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Abstract 

The main purpose of this thesis is to examine how Swedish party leaders from 
the three biggest parties talk about the collective identities “women” and 
“immigrants” in their 2016 speeches from “Almedalsveckan”, the main political 
event in Sweden. By relating and contrasting these two groupings towards each 
other, I will also scrutinise whether an exclusion of “immigrant women” takes 
place. My analysis will be based on the discourse theory of Ernesto Laclau and 
Chantal Mouffe and on postcolonial feminism, mainly the work of Chandra 
Talpade Mohanty and bell hooks. After analysing the speeches, it becomes clear 
to see that the way the party leaders talk about these two collective identities are 
rather oversimplified and adverse. Despite deriving from different parties and 
different ideologies, the party leaders share a somewhat similar way of talking 
about both “women” and “migrants” even though there are some major 
differences as well. It becomes evident that “migrant women” are the more or less 
stuck between the two collective identities “women” and “immigrants”, exclusion 
does take place. 

 
Nyckelord: Almedalen, diskursteori, kollektiva identiteter, postkolonial feminism, 
partiledartal, exkludering 
Antal ord: 9941  
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1 Inledning1 

1.1 Bakgrund 

Vecka 27 varje år innebär någonting alldeles speciellt i svensk politik. Det är 
vecka 27 som alla riksdagspartier samlas i Visby för politikerveckan, även kallad 
Almedalsveckan. 2016 var svenskhet och svenska värderingar det ”inofficiella 
temat” för de partiledartal som hålls under Almedalen, enligt de journalister som 
följde veckan på plats. ”Året då alla ville tala om Sverige”, ”slaget om 
svenskheten” och ”en tävling i svenskhet” löd tidningsrubrikerna när vecka höll 
på att lida till sitt slut (Rosén - Eriksson 2016, Silberstein 2016, Jakobson - Baas 
2016). Men vad dessa svenska värderingar egentligen består av, var svårare att 
säga. Jämställdhet mellan könen brukar användas som en sorts markör för något 
som är svenskt, något som används för att en känsla av ”nationell stolthet” (de los 
Reyes 2002, s. 11). Så blev det även under Almedalstalen 2016. Jämställdhet 
mellan könen, kvinnor och tjejers rättigheter kom att användas för att markera 
något ”svenskt”. I relation till den här ”svenska” jämställdheten ställs en 
”osvensk” ojämställdhet, ett hot mot ”vår” jämställdhet. Till varje ”svensk” 
värdering, skapas det relationellt en ”osvensk” värdering (Winther Jørgensen – 
Phillips 2000, s. 58).  I den här uppsatsen vill jag analysera det här förhållandet 
utifrån de tre största svenska partiernas tal från Almedalen 2016.  

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att analysera hur partiledarna för de tre största partierna i 
Sverige talar om de kollektiva identiteterna “kvinnor” och “invandrare”. Inom 
postkolonial feministisk teoribildning finns ett antagande om att när 
gruppbildningen “kvinnor” används baseras gruppen på västerländska kvinnor och 
antaganden hämtade från deras liv och erfarenheter. Samtidigt pekar studier att 
när man talar om grupper som “svarta” eller “migranter” så baseras de på manliga 
egenskaper och på manliga erfarenheter. “Kvinnor” förknippas med västerländska 
attribut och “svarta”, “migranter” eller “invandrare” förknippas med maskulina 
attribut. Det kan leda till ett osynliggörande av de individer som identifieras som 
en del av gruppen “kvinnor” och en del av gruppen “invandrare”. Den här 
problematiken leder fram till min problemformulering: 
                                                
1 Uppsatsens titel är en parafras på den feministiska antologin But Some of Us Are Brave -  All the 
Women Are White, All the Blacks Are Men.  
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Hur talar partiledarna om de kollektiva identiteterna “kvinnor” och 
“invandrare”? 
Går det att uttolka ett osynliggörande av de subjekt som identifieras som 
“kvinna” och “invandrare”? 

 
Min ansats är att göra en beskrivande studie och kritiskt granska Stefan 

Löfvens, Anna Kinberg Batras och Jimmie Åkessons partiledartal från 2016 års 
politikervecka i Visby, kallad Almedalen eller Almedalsveckan. 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en bakgrund för att motivera de problemformuleringar som 
jag har valt att undersöka. Vidare definieras de två centrala gruppbildningarna 
som är centrala för uppsatsens utformning, ”invandrare” och ”kvinna”. Tidigare 
forskning med relevans för uppsatsen och problemformuleringen presenteras 
sedan. Därefter följer ett teoriavsnitt där det teoretiska ramverk som utgör 
utgångsläget för kommande analys, i det här fallet diskursteori och postkolonial 
feminism följt av ett metodavsnitt där den valda metoden diskursteori och dess 
analysverktyg presenteras. Materialet, partiledartalen från Almedalsveckan, och 
principerna för materialinsamling presenteras i samma avsnitt. Slutligen 
analyseras materialet med hjälp av de metodologiska analysverktyg och de 
teoretiska ramverk som presenteras i tidigare avsnitt, för att avslutas med en 
diskussion, där även reflektioner om tidigare forskning inkluderas. Uppsatsen 
avslutas med en sammanfattning och de slutsatser jag drar utifrån den 
problemformulering som presenteras i ovanstående avsnitt. 

1.4 Definitioner 

De kollektiva identiteterna “kvinnor” och “invandrare” är centrala för uppsatsens 
utformning. De kommer användas rakt igenom teori- och metodavsnittet och i 
analysen. Att redan i ett tidigt skede definiera begreppen kommer underlätta för 
läsare av uppsatsen att förstå vad jag menar med “kvinnor” och “invandrare” och 
varför jag har valt att använda citationstecken kring begreppen. Jag kommer 
använda mig både av begreppen “kollektiva identiteter” och “gruppbildning”, men 
de två begreppen har samma innebörd. En utförligare förklaring av begreppen 
presenteras i metodavsnittet, längre fram i uppsatsen. 
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1.4.1 ”Invandrare” 

Invandrare är en kontroversiell benämning och har kritiserats för att vara otydlig 
om vad termen syftar på, för att den utesluter människor från en “svensk 
gemenskap”, att den generaliserar kring en stor heterogen grupp av människor 
som inte nödvändigtvis har något gemensamt (SOU 2006:52, s. 21). Dock är det 
otydligheten som gör att jag använder den kollektiva identiteten “invandrare”, 
istället för att dela upp identiteten till exempelvis “asylsökande, “flykting”, 
“nyanländ” eller dylikt. Det är just problematiken med generalisering av en stor 
grupp människor jag vill åt, därför vill jag undersöka hur partiledarna tillskriver 
egenskaper till en sådan redan marginaliserad grupp. Benämningen “invandrare” 
är problematisk, samtidigt är det en kategorisering som fortfarande är i bruk. Om 
jag däremot hade valt att använda benämningar flyktingar, som har definierats av 
FN (UNCHR 2017) och Migrationsverket (Migrationsverket 2015) hade fokus på 
den kollektiva identiteten blivit en helt annan, och det är inte det fokus den här 
uppsatsen har. Jag vill inte heller använda benämningen “icke-svensk” eftersom 
det indikerar en motsatsrelation till “svensk”. Ett relationellt förhållande som jag 
inte vill anta i uppsatsen. 

 

1.4.2 ”Kvinnor” 

Möjligtvis något mindre kontroversiell benämning är kvinnor. Med kvinnor menar 
jag alla som identifieras med den kollektiva identiteten “kvinnor”. “Kvinnor” kan 
också anses vara en problematisk definition, då den kan tänkas upprätthålla den så 
kallade tvåkönsnorm till exempel. “Kvinnor” är också en väldigt stor 
gruppbildning som definitivt generaliserar kring en heterogen grupp. Dessutom 
kritiseras den kollektiva identiteten “kvinnor” för att bygga på en västerländsk 
uppfattning av att kvinnor och män står i motsats till varandra, att alla “kvinnor” 
upplever ett gemensamt förtryck och att alla “kvinnor” delar samma målsättningar 
- utan att ta hänsyn till ytterligare förtryck såsom rasism, imperialism eller 
ekonomisk segregation (Mohanty 1984, s. 336-337).  Jag använder benämningen 
“kvinnor”, med citationstecken, för att den kollektiva identiteten “kvinnor” 
används brett än idag och likt gruppbildning “invandrare” vill jag helt enkelt 
undersöka hur de tillskriver en sådan stor och heterogen grupp som “kvinnor” 
gemensamma egenskaper. 

1.5 Tidigare forskning 

För att sätta den här uppsatsen i ett sammanhang kommer tidigare forskning som 
berör diskursiv gruppbildning inom en svensk kontext samt immigration i en 
europeisk kontext. Efter ett regeringsbeslut den 22 april 2004 tillsattes 
Utredningen om Makt, integration och strukturell diskriminering med uppdrag att 
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“identifiera och kartlägga mekanismer bakom strukturell/institutionell 
diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet” (SOU 2006:52, s. 3). 
Inom området politik gjordes en studie om de svenska valrörelserna mellan år 
1988-2002 med syfte att blottlägga strukturell diskriminering mot personer som 
“uppfattas som icke-svenska” med Kristina Boréus som författare (Ibid.). I sitt 
arbete fokuserar hon på skiljelinjen mellan “svenskar” och “invandrare”, hur 
politiker talar om dessa grupper och mer konkret hur den diskursiva 
diskrimineringen går till.       

Det intressanta för min studie är dels att Boréus har granskat hur svenska 
politiker uttalar sig om “invandrare” under valrörelser och om någon skillnad har 
märkts över tid. Visserligen var inte 2016 ett valår, samtidigt innebär det att 2016 
års Almedalsvecka var bland de viktigaste politiska evenemangen det året. Inte 
heller är min uppsats syfte efter att studera “vi” mot “dom”-tänket mellan 
svenskar och icke-svenskar, men då Diskrimineringens retorik som min uppsats 
handlar om hur skapandet av gruppbildningar går till, finns det ändå skäl att 
nämna Boréus utredning som en föregångare till min studie. Boréus skriver själv 
att på ett övergripande plan analyserar hur “människor kategoriseras” och hur man 
tillskriver dessa kategorier av människor specifika egenskaper, vilket i sak är det 
jag ämnar göra (SOU 2006:52 s. 18-19). Boréus tillämpar även hon 
subjektspositioner som ett analysverktyg, där hon exemplifierar “invandrare” och 
“svenskar” som två subjektspositioner (SOU 2006:52, s. 32). Hon menar att olika 
egenskaper tillskrivs de grupper varav egenskaperna kan vara “mer eller mindre 
berömvärda” (Ibid.).      

Eftersom Boréus på ett tydligt sätt förklarar hennes metodologiska 
överväganden samt att hon resonerar öppet kring definitioner och analysverktyg, 
kommer jag själv referera till Boréus under uppsatsens gång och använda henne 
som ett supplement till den metod och teori som jag valt ut, då Boréus är det enda 
arbetet som behandlar en samtida svensk politisk kontext. Hon beskriver några av 
problemen hon stöter på under arbetet utredning Först och främst har hon noterat 
hur människor blir kategoriserade på grund av etnicitet, på grund av sin status som 
invandrare eller flykting samt på religiös grund, nota bene: muslimer (SOU 
2006:52, s. 21). Hon ställer sig även frågan om man kan kategoriseras som både 
“svensk” och “invandrare” eller om de två kategorierna är ömsesidigt uteslutande, 
vilket är en viktig att fråga att ställa då två gruppbildningar ställs i antingen 
motsatsförhållande eller icke-kompatibla av någon anledning (Ibid.). Hon ställer 
sig även frågan om man kan se att vissa egenskaper eller beteenden tillskrivs de 
två kategorierna.      

Boréus presenterar begreppet “exkludering i diskurs” vilket innebär en 
utestängning i språkliga kontexter, när grupper exkluderas från språket exkluderas 
de även socialt (SOU 2006:52, s. 23). Exkluderingen kan ske på tre plan, 
“exkludering av röster” när en viss grupp utesluts från debatter som berör dem. 
“Exkludering av adressater”, när gruppen inte är tilltänkta mottagare av 
materialet. Det sista planet innebär “osynliggörande”, då gruppen inte omnämns i 
diskussion och inte representeras (SOU 2006:52, s. 24). Enligt Boréus 
resonemang innebär osynliggörandet på att dessa grupper i samhället inte anses 
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viktiga. Det handlar dock inte bara om att bli representerad, utan även att bli 
representerad på rättvist sätt (Ibid).      

Enligt Boréus är valrörelser en viktig institution som reproducerar och 
förstärker diskursiv diskriminering av personer med invandrarbakgrund (Ibid.). 
Boréus studerar de olika partiernas valmanifest och pamfletter och märker en 
tydlig kategorisering av “svensk”, “invandrare” och “flykting” (SOU 2006:52, s. 
66). De talas om i termer av kulturella skillnader och kulturkollisioner (SOU 
2006:52, s. 67).      

I antologin Det slutna folkhemmet sammanställs olika texter kring temat 
etniska klyftor och svensk självbild. I antologins förord beskriver Ingemar 
Lindberg och Magnus Dahlstedt hur de “sociala och klassmässiga” klyftorna i 
Europa, bland annat Sverige växer, där den “‘etniska’ differentieringen” spelar en 
viktig roll (2002, s. 8). De poängterar att Sverige aldrig var en egentlig 
kolonialmakt, men att det ändå går att urskilja “etniska hierarkier” som påminner 
om de koloniala [hierarkierna] (Ibid.). Rasismen i vardagen har gått från att vara 
en öppet, biologisk rasism till att förekomma i mer subtila former, såsom 
strukturell- och institutionell rasism (Lindberg - Dahlstedt 2002, s. 9). De finns 
drag av “segregation och underordning” i det svenska samhället (Ibid.). Den 
ordningen möjliggörs av olika maktinstrument, såsom språk och normer som i sin 
tur leder till institutionell rasism och diskriminering samt en viss svensk självbild, 
baserad på ett “vi”- och “dom”-tänk (Ibid.).      

Paulina de los Reyes kapitel “Den svenska jämställdhetens etniska gränser” tar 
upp hur jämställdhet mellan män och kvinnor har blivit en sorts markör för 
svenskhet, vilket stundom “får särskilja ‘svenskt’ från ‘icke-svenskt’” (Lindberg - 
Dahlstedt 2002, s. 19). Jämställdheten ger svenskar anledning till nationell stolthet 
och ofta diskuteras invandrares förhållningssätt till jämställdhet när skillnader 
mellan “svenskar” och “icke-svenskar” ska göras tydlig (de los Reyes 2002, s. 
172). Jämställdheten används som etnisk markör. Samtidigt som idéen om 
kvinnors lika rättigheter, enligt de los Reyes “anonymiserar, nedvärderar och 
marginaliserar många kvinnor” (2002, s. 173).      

I boken Gender and International Migration in Europe adderas ett 
genusperspektiv på migrationsfrågor. Kvinnliga migranter ökar, även om det 
fortfarande är främst män som immigrerar till Europa följer ofta kvinnor efter för 
familjeåterföreningar (Kofman m.fl. 2000, s. 1). Parallellt ökar kvinnor som 
immigrerar till Europa på eget bevåg, för ekonomiska skäl, för studiernas skull 
eller som flyktingar (Ibid.). Trots ökningen av kvinnliga migranter har inte 
litteraturen och forskningen hängt med i utvecklingen (Kofman m.fl. 2000, s. 3). 
Även om många studier av migration påstår sig vara könsneutrala, är ändå de 
flesta studier och modeller kring migration baserade på manliga erfarenheter 
(Ibid.). Om kvinnor inkluderas är det ofta som i beroendeställning till en manlig 
migrant, till exempel för en familjeförening eller anhöriginvandring (Ibid.). 
Kvinnliga immigranter antas vara en del av en privat, patriarkal sfär (Kofman 
m.fl. 2000, s. 25).      

Viss ökning av postkolonial feminism har ägt rum, men har haft liten 
betydelse på “policy makers” eller massmedial representation eller litteratur om 
migration (Kofman m.fl. 2000, s. 42). Migranter, särskilt kvinnliga migranter, ses 
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som objekt inom det politiska samtalet, snarare än deltagande subjekt (Kofman 
m.fl. 2000, s. 163). Kvinnliga immigranter antas vara fast i traditionella 
familjemönster som att vara hemmafru och beroende av mannens inkomst, vilket 
inte stämmer (Kofman m.fl. 2000, s. 166). 
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2 Teori 

I det här avsnittet kommer jag presentera det teoretiska ramverk som uppsatsen 
bygger på. Först och främst kommer diskursteori såsom Marianne Winther 
Jørgensen och Louise Phillips beskriver den i Diskursanalys som teori och metod 
presenteras kort. Enligt de två författarna erbjuder diskursanalys en paketlösning, 
det vill säga både en teori och en metod (Winther Jørgensen - Phillips 2000, s. 
10). För att det ska vara möjligt att använda diskursanalys som metod, måste vissa 
filosofiska premisser accepteras (Ibid.). Med detta i åtanke har jag byggt en 
teoretiskt ramverk, ett teoripaket, med diskursteori och postkolonial feminism. 
Postkolonial feminism bygger på samma premisser om att språket är utvecklande 
för sociala relationer och vår uppfattning av världen, och om vi ändrar 
språkbruket kan vi även ändra hur vi uppfattar varandra, omvärlden, sociala 
relationer och oss själva. Hur vi ser på vår omvärld, inklusive “tredje världen” och 
“västerlandet” är exempel på sociala konstruktioner.  

2.1 Diskursteori 

Definitionen av diskurs är enligt Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 
”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen – Phillips 
2000, s. 7). Utgångspunkten är att språket och vårt sätt att tala inte avspeglar vår 
värld på ett objektivt sätt, utan att språket spelar en aktiv roll i skapandet och 
förändringen av sociala relationer och identiteter (Ibid.).  Teorin lämpar sig alltså 
för att blottlägga dolda grundantaganden. Det finns ett antal ontologiska 
och epistemologiska premisser som måste antas för att använda diskursanalysen.  

Dessa premisser vilar på socialkonstruktivism och poststrukturalism och 
innebär följande, 1) en kritisk hållning till en objektiv kunskap om världen, 2) vår 
uppfattning av omvärlden är präglad av vår kultur och historia, den kan förändras 
över tid, 3) vår kunskap om omvärlden sker i sociala processer och till sist 4) 
beroende på vilken världsbild vi har, kommer vi agera olika (Winther Jørgensen – 
Phillips 2000, s. 11-12). 

Diskursteori á la Laclau och Mouffe har sina rötter i poststrukturalismen och 
går ut på att ”diskursen konstruerar den sociala världen i betydelse, och att 
betydelsen aldrig kan låsas fast på grund av språkets grundläggande instabilitet” 
(Winther Jørgensen – Phillips 2000, s. 13). Vad som utmärker just diskursteori är 
att den inte gör skillnad på diskursiva och sociala praktiker, utan alla praktiker är 
diskursiva och ”fullständigt konstituerande för får värld” (Winther Jørgensen – 
Phillips 2000, s. 25-26).    
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2.2 Postkolonial feminism 

2.2.1 Definition av postkolonialism 

Postkolonialism definieras som ”[an attempt] to shift the the dominant ways in 
which the relations between western and non-western people are viewed” (Young 
2003, s. 2). Det är ett sätt att utmana den rådande eurocentriska världsbilden. 
Postkolonialism synliggör och problematiserar vår världshistoria som har skapat 
ett omvärld som bygger på en strukturell rasism, som delar upp väst med ”icke-
väst” där väst utgör normen. Väst är hegemoniskt. Det är både ett begrepp för att 
förklara förhållandet i forna kolonier, den internationella ekonomins 
förhållningssätt men även ett sätt, och mest aktuellt för oss, problematiserar 
diskursen kring ”tredje världen” (Talpade Mohanty s. 195). Det är både ett 
deskriptivt begrepp och en diskursiv teori (Ibid.). Den diskursiva teorin är den 
som kommer användas i den här studien. Feministisk postkolonial teori fokuserar 
dels på feminism i postkoloniala länder men även på hur den postkoloniala 
dimensionen påverkar feminism som ideologi (jmf. Young 2003, s. 109 med 
hooks, 1981, s. 1-13). 

2.2.2 Chandra Talpade Mohanty om “kvinnan från tredje världen” 
och västerländsk feminism 

Chandra Talpade Mohantys artikel redogör hur feministiska akademiker beskriver 
icke-västerländska kvinnor, en grupp som Mohanty kallar “Third World Women”, 
i svensk översättning “kvinnan från tredje världen” (Mohanty 1999, s. 195). 
Mohanty utgår från ett diskursivt tänkande, när hon analyserar en rad olika 
feministiska akademikers studier av “tredje världen” och kritiserar identiteten som 
är “kvinna från tredje världen”, som appliceras på de kvinnor som inte 
kategoriseras som västerländska kvinnor. Mohanty kritiserar även västerländsk 
feminism för att översätta sin egen perception av omvärlden, att alla kvinnor i 
världen upplever ett sorts kollektivt patriarkalt förtryck och att kvinnor då ses som 
en stort kollektiv identitet med samma önskemål och intressen, oavsett etnicitet 
eller socioekonomisk bakgrund (Mohanty 1984, s. 336-337). Utöver förenklingen 
att alla kvinnor är en sammanhängande grupp med gemensamma målsättningar 
menar Mohanty att en kollektiv identitet målas upp av “kvinnan från tredje 
världen”. Alla kvinnor som inte är “västerländska” beskrivs på många sätt som 
mindre utvecklade än västerländska kvinnor (Mohanty 1984, s. 327). 

 
“This average third world woman leads [...] [a] truncated life based on her 
feminine gender (read: sexually con- strained) and being "third world" (read: 
ignorant, poor, uneducated, tradition-bound, domestic, family-oriented, 
victimized, etc.). This [...] is in contrast to the [...] Western women as 
educated, modern, as having control over their own bodies and sexualities, and 
the freedom to make their own decisions. “ 
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(Mohanty 1984, p. 327) 
 
“[T]hird world women as a group or category are automatically and 
necessarily defined as: religious (read "not progressive"), family-oriented 
(read "traditional"), legal minors (read "they-are-still-not-conscious-of-their- 
rights"), illiterate (read "ignorant"), domestic (read "backward") and 
sometimes revolutionary (read "their-country-is-in-a-state-of-war-they- must-
fight!").”  
(Mohanty 1984, s. 352). 

 
Mohantys artikel analyserar västerländsk feministisk akademikers arbeten om 

tredje världen, där “kvinnan från tredje världen” målas upp som ett enda subjekt, 
som en “monolit” (Mohanty 1984, s. 333) Mohanty kritiserar hur “kvinnan från 
tredje världen målas upp som ett singular, som en kollektiv identitet som 
reducerar- och generaliserar dessa kvinnors erfarenheter (Mohanty 1984, s. 334-
335) Västerländsk feminism är hegemonisk. Även om feministiska studier är 
marginaliserade inom vetenskapen, måste den västerländska feminismen som styr 
det feministiska forskningsfältet sättas i global kontext, där västerländsk forskning 
är hegemonisk (Mohanty 1984, s. 336).  

Mohantys kritik består främst av västerländska feministiska tänkares ovilja att 
interagera ytterligare perspektiv i sin analys, perspektiv som imperialism, rasism 
och sociala klasser. 

Hon menar att systerskap “cannot be assumed on the basis of gender; it must 
be forged in concrete, historical and political practice and analysis.” (Mohanty 
1984, s. 399) Utöver ett systraskap står “racism, colonialism and imperialism!” 
(Mohanty 1984, s. 348). 
 

2.2.3 bell hooks och osynliggörandet av svarta kvinnor 

Ett exempel på att inkludera en postkolonial dimension inom feministisk 
teoribildning är bell hooks texter. I Ain’t I Woman beskriver hon hur icke-vita 
gång på gång har blivit exkluderade från jämställdhetsdebatten i USA under 
historiens gång - från första vågens feminism och kampen för kvinnlig rösträtt, till 
kvinnorättskampen under 1960-talet har svarta2 kvinnor lyst med sin frånvaro. 
Anledningen till exkluderingen från den feministiska rörelsen bottnar, enligt 
hooks, i att svarta kvinnor hade ett val att delta i kampen för kvinnliga rättigheter 
eller kampen för ”svartas rättigheter”, eftersom ”kvinna” inte ansågs som den 
primära subjektspositionen utan ”svart” eller ”färgad” var viktigare (hooks 1981, 
s. 1) Det var “ras som var den enda relevanta kategorin för identifiering” (hooks 
1981, s. 1). Sexism ansågs inte lika brutalt eller aktuellt som rasism, eller så 

                                                
2 Jag använder mig av termen “svart” och “svarta kvinnor” eftersom det är den terminologin som 
hooks själv använder sig av. 
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vågade man inte erkänna att sexism kunde vara en lika negativ kraft som rasism, 
enligt hooks (Ibid.). 

Kampen för svartas rättigheter blev en rörelse med starka patriarkala 
tendenser, istället för en ”black suffrage” blev kampen en ”black male suffrage”. 
Under medborgarrörelsen och kampen för svartas rättigheter under 1950-talet blev 
det tydligt sexism och patriarkalt förtryck var en verklighet även inom “black 
communities”, som i resterande amerikanska samhällen (bell hooks 1981, s. 4-13) 
En rivalitet mellan kvinnokampen och de svartas kamp målades upp sinsemellan. 
I den amerikanska feminismen stod vita kvinnor i fokus, i kampen för svartas 
rättigheter stod männen i fokus. hooks beskriver det som att “[n]o other group in 
America has so had their identity socialized out of existence as have black women 
[...] rarely recognized as a group separate and distinct from black men, or as a 
present part of the larger group ‘women’” (hooks 1981, s. 7). Svarta kvinnor har 
exkluderas från de båda rörelserna, vilket har lett till ett osynliggörande av svarta 
kvinnor: “the word men in fact refers only to white men, the word Negroes refers 
only to black men, and the word women refers only to white women.” (Ibid).  

2.2.4 Västerländsk feminism i svensk kontext 

Som motpol till den postkoloniala feminismen står den ”västerländska 
feminismen”, den som ofta exkluderar icke-västerländska erfarenheter. I den 
svenska kontexten har jämställdhetsdebatten, som enligt de los Reyes kan ses som 
västerländsk feminism, funnits under en längre tid och varit fruktbar (de los Reyes 
2002, s. 177). Slopandet av sambeskattning, daghem, sexuell frigörelse, Grupp 8 
och andra karaktärsdrag från andra vågens feminism i Sverige ger ofta upphov till 
en sorts nationell stolthet över ”hur långt vi har kommit” (de los Reyes 2002, s. 
172). Samtidigt har det öppnat för en retorik kring hedersvåld, patriarkala 
strukturer, sexuella ofredanden och trakasserier och andra uttryck för en icke-
svensk syn på jämställdhet förknippat med invandrare och flyktingar (Ibid.). 
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3 Metod och material 

I det här avsnittet kommer jag presentera min valda metod och mitt material för 
den kommande analysen. Efter en kort introduktion av den valda metoden 
diskursanalys kommer olika analysverktyg presenteras. Nästan uteslutande har jag 
använt Diskursanalys som teori och metod som underlag och kompletterat med 
Kristina Boréus analysverktyg i utredningen Diskrimineringens retorik. En kort 
diskussion om metodologiska övervägningar presenteras också i avsnittet. 
Slutligen kommer material, principer för materialinhämtning och avgränsningar 
att presenteras. 

3.1 Introduktion till diskursanalys 

Det finns en rad sätt att utföra en diskursanalys, jag kommer använda Chantal 
Mouffe och Ernesto Laclaus diskursteori som förebild för mitt eget utförande. 
Mouffe och Laclaus diskursteori bygger på en poststrukturalistisk teori i den mån 
att ”diskursen konstruerar den sociala världen i betydelse, och att betydelsen 
aldrig kan låsas fast på grund av språkets grundläggande instabilitet” (Winther 
Jørgensen – Phillips 2000, s. 13). Laclau och Mouffes teori utgår från att 
diskursen konstruerar vår sociala värld i betydelse och att denna betydelse aldrig 
är låst på grund av “språkets instabilitet” (Winther Jørgensen – Phillips 2000, s. 
13). Grundtanken med teorin är att dekonstruera teoribyggen och på så sätt avslöja 
antaganden i teori och pröva dessa. Laclau och Mouffe menar även att det sociala 
är en diskursiv konstruktion, det finns ingen skiljelinje mellan diskursiva och 
icke-diskursiva sociala praktiker utan allt är diskursivt. Diskursen är fullständigt 
konstituerande för vår värld (Winther Jørgensen – Phillips 2000, s 25-
26).  Diskursteorin erbjuder inga egentliga praktiska verktyg för hur en 
diskursanalys ska användas (Winther Jørgensen – Phillips 2000, s. 14, 31, 57). 
Således baseras detta avsnitt på Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 
bok Diskursanalys som teori och metod samt ett visst mått av kreativitet (2000, s. 
31-65). 

3.1.1 Diskurs 

Som tidigare nämnt definieras diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 
världen” (Winther Jørgensen – Phillips 2000, s. 7). För att konkretisera 
definitionen av diskurs kommer talen presenteras och ta upp relevanta bitar för att 
visa hur partiledarna talar om “kvinnor” och “invandrare”. 
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3.1.2 Subjektspositioner och kollektiva identiteter 

En individ, eller ett subjekt, sätts (interpelleras) in i bestämda positioner av 
diskurser. Exempel på sådana subjektspositioner är ”mamma”, ”dotter”, ”kristen”, 
”vegan”, det är helt enkelt olika positioner och ett subjekt kan intaga många olika 
sorters positioner. Olika subjektspositioner kan hamna i konflikt eller samverka 
beroende på hur de kopplas ihop (Winther Jørgensen – Phillips 2000, s. 49). 
Bildandet av en kollektiv identitet, eller en gruppbildning, utgår samma principer 
som individuell identitet och skillnaden är inte särskilt markant. Gruppbildningen 
sker via en process av ekvivalenskedjor, där vissa “identitetsmöjligheter framhävs 
som relevanta och andra ignoreras”. Således kan bildandet av en kollektiv 
identitet “uppfattas som en reducering av möjligheter” (Ibid.). Det är därför den 
kollektiva identiteten, eller gruppbildningen, som är intressant när materialet 
analyseras, då det är reduceringen av individuella identiteten till en kollektiv 
identitet som är det intressanta.  Frågan jag ställer mig är vilka kollektiva 
identiteter bildas i talen som är relevanta för gruppbildningarna “kvinnor” och 
“invandrare”? 

3.1.3 Ekvivalenskedjor 

Enligt den teori som Laclau och Mouffe bygger sitt resonemang på är subjektet i 
grunden splittrat, och får sin identitet genom att representeras diskursivt via 
ekvivalenskedjor. Ekvivalenskedjor kallas det analysverktygen som innebär att 
tecken knyts ihop i kedjor, eller sammanhang, som ger den kollektiva identiteten 
innehåll. Det är via en ekvivalenskedja identiteten länkas ihop med vissa 
egenskaper eller attribut (Winther Jørgensen – Phillips 2000, s. 51). Identiteten är, 
som alla diskurser, föränderlig (Ibid.). Vidare blir frågan om det går att uttyda att 
vissa egenskaper förknippas och länkas ihop med de kollektiva identiteterna? 

3.1.4 Antagonism 

Antagonism innebär konflikt enligt diskursteorin, vilket uppstår när två identiteter 
krockar och hindrar varandra (Winther Jorgensen - Phillips 2000, s. 55). Det ställs 
oförenliga krav på individen där en identitet blockerar den andra identiteten. 
Skapas det ett antagonistiskt förhållande mellan de kollektiva identiteterna 
“kvinnor” och “invandrare” i partiledartalen? 

3.1.5 Exkludering och osynliggörande 

Exkludering i diskurs hämtar jag från Boréus utredning Diskrimineringens retorik 
(SOU 2006:52, s. 23). Exkludering i diskurs är en utestängning i språkliga 
sammanhang, grupper kan alltså exkluderas med språkets hjälp (Ibid.). 
Exkludering kan ske på tre olika plan, exkludering av röster, ekludering av 
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adressater och osynliggörande (SOU 2006:52 s. 13-24). Exkludering av röster 
innebär att en grupp människor utesluts från samtal och diskussioner som är 
viktiga för gruppen i fråga. Med “röst” innebär åsikter och närvaro i 
diskussionerna och närvaron, eller snarare utestängningen, kan ses som en 
gradskala. En total exkludering av röster exemplifieras av Boréus som “åtgärder 
specifikt riktade mot ”invandrare” diskuteras utan att det på något sätt redogörs 
för vad människor som kategoriseras på så sätt har att säga om åtgärderna ifråga” 
(SOU 2006:52, s. 23).  

Exkludering av adressater innebär att vissa grupper exkluderas som mottagare 
för budskapet, i det här fallet partiledartalen (SOU 2006:52, s. 24). Den här 
sortens exkludering är svårare att uttyda. Den tredje och sista formen av 
exkludering är osynliggörande utan handlar snarare om underrepresentation i 
diskursen (Ibid.). Underrepresentation av grupper kan tolkas som att de ges ett 
lägre värde eller anses mindre viktiga och intressanta, samtidigt som människor 
har ett psykologiskt behov att bli synliggjorda och representerade (Ibid.). Sker det 
en exkludering av röster och av adressater samt ett osynliggörande av kollektiva 
identiteter i partiledartalen? Med analysverktyget exkludering i diskurs är målet 
att analysera huruvida det sker ett osynliggörande av de subjekt som identifieras 
både med gruppen “kvinnor” och “invandrare”. 

3.2 Material 

3.2.1 Urval 

Jag har valt att analysera partiledartalen för de tre största partierna: 
Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven, Moderaternas partiledare Anna 
Kinberg Batra och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. 
Socialdemokraterna är Sveriges största parti och största regeringspartiet och 
Löfven är statsminister, medan Kinberg Batra är partiledare för Sveriges näst 
största parti samt ledare för Alliansen som står i opposition och Åkesson är 
partiledare för Sveriges tredje största parti som (vid tidpunkten för talen) ingen av 
de andra två blocken samarbetade med. Anledningen till varför urvalet ser ut som 
det gör är främst för att jag vill undersöka om de finns några likheter, partierna 
emellan. Om det går att urskilja likheter, trots olika ideologiska ståndpunkter, 
säger det något om den politiska diskursen i Sverige och vilka grundantaganden 
som tas för givet. Anledningen till att alla riksdagspartier inte analyseras är på 
grund av tidsramen för uppsatsskrivandet, samt att de tre stora politiska blocken i 
Sverige blir representerade.  

3.2.2 Almedalsveckan 

Almedalsveckan är en vecka fylld med seminarier, föreläsningar, debatter, pr-
kupper, DJ-battles, mingel och partiledartal. Politiska aktörer, såsom partier, 
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frivilligorganisationer, arbetsgivarorganisationer, pr-byråer, företag, politiskt 
intresserade individer och många andra samlas i Visby under dessa dagar i början 
av juli varje år (Nationalencyklopedin, Almedalsveckan 2017). Varje 
riksdagsparti blir tilldelat en dag då de står i fokus och avslutas med ett tal som 
partiledaren håller under kvällstid. Tusentals åhörare är på plats i Almedalsparken 
för att se och lyssna, ännu fler kan se det tv-sända talet i Svensk Television eller 
lyssna på det via Sveriges Radio (Ibid.). Till skillnad från tal på en partikongress 
eller första maj-tal, så riktar sig Almedalstalen inte främst till medlemmar i ett 
parti eller till deras redan övertygade väljare. Det kan snarare ses som ett tal till 
det svenska folket, kanske med en förhoppning om att den som lyssnar ska tycka 
om vad den hör och i framtiden rösta på partiet ifråga. Särskilt under ett år som 
ligger mitt emellan två val, som 2016 gjorde, kan Almedalsveckan ses som det 
största politiska evenemanget under året.  

Almedalsveckan har också fått utstå kritik för att ett “politiskt jippo”, 
elitistiskt samt för att kosta alldeles för mycket skattepengar (Svensson 2015, 
Öbrink 2013, Sennerdal 2015). Inför 2017 års Almedalsvecka har statsminister 
Stefan Löfven beslutat att inte delta, utan finansminister Magdalena Andersson 
kommer tala under Socialdemokraternas dag (Olsson 2017). Anledningen till 
frånvaron är att Löfven istället ska åka runt om i Sverige och träffa människor 
som han själv säger “kanske aldrig skulle besöka en politikervecka” såsom 
arbetslösa, pensionärer, människor från förorter, bruksorter och landsbygd (Ibid.). 
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4 Analys 

I det här avsnittet analyseras de tre utvalda partiledartalen från Almedalen 2016. 
Först kommer varje enskilt tal analyseras och de mest relevanta delarna av talen 
med fokus på “invandrare” och “kvinnor” kommer att presenteras. Jag har valt att 
börja med Åkessons tal, följt av Kinberg Batras och till sist Löfvens tal. Efter 
samtliga presentationer kommer de olika analysverktygen som introduceras i 
metodavsnittet att diskuteras en efter en. I den delen av analysen tar jag upp talen 
under samma rubrik, främst för att slippa upprepningar men också för att 
underlätta för möjligheten att hitta likheter och skillnader. Avsnittet avslutas med 
en diskussion om postkolonial feminism och västerländsk feminism kopplat till de 
olika talen. 

4.1 Jimmie Åkessons partiledartal, 
Sverigedemokraterna 

4.1.1 ”Invandrare” 

Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna ägnar en stor del av sitt tala 
att prata om “invandrare”, utan att egentligen nämna termen “invandrare” en enda 
gång (Sverigedemokraterna 2016). Åkesson pratar explicit om invandring en gång 
under talet: “[...] om man låter påskina att ens så stor invandring av asylanter som 
vi har haft inte påverkar samhället och dess invånare negativt […]”. (Ibid.) Annars 
talar han snarare om en ny, mörk, främmande kultur som hotar den svenska 
identiteten och de svenska medborgarna. Ett exempel är när Åkesson talar om 
sexuella övergrepp på festivaler och påstår att det är ett nytt fenomen inom 
Sverige, på grund av en ny, främmande kultur inom landet. Åkesson talar också 
om problemområden, där kriminaliteten är hög och “maffialiknande 
samhällsstrukturer” växer fram och att det är “skötsamma, laglydiga människor” 
som drabbas av detta (Ibid.).  

Han talar också om en specifik svenskt kultur, “då är det ett oerhört svek [...] 
om vi [...] förnekar själva existensen av en svensk kultur. Förnekar existensen av 
grundläggande svenska normer och värderingar. Svenska sociala koder [...] Ett 
svenskt sätt att förhålla sig till [...] könsrelationer.” (Ibid.). Uttryckligen är det 
något som är icke-svenskt som hotar. Något som hotar vår svenska kultur. Då han 
under talets gång säger att “Jag är Europavän. Jag är otroligt stolt över vårt 
gemensamma, europeiska arv. Det finns så mycket som förenar oss historiskt, 
kulturellt, politiskt.”, parallellt som han pratar om en främmande kultur “förnekar 
existensen av grundläggande svenska normer och värderingar” så är det 
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utomeuropeisk kultur som hotar (Ibid.). Eftersom han explicit uttrycker att det är 
“invandrade asylanter” som påverkar det svenska samhället negativt, drar jag helt 
enkelt slutsatsen att det även er dessa “invandrade asylanter” som står inför, vad 
Åkesson beskriver som, hot mot de svenska värderingarna (Ibid.).  

4.1.2 Kvinnor 

Den kollektiva identiteten “kvinnor” dyker upp ett antal gånger i Åkessons tal. 
Ofta sätts det i direkt polemik med bilden av “invandrare”. “Kvinnorna” i 
Åkessons tal omtalas främst som offer för sexuella övergrepp och trakasserier. 
Dessa trakasserier är enligt Åkesson en direkt konsekvens av en ny främmande 
kultur som hotar vårt samhälle “[d]är kvinnor, tjejer, unga flickor, barn inte kan 
vistas i offentlig miljö utan risk att utsättas för sexuella övergrepp. Normer, 
värderingar, attityder spelar roll – styr människors beteende [...] Jag påstod att det 
här ett nytt fenomen [sexuella trakasserier, min anm.] i vårt land” 
(Ibid.).  “Kvinnorna” är offer för den “stora invandringen av asylanter” som, 
enligt Åkesson, har försämrat levnadssituationen för “[...] de flickor som har blivit 
sexuellt antastade på musikfestivaler senaste tiden [...] de 1 300 kvinnor i 
Blekinge som fick sina cellprovtagningar inställda eller senarelagda 
[...]  sjuksköterskan på akuten som tvingas slita sig till utbrändhet på grund av 
arbetsbelastning och personalbrist.” (Ibid.). 

4.2 Anna Kinberg Batras partiledartal, Moderaterna 

4.2.1 ”Invandrare” 

I Kinberg Batras tal finns inte samma fokus på “invandrare” som kollektiv 
identitet i samma skala som i Åkessons tal. Kinberg Batra fokuserar snarare på 
utanförskap i en större skala än att peka på att de är en viss grupp som står i 
utanförskap till den svenska samhället. Men det finns vissa delar av talet som ändå 
pekar på dels en svensk kollektiv identitet, till vilken det finns en “osvensk 
identitet”, exempelvis följande avsnitt: 
 

“Sverige är värt att försvara. Vårt land, våra värderingar, vår demokrati 
och vår öppenhet. Jag är stolt över att stå här, mitt i den här speciella 
parken, denna mycket speciella vecka. Som besökare från andra länder 
avundas. Och som i många andra länder hade varit otänkbar eller omöjlig 
att genomföra. Jag kan stå här, i klänning, och uttrycka fritt det jag står 
för, och mina motståndare får säga sitt, så länge de gör det utan att 
använda våld.” (Min kursivering)  
(Moderaterna 2016) 
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I det ovanstående stycket ser vi återigen en sorts motsättning mellan 
kvinnorollen och en främmande kultur, “[vad] som i många andra länder hade 
varit otänkbar[t] eller omöjlig[t] att genomföra att [j]ag kan stå här, i klänning, 
och uttrycka fritt det jag står för”. Dessutom är dessa värderingar “[värda] att 
försvara”, försvara mot ett hot om att det en dag inte kommer vara möjligt att stå i 
klänning, som partiledare och uttrycka sina åsikter. Ett hot mot öppenheten. I 
Kinberg Batras tal förekommer även en del om svenska värderingar och hur 
information om dessa måste spridas till nyanlända, ett logiskt antagande är då att 
de inte delar dessa värderingar (Ibid.). 

 
“Då kan vi inte acceptera att bara var tredje nyanländ tar del av den 
samhällsinformation som ges utan att det får konsekvenser. [...] Vi 
behöver se till att information om svenska värderingar och hur Sverige 
fungerar ges till alla, tidigt, och att den som inte tar del av den inte kan 
räkna med till exempel fullt bidrag. Och då kan vi inte heller acceptera att 
man inte försöker lära sig svenska” (Min kursivering)  
(Ibid.) 

4.2.2 ”Kvinnor” 

Kinberg Batras tal påminner, om än dimensioner mer subtilt, om Åkessons tal när 
det kommer den kollektiva identiteten kvinnor. Kinberg Batra kommer snabbt in 
på ämnet sexuella trakasserier på musikfestivaler i sitt tal och en specifik 
våldtäktsanmälan från Bråvallafestivalen från samma år. 
 

“Antalet anmälda fall av sexuella ofredanden har enligt polisen ökat med 
25 procent sedan 2011. Anmälda fall från festivaler och evenemang har 
ökat med 60 procent på bara ett år mellan 2014 och 2015. [...] Därför vill 
jag ge ett nytt besked i kväll: vi moderater vill att Sverige inför en ny 
brottsrubricering: grovt sexuellt ofredande, där minst nio månaders 
fängelse är straffet för den som döms. [...]  Den som döms för det grövre 
brottet men inte är svensk medborgare riskerar då också utvisning. 
Möjligheten att utvisa den som döms för allvarligare brott finns redan i 
dag, men används sällan vid straffvärden under ett år. Den gränsen vill vi 
moderater sänka till sex månader.” 
(Ibid.) 

 
Jag ser vissa paralleller hur Kinberg Batra formulerar sig med Jimmie 

Åkessons tal. Då Åkesson uttalat säger att sexuella trakasserier är ett nytt fenomen 
i Sverige menar Kinberg Batra att anmälningarna har ökat markant mycket under 
senare tid. På grund av den här ökningen av anmälningar presenterar 
hon Moderaternas nya förslag för ny brottsrubricering “grovt sexuellt ofredande” 
nämner hon i samma veva att icke-svenska medborgare riskerar utvisning och 
fortsätter att utvisning bör ske även vid brott med lägre straffvärden (Ibid.). 
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Kinberg Batra målar upp en annan kvinnoroll, som inte är förknippat med en 
offerposition. Dels måste vi ta i uttolkningen att det är hon som kvinna som är 
partiledare för moderaterna, så i ett avsnitt där hon talar om hur moderaterna är 
för ett Natomedlemskap säger hon: “Natos generalsekreterare [...] och [...] 
världens viktigaste beslutsfattare samlas nu i Warszawa. Sveriges statsminister är 
också där. [...] Men en ansvarsfull regeringschef skulle inte bara åka dit på 
middag. Hon skulle också ha med sig vilja och förmåga att ta nästa steg till 
svenskt medlemskap.” (min kursivering) (Ibid.) 

Kinberg Batra representerar, med sin närvaro och sin position en aktiv 
kvinnoroll. I kontrast kan vi ställa avsnittet där hon, som enda gång, talar om 
utrikes födda kvinnor, eller de som tillskrivs både identiteterna “kvinna” och 
“invandrare”. Hon nämner “utrikes födda kvinnor” i kontexten av utanförskap 
“fler som lever på bidrag [behöver] omfattas av aktivitetskrav. Ett rimligt krav att 
ställa är till exempel att språkundervisning ska kunna ske under föräldraledigheten 
för den som också får försörjningsstöd. Detta skulle hjälpa utrikes födda kvinnor 
att ta steget närmare arbetsmarknaden.” (Min kursivering) Invandrarkvinnor 
behöver således hjälp för att lämna hemmet och komma ut på arbetsmarknaden 
(Ibid.). 

4.3 Stefan Löfvens partiledartal, Socialdemokraterna 

4.3.1 ”Invandrare” 

Stefan Löfven ägnar mindre tid i sitt tal att tala om invandrare, flyktingar, externa 
hot eller främmande kulturer än Åkesson och Kinberg Batra, men när han väl gör 
det finns det vissa likheter med både föregående talare.  
 

“Ska Sverige gå framåt, då måste vi gå tillsammans. Då måste det bli slut 
på skjutningarna, bilbränderna och knarkhandeln. Då måste vi sätta stopp 
för attackerna mot polis, brandmän och ambulanser. Då ska inte religiösa 
extremister kunna vinna makt över det offentliga rummet, bestämma var 
kvinnor får vara eller hur de får klä sig, eller radikalisera unga i deras 
närhet.” (Min kursivering) 
(Socialdemokraterna 2016) 

 
Vad som är mest intressant med ovanstående citat är hur Stefan Löfven, som 

talar om “problemområden” i Sverige, tar upp religiös extremism och utan 
omsvep säga att dessa religiösa extremister inte får “bestämma var kvinnor får 
vara eller hur de får klä sig”. När Löfven talar om problemområden, följs det av 
religiös extremism och uppenbarligen en maskulin sådan eftersom det är dessa 
extremister som bestämmer vad kvinnor får vara eller hur de får klä sig (Ibid.).  

“Socialt utsatta områden” förknippas med och våld mot blåljuspersonal, 
brottslighet och en vardag av kriminalitet - där återfall i brott måste stoppas. Det 
blir tydligt när Löfven säger att han “aviserade ett reformprogram för socialt 
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utsatta områden i maj [...] För det första ska vi bekämpa brottsligheten. Nu 
genomför vi en översyn av strafflagstiftningen för attacker mot blåljuspersonal. 
[...] Och vi ska öka insatserna för att förebygga återfall i brott.” (Ibid.) 

Stefan Löfven, till skillnad från Kinberg Batra och Åkesson, inkluderar en ny 
roll för “invandrare”, som en del av Sverige vilket märks i ovanstående citat: “Ska 
Sverige gå framåt, då måste vi gå tillsammans.” (Min kursivering) Han nämner 
fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic sångerskan Laleh Pourkarim samt 
entreprenören Saeid Esmaeilzadeh. Dessa tre personer, har trots förutsättningarna, 
gjort rätt för sig.  Löfven: “[j]ag tänker inte bara på Herrgården, som gett oss 
Zlatan – även om Zlatan gärna vill att vi tänker på Zlatan. Jag tänker på Husby, 
som gett oss Saeid Esmaeilzadeh, som läste kemi, och vars bolagsgrupp inom 
teknik och medicin nu är värderat upp mot fyra miljarder kronor. Jag tänker på 
Hammarkullen, som gett oss Laleh [...]” (Ibid.). 
 

4.3.2 ”Kvinnor” 

Stefan Löfven talade inte om sexuella övergrepp på festivaler eller dylikt, utan 
hade en kort passage om ojämlikhet men talar inte specifikt om någon ojämlikhet 
mellan kön eller sociala grupper, utan enbart ekonomiskt ojämlikhet: “Från 
direktören för IMF, Christine Lagarde, som säger: ”Att minska stor ojämlikhet är 
inte bara moraliskt och politiskt korrekt, det är också bra ekonomiskt agerande. 
Den enda närvaron av subjektspositionen “kvinna” eller den kollektiva identiteten 
“kvinnor” är när han nämner Christine Lagarde, direktör för IMF och sina 
regeringskollegor, utrikesminister Margot Wallström, biståndsminister Isabella 
Lövin och sångerskan Laleh Pourkarim som nämns i stycket ovan. “Jag vill tacka 
mina kollegor med Margot Wallström i spetsen, och även Isabella Lövin, UD och 
Sveriges samlade diplomatkår, för deras fina lagarbete” (Ibid). De tre 
västerländska kvinnor i och med sin närvaro i talet och med de positioner de 
förknippas med, regeringsmedlemmar eller direktörer medan Laleh Pourkarim är 
en sångerska och artist, född i Iran (Jurjaks 2016). 

Likt Kinberg Batra har Löfven en kort passage om utrikes födda kvinnor, likt 
Kinberg Batra handlar det om att få ut utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden 
och lämna hemmet, därmed lämna de traditionella könsrollerna som inte har 
någon plats i det moderna, svenska samhället. 
 

“Hur vi etablerar nyanlända på arbetsmarknaden under de kommande 
åren, kommer innebära skillnaden mellan fattigdom eller framtidstro för 
tiotusentals människor. 
Och det krävs insatser inte minst för många utrikesfödda kvinnor. Vi har 
redan avskaffat vårdnadsbidraget, och nu ska vi öka andelen kvinnor som 
kommer ut i studier eller arbete efter etableringstiden. Kvinnor ska inte få 
bidrag för att hålla sig hemma, de ska få förutsättningar för att komma ut 
och jobba.” (Min kursivering)  
(Ibid.) 
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4.3.3 Kollektiva identiteter 

Vilka kollektiva identiteter bildas i talen, med relevans för gruppbildningarna 
“kvinnor” och “invandrare”? I SD:s fall finns det två tydliga kollektiva identiteter, 
just “kvinnor” och “asylanter”/icke-svenskar. “Kvinnor” beskrivs i termer av 
”offer”, medan “asylanter”/icke-svenskar beskrivs som främmande och förövare. I 
Kinberg Batras tal kan man urskilja “svenskar”, “kvinnor”, och “nyanlända” och 
“utrikes födda kvinnor”. I synnerhet “svenskar” och “kvinnor”, men även visst 
fokus på “nyanlända”. Gruppbildningen “svenskar” är intressant, då kollektiva 
identiteter “alltid skapas relationellt”, så vid gruppbildningen “svenskar” skapas 
även “icke-svenskar” (Winther Jørgensen - Phillips 2000, s. 58). Alltså är det 
intressant att uttolka vad Kinberg talar om när hon talar om “svenskar”, för att 
förstå vad som i relation bildas som “icke-svenskar”. I Löfvens tal bildas 
identiteterna “svenskar”, “religiösa extremister” och “kriminella” i “samband med 
socialt utsatta områden” samt “utrikesfödda kvinnor”. 

4.3.4 Ekvivalenskedjor 

De kollektiva identiteterna får mening när de sätts i ekvivalenskedjor, går det 
att uttyda att vissa egenskaper förknippas och länkas ihop med de kollektiva 
identiteterna? Som tidigare nämnt kommer jag använda mig av benämningen 
“invandrare” istället för att använda varje enskild benämning på identitet som 
framgår i talen. Utan allt för mycket slutledningsarbete förstår man att det är 
“invandrare” Åkesson talar om när han talar om en främmande kultur, om 
sexuella övergrepp som ett nytt fenomen, om parallella samhällsstrukturer och 
kulturer, om kriminella. I relation står medborgarna (läs: svenskar), de laglydiga 
och skötsamma människorna, om svenska sociala koder och ett svenskt sätt att 
förhålla sig till konfliktlösning och könsrelationer. Invandrare ekvivaleras med 
utförandet av sexuella övergrepp, kriminalitet, kulturkrockar, ett utanförskap, och 
segregation. “Kvinnor” ekvivaleras med offer för sexuella trakasserier och offer 
för en främmande kultur, med försvarslöshet, som svenska medborgare.  

Kinberg Batra ekvivalerar kvinnor som brottsoffer, som offer för sexistiska 
strukturer. Till exempel: “det är tjejer som blir ifrågasatta för vad man har på sig 
eller hur man ser ut” (Moderaterna 2016). Samtidigt ekvivalerar hon “kvinnor” 
som aktiva aktörer som har möjlighet att säga vad de tycker, ha på sig vilka kläder 
de vill och styra landet. “Utrikes födda kvinnor däremot 

“Svenskar”, det är “vi” och “vi” gillar att grilla, “vi” behöver en flyktingpaus 
efter den flyktingkris som har tärt på vårt land, “vi” har yttrandefrihet och “vi” 
låter kvinnor ha på sig klänning, “vi” brukar inte våld. Till varje “vi” skapas ett 
“dom” relationellt, så för varje sak som “vi” gillar att göra, finns det ett “dom” 
som står i kontrast (Winther Jørgensen - Phillips 2000, s. 58). Gruppbildningen 
“nyanlända”, som går in i gruppbildningen “invandrare”, ekvivaleras med 
främmande, andra värderingar, med okunskap om Sverige och svenska språket, 
med utanförskap. “Utrikesfödda kvinnor” står utanför arbetsmarknaden och 
behöver hjälp att ta sig in på den. 
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Stefan Löfven talar också om “svenskar”, dels indirekt som ett “vi”, dels talar 
han om termen “svenskar”, till exempel “[s]å sträck på er, svenskar” och “[j]ag 
tror på Sverige, eftersom vi sliter hårt för att göra våra idéer till verklighet” 
(Socialdemokraterna 2016). Löfven talar aldrig explicit om invandrare, 
asylsökande och flyktingar i Sverige. Däremot talar han om problemområden, där 
bilbränder, knarkhandel och religiös extremism brer ut sig. De attribut som 
presenteras som Löfven talar om är just de attribut som oftast förknippas med 
gruppbildningen “invandrare”. Enligt Kristina Boréus förknippas invandrare ofta 
med problem och hot mot tryggheten - så när Löfven talar om problemområden 
förknippas det invandrartäta områden och kanske främst invandrartäta förorter. 
Samtidigt noterar Boréus en trend hos svenska politiker att byta ut benämningen 
“invandrare” mot andra, mindre laddade termer (Boréus 2006, s. 17, 16). Varav 
drar jag slutsatsen att Stefan Löfven förknippar problemområden med egenskaper 
som ofta tillfaller gruppen “invandrare”, därmed talar han implicit om den 
kollektiva identiteten “invandrare” utan att egentligen benämna gruppen som 
sådan. När han, dessutom, talar om religiös extremism som ökar i dessa områden 
tolkar jag det som radikal islamism, vilket också tillskrivs “invandrare” från 
muslimska länder. 

Överlag konstrueras den kollektiva identiteten “kvinnor” som antingen offer 
för sexism (Kinberg Batra) eller offer för en ny främmande, ojämlik kultur 
(Åkesson) eller som aktiva aktörer, till exempel när Kinberg Batra talar om sig 
själv som en framtida statsminister eller när Löfven talar om sina 
regeringskollegor Margot Wallström och Isabella Lövin. Både Löfven och Batra 
talar om “utrikesfödda kvinnor”, båda talar om de i termer av bidrag att de måste 
ut på arbetsmarknaden. “Kvinnor” talas även i termer som våra medborgare, vårt 
ansvar (Åkesson), rättigheter som måste försvaras (Kinberg Batra). “Invandrare” 
konstrueras i termer kriminalitet, brottslighet, religiös extremism, ojämställdhet 
och främlingskap (Åkesson, Kinberg Batra, Löfven). 

4.3.5 Antagonism 

Är det någon av partiledare som ställer de två kollektiva identiteterna 
“invandrare” och “kvinnor” i ett antagonistiskt förhållande till varandra? En sådan 
antagonism är inte lika tydlig som “svensk” eller “icke-svensk”, eller “vi” och 
“dom” då “invandrare” och “kvinnor” inte på något sätt är uteslutande. Det ska 
vara möjligt att identifiera sig både som “invandrare” och som “kvinna”. Om nu 
en antagonism skulle uttolkas, skulle det innebära ett osynliggörande för de som 
identifieras som både “invandrare” och “kvinnor”. 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har tendenser att ställa 
gruppbildningarna “kvinnor” och “invandrare” mot varandra när han talar om 
sexuella trakasserier, vilket kan beskrivas som ett antagonistiskt förhållande.  
 

“De senaste veckorna har vi återigen nåtts av åtskilliga rapporter om 
sexuella trakasserier och övergrepp i samband med företrädesvis 
festivaler. Och vi frågar oss: Vad är det som händer? Vad är det för 
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samhälle som växer fram? [...] Normer, värderingar, attityder spelar roll – 
styr människors beteende. [...] Jag påstod att det här är ett nytt fenomen i 
vårt land , och jag frågade honom [Stefan Löfven, min anm.] om han 
håller med om detta [...] Det gjorde han inte. Han höll inte med. [...] [D]et 
är att svika. Att först kapitulera inför att det sker och att sedan förneka 
varför det sker.” (Åkesson 2016). (Mina kursiveringar) 
(Sverigedemokraterna 2016) 

 
Det blir tydligt i Åkessons sätt att formulera sig att enligt honom beror ökade 

rapporteringar om sexuella övergrepp (nota bene: ökning av rapportering ej lika 
med ökade trakasserier) en ny företeelse i Sverige, på grund av en främmande 
kultur med främmande normer.  Under talets gång har Åkesson länkat den här 
främmande kulturen med “invandrade asylanter”. Således finns det ett samband 
mellan en ny främmande kultur och “invandrade asylanter” och “kvinnor” som 
oftare blir utsatta av sexuella trakasserier, enligt Åkessons logik. “Invandrare” är 
förövarna och “kvinnorna” är offren. Således ställs de i ett antagonistiskt 
förhållande. Varken Kinberg Batra eller Stefan Löfven beskriver en lika tydlig 
antagonism mellan de två kollektiva identiteterna.  

Däremot finns det en del av Löfvens tal när han talar om religiös extremism i 
socialt utsatta områden: “religiösa extremister [ska inte] kunna vinna makt över 
det offentliga rummet, bestämma var kvinnor får vara eller hur de får klä sig, 
eller radikalisera unga i deras närhet.” (Min kursivering) (Socialdemokraterna 
2016) Enligt Löfven finns det risk att religiösa extremister kontrollerar kvinnor 
och var de får befinna sig, eller klä sig. Religiösa extremister utövar något sorts 
patriarkalt förtryck över kvinnor, alltså borde religiösa extremister vara män. 
Alltså finns det ett antagonistiskt förhållande mellan de som blir “religiösa 
extremister” (läs “invandrare”) och “kvinnor”. 

4.3.6 Exkludering 

Sker det en exkludering av röster, - av adressater och osynliggörande av 
kollektiva identiteter i partiledartalen? Med analysverktyget exkludering i diskurs 
är mitt mål att analysera huruvida det sker ett osynliggörande av de subjekt som 
identifieras både med gruppen “kvinnor” och “invandrare”. Exkludering av röster 
är den första nivån av exkludering, som innebär huruvida en en grupp blir 
representerad i samtalet. I det här fallet är möjligheten att analysera “rösterna” 
tämligen enkelt då den enda röst som presenteras är partiledaren som håller talet. 
Snabbt konstaterat är det två män och en kvinna, varav ingen identifieras som 
“invandrare”. Den andra nivån av exkludering är exkluderingen av adressater. Till 
vilka riktar sig talen? Adressaten borde vara, i mina ögon, svenska folket - särskilt 
röstberättigade medborgare. Det antagandet gör jag eftersom målet med talen 
antas vara att locka väljare3. 

                                                
3 Nu antar jag dessutom att målet för partier att få så pass många röster som möjligt, vilket jag vet 
det finns många forskare som ifrågasätter. 



 27 

Åkesson inleder talet med att adressera åhörarna med “Sverigevänner!”, 
samtliga partiledare adresserar åhörarna med det personliga pronomenet “vi” 
(Sverigedemokraterna 2016). “Vi”:et tolkar jag vara “vi svenskar”, eller “vi 
medborgare”. Men egentligen bör inte det behöva hamna i konflikt med varken 
“invandrare” eller “kvinnor”, då det är möjligt att identifieras som “invandrare” 
och “svensk” något som Löfven gör i sitt partiledartal.  

Däremot har Almedalsveckan blivit kritiserad från olika håll för att vara för en 
viss grupp av människor, vilket blir tydligt när statsminister Löfven har beslutat 
att inte besöka i Almedalsveckan 2017 för att träffa människor som “aldrig skulle 
besöka en politikervecka [...] men borde få sina röster hörda i politiken” (Olsson 
2017). Samtidigt innebär inte ett fysiskt besök i Almedalen samma sak som att 
vara åhörare, då talen sänds både i Sveriges Television och Sveriges Radio, där 
talen dessutom går att hitta på webben för nedladdningar i efterhand. Någon tydlig 
exkludering av adressater vill jag alltså inte säga att det är fråga om, även om det 
inte heller är fråga om en tydlig inkludering. 

Osynliggörande är den tredje nivån av exkludering och innebär en 
underrepresentation eller inte omnämns överhuvudet, en “icke-benämning” (SOU 
2006:52, s. 22). Båda gruppbildningarna “kvinnor” och “invandrare” nämns i de 
tre talen, den grupp som är nästan helt osynliggjord är vad Kinberg Batra och 
Löfven kallas för “utrikesfödda kvinnor”. Den formuleringen nämns en gång i 
deras respektive tal, vilket jag tolkar som underrepresentation. Åkesson nämner 
ingen liknande benämning överhuvudtaget Jag tidigare konstaterat att 
“invandrare” förknippas med maskulina egenskaper, medan “kvinnor” med 
svenskhet och ibland i ett antagonistiskt förhållande till “invandrare”. Således drar 
jag slutsatsen att ett osynliggörande av subjekt som identifieras både med 
gruppbildningen “kvinnor” och gruppbildningen “invandrare” görs i samtliga 
partiledartalen. 

4.3.7 Partiledartalen och postkolonial feminism 

I följande avsnitt kommer jag analysera Almedalstalen ur ett postkolonial 
feministiskt perspektiv för att visa hur partiledartalen kan förstås med de teorier 
som presenteras i teoriavsnittet. Jag börjar med att undersöka om ett 
osynliggörande av “utrikesfödda kvinnor”, det vill säga subjekt som identifieras 
både som “invandrare” och “kvinnor” i de termer som bell hooks beskriver, för att 
sedan addera Chandra Talpade Mohantys analys av “kvinnan från tredje världen”. 
Enligt hooks sker det en sorts dubbelt marginalisering av kvinnor av etniska 
minoriteter, i hennes utgår hon från svarta kvinnor i USA. Frågan är huruvida den 
här teorin, som appliceras på en helt annan kontext är möjlig att använda i 
analysen av partiledartalen och jag måste svara ja. Det är, enligt mig, bildandet av 
kollektiva identiteter och exkluderingen av kollektiva identiteter som är intressant 
för analysen.  

Den centrala slutsatsen i hooks arbete är att den kollektiva identiteten 
“kvinnor” baseras på vita kvinnor och den kollektiva identiteten “svarta” baseras 
på män. Går det att översätta hooks slutsats till att den kollektiva identiteten 
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“kvinnor” baseras på kvinnor som inte identifieras som invandrare? Att den 
kollektiva identiteten “invandrare” baseras på män? Med hjälp av de 
ekvivalenskedjor, antagonistiska förhållanden och exkludering som presenterades 
i föregående avsnitt kan dessa påståenden undersökas. Baseras den kollektiva 
identiteten “kvinnor” på svenska kvinnor som inte identifieras med “invandrare”? 
Baseras den kollektiva identiteten “invandrare” på män? 

Enligt det tydliga antagonistiska förhållandet mellan “invandrare” och 
“kvinnor” i Jimmie Åkessons tal, drar jag slutsatsen att han bygger sin 
gruppbildning “kvinnor” på svenska kvinnor som inte identifieras som 
“invandrare”. Enligt hans logik står de två “kollektiva identiteterna” i konflikt 
med varandra, varav han omöjliggör subjekt att identifiera sig som både “kvinna 
och invandrare” i hans världsbild. Enligt honom är “kvinnor” offer och 
“invandrare” förövarna.  

Kinberg Batra målar inte upp ett tydligt antagonistiskt förhållande mellan 
“kvinnor” och “invandrare”. Om något antyder hon något som kan liknas vid ett 
antagonism när hon talar om hur Sverige, våra värderingar, hennes möjligheter 
som kvinna måste försvaras. Utan att förklara vad dessa värden måste försvaras 
mot så indikerar hon att det finns ett motstånd mot allt detta. Kinberg Batra 
nämner “utrikes födda kvinnor” under talet, således framgår inte ett tydligt 
osynliggörande de subjekt som identifieras både som “kvinnor” och “invandrare”. 
Baserar hon den kollektiva identiteten “invandrare” på män? Inte heller det går att 
urskilja då hon egentligen inte talar särskilt mycket om “invandrare” förutom när 
hon talar om “nyanlända” och hur de ska få “information om svenska värderingar 
och hur Sverige fungerar [..] och den som inte tar del av den inte kan räkna med 
till exempel fullt bidrag” vilket egentligen inte bygger på förutsättningar om 
varken “män” eller “kvinnor”. Den enda tendensen av manligt kodade 
“invandrare” jag noterade var när hon pratar om hur hon vill höja straffskalan för 
sexuella trakasserier och i samma veva förklarar att hon vill sänka straffvärdet för 
utvisningar till sex månader. 

Stefan Löfven talar knappt om den kollektiva identiteten “kvinnor” men när 
han gör det så är det när han talar om framgångsrika kvinnor som Christine 
Lagarde, Margot Wallström, Isabella Lövin och Laleh Pourkarim. Även han talar 
kort om “utrikesfödda kvinnor”, så en fullskalig exkludering sker inte. När han 
talar om “invandrare”, eller snarare talar om problematiken i socialt utsatta 
områden där jag har gjort tolkningen att han talar om “invandrartäta förorter” och 
därmed “invandrare”, talar han om brottslighet, våld mot blåljuspersonal och 
religiös extremism. I avsnittet om religiös extremism målar han upp något av ett 
antagonistiskt förhållande mellan “kvinnor” och religiösa extremister. En viss 
tendens att maskulint kodade egenskaper som våld, kriminalitet och religiös 
extremism tillskrivs “invandrartäta” orter och därmed dess invånare, “invandrare” 
går alltså att uttolka.  

Mohanty beskriver i sin studie hur västerländska feminister konstruerar en 
“kvinna från tredje världen” som bland annat outbildad och traditionsbunden, i 
kontrast med den västerländska kvinnan som beskrivs som välutbildad och 
modern (Mohanty 1984, s. 337). Både Kinberg Batra och Löfven nämner 
“utrikesfödda kvinnor”. I vilka termer beskrivs “utrikesfödda kvinnor? I Kinberg 
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Batras fall talar hon om dessa “kvinnor” som behöver ett “aktivitetskrav” på sig 
för att få bidrag och olika förslag för att få ut den gruppen på arbetsmarknaden. 
Vad som då antas av den “utrikes födda kvinnan” är att hon inte arbetar och 
stannar hemma, således är passiv och fast i traditionella könsroller. Löfven talar 
även han om “utrikesfödda kvinnor” i termer av bidrag och att komma ut på 
arbetsmarknaden: “[de] ska inte få bidrag för att hålla sig hemma, de ska få 
förutsättningar för att komma ut och jobba.” Även Löfven antar att de 
“utrikesfödda kvinnorna” är utan arbete och stannar hemma, således passiv och 
fast i en förlegad könsroll.  
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5 Diskussion och slutsats 

I följande avsnitt kommer jag diskutera och reflektera över den föregående 
analysen och vad som framkom i det avsnittet. Därefter kommer ett avsnitt med 
vilka slutsatser jag drar av analysen presenteras. 
 

5.1 Diskussion 

Trots att “invandrare” och “kvinnor” inte är två kollektiva identiteter som 
vanligtvis analyseras parallellt och relationellt lika ofta som “svensk” och “icke-
svensk” är den ett viktig relationellt förhållande mellan de två gruppbildningarna. 
2016 års Almedalsvecka kallades för “året då alla ville tala om Sverige”, “slaget 
om svenskheten” och “en tävling i svenska värderingar” (Rosén - Eriksson 2016, 
Silberstein 2016, Fjellman 2016, Jakobson - Baas 2016). Många partiledare talade 
om svenska värderingar, när jämställdhet mellan könen ofta benämns för en sådan 
“svensk värdering”. Relationen mellan nyanlända och svenskar, specifikt svenska 
kvinnor, beskrivs som problematisk. Det här fenomenet kallas av Paulina de los 
Reyes att jämställdhet används som “etnisk markör”, något som ger svenskar en 
känsla av nationell stolthet och markerar skillnaden på vad som är “svenskt” och 
“icke-svenskt” (2002, s. 172).   
 Att de olika partiledarna har olika sätt att tala om “kvinnor” och 
“invandrare” är inte förvånande. Skillnaderna är många, men det finns även 
många likheter i sättet de talar och förstår de två kollektiva identiteterna. Både 
statsminister Stefan Löfven och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie 
Åkesson talar om brottslighet, våld mot blåljuspersonal och religiös extremism 
som förtrycker kvinnor. Både Löfven och Moderaternas partiledare Anna Kinberg 
Batra talar om “utrikesfödda kvinnor” som måste komma ut på arbetsmarknaden. 
Både Kinberg Batra och Åkesson talar om hur sexuella övergrepp mot unga 
kvinnor tycks öka, där Åkesson utpekar invandrare som anledningen till detta.  
 Huruvida det sker ett osynliggörande för den grupp som, i brist på bättre 
ord, hamnar i kläm mellan de två kollektiva identiteterna “kvinnorna” och 
“invandrarna, de som identifieras som båda, så hävdar jag att det faktiskt gör det. 
Gruppen är helt exkluderat från Åkessons tal, nämnda en gång i Kinberg Batras 
tal som “utrikes födda kvinnor” som behöver komma ut på arbetsmarknaden, 
“utrikesfödda kvinnor” nämns under liknande omständigheter i Löfvens tal. 
Löfven talar även om artisten Laleh som ett exempel på en person som kommer 
från ett socialt utsatt område som det har gått bra för. Det får mig att tänka på 
något som bell hooks skriver i Ain’t I Woman: “[a]ll too often in our society, it is 
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assumed that one can know all there is to know about black people by merely 
hearing the life story [...] of one black person.” (hooks 1981, s. 11) Att nämna 
Lalehs namn i talet innebär inte att “utrikesfödda kvinnor” inte är exkluderade 
från Löfvens sätt att tala om omvärlden.  
Att “invandrare” fortsatt beskrivs i termer av problem, kriminalitet och överlag en 
otrygghet för samhället tolkar jag som en diskursiv diskriminering. Precis som 
Kristina Boréus skriver så är det en stor skillnad på att bli representerad i texter 
och bli representerade på ett rättvist sätt (SOU 2006:52, s. 24). Att “kvinnor” i 
sådan stor utsträckning som vi har sett under Almedalstalen beskrivs som “offer” 
är också problematiskt, då det kan tolkas som en reducering av egenskaper för den 
kollektiva identiteten “kvinnor”. 
 

5.2 Slutsats 

Mina problemformuleringar som presenterades i det inledande avsnittet var:  
hur talar partiledarna om de kollektiva identiteterna “kvinnor” och “invandrare”? 
Och går det att uttolka ett osynliggörande av de subjekt som identifieras som 
“kvinna” och “invandrare”?  

Hur talade då de tre partiledarna om “kvinnor” och “invandrare”? Jimmie 
Åkesson talade om “invandrare” som ett hot mot det svenska samhället och de 
svenska värderingarna, bland annat jämställdhet mellan könen. “Invandrare” har 
en främmande kultur som inte är förenlig med den svenska kulturen, enligt 
Åkesson. “Kvinnor” beskrevs som offer, dels som offer för sexuella trakasserier 
men främst som offer för den främmande kulturen som dessa “invandrare” 
representerar. Anna Kinberg Batra beskrev i mångt och mycket även hon 
“kvinnor” som “offer” av sexuella trakasserier och “offer” av sexism. Hon talade 
också om hur “utrikes födda kvinnor” behöver slå sig in på arbetsmarknaden. 
Kinberg Batra talar inte direkt om “invandrare” särskilt mycket, förutom en del 
om hur nyanlända måste anpassa sig till det svenska samhället och de svenska 
värderingarna. Stefan Löfven talade om “invandrare” i termer av socialt utsatta 
områden, religiös extremism och brottslighet men han talade även om Zlatan 
Ibrahimovic, Saeid Esmaeilzadeh och Laleh Pourkarim som exempel på 
“invandrare” som inte förknippas med egenskaper av problem. Löfven talar inte 
mycket om “kvinnor” i sitt tal, förutom en del om hur “utrikesfödda kvinnor” ska 
kunna ta sig ut på arbetsmarknaden. 

Är det möjligt att uttolka ett osynliggörande av de individer som 
identifieras som “kvinna” och “invandrare”? Ja, eftersom två av partiledarna, 
Kinberg Batra och Löfven, själva drar en distinktion mellan “kvinnor” och 
“utrikesfödda kvinnor” tolkar jag det som att den kollektiva identiteten “kvinnor” 
baseras på icke-”utrikesfödda kvinnor”. Den tredje partiledaren, Åkesson, målar 
upp ett antagonistiskt förhållande mellan “kvinnor” och “invandrare” och ställer 
de två kollektiva identiteterna i konflikt att, enligt hans logik, är omöjligt att 
identifieras till båda grupperna.  
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