt till skillnad från andra 

områden som sociologi, statsvetenskap etcetera. På detta vis går det att argumentera för 

att retorik som forskningsområde är mer besläktad med naturvetenskapliga traditionen, 

den har således ingen åsikt i sig själv utan personer fyller sitt budskap med mening. 

Genom att personen härleder påståenden om människors agerande utifrån olika teser, gör 

människor X kommer händelse Y hända. Retorik som forskningsområde är därför precis 

som all annan forskning amoralisk, den tar inte ställning för vad som är rätt eller fel utan 

är i sin natur natural.  13

 
Texter eller tal innehåller alla någon slags retorik, oavsett vad syftet med texten eller talet 

är. De vill väcka känslor, påverka, övertyga oss men kan även försöka sälja produkter 

eller tjänster. Retoriken kan se olika ut men bygger på persuasiv strävan. Persuasiv är 

latin och översattes till övertyga eller övertala. Det är dock inte alltid givet att en text 

eller en talare uttryckligen säger att den vill påverka individerna utan detta kan ske 

genom olika typer av retoriska verktyg.  14

4.1.1 Ethos 
Ethos som retoriskt verktyg handlar om att få lyssnarna att skapa en positiv relation eller               

skapa mottaglighet, syftet med det är att lyssnaren ska kunna vara mottaglig för de olika               

13 Hägg, Göran.(2012) Praktisk retorik. Wahlström & Widstrand. s.1-2 
14 Hellspong, Lennart(2012). Metoder för brukstextanalys. Studentlitteratur, Lund. s. 99-100 
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argument som talaren lägger fram. Detta kan ske på två olika sätt, antingen att talaren               

genom sitt agerande får lyssnarna att känna sig respekterade och bekräftade. Det kan             

också ske genom att åhörarna får andra skäl att lyssna på talaren. I det första skälet                

handlar det om att talaren skapar eller får en tillit genom att skapa en stämning eller att                 

talaren argumenterar på ett sådant sätt att åhörarna blir öppna för nya tankegångar eller              

argument. Talaren försöker således även skapa en lagkänsla över själva lyssnarna och de             

känner sig då accepterade och inbjudna. Genom att smickra publiken öppnar talaren för             

att skapa en bra stämning hos publiken, dock är det svårt att avgöra när personen               

smickrar för att manipulera åhörarna eller för att faktiskt ge dem beröm. Detta kan bidra               

till att skapa en vi känsla hos publiken eller hos de människor som sympatiserar med               

talaren. Men det finns även flera sätt för talare att skapa denna känsla. Genom att använda                

stereotyper för att skapa en vi känsla är inte moraliskt försvarbart menar Filosofie             

magister Bo Rehnberg. Rehnberg menar att man här fiskar i grumliga vatten genom att              

spela på vi och dem-attityder, men han säger även att det är svårt att skilja på vad som är                   

moraliskt rätt eller fel.  15

 

Det andra sättet som talaren kan använda sig av ethos för att vinna åhörarna är genom sin                 

auktoritet och klädval. Detta menas med att en person som bär kostym kommer enbart              

genom sitt val av kläder få mer tilltro till sitt budskap genom att visa sig auktoritär, men                 

saker som logotyp, vetenskapliga referenser, bakgrund, olika typer av erfarenheter samt           

olika formella meriter kan bidra till att åhörarna tar in det talaren förmedlar.  16

4.1.2 Logos 
I all verbal retorik är språket av största vikt, därför gäller det för talare att organisera och                 

strategiskt lägga fram argument som gör att budskapet övertygar dem som lyssnar. Detta             

gäller även i skriftspråk. Här handlar det som att talaren ska påvisa eller övertyga om en                

världsbild som stämmer in utifrån de argument som läggs fram. Således måste det då              

finnas en logisk argumentation som går att följa som en röd tråd. För att argumenten ska                

kunna vara vedertagna måste det kunna accepteras eller innehålla någon typ av            

sanningsgrad annars finns det en stor risk att man som talare missar att fånga upp               

15 Renberg, Bo.(2007). Retorikanalys: en introduktion. Studentlitteratur AB,. s. 26-27 
16 Ibid. s. 29-30 
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publiken. Argumenten bygger på att fånga upp åhörarnas logik, vårt förnuft. Ofta            

använder sig talaren då av statistik av någon källa som är kontrollerbar. Dessa argument              

kallas även för “sakliga argument” och dessa lämnar inte utrymme för olika känslor eller              

tyckande utan är enbart fakta.  17

4.1.3 Pathos 
Trovärdigheten (ethos) hos en talare och hens framställning av logiska argument (logos)            

spelar en stor roll men talarens förmåga att koppla samt förmedla olika känslor till              

lyssnarna är också av stor vikt när talaren ska övertyga lyssnarna. Det vanligaste sättet att               

använda sig av pathos i tal är genom förhoppningar och genom fruktan. Exempel på detta               

kan vara “ vår skattepolitik skapar fler jobb” , detta syftar till förhoppningar medan              

exempel på fruktan i tal kan vara “ om oppositionen kommer till makten raseras              

välfärden”. Människor blir vi lätt påverkade av pathos argument, vi kan känna glädje,             

rädsla, fruktan, hopp och flera känslor där till. Detta är extra tydligt i reklamfilmer, där               

reklamföretagen anspelar på våra känslor även de inte alltid är logiska (logos argument)             

så faller vi som konsumenter ändå på grund av våra känslor. Vi sätter vårt hopp till att                 

produkten kommer att ge oss glädje eller fyller den funktion som vi behöver och faller               

således för reklamen. Detta används självklart inom det politiska sfären med när man             

håller olika tal, dessa likt reklamens pathos argument är väldigt lätta att upptäcka som              

åhörare de innehåller känslomässiga attribut som vänder sig till människor hjärtan istället            

för människors plånböcker.  18

 

  

Ethos Pathos Logos 

Trovärdighet  Känslor Logik 

Mottaglighet, respekt, 
bekräftande, lagkänsla, 
klädval. 

Rädsla, fruktan, glädje, 
hopp med mera. 

Sakargument, 
sannolikhetsgrad, förnuft, 
håller en röd tråd. 

Tabell 1: Retoriktabell ,  

17 Ibid. s. 29-30, 33-34. 
18 Ibid. s. 29-30, 36. 
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4.2 Idé och ideologianalys 
Under detta delkapitlet redogörs de olika ideologiska ståndpunkterna som ligger till           

grund för idéanalysen samt ideologisanalysen som noggrannare presenteras under         

metodkapitlet.  

4.2.1 Vad är en ideologi? 

En ideologi är hur människan ser på samhället där olika antaganden om världen görs              

utifrån ideologin. Ideologin ger en förklaring till varför sociala, politiska och ekonomiska            

förhållanden är som de är och detta blir speciellt framträdande i svåra tider. Dessa ger               

även svar på komplicerade sammanhang i samhällsutvecklingen, det kan vara allt ifrån att             

förklara varför inbördeskrig sker eller varför vissa är fattiga och andra rika. Ideologierna             

ger då utifrån deras perspektiv olika svar på dessa olika samhällsförhållanden. Genom            

förklaringarna kan människor skapa sig olika världsbilder över hur samhället ser ut och             

vilja förändra samhället till något bättre. Vidare går det att diskutera moral och etiska              

sidan av begreppet samt sociala förhållanden. Detta går lättast att belysa genom att ställa              

sig frågan om alla krig är bra eller dåligt, går det moraliskt och etiskt rättfärdiga krig?                

Ideologierna presenterar olika typer av moraliska och etiska överväganden för människan           

som de kan förhålla sig till, beroende på människors ideologiska tillhörighet, det som kan              

vara etiskt samt moraliskt rätt för liberaler kan vara något fel för kommunister.  19

 

En ideologi ger också ett förhållningssätt till hur människor ska förhålla sig till andra              

människor samt synen på dessa genom att dela upp dem i olika grupper beroende på               

etnicitet, nationstillhörighet, kön med mera. För att göra en liknelse kan vi se det som en                

resande har med sig en karta samt en kompass och genom detta ska den förhålla sig till                 

sin omgivning. Beroende på ideologi kan människan sedan hålla i kartan och kompassen             

själv där individen förhåller sig till omvärlden medan i andra ideologier är det någon              

annan som håller i detta och styr dig i den riktning som den vill. Exempel på detta skulle                  

kunna vara liberalismen där individen själv förhåller sig till omvärlden och håller i både              

kartan och kompassen, och i frihetens namn, hittar sin egen väg. I fascismens anda är det                

19 Ball, Terence, Dagger, Richard, (2016). Political ideologies and the democratic ideal. Longman, 
Crawfordswill, s. 5-7 
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någon annan som håller i kartan samt kompassen för att sedan tala om för dig vilken väg                 

du skall gå och hur du ska förhålla dig till omvärlden.  20

4.2.2 Konservatismen 

Konservatism kan på ett enkelt sätt förklaras som en ideologi som vill “konservera” eller              

bevara något i nationalstaten, oftast handlar det om traditioner eller människors           

traditionella värden samt levnadssätt i nationalstaten. Dock vad som vill bevaras skiftar            

beroende på vilket land samt typ av konservatism som råder i landet. Konservatism             21

kallas med andra ord för en motideologi som i dess ursprungliga form var reaktion efter               

den franska revolutionen och dess liberala idéer, speciellt mot revolutionen i sig som en              

metod för att skapa samhällsförändringar. Med denna grundidén och i takt med att den              

spred sig snabbt runt om i Europa tog sig konservatismen olika uttryck i olika delar av                

kontinenten. Dessa olika uttryck eller inriktningar av konservatismen brukar delas in i            22

den franska, tyska samt engelska. Den franska konservatismen grundar sig i att försvara             

kyrkan och monarkins makt i samhället. Den mer romantiserande inriktningen inom           

konservatismen härstammar från Tyskland och tar sig an en mer auktoritär roll vars idéer              

anammades den auktoritära nationalismen i landet som senare kom att överflyglas av            

nazismen. Till sist så kan den engelska konservatismen en betydligt annorlunda roll än de              

tidigare nämnda. Denna inriktning fokuserar inte speciellt mycket på att vara reaktionär            

eller auktoritär, istället har den en specifik uppgift genom skepticism och aktsamhet att             

agera så kallad bromskloss i politiken för att politikerna ska agera mer eftertänksamt och              

rationellt för att inte driva på ogenomtänkta samhällsreformer.  23

 

Alla ideologier har ett flertal grundläggande värderingar som i princip måste följas för att              

kunna betraktas som jämlike. Inom konservatismen har det alltid funnits ett starkt            

motstånd mot större reformer, utopier inom framförallt den politiska vänstern och dess            

ideologier. “Traditionen, fördomen, sedvanan” är några ord som den amerikanska          

20 Ibid. s. 5-7 
21 Ibid. s. 93 
22 Larsson, Reidar. (2014). Politiska ideologier i vår tid. Studentlitteratur AB, Lund. s. 43 
23 Olsson, Stefan. (2001). Handbok i konservatism. Atlantis, Stockholm. s. 25-26 
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politiska teoretikern Russell Kirk framhåller som vägvisare inom konservatismen och att           

dessa fungerar bättre än böcker och filosofi.   24

 

Som tidigare nämnt så ville konservatismen ta vara på kyrkligheten och detta märks             

tydligt i konservativa stater där framförallt katolska kyrkans inslag i samhället är            

betydligt större än i liberala eller socialistiska samhällen. Ideologin som grundtanke har            

en någorlunda annorlunda människosyn än vad folk är vana vid idag, den grundar sig i att                

det finns ojämlikhet och skillnader hos människors förmågor, med de skall respekteras.            

Med detta sagt kan grundtanken citeras med “människan är både ond och god, hon är               

varken fullkomlig eller möjlig att göra fullkomlig”.   25

 

Varför konservativt lagda människor stundom förväxlas av mindre politiskt kunniga          

personer för att vara nationalistiska är kanske inte så konstigt när konservatismens mest             

centrala del är nationen och dess självständighet. En nation och statsmakt som skall vara              

stark inom rättsväsendet och försvar. Familjen är den andra essentiella enheten inom            

konservatismens grundidéer, en viktig del inom politiska frågor är just familjepolitiken           

där ett bevarande av den så kallade kärnfamiljen är i fokus. 

 

Kan ett samhälle utvecklas om den genomgående ideologin i landet är rotat i             

konservatismen? Absolut. Bara inte genom traditionella reformer som vi är vana vid att             

se. Som vi nämnde tidigare så är konservatismens jobb inom politiken att agera             

bromskloss, om en stats politiska system är grundat i konservatism betyder inte detta att              

landet står stilla. Tanken är att samhällets utveckling sker naturligt, likt en organism som              

sakta med säkert genom evolution anpassas till sin omgivning. Edmund Burke, en filosof             

under 1700-talet, kallade konservatismens metoder samhällsförändringar “reformera för        

att bevara” och skulle sedan komma att bli socialkonservatismens motto. 

24 Larsson, Reidar. (2014). s. 47 
25 Schmandt, H.J. (1964). De politiska idéernas historia. Stockholm 
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4.2.3 Nationalism 
Nationalisters världsbild utgår från att stater är suveräna och världen delas in olika             

nationella tillhörigheter utifrån statsgränser. Utan dessa statsgränser kommer individen att          

inte känna tillhörighet och enskilda staten förlorar sin legitimitet.  26

 

Nationalism är inte kopplat till något ideologi utan står utanför de traditionella            

ideologierna, liberalism, socialism, konservatism. Nationalism är i sin absolut enklaste          

form definieras utifrån att världen kan delas in i olika nationer där världens befolkning              

har rätt till en egen legitim stat. Men som vetenskapligt subjekt skulle den istället              

beskrivas som att det är människor som lever i en nation med en gemensam historia,               

gemensamma myter, kollektiva berättelser, har en gemensam ekonomi och har samma           

rättigheter och skyldigheter Men för att förstå nationalismen på ett djupare plan kan den              

delas upp i Demos och Ethos. Ethos syftar då till nations begreppets etniska sida, vilket är                

syftar till den kulturella sidan hos befolkningen som språk, traditioner, sedvänjor med            

mera. Medan Demos syftar till den politiska gemenskapen som finns inom nationen,            

vilket syftar till invånarnas rättigheter, skyldigheter samt offentlighet.  27

 

Synen på människan i nationalismen varierar beroende på vilken nationalistisk avgrening           

som beskrivs. I den franska nationalismen beskriver Jean-Marie Le Pens nationalistiska           

inriktning. Här menar Le Pens att de nordafrikanska befolkningen samt icke-franska           

främlingar ses som mindre dugliga människor genom att de beblandar sig med den fransk              

etniska befolkningen. Le Pen menar också att nordafrikaner inte är kapabla till att göra              

lika stora framsteg som de västliga folken. Till skillnad från Le Pens rasistiska syn på               

människan finns istället Eduard Limonovs nationalistiska syn på människor som lever i            

nationalstaten. Limonov gör ingen skillnad mellan olika människor utan fokuset hamnar           

istället på nationalstatens invånare och de som inte tillhör nationen. Limonov gör på detta              

vis inte skillnad mellan människor på grund av etnicitet eller hudfärg utan istället är det               

medborgarskapet som är av betydelse.  28

 

26 Ball, Terence, Dagger, Richard, (2016). s.194 
27 Sörlin, Sverker. (2015), Nationalism, Studentlitteratur, Lund, S. 20-22, 38 
28  Larsson, Reidar. (2014). s. 216-217 
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Kulturers betydelse för stater är något som är vedertaget accepterat, att individer i             

nationalstaterna har ett gemensamt språk, klädval, matlagningskonst, normer, traditioner         

är bara några exempel på hur kulturell nationstillhörighet kan ta sig uttryck genom             

invånarna. Men kulturen är inte identiskt för alla människor i nationalstaten utan detta             

kan variera beroende på nationens kulturella mångfald. Består samhället av ett homogent            

samhälle tenderar det till att fler människor efterliknar varandras kultur, medan ett            

samhälle som inte är homogent tenderar mer till att det finns olika kulturer som råder,               

detta kallas även för mångkulturalism. Kulturen skiljer således människan från djuren då            

kulturen är en social skapelse och inte genetisk vilket gör att den är ständigt under               

förvandling och adapterar sig efter invånarna. Men denna process behöver inte ske genom             

adaptation utan kan även påverkas genom att invånarna aktivt väljer att förändra kulturen             

inom landet. Detta kan ske genom att folket väljer att byta språk eller kulturell              

tillhörighet. Eftersom kultur är något socialt överförbart och inte genetiskt går det således             

att förändra medvetet. I ett kulturellt perspektiv kan människor inom en nation inte ses              

som en grupp enskilda individer som samexisterar i samma area. Istället ska individerna             

ses som en grupp där invånarna har olika sociala ställningar som medför förväntningar,             

rättigheter, skyldigheter, privilegier samt åtaganden.   29

 

Under 1800 talet hamnar nationen och folket i fokus, de olika klassgränserna splittrar inte              

folket utan man talar istället om nationens befolkning som en helhet i den konservativa              

nationalismen. Folket blir sammanbundet genom en nära gemenskap till platsen och           

traditionerna inom den egna nationen. Staten ses som en person där invånarna har en              

nationell gemenskap och denna var organiskt framvuxen. Den utgår ifrån praxisen att det             

finns ett egenvärde för nationen bara genom dess existens. Konsevatistisk nationalism            30

utgår alltså ifrån att de värden som finns idag ska bevaras och detta kan förknippas med                

en värdekonservatism. Det gäller liknande med ekonomin, i den konservativa          

nationalismen. Man kan tänka sig att handel och ekonomi kommer att vara beroende av              

varandra men att världens nationer inte är redo för det och att än så länge den inte är det                   

29 Gellner, Ernest, (1999). Nationalism. Bokförlaget Nya Doxa. s. 19-20 
30 Ibid. s. 46 
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ska handel, industri samt produktion främst ske inom landet för att gynna den inhemska              

ekonomin.  31

4.2.4 Fascism 

Fascismen som ideologi grundar sig främst hos människors känslor och styrelseskicket           

grundar sig i en extrem elitism, att folket är som en enväldig massa. Ledaren är totalitär                

och besitter makten i landet, den grundar sig i “Fuhrer Principen”, detta menas med att               

det finns en diktator som besitter makten. Folket anses inte besitta den kunskap som              

behövs för att styra landet, man förnekar då att majoritetsprincipen. Synen på människan,             

den “vanliga” individen besitter inte de kunskaper som behövs för att kunna fatta             

rationella och välgrundade beslut. Istället ska det vara människor som har ett högre             

intellekt som ska fatta beslut utifrån vad som är bäst för resterande av samhälle.  32

 

Samhällsekonomin i fascistiska samhällen bygger på ett sluten samhällsekonomi som          

kretsar kring landets egna produktion och tillverkningsindustri. Alla invånare oavsett          

samhällsklass får ta del av produktions samt tillverkningens avkastning och kan ses som             

att samhället är ett kooperativt ägande. Enligt fascismen skulle detta leda till att             

splittringar mellan kapitalägarna samt arbetarna utan genom det kooperativa ägandet          

skulle invånarna jobba för det nationella intresset istället. Kapitalismen blir även denna            

en motståndare mot den fascistiska staten.  33

 

I sin natur är fascismen extrem nationalistisk och är fientlig samt motståndare mot dem              

mer traditionella ideologierna som liberalism, socialism och konservatism. Synen på våld           

i fascistiska stater är positiv och det uppmanas att använda våld samt krig, både som               

metod och mål. På detta vis går det att beskriva fascismen som en reaktionär ideologi där                

det våld ses som något önskvärt hos staten, samhället och individen. Genom att bilden              34

av våld även är positiv finns det en syn gällande territoriell expandering att detta är               

önskvärt och ska då ske genom väpnat våld, detta för att skapa ett imperium för den egna                 

befolkningen. Genom att försöka ta bort olika skillnader mellan befolkningen och istället            

31 Ibid. s. 46 
32  Larsson, Reidar. (2014). s. 104, 108 
33  Ibid. s. 104, 110-111 
34 Ball, Terence, Dagger, Richard, (2016). s. 194 
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ena dem under den extrema nationalistiska tillhörigheten skulle sannolikheten vara större           

att kunna bekämpa andra stater, men även för att bekämpa vad fascismen kallade för för               

“fascismens doktrin” som syftade till politiska partier, fackföreningar samt olika typer av            

samhälls klasser. Genom fascismens doktrin skulle det bli splittringar inom invånarnas           

tillhörigheter vilket inte var önskvärt, för i fascismens ideologiska utgångspunkt fanns det            

varken individer eller grupper, utan alla skulle känna sig enade istället för splittade.  35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35  Larsson, Reidar. (2014). s. 104, 108-109 
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5. Material och metod 
Två fotografiska tal av partiledaren för Sverigedemokraterna - Jimmie Åkesson är vad            

som har studerats. Talet som analyserats är det första almedalstalet Åkesson håller som             

etablerat parti i Sveriges riksdag under almedalen 2011 och det andra talet är från              

almedalen 2018. Detta urvalet gjordes utifrån tidsaspekten för att se om Åkessons retorik             

har förändrats något sedan inträdet i riksdagen fram tills året 2018. I nästa steg utförs en                

idéanalys för att se hur Åkesson och Sverigedemokraternas syn på olika politiska frågor             

har förändrats i syn på värde och politisk ideologisk tillhörighet.  

5.1 Retorisk analys 
I den retoriska analysen utgår vi från en diakronisk analysmetod. Denna form av analys              

innebär att man ställer två olika tidpunkter historiskt mot varandra och jämför dem båda i               

förhållande till varandra. Här studerar man inte vad som har skett mellan de båda              

händelserna, vilket kallas för synkroniskt, utan snarare belyser skillnaderna mellan dem.  36

 
Vidare utgår vi från retorikförfattaren Bo Rehnbergs olika steg för att analysera tal. 

I mån för studiens syfte revideras Rehnbergs analysmodell och endast fyra av de totalt              

sex olika stegen appliceras i den retoriska analysen. Steg fyra handlar om teser och hur               

talaren använder sig av dessa för att frambringa sina politiska åsikter. Detta kommer             

istället att redogöras i den idéanalysen. Steg sex bara är en presentation om hur man               

presentera själva analysen. Detta steg görs naturligt i vår uppsats och därför kommer vi              

inte använda oss av den.  

 

Steg 1 “kontexten” 

I steg ett studeras kontexten själva talet hålls i. Detta görs för retorik är en social aktivitet                 

som måste ses utifrån sin kontext och sammanhang. Därför är det lämpligt att undersöka              

var talet genomförs och vilka faktorer som styr talet, detta kan vara till exempel saker               

som påverkar avsändaren och mottagarna kommunikations relation. Vidare ska det även           

tas fram vilken genre själva talet är, detta görs för att bättre förstå kontexten talaren               

36 Kurunmäki, Jussi & Marjanen, Jani. (2018). Begreppshistoria. Boréus, Kristina & Bergström, 
Göran. (red.) Textens mening och makt. Studentlitteratur AB, Lund. s. 185 
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befinner sig i samt hur vi som läsare ska förhålla oss till själva talet. Detta görs främst för                  

att vi ska kunna sätta in oss i själva ämnet, man läser eller lyssnar på olika tal, skrifter                  

beroende på kontexten. Vi kommer att utgå ifrån Rehnbergs begrepp Genus           

deliberativum som beskriver olika tal. Genus deliberativum syftar till politiska tal där            

begreppet har två olika indelningar. Den första härleder till deliberativa tal, där politiska             

tal är riktade mot framtidsvisioner samt att man argumenterar varför medborgarna ska            

rösta på ett visst parti.Det gäller även att få publiken att ta ställning för eller emot förslag                 

till handling.  37

 
Steg 2 “dispositionen” 

I Rehnbergs andra steg tittar vi närmare på hur själva dispositionen av talet är uppdelat.  

Tal delas in i fem olika underkategorier, den första är inledningen. Inledningen är till för               

fånga upp åhörarna och göra dem mottagliga för den argumentation som kommer att ske,              

i längre anföranden kan även  hela dispositionen presenteras av talaren. 

I steg två redovisar talaren utgångspunkten för själva talet och vilka förutsättningar för             

talets själva argumentation. Sedan presenteras tesen, som är steg tre, där talets syfte och              

vad som är huvudbudskapet med talet och det är här argumentationen börjar ta fart.  

I det sista steget som är avslutningen på själva talet, vilket är steg fem, sammanfattar               

talaren talet på ett tydligt sätt och ger publiken vägledningen till själva handlingen som              

talaren vill att åhörarna ska göra.  38

 

Steg 3 “argument” 

Under steg tre lyfts ethos, pathos och logos fram som metod att analysera tal. Genomgång               

av dessa begrepp sker i kapitlet 4 teori och bakgrund. Utifrån ethos, pathos och logos               

kommer vi studera närmare hur Åkesson använder sig av dessa i själva argumentationen             

på almedalstalen 2011 och 2018. 

 
Steg 4 “talarstilar” 
Människor har olika stilar, och detta gäller också när det kommer till att hålla tal. Inom                

retorik forskningen brukar dessa stilar delas upp i två områden, den första är stilnivån och               

den andra är stilfigurer. Stilnivån fungerar ungefär på samma sätt som genre            

37 Renberg, Bo.(2007). Retorikanalys: en introduktion. Studentlitteratur AB.s 16-18 
38 Ibid. s 24-25 
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bestämningen genom att den ger en uppfattning om hur talaren vill bli tolkad och              

uppfattad. Stilnivån grundar sig i tre olika indelningar, den första är högstilen och denna              

innebär att talaren håller en högtidlig ton. Det skulle kunna liknas vid en predikan, talet är                

mycket korrekt eller högtidligt. Mellanstilen till skillnad från högstilen kännetecknas av           

ett korrekt och vårdat språkanvändning, detta är vanligt vid till exempel           

nyhetsförmedlingar. Den sista stilen kallas för lågstilen, här är slangspråk, det kan            

uppfattas som ovårdad språkanvändning  39

 
Stilfigurer är viktiga när man ska hålla en muntlig framställning eller tal, detta för att det                

ska bli medryckligt och åskådlig. Genom att utforma sitt språk kan talaren ge orden,              

uttrycken en rikare innehåll än vad de i vanligt har. Dessa stilfigurer kallas för troper, de                

är ord som ger begrepp eller ord en annan betydelse än vad den vanliga innebörden. Det                

svåra med att identifiera dessa stilfigurer är att vi inte är medvetna när vi använder oss av                 

dem, människor använder dem olika mycket beroende på hur språkutvecklingen är just            

för den individen.  40

5.2 Idé- och ideologianalys 
Politiska tal är alltid vinklade till talarens fördel med syftet att övertyga lyssnaren för ett               

visst tillvägagångssätt vad gäller framtiden. Dessa tal är för det mesta djupt rotade i en               

stark ideologisk grund som genom analys av innehållet yttrar sig för åskådning. För att nå               

fram och hitta det vi söker så är det en idé- och ideologianalys som ligger till grund för                  

vår analys. Det finns ett flertal olika metoder inom statsvetenskaplig idéanalys att            

använda sig av för att besvara våra frågor. Vedung presenterar i sin skrift fyra olika typer                

av statsvetenskaplig idéanalys: beskrivande, förklarande/funktionell ställningstagande      

och konstruerande typen som alla utgår från att analysera politiska idéer genom olika             

infallsvinklar. Alla fyra kan tillsammans utgöra en bred idéanalys av ett ämne. Vid             41

sidan av Vedungs fyrdelning av metoder gällande idéanalys har även Mats Lindberg,            

forskare i statsvetenskap, konstruerat en tredelning kallad “the three-tiered model” eller           

“the VDP triad” (Values, Descriptions, Prescriptions); en möjlig översättning till svenska           

39 Ibid. s 36-37 
40 Ibid. s 37-39 
41 Vedung, Evert. (2018). Fyra typer av statsvetenskaplig idéanalys. Statsvetenskaplig tidskrift 2: 
197-235 
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blir möjligen VBF-triaden (Värderingar, Beskrivningar, Föreskrifter). Vid val av         

analysmodell valde vi att applicera Mats Lindbergs metod analysen av Åkessons politiska            

tal då han, genom ett väl konstruerat analysschema, gjort modellen användarvänlig för            

det specifika ändamålet. Istället för att använda oss av en eller flera infallsvinklar genom              

Vedungs analysmetoder inom fyrdelningen kommer den idéanalytiska metoden som         

ligger till grund för studiens idéanalys alltså grunda sig i Mats Lindbergs berömda             

VBF-triad. När VBF triaden har utförts på respektive tal ligger även här en diakronisk              42

analysmetod till grunden för att identifiera faktiska skillnader mellan talen, samma sak            

gäller för analysen kring idealtyper.  

5.2.1 VDP (VBF) 

VDP står alltså för values (V), Descriptions (D) och Prescriptions (P) (värderingar (V),             

beskrivningar (B), rekommendationer/föreskrifter (F) på svenska) vilket är en form en           

tematisk metod för idéanalys som lämpar sig bra för den typen av idé och ideologianalys               

vi faktiskt applicerar. Dessa tre aspekter inom VBF metoden kan likställas vid de tre              

element som forskaren Tingsten anser att ideologier är indelade i. Grundläggande           

värdepremisser, till exempel en viss syn på rättvisa eller en viss syn på människans natur               

är det första elementet som kan jämställas med VBF metodens Values, Det andra             

elementet gäller “verklighetsomdömen i en ideologis faktuella och inbördes konsistenta          

påståenden om olika företeelser och förhållanden i samhället”. Med detta citat påpekas            43

påståenden om verkligheten som är prövbara vilket skulle kunna jämföras med           

descriptions som beskriver värderingar i ett mer konkret samhälleligt sammanhang. Till           

sist så menar Tingsten att en ideologi omfattar även så kallade konkreta            

rekommendationer, med andra ord handlingsförslag för att nå upp till sina grundläggande            

värdepremisser. Här är det ingen tvekan om att det är i princip identisk med              44

prescriptions. 

 

42 Ibid. 
43 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. (2000). Textens mening och makt. Studentlitteratur, 
Lund. s. 150 
44 Ibid. 
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Ett exempel på hur denna analysmetod kan användas beskrivs väl genom Lindbergs            

exempel om “The New Society for Homeless Cats in Huddersfield”. Katthemmet är            45

motiverade av specifika värden eller moraliska ståndpunkter gällande djur i lidande (V).            

Deras handlingar är sedan baserade kring beskrivningar angående stadens problem med           

försvunna och bortsprungna katter (B). Värdet och beskrivningen tillsammans utgör          

tillsammans en logisk föreskrift som lyder ‘Ta hand om de bortsprungna katterna!’ (F). 

 

Som regel kan det sägas att värderingar (V) uttrycks övertydligt genom           

ordsammanställningar av typen “detta är bra”, “detta är dåligt”, “detta är utmärkt”, “detta             

är eländigt”, “detta är förskräckligt”. Dessa skall inte förvirras med beskrivningar (B) där             

grunden istället ligger i att utsagorna påstår något om verkligheten som i princip kan              

falsifieras på vetenskaplig väg. Föreskrifter (F) fungerar som rekommendationer där man           

föreslår, anbefaller, förordar, föreskriver, tillråder, varnar för eller kräver ett          

förhållningssätt gentemot den beskrivna och värderande verkligheten. En väldigt         46

förenklad version av VBF-triaden, som inte skapar rättvisa för dess inflytande och            

betydelse inom den idéanalytiska sfären, men som tjänar som ett konkret exempel för att              

på en generell nivå visa varje kategoris övergripande funktion lyder såhär: “X är bra” (V),               

“X har ökat” (B), “gör X” (F). 

 

VBF-triaden är alltså en kvalitativ analysmetod konstruerad av forskaren Mats Lindberg           

vars syfte ämnar sig åt analyser av idéer och ideologiskt innehåll. Denna typ av              

kvalitativa metod grundar sig i ett analysschema där det sker en till stor grad sortering               

och kategorisering av olika utsagor, se tabell 2.  47

 

45 Lindberg, Mats. (2018). Statsvetenskaplig tidskrift. 2018:3. The VDP-triad in Ideational 
Analysis. s.277-359 
46 Vedung, Evert. (2018). 
47 Bergström, Göran & Svärd, Per-Anders. (2018). Idé och ideologianalys. Boréus, Kristina & 
Bergström, Göran. (red.) Textens mening och makt. Studentlitteratur AB, Lund. s.147 
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Tabell 2: Analysschema för kvalitativ analys med två nivåer och sex typer av idéer. 

 

Analysen grundas i ovanstående tabell där målet är att identifiera grundläggande värden            

som tas upp, antingen direkt eller indirekt för att sedan kategorisera och sortera in              

materialet i just värden (V), beskrivningar (B) och föreskrifter (F). Detta moment            

upprepas beroende på hur många olika teman och värden som identifieras i varje tal. För               

att komma fram till en slutsats har samma metod använts på båda talen för att sedan                

studera skillnaderna och komma underfund på vilket sätt Åkessons tal har utvecklats med             

tiden. 

5.2.2 Idealtyper 

VDP-triaden (VBF) kan i läsarens ögon vara något abstrakt och svår att relatera till,              

därför kompletteras denna metod av ett vänligare tillvägagångssätt med målet att           

konkretisera det empiriska materialet genom att relatera datan till på förhand           

konstruerade idealtyper. Vår empiriska data kommer sedan att jämföras med idealtypen           48

som passa bäst in på objektet för att skapa en form av relaterbarhet till analysen. 

 

48 Bergström, Göran & Svärd, Per-Anders. (2018). s. 147 
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En idealtyp handlar inte om att framställa verkligheten eller ett fenomen på ett korrekt              

sätt, det är snarare en analytisk renodling av ett specifikt fenomen och belyser vissa              

aspekter som anses “viktigare” för att beskriva det bestämda fenomenet vid något som             

motsvarar en “tankebild”. Vilka hårddragna egenskaper ett fenomen eller sammanhang          49

besitter är vad som specificeras i den kommande analysen för att kunna koppla             

idealtyperna med de undersökta framförandena av Jimmie Åkesson, för att i nästa steg             

fastslå huruvida talens idémässiga innehåll har förändrats.  

 

För att åstadkomma en analys med hjälp av idealtyper är det tre ideologier som ligger i                

fokus: konservatism, nationalism och fascism. Varje enskild ideologi har sina specifika           

idealtyper för varje given fråga eller egenskaper som visas i tabell 2. Detta schema är               

konstruerat med hjälp av källor som påvisas i föregående kapitel (kap. 4 Teori och              

Bakgrund) vilket innefattar till störst del av Reidar Larssons verk Politiska ideologier i             

vår tid som är en mycket bra och genomskådlig presentation av alla de stora ideologier               

samhället präglas av idag. Även annan facklitteratur som Handbok i konservatism, och            50

Nationalism har kommit till användning vid skapandet av idealtyperna.    51 52 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49 Ibid. s.148 
50 Larsson, Reidar. (2014).  
51 Sörlin, Sverker. (2015).  
52 Gellner, Ernst. (1999).  
53 Olsson, Stefan. (2001). 
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  Konservatism Nationalism Fascism 

Människosyn Utgår att människan 
är ond. Stor vikt vid 
hierarkier. 

Naturlig ojämlikhet. 
”landsmännen 
först”. 

Elitism. 

Syn på relationen 
mellan 
stat/samhälle och 
individ 

Rättsstaten är av 
stor prioritet. 
Kontrollerar 
befolkningen 
genom statsmakten. 

En stark, 
centraliserad makt. 
Staten är den 
viktigaste enheten. 
Kollektivistiska 
traditioner 

Klasser och 
individer 
underordnade 
staten. Individen 
har inget inflytande. 

Syn på invandring Förespråkar 
begränsad 
invandring 

Invandrare 
uppmuntras att 
flytta tillbaka. 
Försvåra 
medborgarskap. 

Egna folkets kultur 
överlägsen andras à 
mindre invandring 

Syn på nationen Nationens 
statsgränser och 
självständighet är 
centralt. 

Nationsgränserna 
samt social 
enhetlighet bland 
befolkningen. 

Expandering av 
nationsgränserna 
och etnisk 
enhetlighet. 

Inställning Skepticism Överlägsen Auktoritär 

 Tabell 3: Analysschema för idealtyper.   
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6. Retorisk analys  
Den retoriska analysen utgår utifrån en anpassad version av Rhenbergs analysmodell.           

Den första delen är på Almedalstalet 2011 och den andra delen behandlar Almedalstalet             

2018. Båda talen hålls av partiledaren Jimmie Åkesson. 

6.1 Retorisk analys 2011 
Kontexten 

Jimmie Åkesson håller 2011 för första gången tal på Almedalen som ett etablerat             

riksdagsparti. Almedalsveckan hålls en gång varje år där alla riksdagspartier får en dag             

var där de hamnar i fokus. Partiledarna och språkrören får hålla ett tal där de får lyfta sin                  

politik och vad respektive parti vill genomföra eller har genomfört det föregående året. 

Talet är ett genus deliberativum tal, det vill säga, ett politiskt tal där Åkesson ska påverka                

åhörarna så att de lägger sin röst på Sverigedemokraterna.  

 

Dispositionen 

Åkesson inleder talet med att hylla de människor som kommit för att lyssna på honom.               

Han lägger upp talet med en tydlig struktur där han i inledningen lyfter dåvarande              

statsminister Fredrik Reinfeldt och knyter an till hans tal som Reinfeldt höll tidigare i              

veckan, men att Åkesson till skillnad från Reinfeld ska istället för att prata om rymden               

prata om Sverige och dess utmaningar som landet står inför. Här ger Åkesson en              

bakgrund till sitt framförande genom att hänvisa till tidigare talaren Reinfeldt samt lägger             

han fram vad han ska behandla övergripande i talet. Talet fortgår och Jimmie lyfter fram               

hur deras intåg i riksdagen skulle få negativa effekter på Sverige men att dessa profetior               

inte har gått i uppfyllelse. Sedan behandlas de sakpolitiska frågor som           

Sverigedemokraterna gick till val på och vad partiet kommer att driva för frågor tills              

nästa val. Talet avslutas med att Åkesson lyfter fram att partiet är här för att stanna och                 

återbygga folkhemmet. Talet i sig håller den modell som framläggs av Rehnbergs modell             

med tydliga avdelningar mellan de olika delarna. Det enda som avviker ifrån modellen             54

är att Åkesson inte går igenom själva dispositionen med åhörarna. 

54 Renberg, Bo.(2007) .s. 26-27 
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Argument 

Vid Almedalstalet som Åkesson håller för första gången 2011 så inleder han talet med att               

berätta för åhörarna hur stolta de ska vara för att Sverigedemokraterna har kommit in i               

riksdagen och att det är deras förtjänst och han hälsar alla välkomna samt tackar dem för                

att de tagit sig tiden att komma dit.Åkesson börjar med att hylla åhörarna som lyssnar på                

talet men även väljarna för att lyfta fram att det är dem som kollektiv som gjort det                 

möjligt för Åkesson att stå på scenen i Almedalen. Här använder sig Åkesson av Ethos               

som retoriskt verktyg i sitt tal. Han skapar en positiv relation till åhörarna, han              

respekterar och bekräftar dem. Men han skapar samtidigt en vi-känsla över åhörarna och             

sin egna väljarbas. Att ge åhörarna beröm öppnar upp för de argument som kommer              

senare under talet. De som lyssnar blir på detta vis deltagande under själva talet och               

känner sig sedda.  55

 

Även Åkessons klädval bringar Ethos, genom att vara välklädd skapar detta ett förtroende             

omedvetet hos åhörarna. Åkesson bär en full kostym vilket skapar en känsla av tilltro hos               

väljarna då kostym ofta är förknippad med formella händelser, detta skapar en seriös             

underton i talet. Genom sin klädsel påverkar man människors undermedvetna hur man            

uppfattar personen och vad den den har att säga.   56

 

Vidare bygger Åkesson upp sitt tal med hjälp av pathos och logos argument som flätas               

ihop för att öka trovärdigheten i själva argumentationen men även för att binda upp sina               

sakliga argument på faktiska händelser samt känslor.. Åkesson använder sig flitigt av            

pathos i sin argumentation, han härleder mycket till hur de olika politiska partierna har              

behandlat dem, hur medier och “proffstyckare” hängt ut dem som “dumma i huvudet”. På              

detta vis skapar han ett vi och dem känsla, vi som röstar och värnar om Sverige och de                  

andra som inte gör det. Detta anses av Regnberg som att fiska i grumliga vatten, genom                

att ställa en grupp av människor mot varandra. Detta skapar en kollektivistisk känsla men              

det delar även upp människor i olika grupper vilket inte kan vara etiskt försvarbart.  57

 

55 Ibid. s. 23 
56 Ibid. s. 26-27 
57Ibid. s. 27 
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Åkesson går sedan igenom de realpolitiska förslag som riksdagen har behandlat samt hur             

Alliansregeringen har misslyckats med förbättringen av sjukförsäkringen samt ville inte          

förhandla med någon om denna. Åkesson förklar hur Sverigedemokraterna och          

oppositionen lyckades få igenom ett annat förslag än vad riksdagen ville. Genom att             

använda regeringspartierna och sätter dem i förhållande till sig själva använder sig            

Åkesson av både pathos och logos argumentation. Han anspelar då på människors känslor             

genom att sjukförsäkringen är något som berör människors känslor då det handlar om             

människor som mår dåligt, sedan använder Åkesson även sig av logos argument för att  

belysa att regeringen inte har gjort något åt detta, här blir det lätt att kontrollera det                 

Åkesson säger är sant, vilket då innebär att det är ett logosargument.  

 

Den känslomässiga pathosargumentationen fortsätter genom hela talet och används ofta          

när Åkesson ska beskriva hur oppositionspartierna eller regeringen har gjort något som            

Sverigedemokraterna inte ställer sig bakom. Det blir tydligt att Åkesson ofta påbörjar sin             

argumentation med logos argument genom att lägga fram fakta, för att sedan gå över till               

pathosargumenten. Att fläta samman både typerna av argument till ett gör att det politiska              

budskapet som framförs har en mycket större slagkraft. 

 

“...som du berättade för oss i måndags, bevakar den ekonomiska utvecklingen i            

Burundi och Swaziland är nog bra, men glöm inte bort vad som händer på din               

egen bakgård, där du har ansvaret. En bakgård där 10 procent av landets             

kvinnor inte vågar gå ut ensamma på kvällstid och som faktiskt har fler anmälda              

våldtäkter än både Burundi och Swaziland...”.  58

 

Ett annat exempel på när Åkesson använder sig av logos argument är när han ska förklara                

varför Sverigedemokraterna har röstat igenom flera stora skattesänkning som regeringen          

Rainfeldt gjorde under sin mandatperiod. Åkesson belyser då att man till skillnad från de              

andra oppositionspartierna grundar sina beslut i vad olika politiska utredningar säger           

istället utifrån vara principfast emot. Åkesson lägger sedan fram olika logos argument            

som stödjer och ökar trovärdigheten, några av dessa argument är att det ska löna sig att                

58 Sverigedemokraterna. (2011). [SD-TV] Jimmie Åkessons Almedalstal 2011 (Live). [online]. 
https://www.youtube.com/watch?v=KI5B7Oai47w&fbclid=IwAR1pOFPWUnbMed-JyvWSUz532Bn
Pw9c3rW0iMxgngJlGAlXuPdi4msTTteU. [Hämtad: 2019-05-09] 
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jobba och att det minskar arbetslösheten i landet. Här blir det lätt för människor att               

kontrollera de fakta som Åkesson lägger fram som argument till varför man röstade för              

de skattesänkningarna som regeringen ville driva igenom. Genom att kunna kontrollera           

vad Åkesson säger ökar även trovärdigheten i hans argument. 

 

Åkesson anspelar också på deras vågmästarroll i riksdagen i talet 2011. Argumentationen            

gällande höger och vänsterskalan blir tydlig i den debatten om vad man ska placera              

Sverigedemokraterna på den traditionella skalan. Åkesson påstår då att         

Sverigedemokraterna står utanför denna traditionella skala utan istället fattar sina beslut           

utifrån ideologisk grund samt vad som är bra för svenskarna. I citatet nedan använder sig               

Åkesson av logos argumentation i form av att påvisa att de inte tillhör den traditionella               

politiska höger vänster skalan. Genom att belysa att Sverigedemokraterna röstar enbart           

för förslag som presenteras till riksdagen oberoende vem som lägger fram dem, så länge              

det går i den politiska riktning som Sverigedemokraterna vill att utvecklingen går emot. 

 

“Tack vare denna ickedogmatiska grundinställning har vi kunnat utnyttja vår          

vågmästarställning till att tillsamman med vänsteroppositionen slå mot        

regeringens lönedumpningspolitik och försämringar i trygghetssystemen. Och till        

att tillsammans med högerregeringen slå vakt om bland annat vårdnadsbidraget          

och det fria vårdvalet.”  59

 

Åkesson avslutar sitt tal med att återigen anknyta till ethos argumentationen, han talar till              

århöranar och säger att Sverigedemokraterna är här för stanna kvar i riksdagen. Han             

skapar en lagkänsla genom att ge dem beröm och bekräftelse i form av att tacka dem för                 

att de lyssnat på honom. Åkesson avslutar på så sätt talet och lämnar åhörarna med en                

känsla av tillhörighet. 

 

 

Talarstilar 

Stilnivå är som tidigare nämnt ett politiskt tal där Åkesson talar till åhörarna för att få                

dem övertygade att rösta på Sverigedemokraterna. Genom att förstå talet och Åkesson i             

59 Ibid. 
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den kontext talet hålls i skapar det en förståelse för hur Åkesson vill bli uppfattad, sedan                

är det självklart att alla individer utifrån deras politiska tillhörighet tolkar och förstår             

Åkesson annorlunda. 

 

När det gäller Åkessons stilfigurer blandar han högstilen och mellanstilen. Åkesson           

lägger fram argument och kritiserar oppositionen samt regeringen håller han en högtidlig            

ton och predikar för varför man har röstat som man har gjort i riksdagen. Genom denna                

predikan till sina väljare samt övriga åhörare skapas det en stämning över publiken där              

folk ropar och hejar på Åkesson när han framför sina budskap.  

 

“Till Gustav Fridolin och Åsa Romson vill jag säga följande: Vi tänker inte ge er               

en millimeter gratis i fajten om att bli det tredje alternativet i svensk politik. Vi               

tänker utmana er på varje punkt och vi tänker tydligt visa för väljarna vilket              

Sverige vi riskerar att få med Miljöpartiet som stödparti åt Fredrik Reinfeldt.”            

Jimmie Åkesson Almedalen 2011.  60

 

Genom att Åkesson använder sig av dessa stilfigurer så upplevs talet både som             

högtidligt men även formellt avslappnat. I citatet ovan visar det på hur Åkesson             

använder sig av högstilen och känslan blir att han mässar inför åhörarna.  

6.2 Retorisk analys 2018 

Kontexten 
Talet hålls på almedalsscenen och det är ett år kvar tills riksdagsvalet 2019. Talet som               

Åkesson håller är genus delibrativums tal, det vill säga att talet hålls för att påverka               

opinionen så att människor ska rösta på Sverigedemokraterna men även för att påverka             

människors inställning till partipolitiska förslag som Åkesson lägger fram.  

 
 
 
Dispositionen 
Åkesson inleder talet med att prata om fotbolls vm och förlusten men säger att han               

fortfarande är stolt över hur det har gått för Sverige. Talets disposition följer Rehnbergs              

60 Ibid. 
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fem olika kategoriseringar över hur ett tal är strukturerat, dock med en avsaknad av              

genomgång av själva dispositionen. Åkesson börjar som sagt med en inledning om            

fotbolls-VM och går sedan raskt in på de mer sakpolitiska frågorna.  

Talet är ett politiskt tal som hålls på Almedalen, detta är något som Åkesson inte behöver                

nämna något åt då han är förknippad med Sverigedemokraterna och platsen är Almedalen             

under almedalsveckan som är vida känt som allmänheten i Sverige 

Efter detta kommer nästa ansats där Åkesson presenterar tesen för talet. I talet går det att                

finna två olika teser i, den minskade tryggheten bland befolkningen och den allt mer              

växande problematik välfärden står inför. När Åkesson skiftar mellan dessa två teser            

använder han sig av ett avbrott genom att bringa åhörarnas uppmärksamhet av att tala              

direkt till dem genom tilltal “ Sverigevänner, almedalsbesökare”.Avslutningsvis återger         

Åkesson i stora drag vad talet har handlat för åhörarna och repeterar teserna för dem.               

Slutligen uppmanar och påminner Åkesson lyssnarna att rösta på Sverigedemokraterna i           

det kommande riksdagsvalet.  

 
Argument 
Åkesson börjar sitt almedalstal 2018 om att prata om Sveriges förslut i fotbolls-VM. Han              

lyfter fram hur han har fått frågan om han skrivit flera tal beroende på utkomsten av                

fotbollen. Åkesson lyfter även fram hur stolta han och folket är och borde vara över hur                

långt Sverige tog sig.  

 

Efter att behandlat fotbollen går Åkesson raskt över till att prata om publiciteten             

Sverigedemokraterna har fått medialt under Almedalen och lyfter fram hur alla andra            

pratar människor samt partier pratar om Sverigedemokraterna hela tiden ändå. Detta           

påvisar hur Åkesson försöker härleda talet till att Sverigedemokraterna alltid är en            

pågående diskussion både i det mediala landskapet men även florerar i den offentliga             

debatten samt samhällsdebatten. Genom att lyfta fram Sverigedemokraterna som en hett           

diskussionsämne vill Åkesson visa på deras relevans och betydelse för samhällsklimatet.  

Åkesson väljer att lyfta fram regeringen och hur dem har raserat folkhemmet och att nu               

ska Sverigedemokraterna återuppbygga folkhemmet. Efter detta kommer det första ethos          

argumentet fram, han tilltalar åhörarna som Sverigevänner, vilket implicerar på att de            

som tycker om Sverige men även sina väljare. Genom detta skapar Åkesson en positiv              
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relation och bekräftade av åhörarna som lyssnar på honom, det blir en känsla av              

lagsammanhörighet. Detta öppnar då upp publiken som blir mer mottaglig för de            

argument som senare kommer under själva talet. I talet påminns detta vid flertalet gånger,              

varje gång Åkesson ska behandla ett nytt ämne säger han “Sverigevänner,           

Almedalsbesökare..” Detta är då en retorisk strategi, genom att upprepa och påminna om             

gemenskapen dem delar skapas en grupptillhörighet och den förstärks genom upprepning.          

 61

Logos och pathos argumenten går som tidigare tal hand i hand. Åkesson lyfter dock fram               

pathos argumentationen tydligare och kopplar på flera olika pathos argument på ett logos             

argument. Exempelvis lyfter Åkesson fram otryggheten som ett växande problem som           

har förnimmas av både sittande regering och tidigare regeringar. Han lyfter då fram hur              

rädslan för inbrott har ökat, att kvinnor är rädda att de ska våldtas när de går ut på kvällen                   

och kvinnor i utanförskapsområden kedjas fast om de bryter mot den hederskultur som             

råder. Åkesson använder sig av ethos argumentation genom rädsla och för att            

människorna som lyssnar ska kunna identifiera sig med otryggheten, därefter presenterar           

Åkesson realpolitiska förslag som skulle kunna hjälpa till med att öka tryggheten, ett             

sådant exempel är avdrag för installation av hemlarm.  

 

På ett målande vis förklarar Åkessons hans egna rädsla för att hans eget barn inte ska få                 

ett bra skolgång, att han själv kommer få en dålig sjukvård och att pensionärerna kommer               

få en lika dålig äldrevård.  

 

“Det som skrämmer mig är att bli allvarligt sjuk och inte få den vård jag behöver i                 

tid.Att människor faktisk , i Sverige 2018, dör i väntan på den vård de behöver. Det                

är att mina föräldrar, som har arbetat och slitit i hela sina liv, ska bli gamla och i                  

behov av omsorg. Jag är allvarligt rädd för hur det kommer att se ut.”  62

 

Genom att koppla människors olika rädslor och känslor till konkreta händelser som ett bli              

sjuk och inte få den vård som de behöver använder sig Åkesson av pathos för att                

61 Renberg, Bo.(2007) .s. 27 
62 Expressen TV. (2018). Jimmy Åkesson talade under sverigedemokraternas dag i Almedalen. 
[online]. 
https://www.youtube.com/watch?v=JoXC77365tg&fbclid=IwAR3iRakVkiOc-wlmiRHX8ION0kx3fq
RZMGLqjZ3Byd-jSI7_lPcSstcv6TA. [Hämtad: 2019-05-09]  
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skrämma upp publiken. Denna rädsla att bli sjuk och inte få vård är något som blivit                

rapporterat i media och är väl känt för befolkningen. Det sker därför en sammanflätning              

mellan logos och pathos argumenten. Logos argumenten blir då att Åkesson belyser            

rädslan samt problemet, genom att sedan komma med konkreta förslag för att åtgärda             

denna rädsla och problem genom realpolitiska förslag som blir logos argumentationen           

stärks både logos och pathos argumenten av varandra.   63

 

Genom att binda samman argumenten ökar trovärdigheten i själva argumentationen,          

känslor är svåra att ifrågasätta då det är subjektivt för varje individ. Varje människa har               

någon gång i sitt liv känt hopp eller rädsla och kan således relatera till den beskrivning                

som Åkesson ger. Han öppnar då upp för mottagligheten av de realpolitiska förslag för att               

minska exempelvis otryggheten i samhället. 

 

Klädseln Åkesson har valt för dagen är också mer formell men han klär ner kavajen med                

ett par chinos vilket skulle kunna tolkas som att klädseln blir mer “ledig”. Detta sänder då                

två budskap, han är formell men även nedklädd för att vara mer som åhörarna, en               

vardaglig person istället för en topp politiker. Detta bidrar till att Åkesson uppfattas som              

mer alldaglig, en man av folket, och inte tillhör det politiska etablissemanget. Eftersom             

Åkesson inte förknippas med etablissemanget kommer åhörarna påverkas undermedvetet,         

han uppfattas då vara en del av det vanliga folket istället för den politiska eliten. Detta                

gör han för att stärka ethos argumentationen.  64

 

Talarstilar 

När talet inleds håller Åkesson en ganska avslappnad mellanstil, språket är vårdat och det              

förekommer inte något ovårdat språk. Det förekommer skämt och Åkessons kroppsspråk           

tyder på att han är avslappnad. När talet påbörjas fortsätter Åkesson med mellanstilen och              

att sedan när argument och teserna presenteras skifta över till högstilen. Genom att             

Åkesson använder sig av högstilen stora delar av talet liknar det ett mässande för de               

människor som lyssnar på hans tal. 

 

63 Renberg, Bo.(2007).s. 29-30 
64 Renberg, Bo.(2007) .s. 26-27 
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“Nationalism är – för mig, för oss Sverigevänner – någonting vackert. 

Någonting vackert som bygger samhörighet, gemenskap. 

Nationalism bygger folkhemmet.”  65

 

Ovanstående citat är för att påvisa högstilen som Åkesson använder sig av i talet, men               

Åkesson använder sig även av stilfigurer. Det blir lätt för åhörarna att identifiera sig med               

Åkesson och Sverigedemokraterna genom att Åkesson talar direkt till åhörarna genom att            

han kallar åhörarna för sverigevänner. Åkesson använder sig även här av troper,            

begreppet nationalism ändrar här betydelse med att Åkesson laddar ordet med ett annan             

innebör. Här syftar Åkesson på att begreppet nationalism är det som bygger folkhemmet,             

samhörighet samt gemenskap. Det som lyser med sin frånvaro i detta talet är lågstilen,              

Åkesson använder sig av ett mycket vårdat språk och håller god ton genom hela              

anförandet. Lågstilens avsaknad går att förklara genom att Åkesson representerar ett parti            

och vill således utstråla seriositet till åhörarna. Om Åkesson använde sig av lågstilen             

skulle således han och partiet uppfattas som ett mindre seriöst parti, detta skulle kunna              

skrämma bort potentiella väljare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 Expressen TV. (2018). [online].  
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7 Idéanalys 
Detta kapitlet lämnar det retoriska spektrumet och fokuserar istället på innehållet i            

Jimmie Åkessons tal vid Almedalen i form av ett ideologiskt perspektiv. Genom            

idéanalys och idealtypsanalys som verktyg presenteras först respektive analys för talet           

2011 för att i nästa skede redogöra samma analys för talet 2018.  

 

I tabell 1 finns det en grundläggande nivå samt en operativ nivå som särskiljs för att                

skilja på det abstrakta och konkreta innehållet i en analyserad text. Med tanke på att den                

analyserade texten från Jimmie Åkesson är ett talmanus som riktar sig till en lyssnande              

publik gör att utsagorna drar sig åt en mer operativ nivå än djupare filosofiska              

antaganden. Med detta sagt är VBF analysen uppdelad i både grundläggande- och            

operativ nivå. I kommande stycken förklaras i stora drag vilka utsagor som identifieras i              

talets respektive nivåer, till varje utsaga konstrueras en mer åskådlig tabell för att             

sammanfatta innehållet ur ett VBF-perspektiv.  

 

Alla ideologiska teorier har vissa idealtyper som strävas efter, likt regler eller            

extremtillstånd för respektive ideologi. Under idealtypsanalysen kommer det ske en          

jämförelse mellan de identifierade ideologiska närmanden som yttrar sig i det givna talet             

och de konstruerade idealtyperna i schemat för idealtypsanalys (se tabell 2) för att             

analysera vilken eller vilka ideologiska grunder talet vilar på. Människosyn, synen på            

relationen mellan stat/samhälle och individ, synen på invandring, synen på nationen och            

inställning är de egenskaperna som studeras i schemat för idealtyperna för varje            

förekommande ideologi. Dessa kommer att analyseras systematiskt där talet noggrant          66

undersöks från varje enskild egenskap för att säkerställa så god analys som möjligt och              

att inga ideologiska aspekter går under radarn. 

66 se tabell 2 
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7.1 VBF analys av talet från 2011 

7.1.1 Grundläggande nivå 

Inga direkta filosofiska uttalanden görs av Jimmie Åkesson under talet, det innebär inte             

att talet saknar filosofiska grundvärderingar då dessa existerar antingen indirekt eller           

ligger nerbäddade i operativa utsagor, det vill säga sakpolitiska frågor. De identifierade            

grundläggande nivåerna är frihet, homogen kultur, trygghet och gemensamma         

värderingar.  

 

När Åkesson talar om frihet används argumentet för att främja valfriheten inom vårdvalet             

såsom att individen inte till fullo kan bestämma över sina egna liv. Temat frihet är en stor                 

och viktig del av talet då majoriteten av hans tid uppe på scenen i Almedalen handlar om                 

just det. Här är det ytterst tydligt vad Åkessons värderingar är gällande frågan, individens              

frihet och valfrihet är av hög prioritet och staten ska inte bestämma och detaljstyra över               

våra liv som samhällsmedborgare.  

 

Åkessons vision om ett gemensamt hem, folkhemmet, läggs det stor vikt vid i talet. Som               

avslutande del där det talas om gemenskap och samhörighet är vad som krävs i dessa               

tider, tillsammans med att det är genom en stark gemensam identitet som vi håller ihop               

samhället och i detta samhället styrker vikten av att vi alla identifierar oss med varandra.               

Lägger vi ihop dessa aspekter får vi fram gemensamma värderingar som ett värde (V) att               

grunda sina utsagor på. Denna värdering existerar i ett flertal av Åkessons uttalanden då              

den kan härledas till så mycket mer än bara folkhemmet. Invandring, trygghet och             

kriminalpolitiken kan även den kopplas och återföras till just gemensamma värderingar           

beroende på hur man väljer att hantera problemet i fråga. Men vad gäller folkhemmet så               

anser Åkesson att det skulle även vara lösningen på en splittrad nation (B), om              

befolkningen har samma gemensamma värderingar så är vi starka tillsammans.          

Folkhemmets fullständiga uppgift är att ena nationen som då blir föreskriften (F) i             

utsagan, alltså vad partiet och Åkesson vill åstadkomma med folkhemmet.  
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Invandringspolitiken, partiets hjärtefråga, får inte det rampljuset som man som lyssnare           

antar. Varför det skulle kunna vara så presenteras i ett senare kapitel. Det Åkesson säger               

om invandringen och politiken som hör till är endast att han kritiserar regeringen över hur               

den politiken ser ut idag. Utan några längre uttalanden angående ämnet finner vi             

svårigheter att identifiera grundläggande nivåer vad gäller frågan. Här passar, som           

tidigare nämnt, gemensamma värderingar som ett grundvärde men eftersom det till           

största del handlar om att minska invandringen utan uttalanden till varför kan värdet vara              

allt från samhälleliga till ekonomiska värderingar. I detta fallet väljer vi att gå via              

gemensamma värderingar där värdet som eftersträvas snarare är en homogen kultur. När            

dörrarna nu öppnades för en homogen kultur och att vi antar att utsagorna kring              

invandring grundar sig i detta måste det grävas djupare i värdet (V) för att finna passande                

beskrivningar (B) och föreskrifter (F). I “tabell 4: sammanställning av grundläggande           

nivåer” presenteras passande egenskaper som spekulerats fram då talet inte avslöjar de            

bakomliggande värdet i sakfrågan. 

 

Trygghetsaspekten är något som Åkesson kopplar till ett flertal olika teman, tryggheten            

sägs vara kopplat till frihet, hårdare straff skapar trygghet, hårdare gränser ger mer             

trygghet. Det grundläggande värdet (V) inom ämnet trygghet är därför ‘ett tryggt            

samhälle’ där det senare starkt indikerar, genom kriminalpolitiken, att frihet och trygghet            

korrelerar (B). Konkreta förslag (som presenteras under operativa nivåer) är svårt att hitta             

då Åkesson för det mesta talar i generella termer där vikten av att det krävs ett nytt tänk                  

inom rättssystemet (F) är det mest tydliga budskapet som förmedlas. Då trygghet kan i              

texten härledas till de andra identifierade värdena gemensamma värderingar, individuell          

autonomi och till och med homogen kultur antyder Åkesson kan ha ett orsakssamband             

med befolkningens trygghet. Eftersom han talar så pass ofta om landets trygghet anses             

ämnet kunna bära upp ett eget värde (V). 
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Värden (V) Beskrivningar (B) Föreskrifter (F) 

a) Individuell autonomi 
b) homogen kultur 
c) ett tryggt samhälle 
d) gemensamma 
värderingar 

a) Frihet skapar utveckling 
b) en homogen kultur är bra för 
medborgarna 
c) trygghet skapar frihet 
d) splittrad nation 

a) Främja individens 
frihet 
b) främja en homogen 
kultur 
c) skärpa rättssystemet 
d) ena nationen 

Tabell 4: Sammanställning av grundläggande nivåer. 

7.1.2 Operativ nivå  

I temat individens frihet värnar Åkesson om det fria vårdvalet och för att citera “Frihet är                

viktigt, avgörande och nödvändigt för att bygga ett gott samhälle”. I detta exempel finns              67

en tydlig grundvärdering i form av ‘individuell autonomi’. Denna typ av värdering            

bygger snarare på anklagande beskrivningar där regering och partier beskylls för att            

inskränka den individuella friheten snarare än vad Sverigedemokraterna ska göra för att            

öka och bevara individens frihet. Ett exempel på en sådan situation är att Jimmie anklagar               

miljöpartiet för att gå in och detaljstyra vanliga familjer genom att säga ut hur de ska leva                 

sina liv och forma sina barn. Det ges ingen konkret beskrivning för hur Jimmie och               

Sverigedemokraterna vill göra i frågan angående till exempel genusteorier i skolan eller            

just det fria vårdvalet mer än att de bara inte väljer att gå den vägen som exempelvis                 

miljöpartiet gör i frågan.  

 

Elefanten i rummet när diskursen handlar om Sverigedemokraterna är         

invandringspolitiken och vad partiet försöker få att gå hand i hand - kriminalpolitiken.             

Dessa två är än idag några av deras största kärnfrågor. För att börja med              68

invandringspolitiken så lyfts den tydliga tesen att en minskad invandring skulle vara bra             

för Sverige, men inte här finner vi några tydliga argument där Åkesson lyfter sin egna               

politik, han förlitar sig fortfarande på de andra partiernas missöden, misslyckanden och            

egna anekdoter för att styrka det han säger. Det tas upp förvånansvärt lite angående              

invandringspolitik, det som framgår är skepticismen och kritiken som riktas till           

67 Sverigedemokraterna. (2011). [online] 
68 SD. (2019). Sverigedemokratisk politik. Tillglänglig: https://sd.se/vad-vi-vill/ [Hämtad: 
2019-04-25] 
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regeringen annars inte heller några konkreta förslag eller idéer hur partiet skulle gå till              

väga för att handskas med problemet. 

 

“Vi ska vara partiet för lag och ordning!” så lyder Jimmie Åkessons väl valda ord om sin                 

vision för Sverigedemokraterna. Det är den avslutande meningen efter framförandet          

angående partiets hållning kring kriminalpolitiken. Denna del av innehåller mer substans           

och byggda resonemang där han har en tydlig idé om vad som måste hända då första                

delen av talet lade fokus på att prata om Gustav Fridolin och Åsa Romsons Miljöpartiet               

men framförallt om Fredrik Reinfeldts Moderaterna och vad dessa partiet gör fel. Här             

existerar inga direkta föreskrifter (F) eller beskrivningar (B). För att prata om            

kriminalpolitik så kopplar Åkesson trygghet med frihet och säger “Frihet förutsätter           

trygghet”. Här finns det tydliga anknytningar till hans värden om individens frihet som             69

att det krävs en balans mellan frihet och trygghet, brister trygghet begränsar därmed             

frihetens värde. Vi bortser från frihetsaspekten inom detta temat och fokuserar på den             

kriminalpolitiska utsagorna som görs för att det är där Åkessons ideologiska rötter lyser             

igenom. Frihet är snarare en biprodukt av den operativa (sakpolitiska) agendan. 

 

En tydlig vision som Jimmie delger är just hans bild av att återskapa det svenska               

folkhemmet. Genom bland annat ovanstående exempel och införandet av dessa skulle           

Sverige närma sig det folkhemmet som landet en gång var. Under denna avslutande del              

av talet lyfter han de mest centrala problem Sveriges institutioner handskas med; allt från              

äldreomsorgens brist på mat och plats, sjukvårdens långa köer och den växande psykiska             

ohälsan, arbetsmarknadens ökande arbetslöshet och det basala trygghetsproblemet. Det         

finns en tydlig föreskrift (F) inom detta segmentet, just att bygga upp Folkhemmet.             

Beskrivningar (B) till att göra detta föreligger inte i hans tal, inga konkreta exempel på               

vad som måste åstadkommas för att nå detta mål. Endast genom att punkta upp              

problemen i samhället försöker Jimmie Åkesson då att erbjuda en lösning. Värdet (V) kan              

härmed antingen härledas till att samhörighet bland folket gör Sverige ett tryggt hem eller              

helt enkelt ett samlat värde av alla de ovan nämnda värdena då talet, som sagt, avslutades                

med att hänvisa till Folkhemmet som en lösning på allt. 

 

69 Sverigedemokraterna. (2011). [online] 
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Dessa operativa identifierade värden (V), beskrivningar (B) och föreskrifter (F)          

presenteras nedan tillsammans med den sammanställda konstruerade tabellen        

“Fullständigt VBF analysschema för Jimmie Åkessons Almedalstal 2011” där den          

tidigare nämnda grundläggande nivån också ingår. 

 

  Värden (V) Beskrivningar (B) Föreskrifter (F) 

Grundläggan
de nivå 

a) Individuell 
autonomi 
b) homogen kultur 
 
c) ett tryggt 
samhälle 
d) gemensamma 
värderingar 

a) Individen ska fritt få 
utforma dess liv 
b) en homogen kultur är 
bra för medborgarna 
c) människor ska känna 
sig trygga 
d) splittrad nation 

a) Stärk individens 
frihet 
b) främja en 
homogen kultur 
c) skärpa 
rättssystemet 
d) en enad nation 

Operativ nivå a) Ökad valfrihet i 
vården 
b) Minskad 
invandring 
c) Ökad trygghet 
för samhällets 
medborgare 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Ökad 
gemenskap bland 
befolkningen 

a) Statens detaljstyrning 
av familjer inskränker på 
människans frihet 
b) Sverige har Europas 
mest extrema 
invandringspolitik 
c) brottslingar får 
straffrabatter 
c) finns ingen 
gränsskyddspersonal 
c) Sverige har bland de 
länder med flest anmälda 
våldtäkter i världen 
c) grova brott kan 
preskriberas 
d) i folkhemmet finns en 
stark nationell 
gemenskap 

a) Öka det fria 
vårdvalet 
b) Minska 
invandringen till 
landet 
c) Återskapa 
tryggheten! 
c) Nya insatser 
inom 
kriminalpolitiken 
 
 
 
 
 
d) Återupprätta 
folkhemmet! 
  

Tabell 5:. Fullständigt VBF analysschema för Jimmie Åkessons Almedalstal 2011.  70

 

 

70 eget konstruerat analysschema inspirerat av Lindbergs analysmetod för kvalitativ idéanalys. 
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7.2 Idealtypsanalys av talet 2011 

Människosyn 

Av talet att döma, hur ser egentligen Jimmie Åkesson (Sverigedemokraterna) på andra            

människor? Talet har till en mycket stor del fokus på trygghet och säkerhet och ger               

härmed Fredrik Reinfeldt kritik för hur han målar upp Europa som en skön värld där man                

inte behöver besväras av gränsskyddspersonal. Denna typ av verksamhet är ett måste            

enligt Åkesson vars syfte han påpekar är att undersöka om resenärerna har ärliga och              

hedersvärda syften med sin resa. Men att detta ska krävas att genomföra på alla              

människor på resande fot i Europa tyder på en avsaknad av tillit till människor, att hon                

alltid kommer med onda avsikter. Här finns en tydlig distinktion till det konservativa             

synsättet på människan där det antas att hon är ond till sin grund. Det finns ingen antydan                 

i Åkessons tal där han pratar om hierarkier eller ojämlikhet bland människor. Däremot             

går det att argumentera för att hans val att inte benämna ojämlikhet visar på en typ av                 

acceptans av en naturlig ojämlikhet och närmar sig därmed den nationalistiska           

människosynen.  

 

Syn på relationen mellan stat/samhälle och individ 

Här är en konservativ idealtyp om en stark rättsstat är mycket närvarande i Åkessons tal.               

Hans utlägg om att att det behövs ett nytt tänk inom kriminalpolitiken, att återskapa              

tryggheten genom skärpta straff och att öka polisens befogenheter samt att det ges kritik              

till Moderaternas politik in att just minska polisens befogenheter och minska           

fängelsestraffen pekar på ett tydligt konservativt synsätt vad gäller just denna           

egenskapen. En stark rättsstat som har kontroll på befolkningen är av stor prioritet. Detta              

pekar även till viss del även mot en stark centraliserad makt, som nationalismen             

förespråkar, då det är statens ansvar att ta skydda sina medborgare.  

 

En annan aspekt som indikerar mot en lutning åt det nationalistiska synsättet är vikten              

som ideologin lägger på vi.et. I slutskedet av Åkessons hänvisar han ofta till             

Folkhemmet, gemenskap, gemensam nationell identitet, samhörighet på nationell grund.         

Släng ihop alla dessa ord och vad får vi då? Kollektivistiska traditioner. Inte lika tydligt               
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som de konservativa aspekterna med mellan raderna så tittar nationalistiska sidor fram.            

Därmed kan det konstateras att både en konservativ och nationalistisk grund synliggörs i             

talet. 

 

Syn på invandring 

Åkessons tal från 2011 innehåller lite angående flykting- och invandringspolitik. Tillfället           

där han direkt talar om partiets åsikter kring invandring är när regeringens egna politik              

kring ämnet kritiseras “Endast på två områden har man nått breda uppgörelser över             

blockgränserna. Det har gällt dels svenskt deltagande i anfallskrig, dels att göra Europas             

mest extrema invandringspolitik ytterligare lite extrem”. I början av talet förtydligade           71

även Åkesson att de inte var emot, snarare positiva, till arbetskraftsinvandring av            

människor med “unik kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar”. Dessa två utsagor          

visar en negativ syn på invandring där invandringspolitiken i första skedet totalsågas            

medans i den sistnämnda tydliggör att invandring i sig, speciellt i form som             

arbetskraftsinvandring, är inte problemet - det är regeringens politik som brister. 

 

Genom dessa uttalanden kan det konstateras genom en härledning till idealtyperna att            

talet passar inte in i varken fascism eller nationalism utan stämmer fastmer överens med              

konservatismens idealtyp kring synen på invandring där det som förespråkas är en            

begränsad invandring. 

 

Syn på nationen 

De tre granskade ideologierna har en snarlik syn på nationens roll i samhället, en stark               

självständig stat är av stor prioritet för konservatismen, nationalismen samt fascismen. Av            

de skillnader som dessa konstruerade idealtyperna framhäver fanns det markanta          

distinktioner som även någorlunda kunde identifieras i talet. Med den omtalade           

gränsskyddspersonalen visar Åkesson att statsgränser är av stor vikt för partiet, även hans             

distansering av EU direktiv tyder på en misstro eller skepsis mot EU som överstatlig              

organisation pekar mot att självständighet hos nationen kommer först. Denna tydligt           

konservativa ställning kompletteras med en sund nationalistisk hållning där det värnas om            

71 Sverigedemokraterna. (2011). [online] 
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samhörighet och en gemensam identitet. Den sociala enhetligheten bland befolkningen är           

av stor vikt, av talet att döma, där benämningen fosterlandskärleken är av betydelse.  

 

Vad gäller fascismen är den svår att jämställa med vad gäller Jimmie Åkessons syn på               

nationen. Nationen är den viktigaste enheten för fascismen, vilket det även är för             

konservatismen och nationalismen men statsapparaten har en helt annan funktion inom en            

fascistisk stat. Då talet inte förespråkar någon form av expansion av det svenska riket              

eller sätter den “svenska” kulturen på en pedistal finns det därför inga aspekter inom just               

denna specifika egenskaper som pekar mot att talet på något sätt skulle urholkas som              

fascistiskt.  

 

Utan några närmanden mot den fascistiska ideologin gällande Åkessons syn på nationen            

och där vikt lades vid statsgränser, nationens självständighet samt befolkningens sociala           

enhetlighet kan det konstateras att i egenskapen som nation att talet höll en konservativ              

och en aning nationalistisk anda utan några som helst fascistiska inslag. 

 

Inställning 

Denna egenskapen baseras på den allmänna inställningen talaren har i sitt framförande            

kopplat till idealtyperna om inställning. Talets genomgående hållning är att kritisera           

antingen regeringen eller oppositionen, allt från den tidigare nämnda kritiken mot           

Reinfeldts europeiska utopi och flörtar med Miljöpartiet till regeringens         

invandringspolitik och att dagens socialdemokrater borde lära sig av Per-Albin Hansson.           

Ett ständigt hugg mot etablissemanget är vad som står på Åkessons agenda. Men inte på               

något sätt överlägsen, han anser sig inte vara bättre än alla andra, han lyfter inte sig själv                 

till skyarna. Auktoritär är inte heller rätt ord för att sammanfatta det 55 minuter långa               

talet, det görs inga anspråk på envåldsmakt eller vad som kan liknas vid diktatoriskt              

ledarskap. Vad som kan antydas mot en något auktoritär vinkling är Åkessons            

ståndpunkter till rättsstaten där hårdare straff för brottslingar och mer befogenheter och            

makt till polisen utlovas, dock ett långsökt anklagande. 

 

Vad kan då sägas om Jimmie Åkessons allmänna inställning i talet? Med hans kritiska              

hållning till det politiska läget och etablissemang visar det på en tydlig positionering till              
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konservatismens grundläggande skepticism. Vad jag tidigare nämnde om den auktoritära          

hållningen som Åkesson antyds att besitta i vissa delar av talet är snarare baserat på               

åsikter som många partier kan hålla med om, hårdare straff inom vissa områden. Gör              

detta att alla partier som har liknande åsikter automatiskt transformeras till auktoritära            

maktutövare? Så är klart inte fallet. Inte heller visar åsikterna om ett tydligare             

rättsväsende att talet skulle vara i fascistisk anda, som idealtyperna isåfall pekar mot. Det              

råder inga tvivel om att talets inställning är till stor majoritet konservativ. 

 

GRÖN: Talet stämmer överens. 

GUL: Talet stämmer delvis överens. 

INGEN IFYLLNAD: Stämmer inte alls. 

  Konservatism Nationalism Fascism 

Människosyn Utgår att människan 
är ond. Stor vikt vid 
hierarkier. 

Naturlig ojämlikhet. 
”landsmännen först”. 

Elitism. 

Syn på 
relationen 
mellan 
stat/samhälle 
och individ 

Rättsstaten är av stor 
prioritet. 
Kontrollerar 
befolkningen genom 
statsmakten. 

En stark, centraliserad 
makt. Staten är den 
viktigaste enheten. 
Kollektivistiska 
traditioner 

Klasser och 
individer 
underordnade 
staten. Individen har 
inget inflytande. 

Syn på 
invandring 

Förespråkar 
begränsad 
invandring 

Invandrare uppmuntras 
att flytta tillbaka. 
Försvåra 
medborgarskap. 

Egna folkets kultur 
överlägsen andras à 
mindre invandring 

Syn på 
nationen 

Nationens 
statsgränser och 
självständighet är 
centralt. 

Nationsgränserna samt 
social enhetlighet bland 
befolkningen. 

Expandering av 
nationsgränserna 
och etnisk 
enhetlighet. 

Inställning Skepticism Överlägsen Auktoritär 

Tabell 6: Idealtypsanalys för talet 2011. 
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7.3 VBF analys av talet från 2018 

7.3.1 Grundläggande nivå 

Trygghet är ett väl återkommande tema och kan därför anses ligga till grund som det               

politiska värdet (V) i Åkessons tal från 2018. Under nästan alla delar av talet finns det                

minst en mening där brottslighet, otrygghet, bostadsbrist eller en välfärd på knä omnämns             

och Sverige verkar ha blivit mindre socialt tryggt att leva i. I nästa avsnitt presenteras den                

enda operativa föreskriften som talet tar upp, av den anledningen bygger värdet trygghet             

vidare på samma premiss om frihet vars beskrivning (B) då handlar om ökad övervakning              

och att detta leder till att människor kan i trygghet veta att de är säkra i sina hem, utan                   

risk för att bli utsatta för hemskheter som inbrott. Andemeningen med denna utsagan             

handlar därav om att göra individens trygghetskänsla starkare (F), detta då genom ökad             

övervakning. 

 

Till att börja med så målas det upp en negativ bild av invandring när det talas om                 

invandringspolitiken då asyl- och massinvandringen anklagas att ha kostat på tok för            

mycket på bekostnad av välfärdens andra aspekter som vård, utbildning och säkerhet.            

Något anmärkningsvärt är det grundläggande värdet bakom utsagorna om en minskad           

invandring. Det handlar inte om att vara emot mångkulturalism genom att främja den             

inhemsk kultur före en annan, det handlar inte heller om någon fientlighet till invandrare.              

Det verkliga motivet och värdet (V) bakom talets utlåtande gällande invandringspolitiska           

frågor framgår att vara endast samhällsekonomiska där det poängteras att pengar till den             

“inhemska” välfärden inte räcker till och att den bör prioriteras i första hand. Det går att                

argumentera för att det finns ytterligare ett motiv bakom yttrandet, ett undangömt            

främlingsfientligt värde vilket kritiker till partiet skulle föreslå. Detta bestrider vi då            

Åkesson i sitt tal även säger att Sverige alltid kommer att ha invandring och att               

Sverigedemokraterna också vill ha invandring, endast att de vill sänka invandringen till            

en “hanterbar” nivå. Ordet hanterbart är ett ganska subjektivt påstående men det visar en              

poäng till värdet (V) bakom yttrandet om att invandringen bör minskas med            

samhällsekonomiska bakomliggande skäl. En enkel beskrivning (B) går att urskilja från           
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det som tidigare sades om att andra välfärdsaspekter få lida på grund av asyl- och               

massinvandringen vilket mynnar ut i en föreskrift (F) som säger att invandringspolitiken            

måste skärpas för att få kontroll på välfärdens prioriteringar. 

 

Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti vilket Jimmie Åkesson även pratar om i            

sitt tal, inte om partiet i sig utan istället om nationalism överlag, vad nationalism innebär               

och nationalismen idag. Här presenteras gemenskap som en byggsten i allt som har med              

nationalism att göra, genom gemenskap och att arbete tillsammans kan folkhemmet           

återupprättas med ett klart mål, att ena nationen. Detta kommer att bli föreskriften (F) till               

hela utsagan om nationalism. Att genom gemenskap och tillhörighet till en nation kan             

driva utvecklingen av samhället framåt. Värdet (V) av denna utsagan borde därför röra             

sig kring ämnen som främjar ett kollektiv eller förenar människor på något sätt. När              

människor har gemensamma värderingar kan det hädanefter skapa en enad nationen som            

Åkesson och Sverigedemokraterna drömmer om. Av den anledningen är egenskapen          

gemensamma värderingar klassad som ett värde (V). Med hjälp av beskrivningen           

besvaras frågan varför en viss föreskrift ska appliceras eller utföras. Här motiveras denna             

föreskriften med att nationalism och samhörighet & gemenskap har en stark kausalitet            

och bygger på varandra för att kunna existera där beskrivningen (B) i detta fallet blir               

“nationalism bygger samhörighet och gemenskap”. 

 

 

Värden (V) Beskrivningar (B) Föreskrifter (F) 

a) Trygghet 
 
b) Kvalitativ välfärd 
 
c) gemensamma 
värderingar 

a) övervakning medför en 
känsla av trygghet 
b) massinvandringen försämrar 
resterande av välfärden 
c) nationalism bygger 
samhörighet och gemenskap 

a) stärk individens 
trygghetskänsla 
b) skärp 
invandringspolitiken 
c) Ena nationen! 

Tabell 7: VBF 2018 Grundläggande nivå. 
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7.3.2 Operativ nivå 
Talet i sig innehåller ytterst lite direkta operativa politiska föreskrifter i form av             

handlingar som Åkesson uttryckligen vill göra. Samma visa gäller i talet från 2018, att              

det ligger fokus i vad andra partier gör fel och härifrån kan dessa utsagor då tolkas som                 

motsatser till vad Åkesson (partiet) faktiskt vill genomföra. För att återgå till den enda              

direkta föreskriften (F) så säger Åkesson “Därför vill vi utöka rotavdraget så att den              

även omfattar nyinstallationer av hemlarm”. Har detta uttalande något av signifikans?           72

Taget ur kontexten ser det inte ut att vara av någon tyngd, men i kontexten talas det om                  

trygghet och att otryggheten i landet är stor. Från detta skapas operativa beskrivningar             

(B) i form av exempelvis att hemlarm ökar tryggheten i hemmet som i sin tur återförs till                 

värden (V) vars fokus är att tryggheten hos befolkningen måste öka. Tolkningsbara            

ansatser som går att koppla till trygghet är även när den sittande regeringen anklagas för               

att inte ta krafttag mot brottsligheten och på allvar trycka tillbaka den. Varför trygghet              

ligger som ett tydligt värde (V) trots att det finns endast finns en, inte speciellt slagkraftig                

föreskrift om rotavdrag (F), är att talet spenderar mycket tid till att prata kring vad               

Åkesson anses vara ett problem om trygghet i landet. Detta görs inte genom föreskrifter              

där vad som uppmanas att göras genom politiska beslut utan istället om personliga             

känslor och om en existerande allmän otrygghet bland landets befolkning.  

 

Ett antal olika indirekta föreskrifter förs fram där Stefan Löfven beskylls att i en              

högkonjunktur där vi borde haft möjlighet att utveckla välfärden genom: “att kapa            

vårdköerna, att lyfta de fattigaste seniorerna ur fattigdom, att förbättra skolresultaten, att            

ta krafttag mot brottsligheten, att bekämpa segregationen, bekämpa framväxten av          

parallella samhällen”. Efter detta tilläggs att rödgröna påstår att pengar som skulle gått             73

till allt det ovanstående istället spenderades på asylinvandring och att det går inte att tala               

om frågor som exempelvis vårdköer, arbetslöshet, bostadsbrist eller skolresultat utan att           

prata om massinvandringen.  

 

72 Expressen TV. (2018). [online] 
73 Ibid. 
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Det som sägs är att Sverige hade varit mycket bättre ställt i ett flertal olika aspekter inom                 

välfärden om det inte hade spenderats så pass mycket pengar på invandring och istället              

fick alla andra sidor av välfärden lida. Välfärdens upplevda sjunkande kvalité beskylls            

med andra ord i dålig ekonomi samt budgetbesparingar på grund av massinvandringen.            

“Sverige har alltid haft invandring, och Sverige kommer alltid att ha invandring.” säger             

Jimmie Åkesson och tillägger: “Men det ska vara en invandring som vi kan hantera, som               

tillför vårt samhälle något positivt”. Här blir både Åkessons och partiets ställning till             74

invandring glasklar, kritisk men inte anti i frågan. En tydlig föreskrift (F) som uppmanar              

att invandringen bör minska till en hanterbar nivå. Som bygger på de tidigare nämnda              

beskrivningarna (B) om vad Sverige kunde ha gjort under högkonjunkturen men istället            

la pengarna på en dyr och kostsam invandringspolitik. Värdet (V) i det här fallet härleds               

inte till invandring eller mångkultur, istället ligger fokuset på dagens välfärd och dess             

brister. 

 

Åkesson talar inledningsvis om nationalism och drar paralleller till fotbolls-VM samt           

tillhörigheten och gemenskapen som den för med sig för att senare avsluta det avsnittet              

med att nationalism är vad som ligger till grund för folkhemmet. Bland talets sista rader               

knyter Åkesson ihop den nationalistiska säcken där han hänvisar till att detta valet (2018)              

är en folkomröstning om folkhemmets vara eller inte vara och att Sverigedemokraterna            

tänker vinna den omröstningen. Det värdeladdade ordet nationalism går inte att försumma            

i konstruktionen av VBF analysen, speciellt när det befinner sig inom ramarna för ett              

politiskt tal. Nationalism kan betyda mycket olika saker beroende på vilket värde som             

pratas om, i detta fallet så ligger fokuset på gemenskap och tillhörighet vilket också blir               

värdet (V) i frågan. Åkesson är rätt på i frågan och går snabbt framåt till påståendet att                 

“nationalism bygger folkhemmet” som också identifieras som fallets beskrivning (B).          

Med både värdet och beskrivningar bestämt är det tydligt vad som är föreskriften (F), att               

bygga upp folkhemmet än en gång är precis vad Åkesson vill med partiet. 

 

 

 

74 Expressen TV. (2011). [online] 
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  Värden (V) Beskrivningar (B) Föreskrifter (F) 

Grundläggand
e nivå 

a) Trygghet 
  
 
b) Hållbar välfärd 
 
 
c) gemensamma 
värderingar 

a) övervakning 
medför en känsla av 
trygghet 
b) massinvandringen 
försämrar resterande 
av välfärden 
c) nationalism bygger 
samhörighet och 
gemenskap 

a) stärk individens 
trygghetskänsla 
 
b) skärp 
invandringspolitiken 
 
c) Ena nationen 

Operativ nivå a) Ökad tryggheten 
hos befolkningen 
 
b) Höj kvalitén i 
välfärden 
 
 
c) Öka tillhörigheten 
och gemenskapen hos 
befolkningen 

a) hemlarm ökar 
tryggheten i hemmet 
 
b) Invandringen 
kostar alldeles för 
mycket 
 
c) nationalism bygger 
folkhemmet 

a) utöka rotavdraget 
för hemlarm 
 
b) behåll men minska 
invandringen till 
landet! 
 
c) Återupprätta 
folkhemmet! 

Tabell 8: Fullständigt VBF analysschema för Jimmie Åkessons Almedalstal 2018. 

7.4 Idealtypsanalys av talet från 2018 

Människosyn 

I detta aningen kortare talet av Åkesson är det svårare att identifiera respektive idealtyper              

för var egenskap. Än en gång talas det om trygghet, snarare otrygghet. Han talar om att                

otryggheten i Sverige är utpräglad, att oron för inbrott i hemmet ökar. Det som målas upp                

är en brist på tillit till sina medmänniskor och befolkningen överlag, genom detta säger              

Åkesson att de (partiet) vill utöka rotavdraget så att alla har råd att installera ett hemlarm.                

Denna verklighet om misstro till människorna runt omkring oss som talas om stämmer             

överens med den konservativa människosynen som utgår från att människan i sig är ond. 

 

Även om Åkesson refererar till nationalismen i talet från 2018, och att vårt land är byggt                

på nationalismen och propagerar för ideologin som något bra så är det svårt att hitta att                
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talet har en grundläggande nationalistisk människosyn som grundar sig i ojämlikhet.           

Precis som under förra talet kan begreppets frånvaro komma att styrka ojämlikhetens            

acceptans. Då den tesen känns något långsökt anser vi att den enda människosyn som              

yttrar sig i och emellan talets rader är den konservativa. Vad som går att se åt en                 

nationalistisk ideologisk lutning är att Åkesson vill stärka välfärden i landet genom att ta              

pengar från- och begränsa invandringen. Detta går att se som att Jimmie sätter             

“landsmännen först”, att landets invånare ska prioriteras i första hand. 

 

Syn på relationen mellan stat/samhälle och individ 

Tryggheten var, som tidigare nämnt, ett stort samtalsämne även under detta talet.            

Brottsligheten ökar och brottsutvecklingen fortsätter att stiga är något som tydligt och            

ofta poängteras, detta tillsammans med att Åkesson uppmanar att staten måste ta mer             

ansvar och att det ligger i dess händer att “vinna” över brottsligheten antyder till ett               

förstärkande av rättsstaten och uppmanar staten att ta sitt ansvar och återta kontrollen.             

Konservatismens närvaro går ej att ifrågasätta i denna frågan då uttalandet i princip             

rimmar med ideologins idealtyp inom den specifika egenskapen. Att staten ska ta mer             

ansvar stämmer också in på visionen att skapa en starkare centraliserad makt som har mer               

att säga till om. Nationalistiska inslag förekommer i frågan, dock inte genomgående som             

de konservativa aspekterna. Ett exempel är kollektivistiska traditioner, där Åkesson          

tilltalar lyssnare som “Sverigevänner”, “medborgare”, “svenska folket” skapar en form av           

kollektivistisk tanke mellan lyssnaren och talaren. Order kollektivt dyker upp enfaldiga           

gånger och Åkesson talar mycket om gemenskap även här. Traditioner är inget som             

direkt yttras men det går inte förneka att det talas om någon form av kollektivistisk anda                

av tradition och gemenskap. 

 

Syn på invandring 

Jimmie Åkessons invandringspolitiska åsikter yttrar sig märkbart genom att påstå att det            

inte går att prata om välfärden utan att koppla problem och brister till massinvandringen.              

Hans poäng är att regeringen hade kunnat lägga pengar på vården, skolan, pensionärerna,             

och så vidare men att dessa pengar istället gick till asylinvandringen vilket medförde att              

den svenska välfärden fick lida på grund av invandringen. Med andra ord beskyller             

Jimmie Åkesson Stefan Löfven för att ha skapat enorma problem i välfärdssystemet            
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genom att spendera stora skattepengar på asylinvandringen istället för att ta hand om             

befolkningen i nöd. Åkesson förtydligar ordagrant “Bara för att man är kritisk till             

massinvandringen och den förda invandringspolitiken så betyder inte det att man vänder            

sig emot alla människor som har sin bakgrund i ett annat land”. Med detta tydliggör               75

han även att “[...] Sverige alltid kommer att ha invandring” men tillägger sin idealbild:              

“[...] invandring som vi kan hantera, som tillför vårt samhälle något positivt”. Det är              76

mer än tydligt att Åkesson är kritisk till invandringen, men inte mer. Det sker ingen               

retorik där invandrare uppmanas att flytta tillbaka eller att de inte är välkomna. Av den               

simpla anledningen placeras återigen Åkessons tal i det konservativa blocket även i            

frågan om invandring. För att hamna på en mer nationalistisk nivå angående            

invandringspolitiken hade Jimmie varit tvungen att använda sig av en mer aggresiv            

retorik att till exempel “utvisa brottslingar som inte är medborgare” och andra typer av              

exempel som syftar på att invandrare uppmanas att flytta tillbaka. Det manifesteras inte             

heller någon form av överlägsenhet vad gäller den svenska kulturen och värderingar,            

detta gör att eventuella fascistiska närmanden inte existerar. Enligt talet från 2018 Jimmie             

Åkesson förblir alltså konservativ i frågan om invandring. 

 

Syn på nationen 

Sverigedemokraterna är kända för att vara kritiska till EU samarbetet och det uppenbarar             

sig distinkt. Endast några rader angående EU och dess arbete ges plats för under              

Åkessons tal, men under denna mening lyckas han i tydlighetens namn klargöra sina             

åsikter kring Europeiska Unionen: “Framför allt är jag rädd för svenska politiker som             

bryr sig mer om EU-elitens storslagna visioner om ännu ett tusenårigt europeiskt            

imperium än om Sverige, om den svenska välfärden och om tryggheten för svenska             

medborgare”. Meningen är mer än bara kritiskt, det är snarare anti-EU. Vilket            77

handgripligt besvarar att överstatlighet är inget för Åkesson, det vill säga nationens            

självständighet är central.  

 

75 Expressen TV. (2018). [online] 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
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Identifieringen av idealtyper för av nationalistiska inslag finns det gott om, dock inget             

som antyder om behovet att värna om landets gränser, däremot angående vad vi kallar              

“social enhetlighet bland befolkningen”. “[...] vårt land är byggt på nationalism.” säger            

Jimmie Åkesson när han förklarar vikten av att känna tillhörighet och drar exempel till              

fotbolls-VM. Att spelarna spelar för oss, för sitt land, för sin nation och att “vi sluter                

kollektivt upp bakom dem. Vi tillhör samma gemenskap”. Detta är vad Åkesson menar att              

nationalism är, och av att döma från de konstruerade idealtyperna uppfylls kriterierna om             

enhetlighet hos befolkningen. Visionen om folkhemmet yttrar sig ett flertal gånger under            

talet, att nationalism bygger folkhemmet är något som Åkesson noga poängterar samt att             

ideologin bygger samhörighet och gemenskap. Slutligen tilltalar han publiken för          

“Sverigevänner”. Vilket symboliserar en form av enhetlighet kring nationen. 

 

Inställning 

Den allmänna inställningen Åkessons tal från 2018 har en blandning mellan främst            

skepticism och en aning överlägsenhet. Till att börja med så anklagar han Jan Björklund              

att ha fel gällande nationalismens innebörd då Åkesson pedagogiskt genom metaforer           

förklarar ideologins betydelse. Utan att döma vem som har rätt eller fel så kan Åkessons               

attityd till det hela verka något överlägsen då han måste “läxa upp” Björklund. På samma               

sätt anklagar Jimmie Åkesson alla partiledare som inte tillhör det konservativa blocket            

(Moderaterna och Kristdemokraterna) att vara verklighetsfrånvända människor som styr         

landet mot katastrof. På samma sätt här antar Åkesson att sin verklighet är den rätta och                

att alla andra har fel, en tydlig överlägsen inställning. Den skeptiska inställningen            

uttrycks i form av kritik till regeringens hanterande av välfärden och hur stora             

skattepengar har fått läggas på asylinvandringen. Även vad partiet tycker angående           

EU-frågan passar bra in på konservatismens skeptiska inställning. 

 

Den auktoritära inställning kan tyckas att uppenbara sig i sitt aggressiva anklande mot             

andra partiledare men så är inte fallet. Detta genom ett förtydliggörande där han markerar              

avstånd från nazismen, kallar dem “ett gäng fega töntar” och nazismen för “en             

antidemokratisk, socialistisk, rasistisk, imperialistisk, internationalistisk våldsideologi      

som saknar existensberättigande i ett demokratiskt samhälle.” Ett annat stycke som           

distanserar Åkesson ytterligare ifrån auktoritäritet lyder “Är det så att man använder våld             
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som metod för att uppnå sina politiska mål - då har man ingen plats i demokratin. Då ska                  

man sitta i fängelse!”. Av den anledningen får talet en konservativ stämpel genom sin              78

skepticism till andra partiers politik men även den något överlägsna inställning som yttrar             

sig då Åkesson endast accepterar sin verklighet som den enda rätta. 

 

 

 

GRÖN: Talet stämmer överens. 

GUL: Talet stämmer delvis överens. 

INGEN IFYLLNAD: Stämmer inte alls. 

  Konservatism Nationalism Fascism 

Människosyn Utgår att människan 
är ond. Stor vikt vid 
hierarkier. 

Naturlig ojämlikhet. 
”landsmännen först”. 

Elitism. 

Syn på 
relationen 
mellan 
stat/samhälle 
och individ 

Rättsstaten är av stor 
prioritet. 
Kontrollerar 
befolkningen genom 
statsmakten. 

En stark, centraliserad 
makt. Staten är den 
viktigaste enheten. 
Kollektivistiska 
traditioner 

Klasser och 
individer 
underordnade 
staten. Individen har 
inget inflytande. 

Syn på 
invandring 

Förespråkar 
begränsad 
invandring 

Invandrare uppmuntras 
att flytta tillbaka. 
Försvåra 
medborgarskap. 

Egna folkets kultur 
överlägsen andras à 
mindre invandring 

Syn på 
nationen 

Nationens 
statsgränser och 
självständighet är 
centralt. 

Nationsgränserna samt 
social enhetlighet bland 
befolkningen. 

Expandering av 
nationsgränserna 
och etnisk 
enhetlighet. 

Inställning Skepticism Överlägsen Auktoritär 

Tabell 9: Idealtypsanalys för talet 2018. 

 

78 Expressen TV. (2018). [online] 
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8 Komparativt resultat 
Både i ett retoriskt och ett idé- samt ideologiskt perspektiv finns det skillnader i Jimmie               

Åkessons politiska tal vid Almedalen 2011 och 2018, vissa tydligare än andra. Nedan             

kommer skillnaderna att redogöras var perspektiv för sig för att tydliggöra likhet eller             

olikheten i talens natur. 

8.1 Retoriska förändringar 
Åkessons olika tal vid Almedalen vid 2011 och 2018 skiljer sig på vissa delar men på                

andra delar är det relativt snarlikt. Vid 2011 är det första gången som Åkesson håller tal                

på Almedalsscenen som etablerad partiledare för ett av riksdagspartierna i Sverige. Vid            

2018 har Åkesson varit på Almedalsscenen som talare sju gånger. Det går inte att              

förnimma den bekvämlighet som uppstår hos en person när man gjort något flera gånger              

respektive när man gör det första gången, detta är viktigt att ha i beaktning.  

Dispositionerna av talen är väldigt snarlika mellan de två olika åren, detta går enkelt att               

förklara genom att Åkesson förhåller sig till de olika retoriska principer som finns när tal               

ska konstrueras. Det vore märkvärdigt om talen inte höll samma dispositionella ordning,            

då tal konstrueras utifrån retoriska strategier och i detta fallet är båda de analyserade talen               

politiska framföranden. 

 

2011 handlar Åkessons tal mycket om hur Sverigedemokraterna nu är ett etablerat parti             

och kommer att fortsätta vara en kraft att räkna med i Sverige, detta är även det                

övergripande teman i talet. Det finns ett tydligt “vi och dem” budskap där vi:et är väljarna                

som röstade på Sverigedemokraterna under valet 2010, medan dem:et här blir istället de             

väljare som inte valde att lägga sin röst på Sverigedemokraterna. 2018 finner vi istället              

två andra övergripande teman i talet men framhåller fortfarande vi och dem på ett              

märkbart sätt. Vi:et och dem:et förändrats, här är vi:et istället sverigevännerna. Denna            

beskrivning av vi:et är mer diffus än 2011. Talet 2011 är det väljarna som röstade på                

Sverigedemokraterna som är vi:et och medan i 2018 är det väljarna men även             

“sverigevännerna”, detta kan då vara alla människor som vill Sverige väl. Det som dock              

är tydligt är att dem:et har skiftat betydelse mellan de två olika talen. Dem:et har i 2018                 
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istället skiftat från dem som inte röstade på Sverigedemokraterna istället blivit de            

ideologiska motståndare till Sverigedemokraterna. De ideologiska motståndare är främst         

Socialisterna men även till viss del liberaler. Det som gör att liberalerna inte framhävs på               

samma vis är att Åkesson både ger ris och ros till regeringen. Till skillnad från               

socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet där Åkesson endast kritiserar deras         

förslag. I talet 2018 har detta förändrats, då är både liberaler och socialister             

huvudmotståndare till Sverigedemokraterna utifrån ideologisk syn och värderingar enligt         

Åkesson. 

 

Åkesson lyfter på ett tydligare sätt fram sina egna rädslor och orosområden inom             

välfärden som håller på att växa fram. Vilket han inte gör i talet 2011, där pratar Åkesson                 

istället om andras rädslor och problem. Ethos argumentationen i de båda talen skiljer sig              

åt, i talet 2011 använder sig Åkesson några fåtalet gånger av ethos argument medan i               

2018 använder sig Åkesson mer av dem och hela tiden påminner åhörarna om den              

grupptillhörighet de befinner sig i, detta sker främst genom upprepningar av ordet            

“Sverigevänner”. Logos och pathos argumentationen förhåller sig lika i respektive tal,           

Åkesson flätar samman både dessa två argumentationstekniker. Antingen kommer logos          

argumentet före pathos eller vice versa. Genom att fläta ihop dessa två olika             

argumentationstekniker skapar det en tyngd hos argumenten Åkesson lägger fram.  

 

Klädvalet skiljer sig även i dem båda talen. I talet 2011 har Åkesson full kostym medan i                 

talet 2018 har Åkesson klätt ner kostymen med ett par chinos, detta kan ses som               

irrelevant men det har stor betydelse för hur Åkessons budskap tas emot. Genom             

klädvalet kan människors uppfattning om talaren och dess innehåll påverkas. Åkesson           

uppfattas 2011 som formell och högtidlig när man står på scenen i Almedalen och              

argumenterar medan 2018 är det mindre formellt och avslappnat. Talarstilen i de båda             

talen är väldigt lika, det pendlar mellan högstilen där det blir ett mässande för åhörarna               

och mellanstilen där det är mer avslappnat och informativt. Det som går att notera är att i                 

2018 är mellan stilen mer framträdande än högstilen, detta beror främst på klädseln som              

tidigare nämnt, då detta påverkar Åkessons utstrålning från scenen. Medan i 2011 har             

Åkesson som sagt full kostym vilket då anbringar mer av en högtidlig känsla.  
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 TEMAN ALMEDALEN 2011 ALMEDALEN 2018 

Ethos, Pathos, Logos Pathos och Logos argumenten 
är framträdande och 
sammanflätade. Ethos 
argumenten används i mindre 
utsträckning. 

Ethos argumenten används 
flitigt, Pathos och Logos 
argumenten flätas samman. 

Klädval och utstrålning Formellt klädd, utstrålar 
proportionalitet, Full kostym. 
Högstilen framträder mer. 

Avslappnade kläder,Kavaj, 
chinos. Utstrålar avslappnad 
attityd. Mellanstilen framträder 
mer. 

Ideologiska motståndare  Socialismen är 
huvudmotståndaren, beskyller 
och ger beröm åt liberaler. 

Liberalismen och socialismen 
är båda huvudmotståndare till 
Sverigedemokraterna 

Vi:et Egna väljarkåren är de som 
enda som bryr sig om Sverige. 

Egna väljarkåren och de som 
värnar om Sverige. 

Dem:et De som inte röstade på 
Sverigedemokraterna. 

Ideologiska motståndare som 
liberaler och socialister. 

Tabell 10: komparativ sammanställning av retorisk analys. 

8.2 Har det idémässiga innehållet förändrats? 

VBF 

Bakomliggande värden i Jimmie Åkessons olika tal har förändrats något från 2011 till             

2018, den stora skillnaden ligger i valet av samtalsämne. Då detta till viss del varierar               

mellan talen ser också VBF analysen något annorlunda ut i de urskiljda värdena. Det              

betyder dock inte att grundidén eller grundvärdet behöver vara olikartade varandra utan            

kan ändå grunda sig i samma vision.  

 

Värden och skillnader på en grundläggande nivå är den aspekten som främst studeras             

samt vad som är av störst intresse, skillnader i beskrivningar och- eller föreskrifter är inte               

av lika hög relevans då föreskrifter handlar mer om sakpolitiska frågor, speciellt under             

den operativa nivån. Föreskrifter och beskrivningar är snarare ett politiskt verktyg för att             

få fram sina idéer om hur samhället bör operera vilket innebär att skillnader under dessa               

62 



aspekter kan därför härledas till det rådande politiska läget för respektive tal. För att i               

första hand poängtera likheterna så är det gemensamma värderingar i form av            

grundläggande värde som genomsyrar talen och gemenskap, tillhörighet, samhörighet är          

ord som mer än ofta förekommer både i 2011 och 2018. Det som skiljer sig åt är vad                  

Åkesson bygger sina utsagor om gemenskap på, då i det tidigare talet läggs mycket fokus               

på folkhemmet medan i senare talet fokuset skiftar till nationalismen och dess betydelse             

för folkhemstanken. Målet med dessa yttranden är dock densamma, att ena nationen            

genom gemenskap och gemensamma värderingar. 

 

I andra hand så har vi politik angående trygghet som är en het punkt under båda årtalen,                 

dock med något annorlunda ingångar på problemen. I talet från 2011 talar Åkesson om              

trygghet i form av frihet, det går inte att vara fri om man inte är trygg samt att det är                    

omöjligt att känna sig trygg om man inte är fri. Man kan helt enkelt inte ha det ena utan                   

det andra. Under 2018 så pratas det mer om trygghet överlag och individens             

trygghetskänsla.  

 

De faktiska skillnaderna i vilka värden som talet innehåller är få, men de finns. Skillnader               

baserar sig inte på att partiet eller Jimmie Åkesson har bytt värderingar och börjat luta               

mer åt höger eller vänster, istället skiljaktigheterna ligger istället på vilka samtalsämnen            

som ligger i fokus. Vad gäller frågan om invandring så framför Åkesson ett tydligt              

budskap om en minskad eller begränsad invandring, dessa utsagor grundar sig i något             

olika motiv. I talet från 2011 pratade han ytterst lite om invandring men det som yttrade                

sig var att Sverige tog emot alldeles för många invandrare. Då det talades mycket om               

folkhemmet och gemensamma värden kopplas därför frågan om invandring till ett           

grundläggande värde om en homogen kultur. 2018 års tal lägger upp frågan något             

annorlunda, en begränsad invandring är på agendan men uttalandet manifesterar sig i en             

förfallande välfärd där massinvandringen målas upp som boven i dramat som kostat allt             

för mycket resurser. Problemet anses därför istället vara ekonomiskt där värdet istället            

ligger på att ta hand om sina medborgare än att bevara en homogen kultur. 

 

En sista aningen tydlig skillnad är diskursen om frihet. Som tidigare sagt så kopplade              

Åkesson trygghet till frihet, men han värnare också väldigt mycket om individens frihet             
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och valfrihet i samhället. Hans uttalande om det fria vårdvalet är ett tydligt exempel på att                

Åkesson vill vara frihetens beskyddare. Tillsammans med att han ofta pratar om frihet för              

individuell autonomi därför till en toppkandidat att vara ett grundläggande värde i talet             

från 2011. Frihetsaspekten är något som Jimmie Åkesson har lämnat bakom sig, det är              

andra frågor som han prioriterar och brinner mer för. 

 

Idealtyper 

Låt oss lägga Tabell 6. Idealtypsanalys för talet 2011 vid sidan av Tabell 9.              

Idealtypsanalys för talet 2018 och titta på dessa ur ett komparativt perspektiv för att              

identifiera skillnader och på vilket sätt talen har förändrats med tiden. De största             

skiljaktigheterna ligger bevisligen inte i de ideologiska ståndpunkterna utan istället på           

innehållet som presenteras. Det råder inga tvivel om att både 2011 och 2018 års tal               

innehåller nationalistiska inslag, dessa dock till olika utsträckning. Exempelvis så yttrar           

sig inte Åkesson någonting angående nationalismen, även om det är just det han antyder              

till i talet från 2011. Medans under 2018 så öppnar Åkesson den nationalistiska dörren              

och pratar om vad ideologin innebär vad gäller just gemenskap och tillhörighet. Då båda              

talen starkt uttrycker sig åt nationalismens ägo så gör det senare talet det mer direkt och                

öppet då det tidigare talet innehåll värnade indirekt om nationalismen. Ytterligare ett            

ämne som skiljer talen åt är angående gränsskyddspersonal. Under 2011 var detta            

tydligen en het debatt för Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson då ämnet togs upp             

ett flertal gånger. Under egenskapen “syn på nationen” i schemat för idealtypsanalys            

identifieras en ringa skillnad i huruvida talen uppfyller idealtyperna för konservatism och            

nationalism, då denna avvikelse är minimal är den bland de mest framstående            

skillnaderna. Detta grundar sig att under 2011 var det fokus i talet på att skydda sina                

landsgränser medans i talet från 2018 finns det endast hintar angående frågan, därav             

skillnaderna mellan till vilken grad de olika åren uppfyller idealtypen för respektive            

ideologi för den angivna egenskapen. Om vi studerar egenskapen “människosyn” så           

observeras det en komparativ skillnad i nationalismens idealtyp. Då denna skillnad endast            

baseras på idealtyp som delvis stämmer överens med talets essens är det problematiskt att              

lägga för stor vikt vid den olikheten. Bristen på distinkta skillnader tvingar oss att titta               

och studera dessa. Skillnaderna här ligger i att talet 2018 stämmer delvis överens med              

“landsmännen först” medans talet 2011 stämmer inte alls in på något av den             
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nationalistiska alternativen. Samma sak gäller under egenskapen inställning där         

nationalismen är aningen mer framhävande från 2018 än i 2011 års tal. Nedanför             

presenteras en sammanställd tabell av talen där respektive tals värderingar (V),           

beskrivningar (B) och föreskrifter (F) härleds till antingen konservatism eller nationalism           

för att på ett enkelt vis påpeka skillnaderna mellan årtalen. Om det till största del är                

konservativt markeras rutan med med K och om det på samma sätt är nationalismen som               

är mest närvarande så markeras rutan med N. 

 
 

 Konservatism (K) Nationalism (N) 

V, B, F V B F V B F 

(2011) Grundläggande nivå  K K N   

(2011) Operativ nivå  K K N   

(2018) Grundläggande nivå  K  N  N 

(2018) Operativ nivå K  K  N  

 Tabell 11: Komparativ sammanställning av idé- och ideologianalys. 
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9 Slutsats 
Studiens övergripande syfte är att undersöka skillnader i Jimmie Åkessons almedalstal           

från 2011 och 2018 både på ett retoriskt och idé-ideologiskt plan. Skillnaderna som             

identifierats presenteras nedan under respektive frågeställning.  

9.1 Har Jimmie Åkessons retorik förändrats mellan årtalen 

2011 och 2018?  

Åkessons retorik har förändrats något mellan de båda talen. Det finns flera skillnader             

mellan de båda talen rent innehållsmässigt och retoriskt. Den största skillnaden är hur             

Åkesson använder sig av “vi och dem” där det 2011 användes vi:et mer för den egna                

väljarbasen och dem:et var de människor som inte röstade på Sverigedemokraterna. 2018            

finns denna tendens kvar dock är nu vi:et de människor som bryr sig om Sverige och                

väljarbasen och dem:et har blivit ideologiska motståndare istället. Klädseln och talarstilen           

har också förändrats något. 2011 bar Åkesson full kostym och var mycket högtidlig och              

det liknande ett mässande för publiken. Medan 2018 bar Åkesson en mindre formell             

klädsel genom att bära chinos och kavaj, detta bidrar till att Åkesson känns mer              

avslappnad och inbjudande. Mellanstilen är mer framträdande under talet 2018. Ethos,           

Pathos och Logos argumentationen har således förändrats relativt lite. Åkesson använder           

sig 2011 mer av Pathos och Logos argument som sammanflätas med varandra för att öka               

trovärdigheten och sannolikheten i sina argument. Sedan förekommer det Ethos          

argument men i relativt liten utsträckning. 2018 använder sig Åkesson fortfarande av            

samma argumentationsstrategi att sammanfläta logos och pathos argument men nu är           

ethos argumentationen mer framträdande och tar en större plats i talet. 

 

9.2 Har Jimmie Åkessons tal vid Almedalen förändrats 

gällande dess politiska idéinnehåll? 

Materialet som analyserats visar på betydligt små skillnader mellan de olika talen, främst             

i politiskt innehåll än i skillnader i grundläggande idéer. Vad gäller Åkessons anknytning             
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till konservatism, nationalism och fascism visar det på ens stark koppling till            

konservatismen men även till nationalismen i vissa frågor. Inga kopplingar kunde dock            

göras till fascismens idealtyper. Talens förbindelse till konservatismen samt         

nationalismen ser nästan identisk ut för respektive tal där skillnaderna endast var            

minimala. En intressant observation som uppenbarat sig är just frånvaron av fascism som             

partiet anklagas för att vara starkt kopplade till, var kommer dessa anklagelser från? Är              

det på grund av deras oförnekligen bruna historia? En fråga värd att studera vidare. 

 

Jimmie Åkessons generella värderingar, som studerats genom en VBF analys, har inte            

heller visat på några större skillnader. De skillnaderna som dock observerats existerar för             

det mesta på grund av en ändring i talens innehåll som självfallet medför att andra               

politiska värden belyses. Att döma från talens innehåll är det besvärligt att hitta skillnader              

i Åkessons värderingar gällande liknande frågor inom båda talen. Den enda frågan som             

togs upp i båda talen men där värdeutsagor kan skilja sig är frågan om invandring där han                 

under 2011 härleds att vilja värna om en homogen kultur medans i 2018 verkar det endast                

vara en fråga om samhällsekonomi och välfärd. Tabell 11 visar huruvida talets            

värderingar, beskrivningar och föreskrifter kopplas till ideologierna konservatism och         

nationalism. Inte heller här är det några större skillnader där talet 2011 lutar åt det               

konservativa medans 2018 slår till viss del mer åt det nationalistiska. Större likheter med              

något marginella skillnader är vad som analyserats. 
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10 Diskussion  
I nedanstående kapitel kommer vi att diskutera olika faktorer som vi tror kan påverkat det               
politiska och retoriska innehållet i de två olika talen.  

10.1 Varför ser skillnaderna ut som det gör? 
Det finns flera olika anledningar till att vårt resultat ser ut som det gör. Det går inte att                  

enkelt förklara med en anledning utan det finns flera faktorer som har påverkat det              

politiska landskapet under dessa sju åren mellan de två olika talen. En av anledningarna              

kan vara det politiska landskapet samt klimatet i debatten har förändrats. Detta kan             

således härledas till den stora invandringen Sverige hade under 2014 och 2015 som             

förändrade synen på hur invandringsfrågan behandlades i den offentliga debatten. Innan           

dessa årtal hade Sverige en liberal invandringspolitik men denna blev allt mer restriktiv             

då situationen blev allt mindre hållbar för Sverige då mottagandet av flyktingar belastade             

den svenska välfärden hårt. Regeringen beslutade sig för att göra en temporär lagstiftning             

som begränsade antalet uppehållstillstånd som Sverige gav och begränsade även rätten till            

anhörighetsinvandring. Denna restriktion gällande invandring till Sverige ligger kvar än          

idag dock har den börjat luckras upp till följd av januari-överenskommelsen mellan            

regeringspartierna Centern och Liberalerna då man vill att familjeåterförening ska vara           

tillåtet. Detta öppnade upp debatten om invandringsfrågan och Sveriges roll under själva            

invandringskrisen som skedde i Europa. Med detta i åtanke går det att förstå att Åkesson               

lyfter invandringsfrågan i talet 2018 på ett tydligare sätt än vad han gör 2011 innan               

invandringskrisen. Under talet 2011 hade inte migrationskrisen skett i Sverige och den            

offentliga debatten om invandringens frågan var inte på agendan för de andra partierna             

vilket således kan ha gjort att Åkesson istället fokuserade på andra saker i talet 2011 även                

om han belyste sitt invandrarkritiska perspektiv.  

 

En annan förklaring som är tänkbar är att den ideologiska debatten och tillhörigheten hos              

de olika politiska partierna har fått en större betydelse, både för partierna men även för               

befolkningen i Sverige. Innan 2011 var det ovanligt att något parti, med undantag för              

Sverigedemokraterna, uttalade sig om vilket ideologisk förankring partiet hade. Detta har           

bidrag till en tydligare polarisering mellan olika partier och vad som skiljer dem åt både               
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sakpolitiskt men även ideologiskt. Denna polarisering mellan olika partier kan också           

bidra till att det blir mer polariserat mellan människor i Sverige. I talet 2011 lyfter               

Åkesson bara fram de egna väljarna som “vi:et” medan i 2018 är det både de egna                

väljarna och andra “Sverigevänner”. Genom att anspela på sverigevänner vill Åkesson           

skapa en annan typ av polarisering, istället för ideologiskt ska den vara kulturell. Det går               

visserligen inte att undgå Åkessons ideologiska motståndare som liberaler samt          

socialister i båda talen. I den ideologiska debatten blir Åkesson och Sverigedemokraterna            

ofta anklagade för att vara fascister men när vi nu genomfört studien kan vi inte se några                 

tendenser till detta varken retoriskt eller idé-ideologiskt. Att använda sig av begrepp som             

människor identifierar som något negativt är ett nyckelstrategi för politiska motståndare           

för att avvärja väljare att rösta på ett specifikt parti, detta berör dock ofta mer               

ytterkantspartierna som Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet. Ofta grundar       

motståndare dessa argument utifrån partiets historia och försöker då skapa en historisk            

tillskrivning av partiet för att skrämma väljare från att rösta på dem. 

 

Idealtyperna som den ideologiska analysen grundar sig i är konstruerade genom en            

tolkning av ett rad olika litterära verk som försöker förklara, både på enkel och något mer                

avancerad nivå, ideologiernas olika värden och grundpelare. Valet av egenskaperna “syn           

på människan”, “synen på invandring” med flera, befinner sig i idealtypsnalaysen för att             

vi anser att just dessa egenskaperna var mest relevanta för studiens syfte. Det går dock               

inte att försumma problematiken i att valet av egenskaper samt litteratur kan komma att              

påverka idealtypernas natur och därmed det slutgiltiga resultatet. Med andra ord är det             

fullt möjligt att andra idealtyper hade producerat ett annat resultat, ett resultat som i              

sådana fall inte hade varit lika tillförlitligt då de nuvarande egenskaperna anser vi som              

sagt vara de mest relevanta för arbetets ändamål. 

 

Närvaron av populism inom politiken är ofrånkomlig och förekommer likaväl från partier            

lagda åt vänsterideologin såsom högern. Detta är ett problem som absolut kan studeras             

men då populism inom Sverigedemokraterna samt andra partier redan har behandlats av            

både tidigare studenter samt forskare anses ämnet redan till viss del vara avhandlat och vi               

väljer därför att inte bemöta temat populism i vår studie. Då ämnet i sig är av hög                 

relevans visar dock tidigare forskning på att en ny studie angående populismens existens             
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hos Sverigedemokraterna eller Jimmie Åkessons verbala framträdanden är inget som          

behöver utgöra en del av denna studie. Vad som är värt att belysa är graden av populism i                  

Åkessons tal, hur detta skulle kunna gå till väga diskuteras i senare kapitel 10.2 (Vidare               

forskning). Det är viktigt att ha i åtanke att alla partier använder sig av någon typ av                 

populism då alla politiker och partiet vänder sig till folket. Vad som är av intresse är                

alltså att identifiera typen av populism som Jimmie Åkesson tillämpar för att nå ut till               

folket. 

10.2 Vidare forskning 

Vidare ser vi även behovet av att göra en fortsättning av studien på det använda               

materialet genom att studera varför skillnaderna på talen ser ut som de gör, eller varför de                

inte skiljer sig. Denna vidare forskning skulle ta sig an ett synkroniskt arbetssätt genom              

studera vad som har skett mellan dem två olika talen, alltså själva förändringsprocessen,             

för att belysa eventuella skillnader och vad som har gjort att retoriken samt idé mässiga               

förändringar inom partiet. Då skulle dessa två uppsatser kunna komplettera varandra för            

att ytterligare stärka validiteten i arbetet.  

 

Sverigedemokraterna och Åkesson blir ofta kallade för populister och detta begrepp är            

något som idag används som ett skällsord för att beskriva den retorik som partier och               

partiledaren använder sig av. Vi ser ett behov av att reda ut vad för typ av populism                 

Sverigedemokraterna använder sig av. Då alla partier använder sig av någon typ av             

populism är det således mer intressant att se vilken typ de använder sig av. Jesper               

Strömbäck som är professor i journalistik och politisk kommunikation har tagit fram en             

modell för att analysera olika politiska partier och hur de använder sig av olika typer av                

populism. Där myntar han tre olika typer av populism, en som vänder sig till folket som                

kallas för tom populism, anti-elitist populism, exkluderande populism, tillsammans skapar          

dessa tre fullständig populism. Dessa former av populism grundar sig i tre element som              79

Strömbäck kallar konstruktionen av “folket”, anti-elitism och exkludering av         

79 Reinemann, Carsten., Aalberg, Toril., Esser, Frank., Strömbäck, Jesper., & de Vreese, Claes. 
H. (2017). Populist political communication: Toward a model of its causes, forms, and effects. In 
T. Aalberg, F. Esser, C. Reinemann, J. Strömbäck, & C. H. de Vreese (utgivare.), Populist 
Political Communication in Europe. (Routledge Research in Communication Studies; upplaga. 1 
New York: Routledge. s. 12-25 
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out-grupper. Att använda sig av Strömbäcks (med flera) modell gällande ett           

undersökande av Sverigedemokraternas samt andra partiers tillhörande till populismen         

hade varit fruktbart för den statsvetenskapliga forskningen gällande politiska partier,          

ideologier och ämnen inom det specifika forskningsskiktet. 

 

Denna genomförda populärvetenskapliga studie av Henrik Höjer konstaterade att ingen          

av Jimmie Åkessons tal från 2011 eller 2018 innehöll några fascistiska närmanden. Ändå             

anklagas partiet ständigt för att vara fascister och det pågår en ständig diskurs huruvida              

de tillhör det fascistiska gardet eller ej. Vår studie utesluter endast almedalstalen från             

2011 & 2018 att ha ideologiska kopplingar till fascism, det utesluter dock inte att partiet i                

sig eller andra framträdanden av Åkesson besitter fascism. Här finns ett ypperligt tillfälle             

att bedriva någon form av innehållsanalys, idéanalys eller liknande av allt från äldre- till              

dagens partiprogram, äldre offentliga framträdanden samt nya. Detta för att komma           

underfund med varför partiet blir kallade fascister, vilka frågor är det som väcker             

tankarna om fascismens italien? Den populärvetenskapliga tidningen Forskning &         

Framsteg publicerade redan 2014 en artikel där forskare inom statsvetenskapliga områden           

blev utfrågade huruvida SD är ett fascistisk parti eller ej, en stor majoritet svarade här att                

de inte tillhörde fascismen. Här finns ändå en till argumentation om de ska klassas inom               80

den fascistiska ideologin eller inte. En studie angående detta hade passat bra, inte minst i               

dagens politiska klimat där glåpord och anklagelser mot alla politiska partier används            

regelbundet. 

 

 

 

 

 
 
 
 

80 Höjer, Henrik. (2014). Fascister eller inte - vad anser forskarna? Forskning & Framsteg. 
Tillgänglig: https://fof.se/tidning/2015/2/artikel/fascister-eller-inte-vad-anser-forskarna [Hämtad: 
15-05-2019] 
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11 Ämnesdidaktisk diskussion 
Nedan diskuteras hur vi som lärare kan förhålla oss till Sverigedemokraterna i skolans             

värld. Vi lyfter även fram hur vi som lärare kan arbeta både individuellt i våra ämnen                

med Sverigedemokraterna men även ämnesöverskridande. Sedan följer ett kapitel om          

vidare forskning där vi belyser områden inom forskningen som skulle kunna vara till             

nytta för oss som blivande lärare och hur man ska handskas med Sverigedemokraterna i              

skolan.  

11.1 Sverigedemokraterna och skolan 
Sverigedemokraterna har varit ett hett ämne i den svenska skoldebatten och hur ska vi              

som lärare förhålla oss till dem. Under 2014 stängdes två lärare av från sin undervisning               

efter att de har uttryck rasistiska åsikter och hade varit med i Sverigedemokraterna             

rapporterade Lärarnas riksförbund skoltidning skolvärlden. I artikeln säger Matz Nilsson          

som är förbundsordförande för Sveriges skolledare att ”Skolverkets skrift Politisk          

information i skolan som slår fast att alla partier ska behandlas lika när det gäller               

möjligheten att besöka en skola eller delta i debatter”. Dock fastslår artikeln att lärarna              81

inte gjort detta på arbetstid utan istället har gjort det utanför skolans verksamhet vilket i               

sig inte då ska påverka anställningen. Frågan är då hur man som lärare ska förhålla sig till                 

Sverigedemokraterna i skolan? 

 

I ämnet samhällskunskap syfte skriver skolverket att “ Eleverna ska ges möjlighet att             

utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det           

vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor”. Med detta i åtanke är det relativt lätt för oss              82

lärare att förhålla oss till Sverigedemokraterna i ämnet samhällskunskap på          

gymnasienivå. Enligt detta ska vi förhålla oss till Sverigedemokraterna på samma vis som             

vi gör till övriga riksdagspartier där man på ett nyanserat vis ger dem kunskaper om               

partiets historia och partiets utveckling fram tills idag. Det går inte att särskilja ett              

81 Kan man vara lärare och Sverigedemokrat? (2014). Skolvärlden. Tillgänglig: 
https://skolvarlden.se/artiklar/kan-man-vara-larare-och-sverigedemokrat [Hämtad: 13-05-2019] 
82 Skolverket. (2018). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011. Tillgänglig: https://www.skolverket.se/getFile?file=2705  
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riksdagsparti ifrån något annat genom att inte bryta ner deras politiska och ideologiska             

grundvärderingar för att låta eleverna själva utforma sina uppfattningar om olika partier.            

Detta går att jobba med kontinuerligt i kursen samhällskunskap. Som samhällslärare ska            

vi jobba med politiska partier, ideologier, samt källkritik. Genom att jobba med dessa tre              

ämnen samtidigt skulle eleverna få ta del av relevanta ämneskunskaper samt kritiskt            

granska partiet genom olika övningar som läraren har tagit fram. Att göra det abstrakta              

konkret för eleverna är viktigt för oss lärare för att relevanta och abstrakta begrepp samt               

fakta ska bli förståeligt så att elever kan använda sig av detta utanför skolan. Genom att                

bjuda in olika partier eller besöka kommunfullmäktige skulle eleverna kunna skapa en            

större förståelse samt kunna bygga sin empiriska erfarenheter gällande politikens olika           

distanser. Detta underlättar sedan för eleverna när vi som lärare ska bygga vidare på deras               

kunskaper och erfarenheter genom att låta eleverna hänga upp dem teoretiska kunskaper            

på tidigare erfarenheter. Det examinerade momentet går att utformas på flera olika vis,             

exempelvis skulle eleverna kunna göra presentationer av olika politiska partier,          

genomföra debatter eller hålla tal utifrån vad de valda partiet tycker i olika politiska              

frågor.  

 

För att underlätta arbetet för eleverna men även för lärarna skulle det vara önskvärt att               

arbeta ämnesöverskridande med politiska ideologier och partier. I historieämnet och          

samhällskunskapen går det att arbeta med flera av kunskapskraven samtidigt i båda            

kurserna. I historieundervisningen lutar syftet åt att ge eleverna den historiska kontexten            

kring ideologier, dess innebörd och betydelse. Här är går det använda sig av ett schema               

för idealtyper anpassat för undervisning på gymnasiet. Fördelen med att använda ett            

sådant schema när man pratar om ideologier är att det blir mer konkret på vad den                

specifika ideologin faktiskt vill åstadkomma, samt den pedagogiska aspekten över det när            

två åtskilda ideologier läggs jämte varandra så synliggörs skillnader och eleverna bör            

med ett genomtänkt schema för idealtyper på de största ideologierna skapa sig en bra              

uppfattning över omvärldens olika världsåskådningar. Att ha koll på politiska ideologier           

ingår även i samhällskunskapen, men bakgrunden till dessa ligger på historians ansvar. 

 

En renodlad VBF analys är inte att rekommendera till elever på gymnasiet, möjligtvis             

tredjeårselever som läser en mer avancerad samhällskurs skulle kunna genomföra en           
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sådan analys, ett ambitiöst och tidskrävande projekt som löper stor risk att ge dålig effekt               

i relation på tiden som krävs. Men att ge elever en uppgift baserad på Lindbergs VBF                

analys som är förenklad och anpassad till målgruppen kan vara ett bra sätt för eleverna att                

lära sig identifiera bakomliggande värden i olika typer av texter. I           

samhällskunskapsundervisningen kan ett VBF inspirerat arbetsområde eller uppgift vara         

på sin plats. Förutsättningarna för att ett sådant arbetsområde ens skulle fungera i en              

gymnasieklass är om eleverna fått tillräckliga förkunskaper om hur värden (V),           

beskrivningar (B) och föreskrifter (F) identifieras samt hur de skiljs åt då det inte alltid är                

självklart om vad som är vad. Summa summarum är det högst problematiskt att sätta in               

sig i en VBF analys, efter ett antal år på lärarutbildningen var det fortfarande en tuff nöt                 

att knäcka. För gymnasieelever bör utmaningen vara något större. För att använda sig av              

denna metod i sin undervisning bör man som lärare jobba med sina elever under en längre                

period så att alla förkunskaper sitter på plats innan man ger sig på utmaningen.  

 

När det kommer till att analysera tal i skolan finner vi att det finns belägg för att jobba                  

ämnesöverskridande. I svenskämnet står det i ämnets syfte att “Undervisningen i ämnet            

svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att                 

läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter”. Detta går att               83

kombinera med samhällskunskapens kunskapskrav att analysera och på ett nyanserat vis           

förklara olika samhällsförhållanden och förstå samhällen utifrån dess kontext. Eleverna          

skulle då kunna börja med att analysera olika politiska tal i svenskan och             

samhällskunskapen genom att läsa och lyssna på olika politiska tal. Därefter påbörja            

utforma egna politiska tal utifrån ett parti och ett givet ämne. Detta är lättare att applicera                

i klassrummet samt att det abstrakta blir mer konkret om elever. Elever som har någon               

typ av neuropsykologisk funktionsnedsättning i form av dyslexi kan då också ta del av              

materialet genom att lyssna på talen samt ligger det på läraren att individanpassa så att               

alla elever utifrån deras förutsättningar kan ta del av materialet. Examinationen på detta             

skulle kunna vara att i svenskan genomföra talet och svenskläraren skulle kunna bedöma             

språket både retoriskt och i texten. Samhällsläraren skulle då kunna se om eleverna har              

förstått de ideologierna som respektive parti grundar sig i. Vidare kan båda ämnen se hur               

83 Skolverket. (2018). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011. Tillgänglig: https://www.skolverket.se/getFile?file=2705  
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eleverna använder sig av de källkritiska aspekterna när de grundar sina tal och argument              

vilket också är en del av både ämnenas syfte.  

 

Det är dock viktigt att inte särskilja Sverigedemokraterna från något annat parti utan att              

som lärare förhåller sig till ett vetenskapligt perspektiv till alla politiska partier. Det är              

också viktigt för oss lärare att dock ha i åtanke när vi diskuterar samt arbetar med                

politiska partier att detta ämne lätt kan skapa konflikter mellan elever. Därför är det              

viktigt att lägga en grund hos sina elever som bottnar i skolans värdegrund där det står att                 

alla elever har rätten till att känna sig trygga och respekterade. Detta arbetet måste vi som                

lärare ständigt arbeta med för att vidhålla samt skapa denna trygghet och respekt i våra               

klassrum.  84

11.2 Vidare ämnesdidaktisk forskning 
Vad gäller forskning angående ämnet finns det en studentuppsats som belyser           

problematiken beträffande Sverigedemokraterna i skolans värld skriven av Henrik Tofft.         

Examensarbetet behandlar hur lärare samt rektorer förhåller sig till          85

Sverigedemokraterna i undervisningen om politik. Genom att intervjua fyra         

samhällslärare och två rektorer vid två olika skolor i Skåne har Tofft kommit fram till att                

hur samhällslärare jobbar är beroende lärarens syn på Sverigedemokraterna i förhållande           

till skolans värdegrund och att det inte fanns ett generellt förhållningssätt. Detta leder             

också till att eleverna får med sig olika kunskaper samt förhållningssätt från läraren.             

Uppsatsen belyser problematiken som kan uppstå när lärare tolkar värdegrunden i skolan            

på olika sätt och att lärare har olika syn på hur man ska behandla Sverigedemokraterna i                

skolan. Examensarbetet skrevs 2012 och sedan dess har det hänt mycket inom svensk             

politik, därför hade varit intressant om det kom en aktuell studie för att se om problemet                

kvarstår och för att skapa en djupare förståelse gällande problematiken Tofft belyser. Det             

vi dock ser behovet av är ett större och mer omfattande fördjupning i forskningsområdet              

hur lärare faktiskt ska arbeta med Sverigedemokraterna samt hur lärare bör förhålla sig.             

84 Arbeta med skolans värdegrund. (2019). Skolverket. Tillgänglig: 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/arbeta-med-s
kolans-vardegrund [Hämtad: 15-05-2019] 
85 Tofft, Henrik. (2012). Sverigedemokraterna – en utmaning för lärare?,  Institutionen för 
pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. Linnéuniversitetet, Tillgänlig:  
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:483153/FULLTEXT01.pdf. [Hämtad: 14-05-2019] 
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Idag finns det material från skolverket hur man ska behandla kontroversiella ämnen i             

skolan dock måste det finnas mer material för att ta fram något mer konkret för lärarna                

även om vi inser att situationen ser olika ut beroende på olika faktorer som existerar i                

klassrummet. Vi ser även behovet av en större kartläggning av hur samhällslärare samt             

andra lärare pratar om Sverigedemokraterna i skolan.  
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