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1. Inledning 
När Socialdemokraternas extrakongress, fredagen den 25 mars 2011, samlas för att välja ny 

partiordförande har partiet föregående år förlorat ett riksdagsval för andra gången i rad, detta efter 

att tidigare ha styrt landet tre mandatperioder i följd. Riksdagsvalet 2010 slutade också i vad som 

historiskt sett var partiets sämsta valresultat sedan 1914. Partiets nyligen avgångna ordförande, 

Mona Sahlin, behöll sin position en kortare tid, endast fyra år, än någon av partiets tidigare 

ordföranden. Landets och medborgarnas förtroende för vad som historiskt sett varit Sveriges 

mäktigaste politiska parti är lägre än någonsin förr och det beslut som fattas den här dagen 

kommer att potentiellt avgöra partiets politiska maktposition för all framtid. 

En dag senare, lördagen den 26 mars 2011, intar Håkan Juholt talarstolen för att för första gången 

tilltala partimedlemmarna, pressen och resten av Sveriges befolkning, som ledare för Sveriges 

alltjämt största, alltjämt kämpande, politiska parti, och en ny tidsålder tar sin början.

Efter att jag för första gången hört Juholts installationstal var det som slog mig allra tydligast att 

Socialdemokraternas senaste partiordförande är en skicklig talare, och framförallt en mycket 

underhållande sådan. Nåja, åtminstone för att vara nyvald partiledare för ett demoraliserat 

politiskt parti. 

Rykten om att lovord skulle ha höljts över talets retoriska finess och underhållande karaktär, från 

såväl socialistiskt som borgerligt håll, och min egen omedelbara uppfattning av det svenska folkets 

spontana gillande för den mustaschprydde socialisten och hans en timme långa framförande ledde 

således till en intressant tanke: Om Juholt har valts till ledare för ett av de två partier vars 

ordföranden har en realistisk möjlighet att bli svensk statsminister i kommande val, kan hans 

synbara popularitet möjligtvis vara sammankopplad till hans användande av humor? Kan hans, i 

min mening, mest framstående retoriska färdighet, redan ha kommit att väga tyngre i 

befolkningens hjärtan än den saklighet och kompetens som (förhoppningsvis) hålls för att vara mer 

attraktiva egenskaper för den viktiga post han kommit att inneha, och den allt viktigare han kan 

tänkas ha om fyra år ? Med detta i åtanke formade sig så grunden för följande uppsats: En retorisk 

analys av Håkan Juholts installationstal, med fokus på talets humoristiska inslag.

3



1.1 Syfte och huvudsakliga frågeställningar

Syftet med detta arbete är sedermera att utifrån en applicering av diverse analytiska verktyg, för 

vilka redogörs nedan, studera ett modernt exempel på politisk retorik: Håkan Juholts 

installationstal. Genom detta hoppas jag på att vidare undersöka sambandet mellan retorik och 

humor. Analysen inriktar sig huvudsakligen på att demonstrera förekomsten och formen av 

argumentation i  politiska tals humoristiska inslag, varför vissa analyser dras ut till extrempunkter 

för att demonstrera potentialen för politisk humor att ha stor inverkan på talets effekt.

  

Utifrån denna undersökning söker jag framförallt svar på följande frågeställningar:

1: Hur kan sådan humorbaserad argumentation se ut?

2: Går Toulminmodellen att applicera på humorbaserad argumentation?

Vidare ber jag den läsare som önskar jämföra analysen med artefakten att lyssna på talet i sin 

helhet (Socialdemokraterna, 2011), snarare än att jämföra med talmanus. De flesta relevanta 

nedslag i talet står inte att återfinna i talets skriftliga form. Talmanus bifogas dock (bilaga 1) av 

överskådlighetsskäl.

Talet står att återfinna i referenslistan.
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2. Bakgrund - Definitioner
2.1 Retorik – en evig definitionsfråga 

För att vidare tydliggöra det tidigare uttryckta syftet, samt kommande analys, vill jag först ägna ett 

stycke åt att vidare specificera vad jag menar med retorik, då någon exakt och allmängiltig 

definition av denna term ännu inte har etablerats. 

Genom åren har ett stort antal definitioner åsyftat att lyfta fram olika aspekter av detta ännu 

mångtydiga begrepp, men det finns ett antal definitioner vars relevans för uppsatsen jag vill gå in i 

något närmare detalj på. 

Aristoteles definierade retoriken som ”Konsten att i varje situation finna de medel som är bäst 

lämpade att övertyga”(Christof Rapp, 2010).  Då min uppsats fokuserar på en argumenterande 

eller övertygande aspekt av humorbegreppet är detta en på många sätt applicerbar definition. Ett 

problem uppstår dock i att definitionen fokuserar på talarens, eller analytikerns, förmåga att 

urskilja just dessa övertygande medel och ignorerar dels talarens förmåga att utnyttja dem (det 

som i partesmodellen kallas för actio) men också ignorerar själva de retoriska effekter som talaren 

själv inte är medveten om. Följaktligen framstår det att för mig, som analytiker av Håkan Juholts 

installationstal så är det denna förmåga som jag använder mig av under arbetet, men inte Juholt 

själv. Ett liknande problem står att finna i den definition som återfinns i titeln till Anders Sigrells 

bok Retorik för lärare: Konsten att välja språk konstruktivt (Sigrell 2008), där ännu en gång talarens 

medvetenhet om effekten av hans språkval, snarare än själva effekten ligger i fokus.

I sin bok The History and Theory of Rhetoric: An Introduction (James A. Herrick, 2005) 

argumenterar James A. Herrick för en liknande definition: ”The systematic study and intentional 

practice of effective symbolic expression”(Herrick, 2005,  s. 7). Till en början kan samma problem 

återfinnas i denna definition, men Herrick undviker det till viss del genom sin specifikation av ordet 

effective som ”achieving the purposes of the symbol user” (Herrick, 2005, sid. 7) eftersom denna 

definition tar bort kravet för talaren att själv förstå effekten eller verkningsmedlen i hans tal. Värt 

att notera är också att Herricks användande av termen symboler är betydligt bredare än termens 

dagliga bruk antyder, då allt från talat språk och kroppsspråk till musik och målningar innefattas i 

begreppet.  I slutändan har jag dock, trots de negativa konnotationerna som ordvalet kan 

förknippas med, beslutat mig för att använda Kurt Johannessons definition1 Konsten att övertyga 

(Johannesson, Retorik: Konsten att övertyga, 2006) för dess generösa appliceringsmöjligheter till 

1 Som går att återfinna redan i titeln till boken.
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såväl ofrivilliga element av talet som improviserade eller planerade. En  vidare avgränsning önskar 

jag dock göra av utrymmesskäl: Jag fokuserar på övertygande genom aktiv handling, det vill säga 

det som utförs (om dock inte nödvändigtvis planeras) samtidigt som det verkar: Kroppsspråk och 

tal. Andra detaljer som klädval, utseende eller ansiktsbehåring (Vilken tycks ha en synnerligen 

nämnvärd effekt i Juholts fall) kommer inte att benämnas annat än om de aktivt anspelas på eller 

bidrar till effekten av andra humoristiska element.  

2.2 Humor – Inte bara skratt

Under julen 2001 började Aladdinasken sända ut en numera välkänd reklam till TV-tittarna i 

Sverige. Reklamfilmen visar upp en familjs julmiddag, under vilken Peter Magnusson, som i rollen 

av dotterns man eller pojkvän tillfrågas om sin familjs jultraditioner. Svärföräldrarna blir snart 

sorgligt medvetna om sitt misstag när Magnusson gladeligen besvarar frågan; högljutt, skrytsamt, 

och med en fullständigt ofelbar detaljrikedom, lyckligt ovetandes om precis hur tråkig och 

överflödigt traditionell hans familjs julfirande faktiskt är. Dessutom tvingas familjen se på hur han 

samtidigt glufsar i sig varenda kvarvarande bit av den åtråvärda chokladasken som vandrar 

omkring, samtidigt som han pratar (Youtube, 2009).

Vi har kanske inte alla förbannats av släktingar eller ingifta som med sin retoriska bångstyrighet 

envisas med att förstöra helgdagar och festligheter, men de flesta har väl någon gång tvingats 

lyssna på ett tal, en föreläsning eller en presentation som har varit oerhört tröttsam för öronen. 

Det faktamässiga innehållet kanske (till skillnad från i Aladdinaskens fall) är intressant, 

men den språkliga paketeringen som informationen levereras i är enformig, fullständigt befriad 

från passion eller kroppsspråk, fylld av klichéer eller kanske bara så tystlåten eller otydlig att man 

tvingas lägga mer tid på att höra vad som sägs än på att ta till sig innehållet.

Talarens användande av humor framstår som en tänkbar lösning på många sådana situationer, och 

däri ligger också vad jag skulle hävda är humorns mest uppenbara, och kanske främsta, funktion 

inom retoriken: Captatio benevolentiae, att göra lyssnarna välvilligt inställda till talaren och 

intresserade av vad denne har att säga (eller åtminstone finner ett egenintresse i att lyssna för att 

få höra fler goda skämt). 

Det är dock inte i huvudsak denna funktion som jag fokuserar på i denna uppsats, utan i första 

hand i vilken utsträckning humorn kan användas som ett argument inte bara för varför man skall 
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uppmärksamma talaren, utan också, exempelvis, varför man bör ta honom eller henne på allvar. 

Innan vi kan utreda ämnet krävs dock, som i retorikens fall, givetvis att vi specificerar vad vi talar 

om.

I BBL's (Bra böckers lexikon, 1987, bd. 11, sid 124) artikel om humor beskrivs ordet inledande på 

följande vis: ”Förmågan att betrakta livets ofullkomligheter med leende förståelse”, för att någon 

rad senare komplettera med ”Humorn skiljer sig således från den spirituella kvickheten, ironin och 

satiren, genom att den i högre grad hör samman med känslolivet, medan de andra har ett mera 

intellektuellt ursprung.” Vidare beskriver artikeln ordets etymologiska bakgrund, från latinets 

humores för kroppsvätskor, vilkas samspel i kroppen ansågs ha effekt på såväl hälsa som sinneslag 

innan modern läkekonst avskaffade denna syn på 1800-talet (BBL, 1987).

NE (Nationalencyklopedin, 1992, bd. 9, s. 155) har mycket skrivet om humor, men någonting som 

noteras i artikeln är att oavsett vilken form humorn tar sig så verkar den genom ett antal2 

mänskliga regelsystem som kolliderar, i vilket fall humorn uppstår då kollisionen observeras utifrån 

ett tredje regelsystem. Nationalencyklopedins exemplifiering lyder:

Passageraren: Varför går inte tåget? (till spårvagnschauffören)

Spårvagnschauffören: Vi väntar på ström.

Passageraren: Ström?! Men kan inte han ta nästa tåg?

Exemplet är tyvärr mindre effektivt i skrift då den eventuella förekomsten av en versal i början av 

ordet 'ström' ofrånkomligen ogiltigförklarar den lingvistiska dubbelmening som skämtet bygger på.

I vilket fall förekommer tydligt två olika regelsystem i exemplet: Chauffören som kort och sakligt ger 

svar på frågan han ställs, med den egna förutsättningen att om spårvagnen inte går så är bristande 

strömförsörjning en tänkbar orsak; och passageraren, vars omedelbara tolkning av uttalandet är att 

Ström åsyftar en person som heter så i efternamn. För en person som betraktar  kollisionen utifrån 

ett tredje regelsystem vari båda de möjliga betydelserna är tänkbara i sammanhanget (om versalen 

ignoreras)3 är således missförståndet en fullständigt tänkbar källa till underhållning. Viktigt att 

notera är att Nationalencyklopedin inte bidrar med en exakt definition av exakt vad humor är utan 

enbart observerar en funktion genom vilken fenomenet fungerar. Med andra ord hävdas det inte 

2 Givetvis åtminstone två stycken, vilket i allmänhet krävs för en kollision.
3 Exakt vilka regelsystem som kolliderar är givetvis omöjligt att bedöma med säkerhet då de är psykologiska 

konstruktioner, exemplifieringar av tänkbara regelsystem i situationen är dock angivningsbara.
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att en kollision av mänskliga regelsystem som observeras utifrån ett tredje regelsystem 

nödvändigtvis är humor eller ens besitter ett element av humor, det vill säga att det är 

humoristiskt. Däremot verkar all humor genom denna funktion, även om den inte nödvändigtvis 

innebär att någon humor återfinns i kollisionen. Ett av de mänskliga regelsystem som skulle kunna 

utgöra en beståndsdel i en humoristisk kollision skulle kunna innebära att en människa som hotas 

med ett skjutvapen gör som han/hon blir tillsagd, ett annat tänkbart regelsystem innefattar 

däremot en uppfattning om att även den människa som är beredd att hota en annan människa till 

livet i allmänhet är psykologiskt oförberedd för att faktiskt avlossa ett dödande skott. Jag betvivlar 

starkt att jag behöver argumentera för varför en kollision mellan dessa två regelsystem under 

exempelvis ett bankrån inte skulle tillskrivas några humoristiska kvaliteter i nästa dags 

morgontidningar, även om det betraktas utifrån ett tredje regelsystem där båda deltagarnas 

antaganden kan ses som åtminstone delvis felaktiga.

I denna uppsats kommer jag att fokusera på den andra av dessa definitioner, 

Nationalencyklopedins, som central för humorbegreppet. Detta för att definitionen av humor som 

en ”Förmåga att betrakta livets ofullkomligheter med leende förståelse” ter sig som en oerhört 

ospecifik och ofullständig definition, dels för att exkluderingen av ironi, sarkasm, satir och 

”spirituell kvickhet” från humorbegreppet inte tycks sammanfalla med vad man i dagligt tal skulle 

kalla för humor, där dessa begrepp snarare ses som underkategorier till det bredare 

humorbegreppet än något annat. Vidare tycks denna definition fullständigt eliminera det 

intellektuella elementet från humor (vilket konstateras närmast ordagrant i artikeln) och istället 

etablerar humorn som en vag och ospecifik känsla, en förmåga eller egenskap snarare än ett 

verktyg. Termen ”Leende förståelse” är också underligt begränsande i sig själv då den tycks 

begränsa humorn till leenden snarare än skratt och även blandar in ansiktsuttryck och sinneslag i 

en och samma term utan vidare förklaring. Framförallt är dock definitionen alldeles för ospecifik 

för att på ett effektivt sätt kunna bidra till en analytisk undersökning. Dock innehåller definitionen 

någonting viktigt som Nationalencyklopedins modell inte tydliggör lika klart, och detta är det 

viktigt att vi observerar: humorn är långt mer än bara en stilfigur, den är också ett direkt 

mottagarbaserat begrepp. 

En metafor är en direkt språklig konstruktion som följer ett visst mönster, i många fall närmast 

omöjlig att seriöst förneka4. 

4 Exempel: ”Min dotter är en ängel” är fullständigt oförneklig metafor (förutsatt att dottern inte faktiskt är historiens 
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En allitteration, anafor eller ett rim är på ett liknande sätt, i ännu högre utsträckning, i princip 

omöjliga att förneka när de väl är utskrivna då de direkt beskriver en typ av formulering.

 Humor är däremot, liksom retoriken, ett tvetydigt begrepp då den beskriver såväl de formuleringar 

och företeelser som människor finner komiska, som den beskriver den egenskap som tillåter oss 

att se på världen med den ”leende förståelse” som Bra Böckers Lexikon talar om. Vanligtvis 

benämns denna egenskap som ett ”sinne för humor”, en i mina ögon felaktig term då den antyder 

en förmåga att ”känna”5 humor, i olika grader snarare än de individuella kriterier med vilka vi avgör 

vad vi tycker är roligt. Man kan ju ofta känna igen det som en annan människa skulle finna roande 

även om man själv inte skrattar åt det. Kanske vore humoristiska preferenser eller komiksmak 

(smak är ju ett begrepp som trots allt används för individuellt uppskattande av andra kulturella 

företeelser som film, musik eller litteratur) mer ändamålsenliga begrepp. Oavsett vad vi väljer att 

kalla det är det viktigt att hålla i åtanke att det är publikens reaktioner som avgör om ett skämt 

(eller någonting annat) är roligt. Begreppet behandlar trots allt publikens känslor, inte den språkliga 

formen.

Jag utgår också i viss mån från antagandet att klander och öppet förtal innehåller ett humoristiskt 

element. Anledningen till detta antagande vilar i två läger: Ett teoretiskt, för vilket jag ämnar 

debattera nedan, och ett praktiskt skäl som jag känt mig måttligt tvungen att anpassa mig efter. 

Det praktiska skälet är att mycket av den litteratur som jag har utgått från, i synnerhet Corbeills bok 

om politisk humor i antika Rom (Corbeill, 1996), likställer de två företeelserna nästan fullständigt 

med varandra. Det teoretiska skälet, som jag gissar ligger till grund för denna jämställning även i 

andra författares fall utgår från nationalencyklopedins definition av humor (se ovan) som går att se 

i nästkommande paragraf.

Jag vill hävda att det hålls, av de flesta människor i västerländsk civilisation (och inte minst i 

Sverige), för att vara klandervärt att i de flesta sociala sammanhang tala öppet illa om andra 

människor, åtminstone i situationer där de själva kan höra det. Om detta grundas i en darwinistiskt 

fördelaktig ovilja att göra oss till fiender med de som har möjlighet att skada oss eller en social 

tradition är svårt att säga (och ett intressant ämne i sig självt, om dock ej föremålet för denna 

uppsats), men fenomenet är klart åskådligt i ett samhälle där såväl negativa åsikter som 

enda dokumenterade fall av en ängel).
5 Svenska språket saknar tyvärr ett så allmängiltigt ord för sinnesuppfattning som engelskans sense.
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provokativa skämt har en tendens att göra åhörare upprörda. Av denna anledning, såväl som av 

kontextuella förhållanden, är personliga angrepp mot en annan individ så gott som alltid oväntade 

i någon mån, och om inte det så är förtalet, även i de sammanhang där det är att vänta i någon 

form (vissa humorprogram exempelvis), oftast svårt att veta vilken form förtalet kommer att anta. 

Om man betraktar denna mentalitet som ett av de regelsystem (hädanefter benämns dessa 

regelsystem som regelmentaliteter6 för att undvika eventuell förvirring med andra eventuella 

regelsystem) som utgör den potentiella grunden för den humoristiska kollisionen (fortsättningsvis 

regelkollisioner av samma skäl) medan den andra regelmentaliteten som är mest relevant för 

exempelvis den politiker som talar illa om en av sina motståndare kan se ut på följande vis (grov 

generalisering): 'I detta tal skall jag använda alla tillgängliga medel för att göra min person och det 

parti jag representerar mer tilltalande för svenska medborgare inför nästa valdag'. Av en sådan 

uppställning kan man se att förtal, beroende på kontexten, åtminstone har förutsättningarna för en 

humoristisk regelkollision7. 

6 Självmyntad term, används för textflyt.
7 Jag är givetvis medveten om att publiken alltid är i viss mån förberedd på att förtal av politiska motståndare kan 

förekomma i ett tal, men inte när, hur och i vilken omfattning.
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3. Metod
Då min analys huvudsakligen behandlar argumentativa aspekter av humor har jag valt att använda 

Toulmins argumentationsmodell som huvudsaklig analysmetod. För att vidare säkerställa att denna 

analys hålls relevant till just Juholts användande av humor ämnar jag också kombinera 

Toulminmodellen med teorier om humorns konstruktion och retoriska funktion. För detta ändamål 

ämnar jag alltså anpassa Nationalencyklopedins humordefinition till ett analysverktyg, eller kanske 

snarare en säkerhetskontroll för att försäkra mig om att definitionen är genomgående funktionell 

genom alla analyserade artefakter. Artefakter, i detta fall, åsyftar alltså talets individuella 

humorinslag. 

Viss annan teori kring humor, som fokuserar på dess retoriska funktion kommer också att anpassas 

för att studera humorns effekt, snarare än förekomst i talet. För dessa teorier, modeller och verktyg 

redogör jag nedan.

3.1 Toulminmodellen

Stephen Toulmins argumentationsmodell är en schematisk uppställning av det entymemiska eller 

syllogistiska argumentets strukturella uppbyggnad, bestående av tre obligatoriska element och tre 

fakultativa (vilka endast används i den utvidgade modellen).(Jørgensen & Onsberg, 2008)

Modellen delar alltså upp alla argument i tre delar beståndsdelar: Grund, garant och påstående. 

Förenklat går modellen att beskriva som att grunden är den faktamässiga bas som används som 

bevisföring för att kunna visa på ett påståendes giltighet via den argumentativa brygga som 

garanten utgör, men låt oss konkretisera med ett exempel:

I den interagering mellan spårvagnspassagerare och spårvagnschaufför som försiggår i 

exemplifieringen av nationalencyklopedins beskrivning av humor (se ovan) går det från chauffören 

att urskilja ett argument för rimligheten i att spårvagnen inte rör på sig. I Toulminmodellen skulle 

argumentet kunna presenteras genom att chaufförens påstående, det som han vill argumentera 

för, lyder 'Spårvagnen står stilla för att den saknar strömförsörjning'. Grunden för detta påstående 

kan således identifieras som det rena sakförhållandet att 'Spårvagnen saknar strömförsörjning'. På 

egen hand står det faktum att spårvagnen saknar strömförsörjning som fullständigt orelaterat till 

påståendet att vagnen inte rör sig för att det saknas ström, men med den implicita8 garanten, som 

8 Implicitet är inte ett krav för en garant, men det är vanligt förekommande, bland annat i det här exemplet.
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i det här fallet kan uppfattas som 'En spårvagn kräver ström för att flytta sig av egen kraft', så 

fullbordas argumentet med en logisk koppling mellan grunden och påståendet. De fakultativa 

elementen inom Toulminmodellen, villkor, understöd och styrkemarkör, används bara i den 

utvidgade modellen som i och med sin låga relevans på de exempel som går att återfinna i Juholts 

tal inte kommer att redogöras för närmre.

3.2 Nationalencyklopedins humordefinition

Detta begrepp har redan redogjorts för i mitt kapitel om humorns definition, men en kort 

rekapitulation är befogad för definitionens analytiska funktion. Alltså: Humor består av en 

regelkollision mellan två eller flera regelmentaliteter observerad utifrån en tredje regelmentalitet.

Ett grundläggande krav för all humor blir således, enligt en schematisk uppställning att det 

existerar åtminstone tre olika regelmentaliteter och att två av dem är oförenliga i ett eller flera 

avseenden, vilket vid ett möte leder till en regelkollision. Således kan det konstateras att ifall den 

etablerade humordefinitionen kan hållas för allmängiltig så måste ett humorbaserat argument 

innehålla inte bara de tre obligatoriska komponenterna för vilka redogjordes i tidigare kapitel utan 

också de tre komponenter som utgör det humoristiska elementet. Därmed krävs också att varje 

analyserad kommentar uppfyller denna premiss för att kunna definieras som humor. Detta är inte 

att betrakta som någon faktisk analysmodell utan snarare en samling kriterier som 

'humorargumenten' behöver jämföras med. 

3.3 Humorn som exkluderande faktor

Inför de skämt som är av mer aggressiv natur, anklagelser gentemot motståndarpartier eller 

politiker har en annan metod för att studera den retoriska effekten av aggressiva skämt och ad  

hominem – argument9. För att se på denna effekt har jag valt att jämföra med den humoristiska 

inriktning av retorik som infann sig i antika Rom.

I sin bok Controlling laughter- Political humor in the late roman republic behandlar Anthony 

Corbeill (Corbeill, 1996) hur humor användes inom politiken i det antika rom, huvudsakligen (och 

föga förvånande) med Cicero's tal och verk som utgångspunkt. Corbeill beskriver ingående hur 

humorn användes, och hur rådande sociala normer också tillät humorn att användas. Omotiverade 

personangrepp var långt ifrån något eftersträvansvärt på den romerska arenan, men ribban för när 

någonting ansågs motiverat var också satt väldigt lågt: ”Only one precondition exists: a charge to 

9 Vilka är att betrakta som potentiellt humoristiska i sin natur enligt tidigare resonemang.
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justify the abuse.” (Corbeill, 1996, 18). Corbeill (som är klassicist snarare än retoriker) lägger 

mycket utrymme på att förklara de samhälleliga aspekterna som lett till denna breda acceptans av 

personangrepp i antika Rom. Någonting som görs tydligt (Corbeill, 1996) är den filosofiska 

uppfattning som dominerade i Rom; ”A physical peculiarity, therefore, marks an individual. 

Individuality, when understood as deviation from the natural norm, betrays an evil nature”. I det 

antika Rom var förolämpningar riktade åt en annans fysiska missbildningar inte rena 

förolämpningar, de var anklagelser om en felande moral med fysiska defekter som användes som 

bevisföring, enligt den dåvarande tron om att extern och intern ”fulhet” speglar, och är produkter 

av, varandra. I Rom fanns inga olyckshändelser, du förtjänade ditt utseende. (Corbeill, 1996). Ett 

påpekande om fysiska defekter var inte ett personangrepp, det var ett argument för 

motståndarens opålitlighet och felande moral. Innan jag går in på humorverkan som den 

fungerade för över 2000 år sedan vill jag dock argumentera för varför detta är relevant i en modern 

kontext. 

Jag har ingen avsikt att försöka kartlägga de dominerande filosofiska skolor som råder i en modern 

västerländsk kontext utan tänker ta risken att utgå från att de flesta människor i dagens samhälle 

inte är naiva nog att faktiskt tro att en fysiskt tilltalande person också nödvändigtvis är en god 

sådan eller att alla ondskefulla människor nödvändigtvis är fula. Jag vill dock argumentera för att 

den psykologiska kopplingen mellan de två fenomenen är lika stark som någonsin, även om vi 

förkastar idén på ett intellektuellt plan10. Jag vill påvisa detta genom ett antal exempel i 

populärkultur, genom vilka sambandet tydligt kan observeras. Det är en stark tradition inom såväl 

litteratur som film och vissa andra medier att observera ett samband mellan just fulhet, och andra 

fysiska egenheter, och ondska. Ett klassiskt exempel står att återfinna i Victor Hugos Ringaren i  

Notre Dame, där huvudpersonen är skydd av allmänheten på grund av det flertal fysiska handikapp 

som han lider av, en effektiv demonstration av allmänhetens syn på sådana egenheter. 

Längre bak i populärkulturens historia återfinner vi en annan puckelryggad karaktär, som den här 

gången inte så mycket kämpar emot allmänhetens syn på honom och hans handikapp, utan som i 

klassisk romersk anda låter sin moral och personlighet återspeglas av hans avvikande utseende: 

William Shakespeares osmickrande karaktärisering av Rickard III, ur pjäsen med samma namn. 

J.R.R. Tolkien har ett synnerligen tydligt exempel ur sina berättelser från Midgård (I såväl den mer 

10 Anledningen till varför det är så är naturligtvis ett tillräckligt stort ämne för att man antagligen skulle kunna skriva 
ett helt arbete om det i ett annat ämne, men rent spontant förutsätter jag att det är biologiskt inprogrammerat i hela 
vår art på darwinistiskt vis. Det kan ju tyckas som att det skulle vara evolutionärt fördelaktigt att tycka bättre om de 
människor vars utseende inte skvallrar om ett möjligt handikapp.
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välkända trilogin som prologen Bilbo): Den förvisso inte oklanderliga, men utseendemässigt 

ointressanta Sméagol som i samband med sin moraliska korruption också blir visuellt förändrad till 

något knappt mänskligt. Mer modernt återfinns också exempel i George Lucas klassiska rymdopera 

Star Wars, i vilken bland annat den till synes godhjärtade, utseendemässigt normala senatorn 

Palpatine visar sig ha döljt både sin ”externa” och ”interna” fulhet11 och tydliggör såväl sitt sanna 

anlete som sina egentliga intentioner i samma scen. Till och med serietidningar följer traditionen: 

Stan Lee's Victor von Doom går från egoistisk, paranoid och överambitiös till superskurk med 

storhetsvansinne i samband med en olycka som ärrar hans ansikte. Patrick Süskind's Parfymen-  

Berättelsen om en mördare berättar också om en galen seriemördare med en besynnerlig 

egenskap som visserligen inte är utseendemässig, men likväl att betrakta som det Corbeill kallar för 

en Physical peculiarity. Detta är bara ett urval av populärkulturella karaktärer vars fysiska 

missbildningar eller egenheter på ett eller annat sätt också är kopplat, i vissa fall (George Lucas, 

Tolkien) kausalt, i andra (Stan Lee, Shakespeare) mer av en tillfällighet, också på olika sätt är 

förknippade med en moraliskt avvikande karaktär, varför jag finner sambandet mellan de två 

identitetsdragen vara tydligt förknippade med varandra i människans medvetande än idag. Vi ser 

också fenomenet återspeglat i olika sociala och politiska grupperingar som förknippas med 

specifika klädstiler och frisyrer.

Som framgår av Corbeills ovanstående teorier kring romarnas syn på fysiska egenheter och 

effekten som detta hade på synen av individen så är nyckelordet för effekten ”avvikelse”. I antika 

Rom fanns det en syn om en naturlig norm som varje invånare borde sträva efter, individer som en 

del av ett kollektiv, staten före allt. Idag finns inte samma bild av denna ultimata invånare, den 

moderna synen på normen, hur varje människa bör vara, är betydligt mer flexibel. Likväl finns 

riktlinjerna där, jag tror att människor i en modern kontext har en klarare bild av hur man inte bör 

vara som medborgare, än hur man bör vara. I dagens samhälle där solidaritet och jämlikhet är 

starka slagord vill ingen lyfta fram en bild av en absolut norm som alla människor bör anpassa sig 

efter, däremot är vi lika snara som alltid att fördöma de beteenden och åsikter som vi finner 

oacceptabla. Respektlöshet, arrogans, rasism, oärlighet och givetvis direkt olagliga handlingar som 

mord, stöld eller våldtäkt är följaktligen det vi idag ser på som så negativa egenskaper att de 

karaktäriserar den onda eller omoraliska människan, och följaktligen också det som vi kopplar ett 

ofördelaktigt utseende till. 

11 För att mer direkt låna en term från Corbeill.
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På samma sätt som Corbeill argumenterar för att humorn i Rom verkade genom att peka ut hur 

långt bort från normen en politisk motståndare befann sig personlighetsmässigt, så fungerar alltså 

klander och personangrepp idag för att peka ut in personlighetsmässig lutning åt en socialt 

oacceptabel riktning snarare än från den lutning som hålls för att vara normen. Att identifiera vilka 

delar av ett skämt, om några, som antyder om denna avvikelse från normen kommer alltså också 

att behöva göras i analysen.
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4. Analys
Talet är, överlag, ungefär vad man kan vänta sig efter att det inleds med ett citat av Olof Palme, 

omedelbart efter det som Juholt själv verkar se på som sitt exordium (”Om detta – ett Sverige där  

vi genom social demokrati stärker allas frihet genom ökad jämlikhet – vill jag tala i dag, på denna  

min andra dag som ordförande för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti. ”).

Det vill säga att talets rent politiska meddelande främst av allt är en hyllning till Socialdemokratins 

grundläggande värderingar. Likväl är talet att betrakta som ett linjetal, där den nyvalde 

ordföranden gör ett försök att staka ut partiets framtida politiska bana (eller ge intryck av att staka 

ut, vissa klagomål på bristen av konkretion har uppstått, exempelvis från Göran Eriksson  ) (Göran 

Eriksson, 2011).

Juholt fastslår tidigt att ”Det var alltså inte vår idé som förlorade. Jag tror istället att svenska  

folkets besked till oss socialdemokrater var följande: ”Bevisa att ni förstår att läsa samtidens nya  

villkor och se att Sverige ser annorlunda ut idag än när socialdemokraterna byggde  

Folkhemmet!””.

Han fyller också talet med definitioner om vad Socialdemokraterna är för någonting (”Vår uppgift  

är att vara ett samhällskritiskt parti, alltid i opposition mot ofrihet och ojämlikhet. ”), vilka 

Socialdemokraternas medlemmar är ( ”Vi är medborgarnas företrädare, ingenting annat”), och 

vad Socialdemokrati egentligen är för någonting (”Social demokrati bär ett löfte om att alla – inte  

bara några, inte ens bara de flesta, inte bara nästan alla, utan alla – ska få del av det goda som  

växer fram; ska kunna känna att vingarna bär.”). Talet skiftar mellan beskrivningar av livet för de 

barn som lever under fattigdomsstrecket, frustration över arbetslösheten och dämpade 

beskrivningar av diskrimineringen mot kvinnor inte bara i Sverige, utan världen över. 

Men den allvarliga tonen som man får intrycket av från Juholts talmanus är ett på många sätt 

bedragande sken. Juholt har mycket god kontakt med publiken, och de metakommentarer som 

börjar allvarliga12 blir snart mer humoristiska, då talaren börjar bli mer bekväm inför åhörarna. 

Sexton minuter in i talet lägger Juholt märke till en påbörjad applåd som avbryts för att ge honom 

12 Berömmet av Olof Palme exempelvis, efter applåderna som citatet orsakade. För övrigt ett mycket intressant sätt 
att ytterligare stärka sin ethos, kraftigt beröm i stora ordalag om någonting som man själv har sagt, utan att 
uppfattas som en skrytmåns, det var ju trots allt Palme som sade det.

16



själv luftrummet, och väljer att uppmärksamma den med en enkel kommentar om ”Ja, vad skönt  

det är att applådera. Det ligger några sådana tillfällen framför oss kan jag säga, se det som ett  

löfte, och löften skola vi ej svika. Sådana är vi socialdemokrater!”, med enkelt förutspådd effekt13. 

Att någonting humoristiskt uppfattas i uttalandet framgår klart av publikens reaktion, men vari 

ligger då regelkollisionen? Jag skulle vilja hävda att de regelmentaliteter som krockar med varandra 

i detta fall ligger i publikens förväntningar på att Juholt, under rådande omständigheter, kommer 

att fortsätta med sitt tal utan avbrott, det var ju (kan man anta) det som var själva anledningen till 

att applåderna avbröts till att börja med. Vissa medlemmar av publiken kanske rentav betraktade 

applåden som oartig, då den nästan avbröt talaren. Detta kolliderar således med den 

regelmentalitet som Juholt står för i sammanhanget, enligt vilken man bejakar och interagerar med 

sin publik i sann solidarisk och socialdemokratisk anda. Det intressanta i sammanhanget är den 

tredje regelmentalitet från vilken kollisionen betraktas. Eftersom det Juholt säger inte på något sätt 

beskriver en krock, utan istället krockar, och den skrattande publiken inte heller betraktar en annan 

grupp människor som deltar i regelkollisionen, utan deltar själva, leds man till en synnerligen 

intressant slutsats. Regelkollisionen måste observeras utifrån det tredje regelsystem som publiken 

tillskrivs efter att ha fått sina förutfattade meningar motbevisade. Humorn observeras alltså 

retroaktivt och innehåller ett självreflekterande  element. Något egentligt argument är det dock 

inte tal om att återfinna i denna metakommentars första del, och i den andra delen [...löften skola 

vi ej svika...] är argumentet av en synnerligen trivial natur. Regelkollisionen kvarstår dock sedan 

den första repliken, samtidigt som den förstärks av det okonventionella framhävandet av Juholts 

egen retoriska förmåga. Även om vi alla är vana vid människor som njuter av att framhäva sina 

egna förmågor och färdigheter så tenderar människor att vara något mer försiktiga när det gäller 

öppet skryt av sociala färdigheter, exempelvis vältalighet. Retorikens mest fruktade kliché är trots 

allt talaren som inleder med ”Ja, jag är ju ingen bra talare men...” och att få höra en replik som går i 

den andra riktningen är förvånansvärt ovanligt, vari regelkollisionen ännu en gång står att finna. 

Överraskningar innehåller alltid grunden för en humoristisk regelkollision då de kräver en 

regelmentalitet inom vilken handlingen eller uttalandet är en självklarhet14 och en där de är 

oväntade. I den här formuleringen står också ett ethosbaserat argument att finna. I 

Toulminmodellen skulle argumentet kunna formuleras som att grunden lyder 'Juholt lovar att 

13 Dvs. Applåder och skratt.
14 Tillräckligt självklart för att iden skall infinna sig, regeln gäller givetvis bara för av människor genomförda 

överraskningar.
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många sådana tillfällen15 är i antågande', med den uttalade garanten 'Socialdemokrater sviker inte 

sina löften', vilket leder fram till påståendet  'Fler applådförtjänta tillfällen är i antågande'. Häri 

kombineras alltså ett argument för Juholts skicklighet som talare med humorn från det oväntat 

direkta skrytet.

 Mot mitten av talet 16 har metakommentarerna gått över till allt mer humoristisk karaktär för att 

sedan avta nästan fullständigt. Under den här tiden har dessa synbarligen improviserade 

skämtsamheter frambringat reaktioner som ingen ståuppkomiker någonsin hade kunnat skämmas 

över. Men varför är dessa skämt så lyckade? Varför är Juholt egentligen så pass rolig?

I sin kandidatuppsats från 2009, Talarstund med guld i mun - Ståuppkomik och retorik noterar 

Ludvig Samuelsson (Samuelsson, 2009) att ”Skämten blir inte trovärdiga om inte på något sätt hör  

ihop med komikern på scenen...Att det som sägs och uttrycks åtminstone har ett samband med  

personen som står på scenen i det aktuella sammanhanget”, för att skämt inför en stor publik skall 

vara lyckat måste alltså åhörarna kunna tro på skämtleverantören. Humorn måste kännas naturlig, 

eller som Anders Sigrell skriver i fördjupningen Att tala inför andra: ”Se, där är stilidealet! Den 

bästa stilen är den som inte märks”.(Sigrell, år okänt) I Juholts fall går det att notera att nästan 

samtliga av de repliker som resulterar i skrattsalvor är de som inte står med i talmanuset 

(publicerat på Socialdemokraternas hemsida), med undantag för Juholts kommentar om att det 

enda fack han tillhör är Svenska journalistförbundet. De kommentarer som upplevs som roliga kan 

alltså antas (på grund avsaknad från talmanuset samt deras publikinteraktiva natur) vara 

fullständigt improviserade. Juholt är uppenbarligen avslappnad och kommentaren känns 

fullständigt naturlig i sitt sammanhang, varför den också är så lyckad. En annan sak som förhöjer 

effektiviteten av humorn i improviserad form är att den fungerar som ett tecken på att Juholt bryr 

sig om såväl sin publik som talets innehåll och inte bara mekaniskt upprepar ett tidigare förberett 

material, någonting som är livsviktigt för lyckad komik i en liknande situation, eller som André 

Wickström skriver i sin bok Das humoristische manifest: ”Har du ingen glöd kommer publiken att 

slockna”. (Wickström, 2005, s. 60)

15 Repliker värda att applådera
16 Förändringen går att observera om man jämför flera av metakommentarerna, specifika exempel är allt för snarlika 

de tidigare för att ta plats i uppsatsen
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Talets humoristiska höjdpunkt förekommer dock under det stycke då Juholt, ungefär halvvägs in i 

talet, lägger undan sitt manus med en kommentar om hur ”De som är ansvariga för mitt tal 

kommer att bli väldigt nervösa för nu lägger vi det en liten stund där”, följt av en lång, synbart 

improviserad utsvävning om den privata utförsäljningen av statliga bolag. Avslutningen på denna 

utsvävning blir så en anekdot om hur Vin & sprit såldes: ”Några utav er vet säkert nu vilka det är 

som äger de här varumärkena: Skåne, Explorer, Blossa, OP-Andersson, ja sådana produkter som 

ibland dyker upp. Inte hos alla, långt ifrån, men det dyker ändå upp i vissa sammanhang.” Juholt 

fortsätter sålunda med att förklara hur det kommer sig att det nu är finska staten som äger detta 

och sedan klämma till med sin slutgiltiga punchline17: ”Låt mig då påminna om, att 970 så var det 

Harald Blåtand som gjorde Skåne danskt. Nu är det en annan blå härskare som har gjort Skåne 

finskt.”                    

Häri lyckas Juholt i en enda dräpande kommentar såväl frambringa skrattsalvor som göra narr av 

svenska statsministern Fredrik Reinfeldt. Mer än bara en regelkollision förekommer i detta 

uttalande. Dels kollisionen mellan den regelmentalitet inom vilken ordet blå åsyftar just ordets 

mest grundläggande betydelse, färgen som Harald Blåtand populärt antas ha fått sitt namn efter 

på grund av sin dåliga tandhygien18, och den regelmentalitet inom vilken blå är en beteckning på 

ett politiskt konservativt parti. En annan regelkollision ligger också mellan de två regelmentaliteter 

i vilka ordet Skåne står för antingen ett alkoholrelaterat varumärke eller ett sydsvenskt landskap.

Att etablera exakta argument i ett påstående som detta är problematiskt men jag skall lägga fram 

ett tänkbart alternativ utifrån Corbeills teorier applicerad på Toulmins argumentationsmodell.

Det jag vill hävda är det grundläggande påståendet i detta uttalande, är att Juholt försöker19 

etablera ett utanförskap i Reinfeldts person, effekten är att åhörarna skall se på Reinfeldt som en 

främling, som någon som faller utanför socialt acceptabla normer. Han har tidigare förberett 

publiken genom sitt uttalande om att folkets meddelande till socialdemokraterna skulle vara ”Vi vill 

veta vad ni socialdemokrater vill – inte bara vad ni tycker om de andra”, som kan göra publiken 

mindre beredd på att just sådant förtal skall förekomma i precis samma tal och eventuellt därmed 

minska publikens skepticism mot uttalandet i sig självt20. Juholts påstående går således att 

17 Samuelsson, sidan 12 för begreppet punchline och dess meriter.
18 Ingen konsensus råder i frågan, men denna populära (och roliga) teori står bland annat att återfinna i Frans G. 

Bengtssons klassiska böcker om Röde Orm, där den danske konungen porträtteras med just tandvärk.
19 Jag menar inte att Juholt nödvändigtvis är medveten om sin egen implicita argumentation, ordvalet är till för 

språkligt flyt.
20 För de som inte aktivt lägger märke till motsägelsen.
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identifiera på följande vis: ”Fredrik Reinfeldt är inte en av oss”. Detta argumenterar han för genom 

ett antal olika vägar. Den mest uppenbara av dessa är givetvis jämförelsen mellan Fredrik Reinfeldt 

och en dansk konung. Blotta antydan om utländskt ursprung har ofta oväntat stark effekt i den 

politiska sfären, det var en populär och effektiv anklagelse i Rom, och mer modernt behöver man 

bara titta på Barack Obama och vissa republikaners ovilja att acceptera att denne skulle vara född i 

USA21.  om att han skall publicera sitt födelsecertifikat, dessutom har Sverige och Danmark 

världsrekordet på antal krig utkämpade mellan två länder i all dokumenterad historia! Mer subtilt 

kan dock detta utanförskap etableras via den koppling som görs mellan Fredrik Reinfeldt och idén 

om dålig tandhygien, någonting som inte bara är att betrakta som ett fysiskt och utseendemässigt 

handikapp utan också som ett tecken på slarv från Reinfeldts sida. Argumentet som framförs i 

detta fall kan ställas upp emellan påståendet ”Fredrik Reinfeldt har dålig tandhygien”, grunden 

”Harald Blåtand hade dåliga tandhygien” och garanten ”Fredrik Reinfeldt och Harald Blåtand delar 

egenskaper sinsemellan”. Skulle då alltså alla som hör Håkan Juholts humoristiska jämförelse 

mellan de två makthavarna komma till slutsatsen att Moderatledaren har dåliga tänder? Givetvis 

inte, men det viktiga för argumentation på en såhär subtil nivå är inte att få alla att hålla med om 

det man försöker (mer eller mindre medvetet) framföra, utan att etablera en idé om en negativ 

fysisk egenskap hos lyssnarna. Således blir det fullständiga argumentet för Reinfeldts moraliskt 

felande karaktär uppställt på följande vis:

Grunden ”Fredrik Reinfeldt och Harald Blåtand har båda under sina styren sett till att någonting 

med namnet Skåne slutade tillhöra Sverige och istället började tillhöra en annan nordisk stat” leder 

till påståendet ”Reinfeldt och Blåtand är lika varandra” via garanten ”Lika handlingar genomförs av 

lika människor”. I nästa steg av argumentationen konstateras det utifrån grunden ”Blåtand hade 

dåliga tänder” att påståendet ”Reinfeldt har dåliga tänder” kan hållas för giltigt via garanten 

”Blåtand och Reinfeldt liknar varandra”. 

Slutligen konstaterar denna implicita argumentationskedja via grunden 'Reinfeldt har dåliga tänder' 

att det är ett giltigt påstående att 'Reinfeldt är inte en av oss' via garanten, lånad hela vägen från 

det antika Rom, 'De med fysiska och utseendemässiga handikapp är moraliskt svagare än resten av 

oss'.

21 Nu har publikationen av hans födelsecertifikat mestadels tystat ned dessa protester. Kongressen där han pratar om 
detta är f.ö. ett utmärkt exempel på politisk humor.
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Vidare analys av detta uttalande går att genomföra utifrån bifogade analysmodeller, så även av ett 

flertal av de andra kommentarer som Juholt hinner yttra under talets gång. Dessa är dock samltiga 

praktiskt taget identiska med den analys jag redan genomfört, då alla Juholts metakommentarer är 

i princip identiska med varandra rent funktionellt, och samtliga andra argumentativa strukturer för 

Blåtandsliknelsen hade bestått av närmast identiska steg, med enstaka annorlunda formuleringar 

och vaga förändringar i innebörd.   

5. Diskussion
För att göra resultaten av min analys så allmängiltiga som möjligt, vilket jag fann som viktigare än 

Juholts personliga användande av humor, valde jag inför denna analys att ge mina argument en så 

stabil teoretisk grund som möjligt. I efterhand kan jag själv tycka att denna uppsats primära värde 

ligger i den analytiska process jag vidareutvecklat, och kanske skulle Toulminmodellen, tillsammans 

med nationalencyklopedins humordefinition och andra teorier kring humor och dess 

verkningsmedel en dag kunna kombineras ihop till en specifik argumentationsmodell, avsedd just 

att analysera de idéer en politiker eller ståuppkomiker försöker plantera i våra huvuden med vad 

som vid första anblick kan ses som ett argumentativt harmlöst skämt.

Svar på mina frågeställningar står, i min mening, att återfinna i analysen ovan, och det är min 

personliga uppfattning att samma analytiska metod kan vara mycket nyttig att applicera på andra 

politiska tal som beröms för sitt humorinnehåll, i så fall i blygsammare omfattning än i denna 

uppsats, där extremfall observerats för att testa analysmodellens validitet. 

Det jag då anser mig ha bevisat, genom den relativa effektivitet som modellen trots allt ingav 

under den analytiska processen, är effektiviteten i just denna process, som jag hoppas kommer att 

kunna användas av någon annan, kanske i en ytterligare vidareutvecklad form i en annan analys.
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Bilaga 1 – Håkan Juholts tal

Partivänner,

 
Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern.

Konstnärliga ledare är Stina Oscarsson.
Jag läste nyligen en artikel av henne. 
Med en blandning av vrede och sorg beskrev hon hur Sverige förvandlats från ett land där 
kulturpolitiken varit en viktig del av vår samhällsmodell till något som handlar om pengar, marknad 
och marginalisering.

"Vi håller på att förhandlas till de framtidens människor som vet priset på allt men inte värdet av 
något", skrev Stina med en sådan kraft att det tog tid för mig att ta in ordens styrka.  
 
Bibliotek säljs ut. Museibesöken – som ökade med tre miljoner när den fria entrén infördes – har 
rasat. Kommuner och landsting tvingas dra ner på kulturupplevelser för barn och unga.  

I artikeln berättar Stina att hon i enlighet med den nya kulturpolitikens villkor kontaktat de 
ansvariga i Stockholms stadshus. Hon ville få svar på frågan om hon måste tacka ja till den arrangör 
som vill betala bra för att hyra Orionteatern för en strippdanstävling.

Partivänner, här – i synen på rätten till ett rikt kulturliv, i försvaret av konstens uppgift att odla våra 
drömmar, att ges möjlighet att kunna se livet med någon annans ögon – framträder skillnaden i 
människosyn som tydligast.

Kulturen tar oss i handen och leder oss inåt så att vi bättre förstår vilka vi är. Men handen leder oss 
också utåt så att vi känner igen oss i andra.

Vi behöver de demokratiska rum som kulturen utgör; Teatrar, bibliotek, samlingslokaler, 
andaktslokaler och välfärdsstatens institutioner är mötesplatser där vi medborgare träffar varandra 
och möts som jämlikar.  

Låt därför beskedet från denna kongress vara, att svensk socialdemokrati står upp för en 
kulturpolitik som utrustar människor med vingar, som uppmuntrar till eget skapande genom hela 
livet, som öppnar museer och kulturens arenor, som respekterar den kunskap, det engagemang, 
det djup och den bredd som landets kulturarbetare står för.

Ytterst handlar det om synen på människan och människovärdet: 
- människan som medborgare i ett samhälle eller människan som kund på en marknad.

Om detta – ett Sverige där vi genom social demokrati stärker allas frihet genom ökad jämlikhet – 
vill jag tala i dag; på denna min andra dag som ordförande för Sveriges Socialdemokratiska 
Arbetareparti.

* * *

För drygt fyrtio år sedan, i oktober 1969, var strålkastarnas ljus riktade mot scenen i Folkets Hus, 
här i Stockholm. 
Efter några inledande ord och två rastlösa fötters rörelse bakom talarstolen, blickade en man med 
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lite bångstyrig lugg ut över församlingen. 
Och så sa han så här:

”Den senaste tiden har jag ofta ställts inför frågan: På vilka punkter kommer den svenska 
socialdemokratins politik att radikalt förändras med en ny partiordförande?
Jag har anledning att besvara frågan genom att framhålla att den är fel ställd. Socialdemokratin är 
en folkrörelse som aldrig har och aldrig kommer att låta sig dirigeras av enskilda personer. 
Till den som frågar hur vår politik kommer att förändras säger vi: Studera diskussionerna och 
besluten på denna kongress. Res ut till distriktskonferenser, arbetarekommuner och fackföreningar 
och hör på debatten. Gå till rådslagsgrupperna och lyssna till människorna. Där finns svaren.”

Vad Olof Palme beskrev som nyvald partiordförande, är ett parti med folkrörelsens identitet.

 

Vårt parti var inte då och är inte i dag ett börsnoterat företag.

Partiets ordförande är ingen verkställande direktör, kongressen ingen bolagsstämma och partiets 
medlemmar inga aktieägare. Vi är ingen reklambyrå.
I vårt parti överlämnar vi inte makten och ansvaret till någon enskild och säger; varsågod, gör vad 
du vill!

Socialdemokratins politik formar vi tillsammans i nära dialog också med dem som inte är 
medlemmar i vårt parti. Det görs på caféer och i formella möten, på nätet och i studiecirklar. Det 
görs när människor möter en sosse på jobbet och på gårdsmötet eller när vi knackar på någons 
dörr för att lyssna in vad han eller hon som bor just där, vill och tycker.

Vår kraft utgörs av att vi förmår att företräda många människor.

Tillsammans bygger vi landet. Vi rullar undan stenar på vilka det står ojämlikhet, rasism och 
diskriminering och röjer väg för ett annat samhälle. 
Vårt parti är vad vi heter. Vi är sociala demokrater, socialdemokrater, varenda en av oss.

Det finns de som ägnar långa arbetsdagar åt att förminska oss genom att placera in oss i trånga 
fack och klistra på oss etiketter.

Mitt personliga svar är att det enda fack jag ingår i är Svenska journalistförbundet.
Och det är inte bara är i a-kassan som taket ska vara högt – utan även i vårt eget parti.

Partivänner,

Vår uppgift är att vara ett samhällskritiskt parti, alltid i opposition mot ofrihet och ojämlikhet.

Ibland har vi varit bättre på det, ibland sämre.

Nu har vi förlorat två val i rad – ett efter tolv år i regeringsställning och ett efter fyra år i opposition.

Svenska folket gav inte oss sitt förtroende.
Vi var inte övertygande nog.

Men har vi blivit uppmanade att ompröva socialdemokratins kungstanke, att vägen till alla 
människors frihet och frigörelse går genom att bygga ett samhälle i utveckling och jämlikhet - som 
genomsyras av solidaritet människor emellan?
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Jag tror inte det.

2006 röstades vi bort för att vi brast i vår förmåga att förverkliga jämlikhet och solidaritet efter ett 
långt och på många sätt framgångsrikt regeringsinnehav. 
2010 lämnade ännu fler oss för att vi inte kunde erbjuda en trovärdig samhällsanalys och en politik 
med socialdemokratiska förtecken.

Det var alltså inte vår idé som förlorade. Jag tror istället att svenska folkets besked till oss 
socialdemokrater var följande:

”Bevisa att ni förstår att läsa samtidens nya villkor och se att Sverige ser annorlunda ut idag än när 
socialdemokraterna byggde Folkhemmet!”
”Vi vill veta vad ni socialdemokrater vill – inte bara vad ni tycker om de andra partierna!”
”Visa att ni vill nå makten för att åstadkomma förändring – inte för att störta regeringen!”
”Berätta om er vision för Sverige och presentera era konkreta förslag!”

Många människor ställer sig också frågan om vi fortfarande kan – om vi fortfarande vill, om vi har 
lust och kraft.

Därför är vårt besked; vi förstår att ni är många som tvivlar på oss, som tvivlar på vad vi vill med 
Sverige. Vi lovar att skärpa oss så att vi återigen förtjänar ert förtroende.

Så ser hemläxan ut. Så måste också dagordningen se ut från och med nu. Steg för steg, möte för 
möte, förslag för förslag – så vi skall ta oss an den uppgift som väljarna gett oss.

 

Liksom många andra människor i vårt land känner vi socialdemokrater en kluvenhet inför 
tillståndet i dagens Sverige:

Å ena sidan gläds även vi över att ekonomin är stark och att arbetslösheten sjunker, om än 
långsamt. Vi socialdemokrater känner alltid stolthet när det går bra för Sverige

Å andra sidan växer vreden över att långtidsarbetslösheten biter sig fast, över att så många 
ungdomar tvingas gå arbetslösa, att så medmänniskor med utländskt klingande namn får vända i 
dörren; över att så många får sämre betalt, har sämre arbetsvillkor, sämre tillgång till vård, frihet 
och trygghet bara för att de är just – kvinnor.

Att inte använda de bättre tiderna till att försöka bryta ner denna ojämlikhet och ofrihet är 
utmanande mot allt vad social demokrati innebär. 

Nog för att många av oss har fått det bättre rent materiellt, har en platt-TV på väggen, IPAD och 
IPHONE i handen, kan resa och upptäcka världen – men samtidigt känner allt fler, en gnagande oro 
för vad som händer om vi blir sjuka eller arbetslösa. 
Klarar vi ekonomin? Tvingas vi sälja huset? Måste vi flytta? Får barnen gå kvar i samma skola med 
samma kompisar som förut?

Nog för vi gläds över och beundrar alla fantastiska tekniska landvinningar, att sjukdomar som 
tidigare var dödliga kan botas, att vi kan producera mera allt snabbare och allt billigare – men visst 
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är det märkligt att vi på en och samma gång kan byta ett hjärta i människokroppen, men inte 
förhindra att hjärtlöshet och girighet breder ut sig.

Och visst känner vi stolthet över att Sverige så ofta placerar sig så väl när innovationsförmåga och 
konkurrenskraft rankas – men samtidigt är det ett skamligt faktum att allt fler barn i vårt land växer 
upp under fattiga förhållanden. 
Kanske inte får lagad mat på kvällen efter skolan. Kanske saknar lugn hemma att läsa läxor. Kanske 
inte har råd att följa med på skolresan. Kanske inte längre kan spela hockey med kompisarna.

Och självfallet gläds vi åt att vårt moderna välfärdssamhälle kanske är det bästa och mest humana 
samhälle som någonsin skapats, men samtidigt säger det mycket om vart Sverige nu är på väg, när 
vinster från fördyrad medicin på apotek hamnar i utländska skatteparadis.

När skolkoncerner och vårdbolag delar ut skattebetalarnas pengar till sina ägare, istället för att 
använda dem till en lärarlön, en vårdanställd som kan hålla en gammal och sjuk i handen som är 
rädd och har ont, eller till  ett besök i simhallen.

Detta är inte vad vi socialdemokrater vill, för att låna några bevingade ord av August Palm.

* * *

Vi sociala demokrater vill nämligen något annat.

Social demokrati bär ett löfte om att alla – inte bara några, inte ens bara de flesta, inte bara nästan 
alla, utan alla – ska få del av det goda som växer fram; ska kunna känna att vingarna bär. 

Eller som Johanna Petterson, doktorand i statsvetenskap från Uppsala formulerar det i senaste 
numret av SSU:s tidning Tvärdrag: ”-Frihet börjar i solidariteten.”

Eller som Tage Erlander med samma innebörd skrev i boken Välfärdens samhälle från 1962, det år 
då jag föddes.
”Det finns ingen motsättning mellan strävan till trygghet och viljan till frihet. I själva verket utgör 
känslan av trygghet ett frihetsvärde av enorm betydelse för den enskilda människan.”

Social demokrati är någonting så enkelt och självklart, som att kunna lämna sina barn på förskolan 
eller i skolan och känna sig trygg med att de har det så bra att man inte behöver stressa från jobbet 
– med den där klumpen i magen – för att hinna hämta före utsatt tid.

Social demokrati är när någon kommer och sitter med dig en stund när du äter, eller går en 
promenad med dig, när du på ålderns höst bor ensam och inte längre kan ta dig ut på egen hand.

Social demokrati är att slippa oroa sig över att du har valt fel skola till dina barn. Det är att veta att 
alla skolor håller högsta kvalitet, att lärarna är de bästa möjliga och att ditt barn inte sorteras eller 
hålls tillbaka i sin utveckling. 

Social demokrati är att veta att vi ordnat vårt samhälle så att vi lever på ett hållbart sätt, att vi gör 
allt för att skapa förutsättningar för våra barn och barnbarn att leva bättre, friskare och rikare liv – 
på en planet som vi inte förbrukat och förstört. 

Social demokrati är allas rätt till arbete och egen försörjning. Full sysselsättning är uppgiften och 
det politiska mål vi socialdemokraterna aldrig får sväva på eller svika.
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Social demokrati är att veta att den dag du går i pension väntar goda år i livet där du kan vara trygg 
med en god inkomst, ett bra boende och omsorg den dag du behöver den, och stöd när en nära 
anhörig drabbas av sjukdom.

Social demokrati är när tunnelbanan, bussen och tåget kommer och går i tid, så att vi kan förflytta 
oss smidigt, mellan stad och land, förort och innerstad, skola och hem.

Social demokrati – vårt partis konstituerande uppdrag – är att bygga ett samhälle för människors 
frihet, där vi alla kan växa och förmår åstadkomma så mycket mer än vi trodde från början.

Social demokrati är när friheten växer, därför att vi är jämlika och trygga med varandra. Idag och i 
morgon!

 

Partivänner,

Aldrig någonsin tidigare i mänsklighetens historia har utvecklingen gått fortare än nu. Ledtiden 
mellan gammalt och nytt blir kortare och kortare. De tekniska landvinningarna är enorma.

Vi måste bättre utrusta vår rörelse med känsliga antenner som känner av framtiden. Varje dag ska 
vi vara nyfikna morgondagen.

Vi ska vara ivrig att komma framåt. Vi ska lyssna in och lära.

Och så ska vi ska ställa ut mål och delmål och berätta hur vi vill att resan framåt ska se ut. Ingen ska 
behöva tvivla på vår färdriktning.

Vi ska göra det genom ett effektivt dagligt arbete i parlamentariska organ och forum där politik 
formas. Alla dessa demokratiska mötesplatser där någon ropar votering och sedan går vi till beslut.

Men uppgiften för vårt parti är större än så. Partiet ska samtidigt vara ett verktyg, ett redskap, för 
människor som vill förändra samhället. Vi får inte krympa till att bli en intresseorganisation för 
kommunalt förtroendevalda.
 
Socialdemokratin var med och byggde Sverige genom visioner, praktisk politik och vitalt 
folkrörelsearbete.

Det är när vi kan hålla ihop och förena dessa tre uppgifter som vi kan väcka människors nyfikenhet 
och förtroende.

Det är då stödet för vår idé kan växa.

Det är då människor vågar tro och lita på oss.

Låt oss inte tveka om detta.

Vi har gjort det förr och om vi beslutar oss för det – kan vi göra det igen!

 

 

Partivänner,
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Barn väljer inte sina föräldrar. Inte en enda liten tjej eller kille kan hållas ansvarig för sin situation. 
Barndomen får aldrig en andra chans och kommer inte tillbaka.  
Bara ett land som på bästa sätt tar hand sin uppväxande generation, tar hand om sin framtid.

Jag vill inte att Sverige ska vara ett land där vart tionde barn lever under fattigdomsstrecket.

Jag vill inte att Sverige ska vara ett land där våra unga inte klarar skolan, och där dörrarna till högre 
studier är stängda. 

Jag vill inte att Sverige ska vara ett land där ungdomar tvingas gå arbetslösa; utan inkomst, egen 
bostad, utan möjlighet till självförverkligande.

Jag känner – och jag tror det är en känsla som väldigt många delar – att någonting håller på att gå 
sönder i vårt samhälle och att det med obeveklig kraft drabbar just våra barn och ungdomar.

Har du förmånen att växa upp i något av de bostadsområden som nu blir allt rikare – på det som 
ibland kallas för solsidan – ja, då kan du se framtiden an med tillförsikt.

Då kan du gå i en bra skola, med motiverade lärare och skolkamrater.  Då kan du se fram emot 
högskoleutbildning och ett stimulerande arbete. Då kanske dina föräldrar har haft råd att lägga 
undan pengar till dig, så du kan köpa både bil och bostadsrätt när du flyttar hemifrån.

På många sätt blir det ett gott liv. Men inte så bra som det hade kunnat vara om du levde i ett land 
som höll samman bättre.

Växer du upp på skuggsidan blir det nämligen helt annorlunda.

Det är i de bostadsområden där fattigdomen ökar, där arbetslösheten biter sig fast år efter år, där 
hyreshusen förfaller. Där förlorar allt fler ungdomar sin framtidstro och alltför många av dem dras 
till kriminella gäng eller religiös extremism.

De skolor som finns i dessa områden är ofta bra, med lärare som arbetar hårt för att eleverna ska 
klara sig. Men inte sällan är utmaningarna mycket, mycket större än resurserna.

Skulle dessa ungdomar få jobb, så kan många av dem förvänta sig sämre anställningstrygghet, 
korta vikariat, tidsbegränsade anställningar, inte sällan med svart betalning. 

Eller så uppmanas man klämkäckt att starta eget företag – kanske diska på någon krog, men inte 
som anställd utan som egen företagare med F-skattesedel.

Så kringgås både arbetsrätt och kollektivavtal.

 

Därför finns det inget viktigare för oss än att säga:

Barnfattigdomen är oacceptabel och ovärdig vårt modernt samhälle. Politiken ska kraftsamla för 
ett omfattande program mot barnfattigdomen, som sträcker sig hela vägen från barnbidrag till fler 
människor i arbete. Barnfattigdomen ska bekämpas varje dag och med alla till buds stående medel!

Segregationen ska bekämpas. Vi ska ägna större energi och kreativitet åt att bryta ner den 
ojämlikhet som finns i vårt land; mellan stadsdelar, mellan bostadsområden, mellan människor.

Ungdomsarbetslösheten ska köras på porten. Vi ska ta ansvar för att ingen ung människa ska 
behöva gå arbetslös, utan utbildning, praktik eller jobb.
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Sveriges barn och ungdomar förtjänar bättre än vad de erbjuds i dag.
Vi ser er. Vi hör er. 
Vi förstår hur ni har det. Vi vill något annat. 
Vi ska utforma en politik som ni kan lita på. Och som tar er på allvar.

Det är socialdemokratins löfte!
* * *

Varje dag, året runt, i hela Sverige sker möten mellan människor. Lite fyrkantigt kallar vi dessa 
möten för den offentliga sektorn:

Små och stora människor som möts på dagis.
Elever och lärare som möts i klassrum på skolor.
Patienter som möter sjuksköterskor på vårdcentraler.
Sjuka som opereras av kirurger på hypermoderna sjukhus.
Gamla som får sängen bäddad av personal från omsorgen på äldreboendet.

Dessa oräkneliga möten mellan människor bygger på en idé – att ta hand om varandra i livets olika 
skeden.

Det är dags för oss socialdemokrater att på allvar ta oss an en ny arbetsuppgift, en uppgift som 
bara vi brinner för. Men då måste vi först förstå vilka vi är.

Ibland inbillar vi oss att det socialdemokratiska partiet är en arbetsgivarallians bestående av 
kommunalråd och statsråd som styr över stora offentliga förvaltningar. Ibland tror vi att partiet är 
en facklig organisation för de anställda i offentlig sektor.

Ingetdera är riktigt.

Vi är medborgarnas företrädare. Därför är det med deras ögon som vi måste skärskåda villkoren för 
dem som arbetar i offentlig sektor.

I rollen som förälder, som anhörig, som sjuk – i rollen som medborgare – måste vi ställa oss frågan: 
Vilka arbetsvillkor vill att dem som tar hand om oss och våra kära egentligen skall ha? Vilken 
uppskattning får egentligen dem som utför välfärden i praktiken?

Jag är övertygad om att svaren på dessa frågor avgör framtiden för den svenska välfärdsmodellen.

Den offentliga sektorn ska leverera den bästa omsorgen om det bästa vi har. Den ska leverera en 
sjukvård i världsklass. Den ska leverera trygghet på ålderns höst för dem som har byggt landet.

Att arbeta inom skolan, vården och omsorgen –  måste bli ett statusjobb. Vi kommer inte i 
framtiden att kunna förlita oss på någon slags kollektiv Florence Nightingale-inställning hos dem 
som arbetar i offentlig sektor.

Därför måste kraven ställas:

Alla skall kunna styra sina arbetstider.
Alla skall kunna vara med och planera det arbete som ska utföras.
Alla skall ha goda möjligheter till vidareutbildning i yrket.
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Alla skall ha möjlighet att göra karriär: från barnskötare och förskollärare, via till chef för en 
förskola och eller varför inte till att bli kommunens omsorgschef?

 

 

Den gemensamma sektorn måste vara beredd att erbjuda bättre arbetsvillkor, högre löner och 
större utvecklingsmöjligheter för att kunna attrahera personal. 
Offentlig sektorn ska inte subventioneras av kvinnors lägre löner.

Med all respekt för den viktiga frågan om jämställdheten i bolagsstyrelserna – det är dags för 
socialdemokratin att börja bry sig  om jämställdheten i vårdsalarna!

* * *

Vi socialdemokrater har alltså ett särskilt ansvar i att leda arbetet med att förbättra kvaliteten och 
öka effektiviteten i den offentliga sektorn. Vi brinner för det – våra politiska motståndare drivs av 
att sälja ut verksamheten.

I sammanhanget måste det slås fast att vi socialdemokrater inte motsätter oss olika driftsformer i 
välfärden..

En distriktssköterska anställd av ett vårdbolag är lika engagerad som en lärare i den kommunala 
skolan. De båda har människors bästa för ögonen.

Det är inte där skon klämmer med privatiseringen av vården, skolan och omsorgen.

Men låt oss se på utvecklingen i skolan under senare år.

 

Det var rätt av Ingvar Carlsson att bryta upp stela strukturer som tidigare bara gjorde det möjligt 
för rika föräldrar att välja och köpa skola åt sina barn. Det var rätt av Göran Persson att föra skolan 
närmare medborgarna genom kommunaliseringen och det var rätt at introducera alternativa skolor 
– för att frigöra pedagogisk kraft.

Men blev det verkligen som det var tänkt?

 

 

I dag får tolvåriga barn flashiga broschyrer från både kommunala och privata skolor inför valet till 
sexan eller sjuan. I storstäderna är utbudet stort. Men på valfrihetens altare offras de basala 
kunskaperna när erbjudandena snarare lyfter fram dans och idrott istället för läsa, räkna, skriva.

Elever har blivit kunder på en marknad. Skolverket varnar för att segregationen växer. Den 
sammanhållna skolan håller på att brytas upp.

Det här är en utveckling som måste vändas. Men låt oss inte göra nya misstag: Vägen framåt är inte 
bakåt – att avskaffa rätten att välja skola är inte svaret på problemen. 
Det är avarterna vi vill åt – inte det äkta engagemanget hos de elever, föräldrar och lärare som vill 
ha en viss inriktning på undervisningen.
 
Men om expansionen av privata skolor leder till segregation – ja, då måste vi agera för att 
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motverka detta. Visar det sig att den kommunala skolan dräneras på resurser på grund av 
konstruktionen av skolpengen – ja, då måste vi ändra systemen. 
Om dagens ordning leder till sämre kunskaper och den sammanhållna skolan hotas –  ja, då måste 
vi agera. 

För det är vårt ansvar, vårt uppdrag, som socialdemokrater. 
Att hålla ihop landet.

Och vi måste verkligen fråga oss om det var dagens form av privata bolagsvälde inom vård, skola 
och omsorg som avsågs ens av de godmodigaste förespråkare av de omfattande utförsäljningar vi 
sett de senaste åren.

Det har ju blivit allt tydligare att det är fult och fel att vi medborgare tillsammans äger och driver.

Dagis, skolor, sjukhus, äldreboende, Apotek, SBAB, Vattenfall, Vin & Sprit; sådant ska i högerns nya 
sköna värld säljas ut till den som betalar bäst.

Inte för att det är ekonomiskt försvarbart, utan för att somliga ser det som ideologiskt rätt. Vi ska 
inte längre äga, bara ägas.

 

Partivänner,

Jag är anhängare av ett starkt, gemensamt pensionssystem. 
Livet ska vara gott, även den dag då vi lämnar det aktiva arbetslivet. 
Färska rapporter från bland annat EU och LO visar att pensionsnivåerna i framtiden kommer att 
vara så låga att de för vissa grupper inte ens kommer att ge hälften av en inkomstförlust i statlig 
pension.

Nog för att pensionssystemet är omvittnat samhällsekonomiskt robust. Men det tycks för många 
grupper, inte minst för löntagare och tjänstemän, som inte orkar jobba till 65 år, vara 
privatekonomiskt alltför svagt.   

Nu talas det om att höja pensionsåldern. 
För oss socialdemokrater är det viktigare att se till att fler kan jobba till de blivit 65 år, än att fler 
ska jobba till 69 år.

När arbetsmiljöarbete prioriteras ned och kontrollen av arbetsmiljön prioriteras bort, när stressen 
och osäkerheten ökar- då slits människor ut i förtid.  Därför måste politiken inriktas på ett arbetsliv 
som inte förbrukar människor långt före pensionsåldern.

Men jag anser att det är dags för vårt parti att göra en ordentlig utvärdering av pensionssystemet. 
Jag bjuder därför, här och nu, in löntagarnas tre fackliga centralorganisationer – LO, TCO och SACO 
– för att tillsammans med dem göra en sådan.

Gediget gjord och noggrant genomförd bör den kunna vara färdig inom något år. Ett samarbete till 
gagn för vårt lands arbetare, tjänstemän och akademiker.

På basis av vad vi gemensamt kommer fram till, vill vi socialdemokrater diskutera med regeringen 
så att vi tillsammans kan göra justeringar av pensionssystemet. 
För stabiliteten, förutsägbarheten och tryggheten är det angeläget att det finns ett samarbete över 
blockgränsen om våra pensioner.
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Säger regeringen nej och stänger dörren för en sådan inbjudan, vore det att äventyra det 
förtroende som måste finnas mellan de fem partier som bär upp pensionsöverenskommelsen.

 

Då ställs vi socialdemokrater inför valet att antingen vika ner oss eller göra pensionerna till en 
valfråga 2014.

Jag har i det läget bara ett budskap till statsministern: Vi ses i valrörelsen!

* * *

Partivänner,

Det finns de som hävdar att sådant som jag nu talat om inte är möjligt, att det är orealistiskt, att vi 
inte har råd att bekämpa barnfattigdom och säkra pensioner att kunna leva på att det finns ett 
motsatsförhållande mellan en progressiv politik och starka offentliga finanser.

Som nyvald riksdagsledamot öppnade jag en klagojour på gågatan i Oskarshamn där alla, verkligen 
alla, kunde uttrycka sin upprördhet över effekten av den budgetsanering vi tvingades göra i mitten 
av 90-talet. 
Kön var lång; pensionärer, sjuka, arbetslösa, studenter. 
Jag kände dem alla.

Men efter några år – när vi var igenom de svåra åren och Sverige stod på fast mark igen – då mötte 
jag samma människor på nytt. Fortfarande var några arga, men de allra flesta hade insett att vi var 
tvungna att ta itu med underskotten. Hade vi inte gjorde det hade hela vår svenska välfärdsmodell 
äventyrats.

Därmed har jag lärt mig en sak: När det kommer till ekonomiskt ansvar och ordning har 
borgerligheten ingenting att lära svensk socialdemokrati! Mona Sahlin stod upp när Carl Bildt 
misslyckades. 
Göran Persson byggde den airbag som räddade Anders Borg när den internationella finanskrisen 
gjorde att världsekonomin kraschade.

Starka offentliga finanser är grundläggande för att åstadkomma förändring i radikal riktning – det 
är alltid de utsatta grupperna som får betala mest när underskott skjuter i höjden.

Men lika övertygad är jag om att de resurser som skapas ska användas för att komma alla 
medborgare till del. 
Det handlar om att ha råd med det som är viktigt!

Glöm aldrig att socialdemokratin växte fram med en berättelse om ett samhälle som hade råd med 
människor. I dag förankras allt mer en vardaglig känsla och oro över att vi inte längre har råd med 
varandra, med det gemensamma.

Vi lever i en tid då det hellre sänks en skatt och beviljas ett avdrag än ges ett handtag åt den som 
behöver hjälp. 
Det är en tid då det mera talas om konkurrens och drivkrafter än trygghet och gemenskap – trots 
att både vår egen erfarenhet och forskningen visar att just trygghet och gemenskap är den bästa 
drivkraften för ökad konkurrenskraft.
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Märker människor att välfärden inte håller måttet, att pensionen inte räcker till, att ersättningen 
vid sjukdom och arbetslöshet är för låg, att utvecklingen mot ett samhälle där tryggheten eroderar 
är ödesbunden – då sprider sig känslan av att vara övergiven och ensam, då växer insikten att det 
gäller att snabbt se om sitt eget hus.

Om jämlikhet inte är möjlig, då rustar sig medborgarna för ojämlikhet i sin vardag.
I sin tur bäddar det för krav på skattesänkningar; då det inte finns något rimligt svar på den 
berättigade frågan – varför ska jag betala för samma sak två gånger?

Men det finns en annan väg och ett annat val. 

Denna sociala demokrati som finns i de trygghetssystem som byggts upp och som formar ett 
innanförskapets samhälle, där alla ska kunna vara med.

A-kassan och sjukförsäkring har aldrig handlat om bidrag – det är solidariska 
försäkringsutbetalningar, gemensamt finansierade och beslutade. Förhållningssättet är 
inkluderande. 
Ett innanförskap, en möjlighet och en rättighet att få plats under det gemensamma paraplyet..

Jag vill att Sverige ska vara ett land där den som för tillfället står i värmande solsken ska se det som 
en fullkomlig självklarhet att hålla ett paraply över den syster eller bror som hamnat i hällande 
ösregn.

 

Solidaritet är till gagn för alla – även för den som är framgångsrik.
 Att också grannen, som för tillfället halkat efter, får en chans att komma igen. 

Men allt oftare möter jag påståendet att, om den som redan har mycket tilldelas ännu mer, så blir 
tillväxten större än vad den annars skulle ha blivit, och det leder i sin tur till att alla får det bättre, 
för det blir mer att dela på.

Tvivla inte på att bakom dessa kalla argument döljer sig privatekonomiska intressen. 
De som argumenterar för ojämlikhetens fördelar är de som för stunden tror sig gynnas av växande 
ekonomiska klyftor.

Därför är det viktigt för oss socialdemokrater att vara tydliga: vår strävan efter jämlikhet, utgår från 
insikten om att solidaritet är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera.

Väljer vi att låta marknaden, understödd av politik, sortera oss människor efter köpkraft, döma oss 
som begåvade eller för evigt obegåvade, produktiva eller improduktiva, lönsamma eller 
olönsamma, leder det inte endast en nedmontering av en historiskt framgångsrik välfärdsmodell.

Det kommer att föra med sig att morgondagens generationer kommer att få sämre möjlighet till 
välfärd och verklig frihet än vad vi har kunnat tillgodogöra oss.

Slarvar vi med den sociala investeringspolitiken, leder det obönhörligen till en sämre ekonomisk 
utveckling för alla.

Jämlikhet och solidaritet är inte bara samhällsnyttigt.

Jämlikhet och solidaritet är en förutsättning för långsiktigt hållbar tillväxt.
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Vi socialdemokrater kan aldrig förlika oss med tanken på att rovdrift av naturen, förstörda 
livsvillkor för kommande generationer, ökande barnfattigdom och sönderstressade otrygga 
löntagare ska vara förutsättningen för tillväxt och en växande ekonomi.

 

Vi ser det precis tvärtom.
Insatser mot barnfattigdom är tillväxtskapande. 
Satsningar på Komvux, högskolor och universitet är en förutsättning för tillväxt.

Investeringar för en bra miljö, med rent vatten, frisk luft och nyttig mat, driver oss gemensamt 
framåt. 
När sjuka och arbetslösa kan bo kvar i sina bostäder, bli friska, söka jobb och utbilda sig utan oro, 
skapar det bättre förutsättningar för ekonomins utveckling.

Vi kan beskriva det som en värdeburen tillväxt; 
- en moralisk tillväxt. 

* * *

Ingenting är viktigare för ett lands utveckling och växtkraft än trygga och utbildade människor. Det 
är med oro som jag ser att vi inte bara har sjunkande resultat i vår skola utan att vi också tappar 
mark som forskningsnation.

Sverige behöver omgående en storsatsning på lärande: För unga och gamla. För löntagare och 
arbetslösa. För låg- och högutbildade.  Sverige ska konkurrera med höga förädlingsvärden, högt 
kunskapsinnehåll och innovationskraft - inte med låga löner och billiga produkter. 
Det handlar om att hålla fast vid och förstärka den socialdemokratiska idén om  kunskapsbaserad 
tillväxtekonomi.

Nu är det tid att investera i utbildning.att bygga morgondagens Sverige starkt., Nu är det dags att 
återupprätt visionen om det livslånga lärandet.

* * *

Och vi ska med självförtroende bygga vidare på den svenska modellen, med dess 
trepartssamverkan mellan näringsliv, fackföreningar och politik. Där samhället tar ansvar för den 
långsiktighet som är så nödvändig.

Till detta lägger vi sådant vi kan, bättre än de flesta – en traditionell politik för tillväxt.

 

Det bär namn som industriella branschprogram och exportstöd, vägar och järnvägar, 
energiomställning och miljöteknik, riskkapital och småföretagarstöd, IT och bostadsbyggande, 
kollektivavtal, arbetsmarknadspolitik och mycket, mycket mer.

Och vi måste se hela Sverige med dess pulserande storstadsområden, medelstora städer, 
bruksorterna och den mjuka landsbygden. 

Vi är förnuftiga nog att inte ställa det ena mot det andra.
Vi tar de vidgade klyftorna mellan stad och land på allvar. 
Men vi ser också rikedomen i glesbygden och  fattigdomen i storstaden.
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Därför behövs en ny regional utvecklingspolitik för de stora städerna, men också för medelstora 
städer och Sveriges landsbygder.

Det behövs en ordentlig genomlysning av de avregleringar som inte fått önskad effekt och vi är 
beredda att omreglera och påreglera om medborgarnyttan kräver det. 
Det behövs en tuffare övervakning av elmarknaden. 
Elbolagens orimliga överpriser slår hårt mot enskilda människor och begränsar basindustrins 
möjlighet till utveckling.

Det måste bli ett slut på denna ödestro att marknaden med automatik klarar uppgiften. 
Människors rätt till ett värdigt liv är faktiskt viktigare än privata aktörers vinstintresse.
Medborgarnyttan och ansvaret för hela Sverige går före avregleringar och marknadstänkande.
Där kan vi socialdemokrater göra skillnad.

* * *

Partivänner,

Jag har talat mycket om Sverige, om oss som lever här, om våra villkor och värderingar. 
Men ingenting av detta kan sägas utan insikt att allt hänger ihop med omvärlden, med andra 
ekonomier, andra människor, andra kulturer.

Vi har färdats från nationellt oberoende och neutralitet till ömsesidiga beroenden och gemensamt 
ansvar. Nationalstatens gränser har förlorat det mesta av sin betydelse.

Och de stora globala ödesfrågorna väntar fortfarande på sin lösning.

Det tickande klimathotet gör det nödvändigt att progressiva stater driver på för en 
överenskommelse i Kyotoprotokollets anda och för alla oss som lever på vår sköra planet är 
kärnvapenhotet fortfarande en realitet.

Målet att halvera fattigdomen i världen till 2015 är möjligt att nå, men kräver nya gemensamma 
krafttag.

70 procent av världens fattiga är kvinnor.
Det saknas mer än 100 miljoner kvinnor på jorden. 
Så många kvinnor hade fått leva om kvinnor hade haft samma tillgång till vård mat och fysisk 
trygghet som män. 100 miljoner!

Det är en makaber siffra. 
Det här kriget talar vi sällan om – att hålla tillbaka halva mänskligheten är det största 
resursslöseriet som världen över huvud taget ägnar sig åt.

Det är i kraftfull samverkan med andra progressiva krafter om hur vi skall tackla alla dessa frågor, 
som jag vill placera svensk socialdemokrati.

Samtidigt ser vi hur det globala välståndet ökar. Aldrig någonsin tidigare har så många människor 
fått det så mycket bättre under så kort tid som under de gånga tjugo åren.

Vi kan än så länge bara ana konturerna av denna förändring:

Länder håller på att byta plats med varandra. Botswana är rikare än Bulgarien. Om några år 
kommer världens största ekonomier vara Kina, USA, Indien, Brasilien, Japan, Mexico, Indonesien, 
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Ryssland – först därefter Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Styrkeförhållandena mellan Nord 
och Syd ändras till Syds favör. Den geopolitiska kartan håller på att ritas om.

Samtidigt frikopplar sig de finansiella marknaderna från den reala ekonomin och blir en flygande 
holländare i cyberspace där banker och finansiella institutioner tjänar enorma pengar på att flytta 
pengar med ljusets hastighet .

Därför måste det upprepas att en fungerande marknadsekonomi kräver kloka politiska åtgärder. 

I vårt partiprogram återfinns i några få meningar socialdemokratins syn på hela finanskrisen – långt 
innan någon ens kände till ordet finanskris:

”Marknaden behövs för den effektiva produktion som skapar och återskapar resurserna för 
välfärden. Kapitalism och marknadsekonomi ska hållas i sär. Marknadsekonomi är ett 
distributionssystem, där varor och tjänster byter ägare med pengar som bytesvärde. Kapitalism är 
ett maktsystem med förräntningen av kapital som överordnad norm.”

Det nya efter finanskrisen är att fler inser detsamma: ”We are all socialists”, som tidskriften 
Newsweek prydde sitt omslag med i februari 2009.

För det var ju just detta som världen drabbades av – när förräntningen av kapital blev den 
överordnade normen krackelerade den globala ekonomiska utvecklingen.

De billiga krediterna till fattiga amerikanska hushåll, som byggde på hög risk, som kunde ge höga 
vinster till bankerna – sköts ut i det globala blodomloppet som virusbomber. De kreverade långt 
från avskjutningsplatsen på Wall Street i New York. Och som vanliga krig drabbas de oskyldiga 
mest.

Så ser en socialdemokratisk analys av finanskrisen ut. Vi är för marknadsekonomin, men emot en 
kapitalism med förräntningen av kapital som överordnad norm.

Till alla ni som först nu har insett att finanssektorn måste regleras bättre: 
Välkomna in i insiktens varma rum! 
Välkommen till detta socialdemokratiska tänkande.
 

Partivänner

Det är också sant att demokratin har avgått med segern på nationalstatlig nivå de senaste tjugo 
åren. Men någon global demokratisk regim som i globaliseringens tidevarv kan hantera globala 
problem finns inte i sikte. FN ser ut som världen såg ut 1945.

 

Och även den nationalstatliga nivån har problem – med bristande tilltro mellan väljare och valda. 
Populism – till höger och vänster – växer. 
Under parollen ”Vi är emot eftersom vi inte hänger med” samlas allt fler människor.

* * *
Mot den bakgrunden är jag försiktigt optimistisk om EU:s framtid. Det finns en grundläggande 
europeisk solidaritet som rätt använd kan vara en viktig progressiv kraft.

EU beskrivs just nu som ett samarbete i kris. Men EU är ett samarbete som alltid har formats 
genom kriser.
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Det fördjupade europeiska samarbetet har mödosamt tecknats ned i fördrag som har döpts efter 
olika städer. Senaste exemplet är Lissabon – som när mitt politiska intresse började vakna – var 
huvudstad i en hårdför militärdiktatur. Det är lätt att glömma efterkrigstidens historiska framsteg.

Men när Europas socialdemokrater och progressiva inte orkar definiera EU-projektet, så vet vi av 
erfarenhet att högern och marknadskrafterna gör det åt oss.

Därför kan visionen om ett socialt Europa idag kännas avlägsen.

Men bara för några år sedan kunde vi alla följa vad som hände när en myriad av människor 
bestämmer sig för att förändra samhället gemensamt. ”Yes We Can” var Barack Obamas paroll. 
Inte Yes I can eller Yes you Can.

Det handlade om att vi kan – tillsammans.
Endast så är samhällsförändring möjlig.

Kanske är den amerikanska drömmen extra romantiserad av oss smålänningar. Gårdarna som fick 
säljas. Karl-Oskar och Kristina från Duvemåla som tog med sig ett astrakanfrö och sökte lyckan i 
Amerika. Ett land där en fattig arbetarklasskille från Tupelo i Mississippi på sitt sätt blev hela 
världens kung.

 

Men den amerikanska drömmen om alla människors möjligheter, den sociala rörligheten blev 
större och mer konkret i socialdemokratins Sverige än någonsin i USA.

Den gemenskap som finns över Atlanten har fått ny kraft i och med Obamas valseger. Det 
välkomnar jag. För mig är banden över Atlanten viktiga.

Amerikansk utrikespolitik är en alltid närvarande Atlantgångare, men det finns anledning att 
välkomna och omfamna den kursändring som kan anas. Vi ser det i nedrustningsfrågan, i 
inställningen till Mellanöstern och den muslimska världen, vi ser det i förbudet mot tortyr.

Den transatlantiska länken, byggd på ömsesidig respekt är viktig för den övergripande 
säkerhetspolitiska utvecklingen på båda sidor av Atlanten.

För att vara relevant och spännande måste socialdemokratin förstå den nya världen. 
Vår uppgift är inte att gå till storms mot gårdagens oförrätter, utan ta strid mot dagens orättvisor. 
Det handlar om frihet från alla former av förtryck!

Alla folks frihet – hela världens fred.

* * *

Partivänner,

Jag vill sluta där jag började. 
Jag vill sluta cirkeln.
När arbetarrörelsen var ung ville August Palm – som för 130 år sedan tog socialdemokratin till 
Sverige – avskaffa den arbetsfria inkomsten. Ingen skulle få tjäna pengar på andras arbete, vare sig 
genom ränta eller profit. 
Detta i dag orealistiska krav omvandlades till den moderna idén att vissa saker ska skötas utan 
ekonomisk vinst som främsta drivkraft. Samhället ska sätta gränser för vad som ska vara en 
medborgerlig rättighet. 
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Vissa saker görs inte av vinstintresse. 
Vissa relationer upprätthålls inte för att någon tjänar på det utan för att du är människa, för att jag 
är människa, för att vi tillsammans är ett samhälle.

Vissa saker är helt enkelt inte mätbara i ekonomiska termer och ska inte stå till salu, inte bjudas ut, 
inte fördelas efter köpkraft, utan vara en del av en modern allemansrätt, av allas lika rätt.  
Vår gemensamma tillvaro blir så mycket bättre då.

I ett tal från den 5 februari 1986 formulerade Olof Palme det så här, och lyssna nu, för det här 
politik när den är som störst, vackrast och viktigast:

”Det vi vill ha är ett samhälle med trygga människor som orkar dela med sig av det goda till 
varandra. Det hårda egoistiska samhället som är svaret på högerns frågor skapar otrygga 
människor som vänder taggarna mot varandra i sin ensamma oro över att bli en av de många 
förlorarna i vinnarnas paradis.

Vi dras mot det ljusa och goda. 
Tid och ork frigörs att upptäcka andra människor, att bygga upp ett positivt beroende av varandra i 
form av kamratskap, omtanke och samarbete. 
Trygga och befriade från rädslans och orons förlamning kan vi låta livslusten växa och sprida sig 
inom oss och från människa till människa. ”

Vänner, kamrater; uppgiften är då som nu; social demokrati. 
Varken mer eller mindre.
Otåliga går vi nu framåt, mot nya djärva mål.

Tack!
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