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Abstrakt  
Den här uppsatsen kommer att beröra talen som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie 

Åkesson framförde under Almedalsveckan år 2014 och 2018. Avsikten med denna analys är 

att studera hur Sverigedemokraternas argumentation har förändrats under en mandatperiod, 

då mycket i samhället har förändrats sedan det senaste valåret, exempelvis flyktingkrisen år 

2015.   1

För att besvara mina frågeställningar som lyder följande: Vilka retoriska 

drag/kännetecken återfinns i talet från 2014 och 2018? Vad skiljer talen åt, då från nu? Samt, 

kan resultatet vara en följd av det förändrade samhällsklimatet, i så fall på vilket sätt?  Jag 

kommer att använda mig av en klusteranalys som utgår från riktlinjerna som Sonja K. Foss 

diskuterar. I analysen analyseras olika nyckeltermer och klusterord redovisas gällande de 

båda talen. Resultatet av analysen visar dels att Åkesson och Sverigedemokraterna anpassar 

sina tal utefter händelser som påverkar samhället i Sverige, men också resultatet av att en 

klusteranalys inte alltid bidrar till bra svar när analysen kretsar kring politiska tal.  

 

Nyckelord: Retorik, Sonja Foss, Kenneth Burke, Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna, 

Almedalen, Klusteranalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 SVT https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ett-ar-sen-flyktingkrisen-sa-ser-det-ut-i-dag hämtad 
2018-11-29 
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1. Inledning 
I århundraden har människor använt sig av talets konst för att uppnå sina mål. Makt är ett 

centralt begrepp som alla människor kan antas sträva efter, på ett eller annat sätt. Det kan 

vara allt ifrån en förälder som har makt över sina barn, till en lärare som har makt att styra i 

klassrummet, till en diktator som har makt att styra över ett helt land.  

I Sveriges politiska värld finns det flera partier idag som kämpar, men som också har 

makt att få styra över Sverige. Några av dessa partier väljs ut vart fjärde år för att få rätten att 

under de kommande fyra åren styra över Sverige, med chans till förlängning, vid nästa val. 

Ett av de partier i den svenska regeringen som kämpar om makten i Sverige är 

Sverigedemokraterna.  

Sverigedemokraterna är ett parti som genom åren har blivit ett hett diskussionsämne. I 

valet 2010 gick de över fyraprocentsspärren och blev en del av Sveriges riksdag. Åtta år 

senare, år 2018,  har Sverigedemokraterna blivit det tredje största partiet i Sverige, då de 

innehar 17.53 procent av rösterna.   2

Det råder delade synpunkter gällande partiet. Partiet påstår sig idag inte ha kvar några 

kopplingar till sin rasistiska bakgrund och partiet frånsäger sig alla spekulationer om att 

Sverigedemokraterna är ett rasideologiskt parti.   3

Frågorna som går obesvarade är fortfarande: kan man svära sig fri från sin historiska 

bakgrund? Och hur förändras argumentationen hos ett parti under en mandatperiod då 

samhället också har genomgått förändringar?  

Då retorik är en term som kan syfta till olika saker, så följer här en förklaring till hur 

termen retorik betraktas i denna uppsats. Retorik kommer att betyda det vetenskapliga studiet 

av olika kommunikativa val som görs. En retoriker innebär en som analyserar retorik, i detta 

fall de kommunikativa valen. Uppsatsen kommer också att använda sig av termen retor, som 

står för den som talar.  

Uppsatsen har som syfte att ge en fördjupad bild av hur Sverigedemokraternas 

argumentation har förändrats under den gångna mandatperioden gällande 

integrationspolitiken, på grund av att det är en central fråga i Sverigedemokraterrnas 

partiprogram, samt att  de har möjlighet att påverka svensk politik och samhällssyn i denna 

2 Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigedemokraterna hämtad 2018-11-15  
3 Expo https://expo.se/fakta/wiki/sverigedemokraterna hämtad 2018-01-23 
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fråga, då Sverigedemokraterna talar om integrationspolitiken på ett annorlunda sätt än övriga 

partier.  

Uppsatsen är strukturerad på följande sätt:  

För att rama in det som uppsatsen strävar mot presenteras först syftet som är gällande 

uppsatsen, med tillhörande frågeställningar. Dessa frågeställningar ligger till grund för 

analysens struktur längre fram i uppsatsen. Efter detta stycke presenteras en bakgrund. I 

bakgrunden kommer det framgå fakta om vilka Sverigedemokraterna är och vilket ursprung 

de har. Vidare, i bakgrund, kommer det också att presenteras ett antal nämnvärda händelser 

som har påverkat de svenska samhället under åren 2014 till 2018. Detta för att förstå vad 

regeringen och svenska folket i Sverige tvingats bemöta och hantera under mandatperioden. 

Därefter presenteras teori och metod, där även artefakterna presenteras mer utförligt.  

Efter teori och metod följer ett avsnitt om tidigare forskning, som behandlar vad andra 

personer som har studerat liknande material kommit fram till, och efter detta avsnitt 

presenteras analysen, där jag med hjälp av teori och metod analyserar mina valda artefakter. 

Sist i uppsatsen redovisas en slutsats och en sammanfattning på vad uppsatsen har 

undersökt och kommit fram till.  

 
2. Syfte & Frågeställningar 
2.1 Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att förstå hur och om Sverigedemokraterna medvetet 

anpassar sin kommunikation gentemot sina politiska väljare och personer som än inte bestämt 

sig för hur de ska rösta i de politiska valen.  Detta syfte är värt att söka svar på just på grund 

av att samhällsklimatet förändrades väsentligt från 2014 till 2018. Ett exempel på detta är 

flyktingkrisen som inträffade år 2015, men också terrorattentatet i Stockholm år 2017. Mer 

om hur samhället förändrats under mandatperioden går att läsa i avsnittet bakgrund. 

Flyktingfrågan är en central del av Sverigedemokraternas valmanifest.   4

På grund av partiets historia är också denna fråga den som tar en stor plats i samhället, då 

vissa väljare till de andra partierna anser att Sverigedemokraterna fortfarande är ett 

främlingsfientligt parti som står för rasism och nationalism,  medan andra väljare uppskattar 5

den “make-over” av partiet som skedde när Jimmie Åkesson tog över och blev vald till 

4 https://sd.se/vad-vi-vill/ hämtad 2019-01-07  
5 DN https://www.dn.se/asikt/sverigedemokraterna-ar-ett-hot-mot-var-demokrati/ hämtad 2018-12-05 
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partiledare. Detta har till följd att Sverigedemokraterna i riksdagsvalet 2018 blev det tredje 

största partiet i Sverige.  

 

2.2 Frågeställningar 

För att kunna möta syftet kommer uppsatsen att besvara följande tre frågeställningar. Dessa 

är:  

1. Vilka retoriska kännetecken/drag återfinns i talet från 2014 och 2018? 

2. Vad skiljer talen åt, då från nu? 

3. Kan resultatet vara en följd av det förändrade samhällsklimatet, i så fall på vilket sätt?  

 

Frågeställning ett  kommer att behandlas i analysen, och frågeställning två och tre kommer att 

sammanställas i resultatdelen, utefter det som analysen ger svar på i den föregående frågan.  

  

3. Bakgrund 

3.1. Vilka är Sverigedemokraterna 

Stycke 3.1 och 3.2 bygger på Pontus Mattssons studier kring Sverigedemokraterna från år 

2010, därav enbart en fotnot kopplat till Mattsson. Dessa stycken kommer också få sin fakta 

från Simon Ojas avhandling från år 2015, och dess fakta kommer också enbart hänvisas i en 

fotnot. 

Sverigedemokraterna har funnits i dryga två decennier, och deras historia har präglats 

av flertalet förändringar. I en “bunker” på Södermalm i Stockholm återfanns 

Sverigedemokraternas högkvarter på 1990-talet. En kall, grå lokal med lysrörsbelysning och 

gamla möbler, som ger intrycket av ett skyddsrum. Där har Sverigedemokraterna sedan 

1990-talet haft sitt högkvarter och kämpat för att komma därifrån. Denna så kallade bunker 

var fram tills milleniumskiftet okänd för Sverigedemokratiska anhängare, men också för 

partimedlemmar, då säkerheten prioriterades högt.  

År 1992, den 30 november fylldes Kungsträdgården i Stockholm med 900 

kravallpoliser. Kungsträdgården skulle, om bara några få minuter, vara full med nationalister 

som kommit dit för att hedra Karl XII på dennes dödsdag (år 1718). Närvarande fanns också 

en mängd personer som demonstrerade mot rasism och nationalism. Dåvarande partiledare 

för Sverigedemokraterna, Anders Klarström, sågs urinera på det närliggande muséets vägg. 

  
 



7 

Han, tillsammans med flera partikamrater, väntade på klartecken från den patrullerande 

polisen att få gå fram till Karl XII staty och lägga ner kransen som de hade med sig som 

symbol. Tätt intill Sverigedemokraterna fanns skinnskallar och nazister. Under denna 

hyllning krossades fönster, pinnar och stenar användes som vapen och flera arresteringar 

gjordes av polisen. I mitten av all röra stod Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna 

bildades 1988, som en falang ur den öppet rasistiska rörelsen BSS, Bevara Sverige Svenskt, 

och riktade till en början in sig på högerextremister och nazister. BSS syfte och mål, var att 

med hårda reformer begränsa invandringen och återsända de invandrare som redan fanns i 

Sverige. De första åren hade Sverigedemokraterna ett antal olika partiledare, och år 1992 blev 

den ovan nämnda Anders Klarström partiledare. Klarström hade tidigare varit dömd för olaga 

hot och var dessutom tidigare medlem i det nazistiska rikspartiet, Nordiska rikspartiet.  

Michael Jansson ersatte Klarström som partiledare 1995, och såg som sitt första 

uppdrag som partiledare att ändra partiets framtoning. Bort med nazistiska kopplingar och 

kriminella medlemmar. Partiet ändrade även klädkod och blandade upp skinnjackorna och 

bomberjackorna med kostymer. Men partiet var fortfarande instabilt.  

Flera partimedlemmar har sparkats och ersatts genom årens lopp. Gripande, 

häktningar och bakslag var genomgående i partiets kretsar, och Jansson ansågs vara vag i sina 

ståndpunkter och inte kapabel till att kunna hålla nazister eller potentiella brottslingar på 

avstånd. Och det hade nu blivit många som ville förändra partiet ytterligare, och införskaffa 

en ny partiledare.  

 

3.2. Jimmie Åkesson  

År 2005 blev Jimmie Åkesson, endast 26 år gammal framröstad till Sverigedemokraternas 

nya partiledare. Åkesson är också den första partiledare som blev politiskt skolad inom 

partiet. 

Åkessons mål är att göra partiet “rumsrent”, med andra ord få bort eventuella 

nazistiska förknippningar och brottslighet inom partiet för att nämna några saker. Detta är 

något som partiet delvis har uppnått, men kämpar fortfarande hårt för att lyckas åstadkomma. 

Åkesson var till en början aktiv medlem i Moderat skolungdom, men det som fick 

honom att söka sig till Sverigedemokraterna var deras ståndpunkt i EU-frågan. 

När Åkesson blev framröstad som ny partiledare kom han med löften om att skapa 

nya lokaler åt Sverigedemokraterna och börja med en mer angripande politik, vars mål var att 
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ge partiet en “make-over”. Den punkt som stod högst upp på Åkessons lista var att få bort den 

stämpel som klassade Sverigedemokraterna som rasister. Ytterligare en viktig punkt på 

Åkessons dagordning var att visa för människor att Sverigedemokraterna är ett pålitligt parti 

som menar det som de säger. Åkesson vågade också erkänna de misstag som tidigare 

partirepresentanter orsakat, vilket var en orsak till att partiet stod i dålig dager hos väljare. Ett 

exempel på detta är avskaffandet av den så kallad 70-regeln, som innebar att alla utländska 

medborgare som kommit till Sverige efter år 1970, skulle skickas tillbaka till sitt hemland. 

Åkesson hävdar att det var med de nya partiprogrammet år 1999, då Sverigedemokraterna 

gick ifrån BSS och den historia som följde.  

Åkesson är idag den partiledare som har suttit längst på posten som 

Sverigedemokraternas partiledare, och idag 2018 är Sverigedemokraterna med 17,53 procent 

av rösterna, Sveriges tredje största parti.   6

 

3.3 Nämnvärda händelser i Sverige som påverkat Sverigedemokraternas argumentation 

2014-2018  

Under den gångna mandatperioden har det hänt mycket i vårt svenska samhälle som har 

påverkat vad partierna gått till val på inför år 2018.  

Anledningen till att detta är relevant för uppsatsen syfte, är för att försöka förstå 

bakgrunden till de tal som Åkesson och Sverigedemokraterna presenterade 2018, och om 

dessa händelser kan ha påverkat talets utformning.  

Följande avsnitt har hämtat all fakta från DN.se dn 22/11 2018.   7

 

2014 

År 2014 röstades  det fram ett regeringsskifte, Socialdemokraterna skulle ta  över 

regeringsmakten från Moderaterna. Kort därefter inträffar en budgetkris i Sverige, där 

Sverigedemokraterna meddelar sitt stöd för den budget Alliansen lade fram. Eftersom att 

Socialdemokraterna inte fick Sverigedemokraternas stöd leder det till att ett nyval skulle 

verkställas.  

Den 27 december år 2014, enas Alliansen och Regeringen om den så kallade 

Decemberöverenskommelsen, vilket innebar att utesluta Sverigedemokraterna från att ha 

6 Oja s. 26-34 
7 DN https://www.dn.se/nyheter/politik/tidslinje-mandatperioden-20142018/ Hämtad 2018-11-22 
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inflytande. Detta verkställs genom att alla andra partier enas om att ledaren från den största 

partikonstellationen skall väljas till statsminister, och detta leder också till att nyval avslås.  

 

2015  

Den 20 januari lämnar Sverigedemokraterna in en misstroendeförklaring mot den sittande 

statsministern Stefan Löfven som en effekt av det som bestämdes mot Sverigedemokraterna i 

Decemberöverenskommelsen. Denna misstroendeförklaringen får inget stöd av de övriga 

partierna och Stefan Löfven får behålla sin post som statsminister.  

Under sommarhalvåret och hösten 2015 ökar antalet flyktingar, och statsminister 

Löfven framför ett tal där han berättar att hans Europa inte sätter några gränser, utan att man 

ställer upp för varandra när en kris inträffar.  

Under ett halvår är det 125 847 personer som söker asyl i Sverige. En stor andel på 

kort tid, då Migrationsverket under det gångna året fick sammanlagt 162 877 

asylansökningar.  

 

2016 

Anna Kindberg Batra tar över som partiledare för Moderaterna. Det blir en kris inom 

Miljöpartiet då en partistyrelseledamot vägrar ta en kvinnlig journalist i hand.  

Åsa Romson väljer dessutom att lämna sin post som språkrör för Miljöpartiet.  

Givetvis inträffade andra incidenter år 2016, men dessa händelser ser jag ej ha betydelse för 

uppsatsens syfte.  

 

2017 

Den 7 april inträffar ett terrorattentat mitt i centrala Stockholm på Drottninggatan. Rakhmat 

Akilov kör fram i en kapad lastbil längst med Drottninggatan och förmår skada över hundra 

människor och mörda fem personer under lastbilens ilfärd. Efter denna händelse hyllas 

Löfven för sina ledaregenskaper, och vinner förtroende hos svenska folket.  

Några månader efter terrorattacken får generaldirektören på Transportstyrelsen 

sparken efter att ha röjt sekretessbelagt material, och vek undan för lagen som säger att all 

utländsk personal måste säkerhetskontrolleras.  

Anna Kindberg Batra avgår som partiledare för Moderaterna och Ulf Kristersson 

nomineras som ny partiledare. Cirka två veckor senare lämnar Sverigedemokraterna återigen 
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in en misstroendeförklaring riktad mot Socialdemokraterna, som en följd av IT-skandalen på 

Transportstyrelsen.  

 

2018 

Före detta partiledaren för Sverigedemokraterna, Mikael Jansson, lämnar 

Sverigedemokraterna för att istället gå med i Alternativ för Sverige (AFS), och blir därmed 

den tredje riksdagsledamot som valt att lämna Sverigedemokraterna för AFS.  

Bara två månader innan valet 2018 öppnar Alliansen upp för SD-politiker att bli ordförande i 

de utskott som finns i riksdagen. Dagen efter ändrar sig Liberalerna och Centerpartiet kring 

detta förslag och lägger skulden på Moderaterna. 

Under sommaren genomlider Sverige bland de värsta skogsbränderna i modern tid, 

och hjälp från grannländer behövs ringas in, då svenska räddningstjänsten och brandmän inte 

kan kontrollera bränderna som sprider sig över Sverige. Regeringens krishantering kritiseras 

då många anser att hjälp kom till de drabbade områdena alldeles för sent. Åkesson attackerar 

verbalt de partier som anser att den varma sommaren beror på klimatförändringarna. 

Sammanfattningsvis har den gångna mandatperioden bidragit med flertalet 

förändringar i Sveriges samhälle, och de händelser som sticker ut mest är dels terrorattacken 

2017 och skogsbränderna år 2018. Mandatperioden har också drabbats av många avhopp och 

byten av partiledare/språkrör, och även detta har påverkat väljarna och partierna.  

 

4. Teori 

För att få en övergripande bild av den retoriska situationen som infinner sig hos Åkesson när 

han skall stå på Almedalsscenen och framföra sina tal, kommer en analys av den retoriska 

situationen, utefter Lloyd F. Bitzers tankar, att genomföras. Bitzers tankar om den retoriska 

situationen grundar sig i huruvida det finns en situation talaren kan ändra genom sitt 

framträdande och hur de framträdandet mottages av publiken som har den dömande makten. 

Kritik kring den retoriska situationen kommer att diskuteras i avsnittet metodkritik.  

Det har alltid varit viktigt att säga rätt sak vid rätt tid, även kallat kairos  på grekiska, 8

är tidpunkten en central del inom retoriken och den retoriska situationen.  

8 Wikipedia kairos https://sv.wikipedia.org/wiki/Kairos hämtad 2019-02-01 
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Genom att undersöka hur den retoriska situationen ser ut kommer jag att kunna göra 

en djupare analys av talen, som kommer grunda sig på en klusteranalys, efter Sonja K Foss 

(inspirerad av Kenneth Burke).  9

Den forskare som Sonja K Foss anser ha haft mest påverkan när det rör sig om hur 

retorisk kritik är utformad idag, är Kenneth Burke.  Det är utefter Burkes teorier och metoder 10

som Foss beskriver hur en klusteranalys används.  

Burke definierar retorik som, enligt min tolkning av Foss bok, som användandet av 

symboler som mänskliga aktörer använder sig av för att bilda attityder och skapa en påverkan 

hos andra mänskliga aktörer. Burke menar också att du enbart kan övertala en person om du 

kan identifiera dig med personen. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis via tal eller gester. 

Människor kommunicerar med varandra för att försöka undvika skiljaktigheter. Hade inte 

skiljaktigheter existerat mellan människor, så anser Burke att en retorikers jobb hade varit 

oväsentligt, då du som retoriker hjälper människor att se diskursen ur en annan synvinkel. En 

retoriker hjälper till att strukturera en scen för diskursen och dess diskussionsområden.   11

Retorikern presenterar också en kreativ strategi för hur situationen och dess 

tillhörande skiljaktigheter skall kunna lösas.   12

I denna uppsats kommer klusteranalysen användas som analysmetod. Burke 

definierar, i Foss tolkning, klusteranalysen på följande sätt:  

 

Now, the work of every writer [rhetor] contains a set of implicit equatitons. He uses               

“associational clusters”. And you may, by examining his work find, “what goes with what” in               

these clusters- what kinds of acts and images and personalities and situations go with his notions                

of heroism, villainy, consolation, despair etc. In other words, the task of a critic using this                

method is to note what subjects cluster about other subjects (what images b, c, d, the poet                 

[rhetor] introduces whenever he talks with engrossment of subject a.)  13

  

Resultatet av ovanstående citat, det vill säga de kluster som kritikern kan finna i talarens 

artefakt, är inte alltid uppenbara för talaren själv.  Trots att retorn är medveten om vad som 14

9 Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Sonja_K._Foss hämtad 2018-11-29 
10 Foss, K, Sonja (2009) Rhetorical criticism s. 63 
11 ibid  
12 ibid  
13 ibid s. 65 
14 Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Klusteranalys hämtad 2019-02-01 
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står skrivet och vad han eller hon vill uppnå med sitt tal, är retorn oftast inte kapabel till att se 

sammanhanget mellan de olika ståndpunkterna.   15

För att kunna synliggöra syftet och frågeställningarna som denna uppsats syftar till, 

kommer jag i talen att leta efter retoriska kännetecken. Med dessa kännetecken menas de 

nyckeltermer som jag finner i talen som kan anses tillhöra integrationspolitiken. 

Genom att göra detta kommer synen på materialet att vinklas ur ett nytt perspektiv, 

som kan antas vara “osynligt” för allmänheten i den tidpunkt då artefakterna presenterades, 

då det i nuläget, innan analysen är genomförd, går att anta att även de delar av talet som vid 

en första anblick inte kretsar kring till exempel integrationspolitik, kanske ändå klustrar kring 

det.  

 

5. Metod 

Hittills i uppsatsen har en bakgrund till uppsatsens ämne presenterats och en genomgång av 

de teorier som kommer att användas har presenterats. Kärnan av vad analysen kommer bidra 

med har också presenterats i teorigenomgången där jag berättar att de retoriska kännetecken 

jag kommer studera i min analys utgår ifrån vilka termer som klustrar kring nyckeltermen. 

Nedan följer en metodgenomgång, där jag successivt förtäljer hur metoden för analysen 

kommer att se ut.  

 

5.1 Metod för kartläggning av den retoriska situationen 

För att kunna kartlägga hur den retoriska situationen för Jimmie Åkesson ser ut på 

Almedalsscenen kommer jag att utgå ifrån tre centrala begrepp från Lloyd F. Bitzer som 

definierar vad som utgör en retorisk situation. Dessa tre är exigence, audiens och constraints. 

För att göra en rättvis översättning på vad dessa innebär på svenska, skriver Magnus Ullén i 

Retorisk kritik, att dessa kan översättas till tvingande omständighet, mottagare och villkor.  16

Det är också denna översättning jag i min uppsats väljer att utgå i från. 

Den tvingande omständigheten kommer att analyseras genom att ta reda på vad som 

är problemet, det vill säga vad som ligger till grund för den rådande diskursens existens. 

15 Foss s. 65-66 
16 Ullén s. 200 
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Blitzer hävdar att utan ett problem finns det ingen retorisk situation.  Det måste också vara 17

ett problem som retorn kan och har möjlighet till att förändra och påverka.   18

Mottagare, är en central del i den retoriska situationen, eftersom att en retorisk 

situation söker att påverka eller förändra ett problem som finns. Det måste då också finnas en 

mottagare som kan påverka situationen. Publiken blir därmed en central del i den retoriska 

situationen då det är den som avgör om det retorn säger är värt att lyssna på eller inte.  Vad 19

är det egentligen för publik som Åkesson möter när han står på Almedalens scen, och vilka är 

det han försöker få uppmärksamhet av? Är det alla eller exkluderar han någon?  

Den sista tredje och sista delen -villkor-, beskriver de begränsningar som talaren 

möter. De begränsningarna kan innefatta personer, händelser, föremål, relationer eller dylikt, 

som är en del av situationen, då de har makt att begränsa de beslut eller de åtgärder som krävs 

för att förändra situationen. Begränsningarna är nödvändigtvis inte en nackdel för talaren, 

utan kan också bidra till att påverka åt de håll talaren avser.    20

 

5.2. Metod för genomförandet av Klusteranalysen  

Det kan ibland vara svårt att förstå vad som egentligen menas med ett uttalande. Ett exempel 

på detta kan vara när en regering säger att  “vi måste vidta åtgärder för att minska 

kriminaliteten”. Exakt vad för åtgärder framgår inte. Men med hjälp av funna klusterord kan 

man förstå vad för typ av åtgärder som menas i texten.  

Det finns ett antal steg som är tilltänkta som verktyg för att analysera med hjälp av 

klusteranalysen. Dessa verktyg består av fyra olika steg: först skall en artefakt väljas, efter det 

skall artefakten analyseras, därefter ska forskarfrågor framställas och till sist skall uppsatsen 

skrivas.  Jag har dock, i min uppsats justerat stegen i tillvägagångssättet, då jag ställt mina 21

forskningsfrågor före jag genomgått analysen. Det på grund av att jag i min uppsats ämnar att 

söka nya fakta och arbeta utefter mina frågor istället för att fördjupa redan genomförd 

forskning.  

                De valda artefakterna är som tidigare nämnts, två Almedalstal. Ett från år 2014 och 

ett från år 2018, båda framförda av Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.  

17 Bitzer s. 6  
18 ibid 
19 ibid s. 7-8 
20 ibid s. 8 
21 Foss s. 66 
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För att kunna analysera artefakten med hjälp av kluseranalysen är det vissa kännetecken jag 

kommer att leta efter. Dessa kännetecken kan delas upp i tre olika delar: En identifikation av 

nyckeltermer i artefakten, en kartläggning av de termer som klustrar kring nyckeltermerna, 

samt komma fram till förklaringar kring hur och varför artefakten ser ut på detta sätt.   22

Som ett första steg i min analys kommer jag alltså att leta efter nycketermer i mina valda 

artefakter. De nyckeltermer jag kommer leta efter är ord som kan klassas inom 

integrationspolitiken, som upprepar sig. Dessa kommer jag att markera med 

markeringspenna, och utgå ifrån när jag genomför min analys.  

Jag kommer dock inte fokusera på hela talet, då det skulle bli en utdragen analys, och 

det kan antas finnas för lite utrymme för en så djupgående analys. Jag kommer därför 

fokusera på de stycken som kan klassas höra till integrationspolitiken, när jag letar efter mina 

nyckelord.  

Steg två i analysen blir att försöka finna de termer som kan klustra kring de valda 

nyckelorden inom ämnet. Det kan möjligtvis vara så att trots att Åkesson berör exempelvis 

skola och omsorg, kanske även det går att finna kluster inom detta avsnitt som kan tänkas 

tillhöra till exempel  ämnet integrationspolitik.  

För att kunna finna dels nyckeltermer och klustertermer, kommer en styckesindelning 

av talen att genomföras. Detta gör jag genom att skriva ut de ord som jag anser vara 

nyckeltermer i min analys, för att på ett lättare sätt upptäcka kluster (värt att nämna kan vara 

jag i min analys berättar i vilket stycke den går att finna i talet, samt vilka klustertermer jag 

funnit) Utskrivningen av nyckeltermerna är till för att underlätta mitt arbete inför den 

kommande strukturen av analysen.  

Som avslutande del av analysen kommer jag att försöka finna ett mönster, länkar 

mellan olika delar i talet som går att koppla till nyckeltermerna och det valda ämnesområdet 

(integrationspolitik), som kan bidra till en förklaring av vad artefakterna yrkar på.   23

 

5.3. Artefakt 

Uppsatsen kommer att använda sig av två artefakter för att kunna svara mot sitt syfte. Första 

artefakten är de tal som Jimmie Åkesson framförde på Almedalsscenen år 2014. Detta talet är 

22 ibid 
23 ibid s. 67 
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ca 53 minuter långt, men enbart de delar som kan räknas inom integrationspolitiken kommer 

att analyseras. 

Den andra artefakten uppsatsen använder sig av är det tal som Åkesson presenterade 

på samma Almedalsscen, fyra år senare, år 2018. Detta tal är ca 24 minuter långt, och även 

här kommer delarna som kan räknas inom intregrationspolitiken att studeras i analysen. Båda 

dessa ovanstående artefakter finns att tillgå som bilagor i slutet av denna uppsats. 

 

5.4 Metodkritik 

Det finns  kritik mot  Bitzers teori om den retoriska situationen som en forskare vid namn 

Richard Vatz menar är väsentlig.  

Vatz anser att Bitzer har fel när han skriver om den retoriska situationen, då han 

menar att den retoriska situationen redan finns, och det är individuellt för personer att ta fram 

de frågor som är av värde för situationen. Med andra ord kan man säga att Vatz anser att 

Bitzers retoriska situation mer eller mindre kan klassas som en myt.  Vatz hävdar istället, till 24

skillnad från Bitzer, att situationen får ett värde när vi diskuterar kring den, och innan dess 

har situationen inget eget retoriskt värde. Med andra ord menar Vatz att den person som yttrar 

sig får i samma ögonblick ett etiskt ansvar, då det är den själv som valt värdet av den 

retoriska situationen.  Vatz menar alltså, enligt Ulléns tolkning att beroende på hur vi besutar 25

oss för att karaktärisera en situation är avgörande för hur vi kommer att uppfatta situationen i 

slutändan.  

Vatz menar att den retoriska diskursen måste ses i två olika steg, där steg ett är att inse 

att den retoriska situationen består av ett val som är gjort. Efter detta val bearbetar vi den 

informationen som de gjorda valet innehar och utformar meningar. Vi måste alltså analysera 

tolka de punkter som situationen består av innan vi kan se de som avgörande för situationen.  26

Trots Vatz kritik mot den retoriska situationen, anser jag att Bitzers teori är användbar för 

min studie då Åkesson redan ger situationen ett värde eftersom han är i Almedalen, på scenen 

för att tala inför åhörarna och försöka förändra det som i nuläget råder, alltså den politiska 

situationen.  

24 Ullén s. 201 
25 Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Richard_Vatz hämtad 2018-11-29 
26 Ullén s. 202 
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Ett problem som uppstod för mig var när forskningen inför klusteranalysen 

genomfördes, gick det ej att finna ett talmanus på 2014 års Almedalstal. Därför har jag själv 

efter gehör skrivit av talet efter de klipp på youtube där Åkesson står på Almedalsscenen och 

framför talet live.  

Det finns ett tillvägagångssätt för hur samtalsanalys och transkribering av ett tal som 

framförs live bör göras, gjord av Catrin Norrby. Denna analysmetod inkluderar 

turtagningsregler, felsägningar och minsta lilla ljud, som ställs upp och redovisas med olika 

symboler och tecken.  Men på grund av syftet med denna uppsats, och även utrymmet, anser 27

jag det inte relevant att göra en fullständig samtalsanalys som innefattar turtagning och 

minsta lilla ljud, utan jag har genomfört en enklare form och skrivit av ord för ord som jag 

hört har blivit sagt.  Jag vill med detta reservera mig för att enstaka formuleringar eller ord 

kan vara fel i transkriptet då ljud från publik och diverse annat försämrar kvaliteten på vissa 

av Åkessons ord.  

Gällande talet från 2018 som redan fanns transkriberat står det: “OBS, det talade ordet 

gäller”, högst upp på sidan som talet återfinns på, vilket innebär att även här finns det 

reservation för eventuella fel. Efter att ha gått igenom talmanuset samtidigt som jag lyssnat 

på talet, har enstaka fel och brister observerats, men precis som i föregående tal är det enbart 

enstaka ord eller tillagda ord som inte bidrog till någon påverkan på talets innehåll eller syfte.  

Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan teori och metod, och i min uppsats har 

jag valt att arbeta med teorin klusteranalys som handlar om det perspektiv som man väljer att 

betrakta materialet ifrån, alltså det som forskaren diskuterar som man hämtat sin fakta ifrån. 

Gällande metod betraktas den som tillvägagångssättet och kritiska moment som forskaren 

arbetat utifrån för att förstå perspektivet. Med andra ord så kan man säga att teorin för mig är 

en modell, och metoden är de successiva stegen som jag arbetar utifrån för att synliggöra att 

modellen fungerar.  

 

6. Tidigare forskning 

Sverigedemokraterna har varit och är även idag ett ämne och ett parti det går heta 

diskussioner kring. Det har haft till följd att det har genomförts flera olika forskningsprojekt 

gällande just Sverigedemokraterna och inte minst, Åkesson. Några forskningsstudier har valt 

27 Samtalsanalys https://sv.wikipedia.org/wiki/Samtalsanalys hämtad 2019-02-01 
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att fokusera på just partiet Sverigedemokraterna, deras partiprogram och deras historia, 

medan andra har valt att rikta fokus kring vem Åkesson är, eller den retorik han för.  

Då detta är en kandidatuppsats i retorik har jag valt ut tre kandidatuppsatser och en 

doktorsavhandling att redogöra för. Detta dels för att det skulle bli ett för stort projekt att utgå 

ifrån all tidigare forskning, och dels för att det inte känns relevant att beröra den tidigare 

forskning som inte kan kopplas inom det retoriska ämnesområdet.  

 

6.1 Att bygga ethos i Almedalen  28

Att bygga ethos i Almedalen- En komparativ studie av Jonas Sjöstedts och Jimmie Åkessons 

retorik, denna kandidatuppsats skrevs av David Höglund och Jesper Karlsson vid Örebros 

universitet, vårterminen 2017. Ämnesområdet var retorik och deras handledare var professor 

Lennart Hellspong.  

Syftet med Höglund och Karlssons kandidatuppsats var att analysera och jämföra 

Jonas Sjöstedt och hur han framställer sitt ethos under sitt tal på Almedalsveckan år 2016 

med hur Jimmie Åkesson gör i sitt tal. 

I kandidatuppsatsen använder sig Höglund och Karlsson av tre olika frågeställningar 

för att kunna möta sitt syfte. De specifika frågorna berör hur de båda talarna använder dels 

sak och känsloargument för att framställa sitt ethos. Det undersöks också om de båda talen 

bygger en “vi mot dem”- känsla och om normalisering är ett inslag i ethosbyggande.  

Som teori används dels Bitzers situationsanalys men också en neoaristotelisk teori där 

de tre retoriska bevismedeln ethos, logos och pathos utreds. Däremot bidrar inte Höglunds 

och Karlssons uppsats med någon fakta kring Bitzers sista del av den retoriska situationen, 

villkort -constrains-, på grund av att de vill se hur talarna förhåller sig till den dubbla 

publiken och decorum (det som anses passande ) inför den närvarande publiken Som metod 29

har de använt sig av en hermeneutisk närläsning samt en komparativ analysmetod.  

I sitt resultat kommer de fram till att det finns både likheter och skillnader i hur de 

båda talarna, Åkesson och Sjöstedt, framställer och bygger sitt ethos. Höglund och Karlsson 

kommer också fram till att de båda talarna skapar en “vi mot dem” känsla och på olika sätt 

dessutom försöker normalisera sin politik.  Höglund och Karlsson ser också i sitt resultat att 30

28Höglund & Karlsson s. 3, 9 & 40 
29 Decorum https://sv.wikipedia.org/wiki/Dekorum hämtad 2019-02-01 
30 ibid s. 40  
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Åkesson bygger mycket av sin argumentation på logos, då Åkesson flera gånger väljer att 

hänga ut och kritisera sina politiska motståndare och andra personer som han anser bidra till 

de brister som han finner i samhället. Deras uppsats är intressant att presentera, för att den 

skildrar olikheter mellan Åkesson och andra talare, som stärker den här uppsatsens syfte att 

jämföra Åkessons egna tal. Forskningen visar på olikheter mellan Åkesson och andra talare 

och det blir därför extra intressant jämföra Åkessons egna tal istället för att enbart jämföra 

honom med andra. 

 

6.2 Främlingsfientlighetens grogrund   31

Främlingsfientlighetens grogrund, En pentadanalys av Jimmie Åkessons tal i Almedalen 

2014 är en uppsats i retorik på kandidatnivå. Författaren Markus Bergman gjort en 

pentadanalys på Jimmie Åkessons Almedalstal från år 2014. Som handledare hade han 

universitetslektor Anders Eriksson och doktorand Waldemar Petermann. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om och isåfall på vilket sätt 

främlingsfientlighet manifesteras hos Sverigedemokraterna och också vilka motiv och vilken 

världsbild Jimmie Åkesson förespråkar.  

För att möta detta syfte använder sig Bergman av tre olika frågeställningar. Dessa är: 

Hur manifesteras pentadens fem delar i talets sekvenser? Hur manifesteras den eventuella 

främlingsfientligheten i talet och hur kan den i så fall förklaras med hjälp av Burkes tankar 

om dramatismen, och vilka motiv är möjliga att urskilja och vilken världsbild blottlägger 

Jimmie Åkesson?  

I teori och metodavsnittet går Bergman igenom Burkes pentadmodell och berättar 

även här hur hans uppsats förhåller sig till den teori och metod Burke framställt.   Bergman 32

har valt att avgränsa sin analys och valt ut tre olika sekvenser av talet som han själv har 

transkriberat. Bergman har genomfört sin transkribering på samma sätt som jag genomfört 

min, och Bergmans avsnitt stämmer överens med min transkribering av samma stycke.  

Som resultat kommer Bergman fram till att Åkesson framhäver en materialistisk 

världsbild. Motivet som Åkesson senare presenterar är de bristande sociala strukturerna och 

beskylla den ledande regeringen för dessa brister.  

31 Bergman s. 2-34 
32 ibid s. 5-16 
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Bergman kommer slutligen fram till att Sverigedemokraterna anser sig vara det enda 

partiet som kan justera de brister som finns i samhället och att de förtjänar folkets röster. 

Ytterligare en slutsats som Bergman presenterar är att den främlingsfientlighet Åkesson (och 

Sverigedemokraterna) framträder på flera olika sätt, löpande genom talet.  

Bergmans uppsats är intressant för att den visar på de främlingsfientliga delarna som 

finns i talet från 2014, men inget från talet 2018, och i denna jämförelse som jag kommer att 

genomföra kommer jag kunna se om talet från 2018 är främlingsfientligt, trots Åkessons och 

Sverigedemokraternas hävdande om det motsatta.  

 

6.3 Konsten att politiskt övertyga   33

Kandidatuppsatsen Konsten att politiskt övertyga, En fallstudie om populistisk retorik är 

skriven i Statsvetenskap, men trots det kan den räknas in som en del av den retoriska 

forskningen om Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna. Uppsatsen är författad av Louise 

Wesslén höstterminen 2016 vid Lunds universitet. Som handledare hade Wesslén 

universitetslektor Astrid Hedin vid Statsvetenskapliga institutionen.  

Syftet med Wessléns uppsats är att beskriva vilka retoriska verktyg 

Sverigedemokraterna använder för att påverka sina väljare och åhörare.  

Frågeställningen för denna uppsats är samma som syftet- att undersöka vilka retoriska 

verktyg som används.  

I sitt teoriavsnitt utgår Wesslén ifrån den neoaristoteliska teorin om de tre 

bevismedlen som används vid övertalning och övertygning, ethos, logos och pathos, samt en 

populistisk teori där populism definieras som en ideologi som består av två olika 

samhällsgrupper, “de verkliga folket” och “den korrupta eliten”. Enligt populismen själv, ger 

den de förtryckta folket deras röst hörd. Detta görs genom att upplysa dem om deras 

situation, men populismen vill däremot inte förändra deras livsstil.  

Wesslén har sedan i sitt tillvägagångssätt valt att använda sig av en 

variabeluppdelning. Med variabeluppdelning menar Wesslén att hon delat upp de tre 

bevismedlen inom retorik (ethos, logos och pathos), och sedan gjort underkategoriseringar. 

Detta för att underlätta läsningen och enkelt förklara för läsaren vad hon har tittat på i texten 

och hur hon valt att genomföra analysen. Till variabeluppdelningen har Wesslén gjort 

diagram. 

33 Wesslén s. 6-31 
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I sitt resultat kommer Wesslén fram till att det är pathosklingande argument som 

Åkesson i huvudsak argumenterar med inför sin publik. Pathosargumenten visar sig främst 

genom ilska, missnöje och förakt. Dessa känslorna riktar Åkesson oftast emot de andra 

partierna och den politik de för.  

Wessléns slutsatser har jag nytta av i min analys då det kommer bli intressant att se 

om min klusteranalys kommer visa liknande tendenser i Åkessons argumentation som 

Wesslén funnit i sin analys.  

 

6.4 Sverigedemokraternas budskap 2005–2010  34

Sverigedemokraterna budskap 2005–2010, En retorisk studie av ett annorlunda parti är en 

akademiska doktorsavhandling från år 2015 vid Örebro universitet, författad av Simon Oja, 

vars handledare var professor Anders Sigrell samt professor Brigitte Mral. Opponent var 

professor Otto Fischer. Avhandlingen berör samspelet mellan demokrati och retorik, och hur 

samhället hanterar kontroversiella tankar och idéer, med Sverigedemokraterna som exempel. 

Syftet är att förklara och diskutera det komplexa problem som rör huruvida 

Sverigedemokraterna kan visas ha en dold agenda, genom att analysera externt material och 

jämföra med partiinternt material.  

Till sin hjälp för att möta syftet utgår Oja från tre olika frågor, nämligen hur ses 

Sverigedemokraterna i den offentliga debatten gällande deras partipolitiska reklamer, vilka 

idéer presenteras internt och externt i den adresserade kommunikationen från partiet, och till 

sist, vilka kommunikativa och argumentativa strategier finns i denna kommunikationstyp.  

Oja använder sig av ett hermeneutiskt förhållningssätt och studerar diverse stilfigurer, 

semiotik, fallasier et cetera, och Oja använder sig av argumentationsanalys, debatt-analys och 

visuell analys för att kunna genomföra sitt syfte med avhandlingen.  

I sin slutsats kommer Oja fram till att Sverigedemokraterna är konsekventa i sina 

ämnen men att de anpassar sig efter den retoriska situationen. En återkommande 

diskussionspunkt för Sverigedemokraterna är diskussionen kring invandringen och i 

huvudsak muslimer som det största problemet till den komplexitet som råder i samhället.  

Ojas avhandling är intressant till min uppsats eftersom den behandlar 

Sverigedemokraternas budskap från 2005-2010, även om min uppsats fokuserar på de två tal 

34 Oja s. 63-135  
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som Åkesson och Sverigedemokraterna presenterat då de haft mest inflytande (i antalet 

procent av svenska folkets röster).  

 

7. Analys 

Nedan följer dels en situationsanalys av materialet, men också en klusteranalys på samma 

material. Analysen kommer att följa en kronologisk ordning, vilket innebär att först kommer 

situationsanalys och klusteranalys för talet från år 2014 att presenteras följt av analysen av 

2018 års tal. 

 

7.1 Situationsanalys 2014 

En retorisk situation uppstår, enligt Bitzer, då det finns något för talaren att förändra eller att 

kunna påverka. Det som Åkesson i denna situation behövde förändra och också kanske 

påverka var hur de eventuella väljarna skulle lägga sina röster i det kommande valet.  

Den tvingande omständigheten - exigence - i detta fallet, är därför att det finns 

personer som inte röstar på Sverigedemokraterna, och detta är något som Åkesson står inför 

att försöka ändra. Då Sverige som land är en demokrati innebär det att det inte bara är upp till 

Åkesson att styra och ställa när Åkesson beträder scenen i Almedalen, utan Åkesson måste 

anpassa sin argumentation utefter det som samhället kan antas kräva. Dessutom konkurrerar 

Åkesson och Sverigedemokraterna med sju andra partier som på samma scen försöker 

påverka den rådande situationen.  

Eftersom att talet förhåller sig till den deliberativa genren och Åkessons mål med talet 

kan antas ha varit att utöka sin väljarkrets, behövde Åkesson vid tillfället anpassa sin 

argumentation så att mottagarna - audience - skulle acceptera den argumentation Åkesson 

förde. Det går också att anta att åhörarna befinner sig i en konflikt med sig själva om vilket 

parti de anser förtjänar deras röst i det kommande valet, och möjligheten att få påverka 

Sveriges framtid under fyra års tid. Därav behöver Åkesson anpassa sin argumentation så att 

de människor som befinner sig i en personlig konflikt om vilket parti de ska rösta på, i 

slutändan väljer Sverigedemokraterna. Det fanns tre olika väsentliga publiker som Åkesson 

adresserade: de som var närvarande på plats i Almedalen, de som tittade och lyssnade i 

hemmen, samt journalister och den publik som tog del av talet via journalisternas 

rapportering.  
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De villkor - constraints - som finns i talet från år 2014 är flerfaldiga. För att nämna 

några, kan man först utgå ifrån det Markus Bergman konstaterade i sin slutsats, att det 

förekommer en främlingsfientlighet hos Åkesson och Sverigedemokraterna.   I början av 35

talet hänvisar Åkesson till klockringningen som skedde under Almedalsveckan. Klockorna 

ringde för att nazisterna varit i farten, för att varna medborgarna, och nu måste Åkesson i sitt 

tal visa att Sverigedemokraterna skiljer sig från nazisterna och nazismen.  

Partiet har, med Jimmie Åkesson som partiledare, under många år försökt, som 

tidigare nämnts, att göra partiet mer rumsrent och även lyckats till viss del. 

Ytterligare en begränsande omständighet är att det finns många olika uppfattningar 

om huruvida Åkesson är en bra talare eller inte. Wesslén kom i sin uppsats, som tidigare 

nämnts, fram till att Åkesson i huvudsak argumenterar med pathos-argument som framträder 

genom ilska och missnöje.   36

Ytterligare en viktig begränsande omständighet är att talet enbart får presenteras under 

en viss tid som dessutom är livesänt.  

 

7.2 Klusteranalys 2014 

I 2014 års valtal har jag efter min analys av talet funnit att det finns fem stycken retoriska 

kännetecken, det vill säga nyckeltermer, som behandlar integrationspolitik. Kring dessa fem 

nyckeltermer har jag funnit olika kluster som beskriver hur dessa nyckeltermer verkar.  

Jag har också på vissa ställen funnit alternativ, där Åkesson argumenterar för att 

Sverigedemokraterna inte accepterar sådana förhållningssätt som i nuläget gäller i samhället, 

och att de därför anser att de är det enda parti som kommer och kan göra en förändring.  

 

7.2.1 Rasism 

Tidigt i talet, närmare bestämt redan i stycke två, förekommer nyckeltermen rasism för första 

gången. Där beskrivs rasism genom två kluster: fascism och extremism. Åkesson påstår i 

detta stycke att han och Stefan Löfven är eniga i politiken eftersom de båda anser att 

extremism i alla former skall bekämpas oavsett om den har färgen blodröd (kommunistisk 

extremism) eller svart (anarkism och fascism).  

35  Bergman s. 34 
36 Wesslén  s. 31  
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Men efter denna gemensamma uppfattning ändras samarbetet partiledarna emellan, då 

Åkesson berättar att i slutet av Löfvens Almedalstal kallar Löfven Sverigedemokraterna för 

rasister och menar med dessa ord att Sverigedemokraterna skall bekämpas. Åkesson väljer 

här att beskriva nyckeltermen med andra kluster än vad Löfven och Åkesson hade som 

gemensamma kluster. Detta för att möta den tvingande omständighet som ligger emot 

Sverigedemokraterna. Åkesson använder här kluster som lidande, förtryck och kamp, för att 

visa Löfven, och övriga befolkningen, vad verklig rasism innebär för honom.  

Det kan också antas vara viktigt för Åkesson vid detta tillfälle att visa på att 

Sverigedemokraterna inte står för att framkalla lidande, förtryck och kamp för frihet (man 

skall inte behöva kämpa för att få vara fri). Som alternativ här använder han i stycke tre 

medmänsklighet för att visa på att det som Sverigedemokraterna står för inte är en rasistisk 

ideologi. Den här bevisningen tar form på följande sätt: 

 

Det är inte rasism att vilja bekämpa könsstympning av fullt friska barn. Det är              

medmänsklighet.  

Det är inte rasism att motarbeta våld och förtryck som utövas i “hederns namn”. Det är                

medmänsklighet (...) Låt oss slå fast detta en gång för alla. 

 

7.2.2 Tiggeri 

I stycke fyra i talet går det att finna nyckeltermen tiggeri. Tiggeriet har blivit en stor 

diskussionsfråga i svensk politik. Åkesson beskriver här tiggeriet som spritt över landet och 

växt i omfattning.  

Det är många dels inom riksdagen men också hos befolkningen, som har börjat 

spekulera kring hur man skall få en lösning på tiggeriet. Åkesson beskriver också tiggeriet 

som organiserat. I samma stycke antyder Åkesson att Sverigedemokraterna fungerar som en 

centrifugalkraft i den svenska politiken och Åkesson påstår även i detta stycke att flera andra 

partier talat om hur man kan lösa problemet med den organiserade tiggeri-verksamheten. 

 

7.2.3 Flyktingpolitik  

Den tredje nyckeltermen återfinns i stycke fem, där Åkesson diskuterar den flyktingpolitik 

som råder. Nyckeltermen för detta stycke flyktingpolitik.  
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Åkesson inleder detta stycke med att berätta om resor han och sina kollegor har gjort 

till bland annat Jordanien där de fått uppleva effekterna av krig och misär hos flera 

hundratusen syriska flyktingar i ett flyktingläger. Besöket i flyktinglägret säger Åkesson 

gjorde honom mer uppmärksam på vad en human flyktingpolitik egentligen bör innebära. De 

kluster som cirkulerar kring nyckeltermen i detta fall är exempelvis inte en tävling eller ett 

medel för att experimentera. Flyktingpolitik handlar snarare om klusterordet hjälpa. Det 

handlar om att hjälpa de som mest behöver hjälpen. Flyktingpolitiken skall inte bidra till att 

splittra samhället.  

Åkesson säger också i sitt tal att människor på flykt inte skall behandlas som 

maskotar. Med detta kan det antas att Åkesson menar att det inte bara är att berätta om 

flyktingarna och visa bilder på dem, utan att se till att agera där hjälpen verkligen behövs. 

  

7.2.4 Utanförskap 

I stycke sex diskuteras nyckeltermen utanförskapet. I Åkessons tal berättas det om en rapport 

som Folkpartiet producerat som riktade kritik mot Socialdemokraterna och behandlade de 

utanförskapsområden som Socialdemokraterna ansågs fått att öka kraftigt. Utanförskapet 

beskrivs som någon typ av sjukdom då det beskrivs som hela tiden växande och spridande. 

Rapporten som publicerades är enligt Åkesson helt felaktig då man bortsett från cirka sjuttio 

procent av de offentliga utgifterna för kostnaderna av invandringen. Den uppgift som 

regeringen och Folkpartiet såg som sin hjärtefråga i samband med att ha varit ansvariga för 

integrationspolitiken, nämligen att bekämpa utanförskapet, har de misslyckats med enligt 

Åkesson.  

Åkesson beskriver med hjälp av två kluster vad regeringen har gjort för att lösa 

problemet med utanförskapen: integrationspolitiska reformer och subventionerade 

anställningar. Med detta menas att istället för att se till omhändertagande av nyanlända, såg 

man till vad dessa personer kunde bidra med till samhället och gav ekonomiska bistånd.  Men 

trots detta har utanförskapet ökat.  

 

7.2.5 Integrationspolitik 

I stycke sex återfinns den sista nyckeltermen inom ämnet invandring i detta tal. Den här 

nyckeltermen samverkar med föregående nyckelterm om utanförskapet. Nyckeltermen är 

integrationspolitik.  
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I den tidigare nämnda rapporten från folkpartiet berättar Åkesson att Folkpartiet anser 

att de har minskat utanförskapsområderna. Utanförskapsområderna har minskat med ett 

område på cirka sex år. Åkesson kan här tänkas vara aningen sarkastisk i sitt tal då han 

föreslår en valslogan för Folkpartiet som lyder: “Rösta på Folkpartiet! Med vår 

integrationspolitik lovar vi att avskaffa utanförskapet till år 3014.” Med detta menar Åkesson 

att han inte är nöjd med deras hantering av integrationspolitik.  

Åkesson anser att en integrationspolitik skall ställa krav. Dessa krav som Åkesson 

nämner kan räknas som tillhörande kluster på grund av att de förklarar hur Åkesson vill att 

nyckeltermen skall processas och tolkas. Åkesson säger att en integrationspolik skall ställa 

krav, krav på egen försörjning, på anpassning, och begränsa asyl- och anhöriginvandringen.  

Det går vid detta tillfället att anta att Åkesson anser att det har säger här låter hårt, och 

människor kan börja tvivla på deras politik igen. Därför lägger Åkesson även till att det är 

viktigt att ge de nya invånarna i Sverige hjälp för att kunna uppnå de krav som 

Sverigedemokraterna anser skall ställas på nyanlända.  

 

 Vi tror på sammanhållning.  

  Vi tror inte på splittring. 

  Vi tror inte på segregation. 

  Vi tror inte på utanförskap. 

  Vi tror på en ansvarsfull politik. 

 

Åkesson kan antas med detta sagda att Sverigedemokraterna inte är för rasistiska åtgärder, 

utan att de istället tror på ett samarbete, att hjälpa till när hjälp behövs.  

Åkesson vill, i ovanstående citat, visa på att Sverigedemokraterna till skillnad från 

Folkpartiet är villiga att ta ansvar för den integrationspolitik som förväntas föras.  

Sammanfattningsvis kan man säga att klusteranalysen för talet år 2014 delvis har mött 

syftet, då analysen har bidragit till att finna fem stycken nyckeltermer som kretsar kring 

integrationspolitiken. Klusterorden å andra sidan kan i detta talet klassas som beskrivande, då 

Åkesson använder beskrivande ord för att presentera hur det, enligt Åkesson och 

Sverigedemokraternas samhällssyn, ser ut i samhället idag.  
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7.3 Situationsanalys 2018 

Efter valet för fyra år sedan har det hänt mycket som förändrat eller påverkat vårt samhälle på 

olika sätt. Dessa händelser presenterades i uppsatsens bakgrund, och dessa händelser har som 

följd att förtroendet för Sverigedemokraterna stigit under årens lopp. På grund av de 

händelser som skett har Sverigedemokraterna fått allt större framgång i den svenska 

politiken, vilket Åkesson själv nämner i början av sitt tal.  

Alla människor försöker, på olika sätt, förhålla sig till de framgångar som 

Sverigedemokraterna har fått. Det går därför att anta att det tvingande omständigheterna 

-exigence- inför 2018 års Almedalstal kan ha varit för Åkesson att försöka vinna över de 

personer som fortfarande är kluvna gällande vilket parti som skall få deras röst. De 

personerna kan vara rädda för att en röst på Sverigedemokraterna kan leda till ödesdigra 

konsekvenser, då Sverigedemokraternas bakgrund fortfarande kan frambringa olycka för 

partiets framgång.  

Mottagaren - audience - behöver återigen avgöra om de anser att den argumentation 

Åkesson för höjer hans ethos gentemot befolkningen och medför en trygghet och en vision 

om hur samhället skall bli helt igen efter exempelvis den terrorattack som skakades Sverige 

år 2017. Det finns också de personer i publiken som vacklar mellan att rösta på 

Sverigedemokraterna eller rösta blankt då de kan antas anse att inget annat parti är kapabelt 

till att styra Sverige men att en röst på Sverigedemokraterna går emot deras personliga 

ideologier sett till Sverigedemokraternas bakgrund. Dessa personer är de personer som 

Åkesson främst behöver söka sin argumentation till, för att få deras röster i valet. Återigen är 

det tre väsentliga publiker, de som var närvarande i Almedalen, de som lyssnade i hemmen 

och de som tog del av talet via journalisters förmedling.  

De villkor - constraints - som finns denna gång är delvis samma som fanns i 2014 års 

Almedalstal. Talet är direktsänt och tidsbegränsat, vilket gör att det finns väldigt lite, om ens 

något, utrymme till att rätta till eventuella fel som sägs. Ytterligare villkor som kan antas 

finnas, är att Åkesson den här gången har en utökad publik.  Åkesson behöver bibehålla sin 

gamla publik men också tillfredsställa sin nyvunna publik. 

Louise Wessléns slutsats i hennes uppsats, om att Åkesson argumenterar med 

pathosargument som hänvisas till missnöje och ilska,  kan i detta fallet antas som kanske inte 37

det bästa sättet att grunda en förtrolig argumentation på när det gäller att vinna över röster.  

37 Wesslén s. 31-32 

  
 



27 

7.4 Klusteranalys 

I talet från 2018 har jag i min analys funnit att det finns tre stycken nyckeltermer som 

förhåller sig inom ramen för integrationspolitik. Dessa är nationalism, mass/asylinvandring 

och invandringen. 

Det går att dra slutsatsen att anledningen till att det är färre nyckeltermer kring 

integrationspolitik är för att talet är kortare. Det kan antas vara för att anpassa sig gentemot 

den tid som Åkesson blivit tilldelad att tala på. Talet från 2018 är mer direkt på ämnet och 

mindre “prat” runt om kring ämnet innan slagorden presenteras.  

 

7.4.1 Nationalism  

Nationalism är ett ämne som kan hållas inom ramen för invandringspolitik, iallafall när det 

kommer till denna uppsatsens syfte.  

Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti som i många debatter blivit klassade 

som att vara emot invandring och enbart de personer som fötts i Sverige av svenska föräldrar 

ses som dugliga.  

I talet från 2018 berättar Åkesson att Jan Björklund påstår sig vara livrädd för 

nationalismen i stycke tre. I sitt tal drar även Åkesson parallellen till nazismen när han pratar 

om nationalism. Detta för att visa på skillnaden mellan att vara för sin nation eller för 

nazismen. De personer, som resonerar på samma sätt som Björklund när det kommer till 

nationalism har i talet följande ord som kluster till nationalism: fult, nazister, 

antidemokratisk, rasistisk, imperialistisk, internationalistisk. 

Åkesson å andra sidan. hävdar motsatsen till nyckeltermen nationalism. Han använder 

motsatskluster så som: tillhörighet, gemenskap, vackert, samhörighet, folkhemmet. Åkesson 

försvarar nationalismen genom att måla upp en bild av vad nationalismen kan tänkas bidra 

med till invånarna och att den istället för att orsaka rädsla, bidrar med en trygghet och 

omvårdnad av Sveriges sammanhållning. Som avslut i stycket som berör nationalism 

använder Åkesson hårda ord såsom fängelse och uteslutning från demokratin. Dessa åtgärder 

är ifall man använder våld som metod för att uppnå ett mål som man har satt. Alltså försöker 

Åkesson även här överbrygga de faktum att nationalism inte är något att frukta, utan snarare 

omfamna.  
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7.4.2 Mass- och asylinvandringen 

I stycke sju börjar Åkesson diskutera Sveriges välfärdssystem och möter de argument som 

Stefan Löfven tidigare diskuterat i sitt tal. Löfven menar att vi skall sluta prata problem och 

istället fokusera på välfärden.  

Åkesson argumenterar i detta stycke för att det går inte att prata om välfärden om man 

inte diskuterar massinvandringen som skedde. Åkesson menar att det som regeringen borde 

fokuserat på är följande kluster som beskriver vad pengar som regeringen haft borde ha gått 

till istället för asylinvandringen: vårdköer, arbetslöshet, bostadsbrist och skolresultat. Med 

dessa ord menar Åkesson exempelvis att regeringen borde tillsatt pengar för att bekämpa 

segregationen, förbättra skolresultat och ta krafttag mot brottsligheten som finns i samhället. 

Åkesson anser dock att pengarna istället har gått till asylinvandringen, och sambandet mellan 

invandring och välfärd är glasklar.  

Enligt Åkesson kan man inte tala om problem i samhället så som bostadsbrist och 

arbetslöshet, utan att beröra mass- och asylinvandringen.  

 

7.4.3 Invandringen  

I angränsning till föregående diskussion om hur välfärden påverkas av invandringen, har 

Åkesson valt att ägna stycke åtta i sitt tal åt att påvisa att han ändå är för en viss typ av 

invandring. Nyckeordet i stycke åtta blir därför invandringen. 

För att måla upp en bild av vad Åkesson och Sverigedemokraterna anser gällande 

invandringspolitiken använder Åkesson följande klusterord; hantera, tillföra positivitet, inte 

förstärker, ansvarsfull. Med dessa ord försöker Åkesson visa på det faktum att han och 

Sverigedemokraterna är för invandring, men en invandring som inte går överstyr, utan en 

invandring som man kan hantera.  

Detta argumentet kan antas spegla på flyktingkrisen som uppstod, då Sverige tog 

emot fler flyktingar på tre månader än vad Sverige i vanliga fall gör på ett helt år. Åkesson 

anser också att invandringspolitiken måste skötas ansvarsfullt till skillnad från hur den förra 

regeringen (i hans tycke) har gjort under fyra års regerande, då invandringen inte hanterats på 

ett acceptabelt sätt. Invandringspolitiken får heller inte bidra till att förstärka segregationen i 

samhället.  

Som avslut i detta stycke understryker Åkesson att han och Sverigedemokraterna är 

det enda parti som kan bedriva en ansvarsfull invandringspolitik.  
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I analysen för talet från 2018, har tre nyckeltermer gällande integrationspolitik 

påträffats, och de kluster som gått att finna har bidragit till syftet genom att förklara hur 

Åkesson anser att samhället borde se ut, och förklarat vad den rådande makten som styrt i 

Sverige under fyra års tid istället har lagt pengar och resurser på.  

 

8. Resultat  

Analysen påvisar att, för att besvara frågeställning ett och två,  att det finns ett antal retoriska 

drag i form av nyckeltermer som skiljer sig ifrån varandra.  

I talet från 2014 går det att finna fem stycken nyckeltermer som berör 

invandringspolitik. Dessa nyckeltermer är: rasism, tiggeriet, flyktingpolitik, 

utanförskapsområden, integrationspolitik. Dessa nyckeltermer har kluster kring sig som 

hjälper till att måla upp en bild av Åkessons version av hur det framtida samhällets politik 

inom integration bör se ut, och hur invandringspolitiken ser ut idag, den invandringspolitik 

som har flertalet fel och brister.  

Talet som framfördes år 2018 har tre stycken retoriska drag, nyckeltermer, som går att 

koppla till det valda ämnesområdet. Dessa tre är  nationalism, mass-asylinvandring, 

invandring. Även dessa nyckeltermer har klustertermer kring sig som beskriver samhällets 

förhållningssätt till invandringspolitiken, sett ur Åkessons perspektiv.  

Fråga tre som denna uppsats söker svar på mynnar ut i hur talen från dessa två åren 

skiljer sig ifrån varandra. Talen skiljer sig åt tidsmässigt, talet från år 2014 är närmare en 

timme långt, medan talet från år 2018 är dryga 24 minuter. Det har till följd att talet från år 

2014 är mer detaljerat och målande. De klustertermer som beskriver nyckeltermerna i detta 

tal är mer målande och informativa. Det kan vara till exempel med klustertermen 

flyktingpolitik i talet från 2014 beskriver Åkesson att Sverige bör hjälpa flyktingar på plats 

men i talet från 2018 så beskriver Åkesson mer konkret hur olika situationer ska lösas med 

till exempel tiggeri eller asylsökanden. Det presenteras i detta tal även mer fakta kring vilka 

grunder Åkesson och Sverigedemokraterna bygger sin argumentation på.  

En ytterligare skillnad är hur aggressiv argumentationen som förs är. Wesslén kom i 

sin uppsats fram till att det var en pathos-inspirerad argumentation som fördes, byggd på ilska 

och missnöje.   38

38 Wesslén s. 31 

  
 



30 

I talet från 2018 framkommer att resultatet av att trots att det är färre nyckeltermer 

kring integrationspolitik, är argumentationen som förs kring det ämnet hårdare framlagd än 

argumentationen kring invandringen i talet från 2014. Åkesson talar om hur Sverige måste 

skärpa gränserna på asylsökning  men även hur Sverige måste sätta sina primära invånare 

först och främst i fokus. Det här resultatet stämmer överens med några av de slutsatser som 

Bergman kom fram till i sin uppsats, där Åkesson beskrivs som främlingsfientlig och 

kritiserande av integrationspolitiken.     39

 

9. Diskussion  

Slutdiskussionen för denna uppsats är intressant att författa då föreliggande uppsats har 

bidragit med insikten om att Åkesson kan räknas som en talare tiden, därav också titeln på 

denna uppsats.  

Syftet med uppsatsen var att undersöka om och hur Sverigedemokraterna anpassar sin 

kommunikation gentemot sina politiska väljare och personer som ännu inte bestämt sig hur 

de ska rösta i de politiska valen. I uppsatsens resultat påvisas hur Åkesson använder sin 

extrema argumentation och sina beskyllningar för att göra sina väljare nöjda, och få fler 

väljare att lägga sin politiska röst på Sverigedemokraterna. Uppsatsens syfte kan därför 

diskuteras om Åkesson använder sig av fler metoder för att få fler väljare som inte framhävs i 

talen i Almedalen, men som inte tillhör uppsatsens frågeställning och därför inte kommer 

diskuteras. 

 Baserat på den bakgrundsfakta som tidigare blev presenterad i denna uppsats går det 

att besvara frågeställning tre och även möta syftet, genom att dra slutsatsen att det förändrade 

samhällsklimatet har haft påverkan på hur argumentationen förs. Hade exempelvis 

flyktingkrisen, eller terrorattacken inte inträffat hade Åkesson mest troligt inte kunnat 

beskylla invandringen lika hårt i talet från 2018. När det talet presenterades går det att anta att 

människor i Sverige var missnöjda och rädda för de kriser som skett på grund utav 

flyktingarna och terrorattacken. Sverigedemokraterna som det enda parti i riksdagen som 

öppet talar om invandringen och drastiska åtgärder hade därför hjälp av dessa kriser för att gå 

hårdare in på invandringspolitiken. Detta kan också tänkas ha bidragit till att 

Sverigedemokraterna efter valet 2018 blev Sveriges tredje största parti. Det går därför att 

39 Bergman s. 34 
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påstå att de kriser som förändrade Sveriges samhällsklimat, gynnade Sverigedemokraterna 

och deras politiska ideologi. 

Under rubriken tidigare forskning fann jag relevant forskning för uppsatsens 

frågeställning där flera forskare gjort analyser om Åkesson och andra tal Åkesson hållit 

offentligt. Det är dock inte relevant att dra en generell slutsats av den här uppsatsens 

klusteranalys då det krävs ett större arbete med fler källor och en längre studie för att kunna 

dra en generell slutsats. Den här uppsatsen kan endast ge svar på en mindre analys på 

kandidatnivå. 

             Analysmetoden för denna uppsats var att använda klusteranalys som metod. Det kan 

diskuteras om det var en god metod för analysen och huruvida resultatet hade blivit 

detsamma som med en annan metod. Ett exempel på detta är när analysen bearbetar tiggeriet. 

Det är inte nödvändigt att genomföra en klusteranalys för att kunna se att tiggeriet är spritt 

över landet, eller att det är organiserat. En klusteranalys i detta stycke bidrar mer till att 

förtydliga det uppenbara, vilket kan ses som överflödigt.  

Det fanns problem i att hitta klusterord till alla nyckeltermer som var tillräckligt 

övergripande för att kunna klassas som ett klusterord. Under vissa nyckeltermer fanns det 

klusterord som upprepade sig, vilket gjorde mönstret lätt att följa, men kanske inte alltid 

bidrog till något vidare intressant resultat, exempelvis i avsnitten om utanförskap. Medan 

andra nyckeltermer endast hade “kraftord” som beskrev hur Åkesson uppfattade situationen 

kring ämnet han berörde. Det resulterade i att klusteranalysen under uppsatsens gång behövde 

modifieras och ibland frångick syftet. Hade jag vetat det jag vet idag gällande klusteranalys, 

så hade jag mest troligt valt att genomföra en annan analysmetod som hade varit mer relevant 

för syftet, möjligtvis en neoaristoelisk analysmetod, stilfigursanalys eller kanske en 

komparativ analysmetod för att tydligare få fram skillnaden mellan talen, eller se hur 

Åkesson successivt arbetar i sina tal med stilfigurer för att få fram sitt budskap.  

Resultatet av uppsatsen visar däremot inte någon större skillnad i talens 

argumentation, utan enbart vad som kan anses som en hårdare argumentering i talet från 

2018, då Åkesson exempelvis berättar att det inte finns något man kan diskutera utan att 

beröra massinvandringen, och man kan anta att han beskyller massinvandringen för de 

problem som finns med exempelvis vårdköer och bostadsbrist. Detta kan anses vara 

ointressant för uppsatsens syfte, delvis för att det genom detta varit svårt att få fram en 

välfungerande klusteranalys. Trots detta kan man ändå se detta resultat på ett intressant sätt, 
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just på grund av att det finns så pass många likheter mellan talen. Åkesson fortsätter att 

förhålla sig till det spår han även diskuterade för fyra år sedan och hänvisar till aktuella 

händelser i båda talen, som han överbrygger med anspelningar på händelseförlopp över tiden. 

Ett exempel på detta är när han talar om hur kyrkklockorna ringde för att varna för nazisterna.  

I samklang med Ojas avhandling visar mitt resultat, precis som Ojas, att 

Sverigedemokraterna förhåller sig till den rådande retoriska situationen, och för en 

situationsbunden argumentation. Därför kan man dra slutsatsen att på grund av de 

samhällsförändringar som skedde sen det senaste valåret, har kairos gynnat 

Sverigedemokrateras parti-agenda och därför kunde de föra en hårdare men snarlik 

argumentation kring integrationspolitiken.  

 

10. Slutsats 

Föreliggande kandidatuppsats i ämnet retorik har syftat till att kartlägga hur Åkesson och 

Sverigedemokraterna anpassar sin retorik utifrån hur samhället förändras. Uppsatsen valde att 

utgå ifrån tre olika frågeställningar för att kunna bygga en analys. Dessa frågeställningar var: 

Vilka retoriska kännetecken/drag återfinns i talet från 2014 och i talet från 2018? Vad skiljer 

talen åt, då från nu? och kan resultatet vara en följd av de förändrade samhällsklimatet, i så 

fall på vilket sätt?  

I bakgrunden nämndes en genomgång av Sverigedemokraternas partipolitiska historia 

och vem den nuvarande partiledaren Åkesson är och vad han försöker att uppnå med partiet.  

Med hjälp av Bitzers situationsanalys av diskursen och Foss tolkning av 

klusteranalysen har den här uppsatsen kunnat få en struktur och en analysmetod värdig för 

uppsatsens ändamål och syfte.  

Den genomförda analysen bidrog till att upptäcka nyckeltermer som Åkesson och 

Sverigedemokraterna grundar sin argumentation kring integrationspolitiken på och resultatet 

visade att Sverigedemokraterna styr och anpassar sin argumentation efter hur samhället 

förändras även om dessa nyckeltermer och tillhörande kluster nog hade kunnat upptäckas 

utan en klusteranalys.  

Det som jag tyckte var extra intressant med uppsatsens resultat var att upptäcka att 

talen, trots längdskillnaden, syftade till samma principer inom integrationspolitiken. Därför 

blev också resultatet inte som förväntat, då det inte bidrog till speciellt mycket mer än att 
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påvisa likheter mellan talen.  Åsikterna förändrades inte, och inte heller sättet som Åkesson 

presenterade åsikterna på.  Denna upptäckt kan antingen vara positiv eller negativ beroende 

på hur man som person förhåller sig till Sverigedemokraternas valfrågor och ståndpunkter 

samt i förhållande till den valda analysmetoden, då klusteranalysen inte bidrog till att finna 

ny fakta. 

Slutligen vill jag rikta ett tack till min handledare Anders Eriksson, för stöd och 

vägledning under mitt uppsatsskrivande. Jag vill också tacka min mentor, Markus Bergman, 

för givande samtal och positiv “pep-talk” när uppsatsskrivandet kändes tungt. Jag vill också 

tacka mina kurskollegor för kamratrespons och idéer under grupphandledningen. Sist men 

inte minst, vill jag också tacka min familj och vänner. 
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12. Bilagor 
Sverigedemokraternas valtal år 2014 

Vad kul ni verkar ha!  

Jag har haft jättekul sen si sådär halv sju imorse, med intervjuer och vad man nu ägnar sig åt 

när man befinner sig här på SDs dag, och det har varit jättekul för mig också! Hoppas att ni 

har uppskattat er vistelse såhär långt här under politikerveckan på Gotland. 

En fråga till någon som vet; vad var det som hände med vädret? Kolla fantastiskt!  

Det skulle ju regna men det ser inte så lovande ut för de som hade hoppats på det.  

 

Såhär är det Sverigevänner, Almedalsbesökare.  

Det var säkert fler än jag som i Söndagskväll lyssnade på Stefan Löfven, när han stod här 

uppe på den här scenen och slog an sin ton inför den stundande valrörelsen.  

Låt klockorna ringa från norr till söder, sa Stefan Löfven.  

Han syftade på att kyrkklockorna här i Visby ringde samtidigt som en liten grupp nazister 

värmde upp scenen åt honom här i Almedalen på lördagskvällen.  

Fascism, rasism, skall bekämpas dundrade Stefan Löfven, och där är vi eniga han och jag.  

Extremism, extremism skall bekämpas.  

Den må vara brun, den må vara svart, den må vara blodröd.  

Den må slå mot det ena eller det andra hållet. Men extremism, extremism i alla dess former är 

något avskyvärt som skall bekämpas, och med det kan man inte vara nog tydlig.  

Men sen kunde han inte riktigt hålla balansen, den gode Löfven, när han mot slutet av sitt tal 

blandade in Sverigedemokraterna genom att kalla oss rasister.  

Jag är så, jag är så ofantligt trött på den sortens informalisk dumhet.  

Vet du, vet du Stefan Löfven, överhuvudtaget vad rasism är?  Vad verklig rasism har 

inneburit för människor världen över genom historien? Utnyttja inte de vedervärdigheter, det 

lidande, det förtryck som miljontals människor har tvingats utstå på grund av verklig rasism.  

Profitera inte på verkliga hjältars, inte sällan dödliga kamp, för frihet mot rasistiskt förtryck.  

Låtsas inte Stefan Löfven som att du har del i deras kamp, för du vet ingenting om den.  

Hade du vetat någonting om deras kamp, så hade inte du uttryckt dig så som du gjorde i 

söndags, Stefan Löfven.  

Kladda inte ditt kladdiga kladd på historiens verkliga hjältar och deras mod, genom fega 

påhopp på oss för att du saknar argument.  
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Sluta, Sluta använda andra människors lidande för att motivera en invandringspolitik i 

Sverige som har gått alldeles galet.  

Sluta att kalla oroliga, ansvarskännande människor i Sverige, för någonting som de inte är.  

 

Sverigevänner, Sverigevänner låt oss slå fast några självklarheter.  

Det är:  

Det är inte rasism att vilja bekämpa könsstympning av fullt friska barn. Det är 

medmänsklighet.  

Det är inte rasism att motarbeta våld och förtryck som utövas i “hederns namn”. Det är 

medmänsklighet.  

Det är inte rasism att vilja rikta flyktingpolitiken till de stora flertalet nödställda flyktingar 

världen över att vilja hjälpa fler. Det är medmänsklighet.  

Det är inte rasism att ställa krav på de som kommer till vårt land och som tänker sig en 

framtid här. Det är medmänsklighet. 

Det är inte rasism att motverka den splittringen, att motverka den segregation som har skapats 

genom en ansvarslös politik. Det är medmänsklighet.  

Det är inte rasism att prioritera omsorgen om de gamla som har byggt det här landet åt oss 

framför en resursslukande, kostsam massinvandring. Det är medmänsklighet.  

Det är inte rasism att vara Sverigevän. Det är medmänsklighet.  

Låt oss slå fast detta en gång för alla.  

 

Jag tänker det här med “låt klockorna ringa”. Det hamnar ju i ett lite annat ljus när man får 

klart för sig vad Stefan Löfven egentligen menar, vad han egentligen syftar på.  

Kommer osökt att tänka på Jan Malmsjö och Nyårsklockan. För vissa av er kanske det är Jarl 

Kulle eller någon ännu tidigare, jag vet inte men  

ring klocka ring, ring in det nya, ring ut det gamla.  

Ring ut vad dödsdömt räknar sina dagar och så vidare.  

Den signalen, den signalen tycker jag att vi skall skicka både till Stefan Löfven och Fredrik 

Reinfeldt den 14 september. 

Sverigevänner, ring in förnuft och ansvar. Ring ut de gamla trötta partierna. Låt klockorna 

ringa från norr till söder.  
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Vackert….  

 

Nu har det, Sverigevänner och Almedalsbesökare, gått snart fyra år sedan senaste valet och 

vårt historiska riksdagsinträde.  

Och ni minns hur det lät förra valet, jag har repeterat det här ett antal gånger faktiskt under de 

här åren.  

Om vi skulle komma in i riksdagen då skulle börsen krascha och kronan skulle störtdyka. 

Räntorna skulle chockhöjas och vi skulle få det här parlamentariska kaoset, och tomten skulle 

inte komma på julafton och allt vad det nu var.  

Nu såhär fyra år senare så vet vi att ingenting av det där blev verklighet, om någon nu på 

riktigt trodde det.  

Nu, fyra år senare så vet vi istället att allt fler väljare tenderar att uppskatta vårt deltagande i 

svensk politik.  

Att döma av opinionsmätningarna så är vi idag nästan dubbelt så stora som vi var för fyra år 

sedan.  

Och jag tror att, jag tror att till och med de allra värsta belackarna från 2010 har tvingats inse, 

om än motvilligt, att vi har kommit in i svensk politik för att stanna.  

Om inte annat så fick vi en bekräftelse på det i EU-valet här för någon månad sen. Nu är i och 

för sig EU-valet speciellt på det sättet att man röstar efter lite andra preferenser än vad man 

gör i ett riksdagsval.  

Men för oss är det ett gott tecken. Vi vet att vi är det partiet som har allra svårast att få våra 

väljare till vallokalerna i just EU-valen, därför vi har de mest EU-kritiska väljarna. Och trots 

det, trots att oddsen var emot oss, så fick vi ett resultat en bra bit, åtminstone över mina 

förväntningar.  

Det är fantastiskt Sverigevänner.  

Det gör mig oerhört glad, oerhört stolt över att vi lyckades åstadkomma ett så fantastiskt 

resultat i EU-valet.  

Och jag vill rikta ett stort tack, till alla som deltog i den här viktigt kampanjen, och inte minst 

ett stort tack till alla Sverigevänner som tog sig till vallokalerna den 25:e maj, och la sin röst 

på Sverigedemokraterna.  

Tack så jättemycket för dct!  

 

  
 



40 

Om vi nu tänker oss att EU-valet var en välkommen  bekräftelse på att den här tillväxten vi 

har sett i opinionsmätningarna under de senaste åren, att den var verklig, så visade EU-valet 

också en annan sak:  

Vi ser idag nya konfliktlinjer i svensk politik.  

Vi ser hur tyngdpunkten i debatten har förflyttats.  

Vi ser hur våra framgångar föder motreaktioner. 

Vi ser hur inte minst vänstern i Sverige radikaliseras.  

Vi ser hur våra ideologiska motpoler också växer som en direkt reaktion på att vi växer.  

Att en annan av valets vinnare, Feministiskt initiativ, byggde stora delar av sin kampanj på att 

kasta smuts på oss.  

Det vittnar om, detta, det vittnar om att vi nu utgör ett slags centrifugalkraft i svensk politik. 

Och det är samma sak med Miljöpartiet. Miljöpartiet, som ägnade en stor del av sin valspurt 

åt att bemöta vår kampanj mot det hitresta tiggeriet.  

Vi utgör idag centrifugalkraft i svensk politik.  

Jag måste förresten säga det att den här tiggerikampanjen var en av de mest lyckade 

kampanjer vi någonsin genomfört och det är ett väldigt konkret resultat dessutom. De senaste 

åren, i takt med att det här fenomenet tiggeri har spritt sig över landet, och har växt i 

omfattning, så är det många, många som har lyft frågan om hur vi skall komma till rätta med 

det här fenomenet på olika sätt. Det är i riksdagen, så har politiker från flera andra partier lyft 

den här frågan, ställt frågor, lagt förslag på hur man skall få stopp på det man har kallat för 

organiserade tiggeriet.  

Vi har hört poliser och andra myndighetspersoner, vittna om hur tiggerier ser ut, hur det går 

till, mekanismerna bakom.  

Överhuvudtaget så har debatten förts utifrån perspektivet att det här hitresta tiggeriet, till 

stora delar är organiserat.  

Att människor utnyttjas och det är ett allvarligt problem. Så har debatten sett ut.  

Så har debatten sett ut.  

Sen kom vi. Vi satte upp en affisch i Stockholms tunnelbana med texten “det är dags att 

stoppa det organiserade tiggeriet på våra gator”. Och vips, så fanns inte det här problemet 

längre. 

Det fanns överhuvudtaget inte längre något organiserat tiggeri, hävde nu alla. Till och med de 

som tidigare kampanjat mot det på olika sätt.  
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Vi lyckades alltså, bara genom att sätta upp en affisch, avskaffa ett stort samhällsproblem.  

Vi måste vara Sveriges mest effektiva parti. Kanske världens mest effektiva parti.  

Visst är det härligt! Och varför stoppa när det ändå går så bra? Jag har, jag har idag haft möte 

med vår kommunikationsavdelning, så har jag uppdragit åt dem att ta fram en ny affisch inför 

höstens val, och texten på den affischen den lyder såhär: 

“Det är dags att utrota krig, fattigdom och svält världen över.”  

Och sen när vi har löst de problemen så gör vi en affisch om arbetslösheten också så är allt 

fantastiskt.  

 

Sverigevänner, Almedalsbesökare, det har varit en vinter och det har varit en vår som har 

präglats av både gamla och nya oroligheter runt om i vår omvärld.  

Rysslands aggressiva hållning gentemot sina grannländer är väl kanske ingenting nytt, men 

det är iallafall någonting som har fått en förnyad aktualitet i och med händelserna på Krim 

och i de östra delarna av Ukraina.  

Och det här påminner oss om vårt väldigt utsatta geopolitiska läge, om hur viktigt det är att 

analysera och förstå sin omedelbara närhet och sin omvärld.  

Att inte vara naiv. 

Att hela tiden vara förberedd på vad som kan hända, inte kanske i första hand vad som kan 

hända idag, men i en nära eller kanske till och med i en avlägsen framtid.  

Sverigevänner, vi behöver stärka vår försvarsförmåga. Därom borde det inte råda några som 

helst tvivel.  

Vi behöver fokusera våra resurser på ett nationellt existensförsvar, ett nationellt 

existensförsvar som förtjänar det namnet. Det är där vi skall lägga fokus i försvarspolitik.  

Och parallellt med det som händer öster ut så fortsätter konflikten i Syrien och den har nu 

dessutom spridit sig till Irak. Och det kan vara oerhört svårt att ta in de vidrigheter som 

försiggår i den här konfliktens spår. Tidigare i år, i våras så besökte jag och några kollegor 

Jordanien, och flyktinglägret Satari utanför Aman.  

Där lever det ungefär hundratusen syriska flyktingar. Vi fick ta del av många livsöden. 

Många berättelser, så vidriga att det var närmast omöjligt att förstå.  

Berättelser om bombade hus, mördade, lemlästade släktingar, grannar. Det blev så oerhört 

gripande, så oerhört påtagligt när man sitter öga mot öga med någon som har upplevt detta 
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fasansfulla på riktigt. Och dessutom alldeles nyligen, som precis kom därifrån. Oerhört 

gripande.  

Och det här, det här om något, det stärkte mig i min uppfattning om att vi snarast behöver en 

mer humant inriktad flyktingpolitik.  

En humant inriktad flyktingpolitik. Det är inte en tävling i att bevilja flest permanenta 

uppehållstillstånd.  

En humant inriktad flyktingpolitik, det är inte ett sätt, som vissa tycker, att öka arbetsutbudet 

i Sverige.  

Människor på flykt är inte maskotar för välbärgade svenskar med dåligt samvete. De är 

människor.  

En humant inriktad flyktingpolitik, det är inte ett medel för att experimentera med förvridna, 

verklighetsfrämmande samhällsteorier som splittrar, som sliter isär välfungerande samhällen.  

En humant inriktad flyktingpolitik, det är inte ett sätt för enskilda, cyniska, skruppelfria 

näringsidkare att tjäna pengar.  

Flyktingpolitik, flyktingpolitik handlar om att hjälpa, om att hjälpa så många nödställda 

människor som möjligt. 

Sverigevänner, det är det flyktingpolitik handlar om.  

Och som ni då förstår så vänder jag mig väldigt starkt emot den här uppfattningen om att 

flyktingpolitik och invandringspolitik har något slags naturlagsbundet samband. Det är inte 

så. Låt mig vara extra tydlig med det här.  

Vi hjälper mycket få av världens nu mer än femtio miljoner flyktingar genom invandring till 

Sverige. Så är det.  

Även om vi, redan idag, har EU:s mest extrema invandringspolitik. Det är faktiskt så. Vi har 

Sveriges, Europas mest extrema invandringspolitik. Nya siffror från Eurostat visar att Sverige 

var de EU land som 2013 gav flest positiva invandringsbeslut. Inte per invånare, utan i reella 

tal. Fler än Tyskland, fler än Frankrike.  

Men även om vi skulle flerdubbla det här mottagandet i Sverige, skulle det ändå inte göra 

någon skillnad, knappt ens på marginalen.  

Och det är därför jag är så oerhört kritisk mot de som mäter medmänsklighet. Som mäter på 

hur bra vi är på att hjälpa i antalet beviljade asylansökningar eller i antalet beviljade 

uppehållstillstånd. Det måttet säger nämligen väldigt lite om hur många flyktingar vi hjälper. 

Det säger mer om hur många flyktingar vi inte hjälper. Därför att vi prioriterar fel.  

  
 



43 

En missriktad ineffektiv flyktingpolitik här, en politik som bland annat går ut på att 

regeringen tar pengar från biståndet och så lägger man det på bostäder, bidrag till invandrare i 

Sverige. En sån politik drabbar miljoner och åter miljoner nödställda flyktingar i krisernas 

omedelbara närområde. Det stora flertalet flyktingar drabbas av den politik som Sverige idag 

bedriver.  

 

Och det är inte bara världens flyktingar som drabbas. Det var en vis man en gång som sa till 

mig att det, det är bättre att exportera stabilitet än att importera instabilitet.  

Jag tycker det är kloka ord.  

Det är, i förhållande till vårt lands storlek, stora asylmottagandet. Det innebär en enorm 

påfrestan på det svenska samhället. Det sliter isär Sverige genom utanförskap, segregation. 

Det begränsar vår möjlighet att upprätthålla, att utveckla välfärden. Det går ut över svaga 

grupper i Sverige. De människor som inte har möjlighet att flytta ifrån problemen, som inte 

har möjlighet att själva  köpa sig den välfärden och den service som man behöver.  

Den ansvarslösa politiken drabbar också dem.  

Så frågan är ju då: för vad eller för vem är den här extrema politiken egentligen bra?  

Ja, det nya nu i debatten är att man säger att vi tjänar på den här stora invandringen genom att 

vi blir fler.  

Vi blir fler som jobbar, säger Anders Borg och Fredrik Reinfeldt. Och det är sant, det är helt 

sant. Det har blivit fler som jobbar i Sverige. Sysselsättningen har ökat med ungefär 

tvåhundratusen människor under Fredrik Reinfeldts regeringsperiod. Så är det.  

Men det man glömmer att berättar är att befolkningen under samma regeringsperiod har ökat 

med mer än dubbelt så många människor. Befolkningen har ökat med mer än dubbelt så 

många människor och det är det som är själva förklaringen till att arbetslösheten inte sjunker 

trots att sysselsättningen ökar.  

Att arbetskraften, arbetsutbudet genom stor invandring, ständigt fylls på i snabbare takt än 

jobben tillkommer. Det är klart att vi inte tjänar på en sån politik. Det förstår vem som helst.  

Tvärtom. Tvärtom så är invandringen själva förklaringen till att arbetslösheten ligger kvar på 

så höga nivåer som den gör.  

 

Okej. Nej men det är möjligt att vi inte tjänar så mycket på invandringen nu men, på lång 

sikt, då kommer vi tjäna massor. Påstår man… 
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Men vad bygger man egentligen det på? Vad bygger man den teorin på? Vi har ju haft en stor 

asyl och anhöriginvandring till Sverige nu i ett antal decennier, och hittills så finns det 

ingenting, ingenting som pekar på att den här teorin skulle vara korrekt.  

Och det är ganska naturligt av samma skäl för att man förmår inte matcha denhär 

befolkningstillväxten med jobb. Och då går det inte ihop.  

Om...För ungefär en månad sen presenterade Sandvikens kommun en egenhändigt 

producerad rapport där man.. den påstods visa att man tjänar på invandringen i kommunen. 

En halv miljard kronor tjänade man, sa man. En halv miljard kronor. En som väldigt snabbt 

då var ute och försökte plocka billiga poäng på den här “nya sanningen”, det var Sveriges 

egen Bagdad Bob, desinformationsminsiter Erik Ullenhag.  

Han skrev på Twitter såhär; “Sandviken påminner om att vi också blir rikare av öppenheten”. 

Det var bara en liten detalj han missade här. Alltihop var fel. Den här rapporten stämde inte. 

Det var ren och skär lögn. Man hade valt att bortse från sjuttio procent av de offentliga 

utgifterna när man räknade på det här. Och att man överhuvudtaget hade räknat helt galet 

bortsåg man också ifrån naturligtvis.  

Men som vanligt så spelar det här ingen roll för etablissemanget. Det viktiga är inte vad som 

är rätt och viktigt. Det viktiga är att få fram fördelaktiga siffror, inte vad som stämmer 

överens med verkligheten.  

Och det är samma sak när det gäller det här utanförskapet som det pratas så mycket om. För 

att för ett antal år sedan så släppte Folkpartiet en rapport som man kallade för “utanförskapets 

grotta”. Och i den här rapporten så riktade man skarp kritik mot framförallt 

Socialdemokraterna för att utanförskapet hade ökat så mycket. 

Enligt den här rapporten så fanns det 1990 tre utanförskapsområden i Sverige. Tre stycken. 

2006 hade antalet växt till etthundrafemtiosex utanförskapsområden, och då sa Folkpartiet att: 

“det här är dåligt. Vi har minsann receptet för att vända den här utvecklingen.”  

För några veckor sen så släppte tankesmedjan den nya välfärden tillsammans med 

nationalekonomen Tino Sanadaji, en uppdaterad version av den här; “utanförskapets karta”. 

Den ser ut såhär.  

Det är ingen jättetjock bok men den är väldigt intressant. Läs den.  

Förordet till den här uppdaterade rapporten är skrivet av Mauritziu Rojas. Det är samma 

person som låg bakom Folkpartiets ursprungliga rapport. Och låt mig bara kort få citera ur 

Rojas aktuella förord i den här rapporten:  
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“Tino Sanadaji har dokumenterat Folkpartiets och borglighetens misslyckande med att vända 

den utveckling som dömer allt fler nya och gamla svenskar till ett liv i utanförskap. 

Utanförskapsområderna fortsatte att växa mellan 2006 och 2012 då det fanns 

etthundraåttiosex utanförskapsområden spridda runt om i Sverige. Samma år bodde 

femhundrasextiosextusen personer i dessa områden. En ökning med 16 procent, jämfört med 

2006. Tino Sanadaji har använt samma metodologi som jag utarbetade vid framtagningen av 

utanförskapets karta 2004, och som också användes för de förnyade versionerna av kartan 

2005, 2006 och 2008. Dataunderlaget är också detsamma. Därför är hans resultat fullt 

jämförbara med de tidigare kartornas.” 

Alltså, regeringen och i synnerhet Folkpartiet, som har haft ansvaret för integrationspolitiken, 

har alltså misslyckats kapitalt med det man såg som sitt absolut viktigaste uppdrag för åtta år 

sedan, att bekämpa utanförskapet.  

Utanförskapet har ökat.  

Trots den höga svansföringen, trots alla integrationspolitiska reformer, trots alla 

subventionerade anställningar vi har sett, trots den största integrationspolitiska reformen på 

tjugofem år.  

Utanförskapet har ökat.  

 

Nu skall det väl i ärlighetens namn här framhållas att även Folkpartiet har presenterat en 

uppdaterad version av den här rapporten. Det gjorde man dagen efter som Tino Sanadaji 

presenterade sin. I den hävdar de att antalet utanförskapsområden, hör och häpna, har minskat 

sen 2006. De har minskat med ett… Ett område har de minskat med på sex år. Och därmed så 

menar man att den här nedåtgående trenden nu är bruten.  

Det visade sig dock att man har ändrat sin metodik. Man har ändrat de geografiska 

gränsdragningarna jämfört med tidigare rapporter. 

Men om vi bortser från det då. Om vi ponerar att Folkpartiets egen rapport hade varit korrekt, 

så kan man konstatera att det kanske inte är så mycket att skryta med iallafall.  

Om antalet utanförskapsområden skall fortsätta att minska med ett område var sjätte år, då 

kommer det ta nästan tusen år innan Folkpartiet har gjort upp utanförskapet. Tusen år.  

Kanske vore en slogan för Erik Ullenhag och Folkpartiet här nu inför höstens val.  

“Rösta på Folkpartiet! Med vår integrationspolitik lovar vi att avskaffa utanförskapet till år 

3014.”  
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Sverigevänner, det är högtid att vi befriar Erik Ullenhag och Folkpartiet från det ansvar som 

man uppenbarligen inte klarar av att ta, 

Det är hög tid att vi förändrar invandrings och integrationspolitiken i grunden.  

Att vi begränsar asyl och anhöriginvandringen. 

Att vi ställer krav på de som kommer till vårt land.  

Krav på egen försörjning  

Krav på anpassning.  

Men också att vi ger dem möjlighet att uppnå detta.  

Att vi en gång för alla kommer bort från den här splittrings och segregationspolitiken. Börja 

återskapa ett sammanhållet Sverige.  

Ett sammanhållet Sverige som absolut, och det här tycker jag är viktigt, absolut både kan och 

skall välkomna nya medborgare som har ärligt uppsåt, i vår gemenskap.  

Men, men som samtidigt har så mycket självrespekt att vi kan och skall säga ifrån när 

gränsen för vår förmåga att hantera situationen har passerats.  

Vi tror på sammanhållning. 

Vi tror inte på splittring, 

Vi tror inte på segregation.  

Vi tror inte på utanförskap. 

Vi tror på en ansvarsfull politik.  

 

Jag har, som många av er säkert känner till, ägnat större delen av vintern och våren åt att åka 

runt i landet och besöka arbetsplatsen, besöka olika verksamheter. Träffa människor. Tala till 

folket, tala med folket. 

Särskilt under EU-valkampanjen så blev det extra tydligt hur brännhet frågan om 

pensionärernas ekonomiska villkor faktiskt är, och faktiskt fortfarande är. Det här var ju en 

het valfråga redan för fyra år sedan, men eftersom så lite har hänt, för det har egentligen inte 

hänt någonting värt namnet, så är det mycket hetare nu och det är fullt förståeligt.  

Det kokar ute i landet inför denna orättfärdighet, inför denna orättvisa.  

I debatten så blir det lätt att det är pensionärerna, de framställs som någon slags homogen 

grupp, och så skall det inte vara.  

Pensionärerna är en homogen grupp lika lite som ungdomarna är en homogen grupp eller som 

invandrarna är en homogen grupp.  
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Pensionärerna i vårt land är i högsta grad en heterogen grupp, med olika behov, olika 

intressen, olika bakgrund och erfarenheter.  

Och det finns en grupp av pensionärer som i det här sammanhanget är särskilt utsatt. Det är 

de hundratusentals företrädesvis äldre kvinnor som lever med små, eller till och med mycket 

små marginaler.  

För dem kan politiken verkligen göra skillnad på riktigt. 

I en mindre ort i Norrbotten här nu i våras så träffade jag en dam i åttioårsåldern som var så 

oerhört bekymrad. Hon var väl kanske inte så bekymrad för sin egen del egentligen, utan hon 

var bekymrad för sin sjuka katt.  

Ja, skratta ni, det är inte så kul det här. Det kan ju låta banalt för vissa det här med att det var 

en katt och så, men för den här damen så var kanske katten hennes närmaste vän. Hennes 

närmaste anhörig. Och hon hade sparat. Hon hade till och med låtit bli att hämta ut vissa av 

hennes egna mediciner för att kunna ha råd att kunna hjälpa katten.  

Men nu hade doktorn sagt till henne att så får hon inte göra längre, och då undrade hon vad 

som skall hända med katten.  

Nu tycker jag, förvisso, väldigt mycket om katter, men poängen är väl kanske inte här katten. 

Utan poängen är att en gammal människa som levt ett helt liv i vårt stolta välfärdssamhälle, 

sannolikt fostrat en familj och på andra sätt bidragit till andras välfärd.  

Att hon nu tvingas till såna här svåra prioriteringar av en enda anledning, och det är därför att 

det samhället som hon har tjänat i hela sitt liv inte är kapabelt att ge henne en vettig pension.  

 

Sverigevänner, det är en stor skam. Vi kan inte ha det så, och vi måste göra någonting åt det.  

 

Sverige, Sverige är unikt. Blott Sverige svenska krusbär har, säger dikten. Och även om jag, 

till skillnad från dikten också kan uppskatta andra delar av världen, särskilt i andra delar av 

världen. 

Vi har mycket att vara stolta över i vårt land och när jag pratar om vårt stolta 

välfärdssamhället så kanske det kan låta lite ironiskt.  

Men jag menar det faktiskt, på riktigt. Jag menar det.  

Jag tycker väldigt mycket om tanken på hur vårt välfärdssamhälle är utformat, hur det är 

tänkt att fungera.  
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Jag tycker också väldigt mycket illa om att det inte fungerar så som det är tänkt. Och det 

finns sånt som vi inte kan vara särskilt stolta över.  

Blott Sverige straffbeskattning av pensioner har.  

Ingen annanstans, åtminstone inte i vår del av världen, så blir man straffbeskattad i samma 

stund som man går i pension.  

Ingen annanstans, åtminstone inte i vår del av världen, så beskattas pension högre än lön på 

det sätt som vi gör i Sverige idag.  

Däremot är det ganska vanligt med motsatsen. Att pension beskattas lägre än lön. 

Pensionärsskatten, skatteklyftan mellan lön och pension, den styggelse, en skamfläck på vårt 

stolta välfärdssamhälles banér.  

Och jag lovar, och lyssna nu Sverigevänner, Almedalsbesökare och TV-tittare, jag lovar att 

om vi får inflytande efter höstens val så kommer en snabbt avskaffad pensionärsskatt att ligga 

högst upp på vår reformagenda. Det är ett av våra viktigaste vallöften.  

 

Vi förverkligar det här. Vi gör det genom att omprioritera. Vi prioriterar välfärd framför 

massinvandring. 

Vi förverkligar det genom att omfördela flera av regeringens misslyckade reformer som 

halverad krogmoms eller halverad arbetsgivaravgift för unga. 

Vi förverkligar det genom att i högre grad beskatta storbankernas enorma miljadvinster som 

idag möjliggörs genom att vi skattebetalare står för säkerheten. Det är orimligt.  

Storbankerna måste återföra mer av sina stora vinster till skattekollektivet.  

 

Sverigevänner, vi har viljan. Vi har prioriteringarna, och vi har pengarna. Nu avskaffar vi 

pensionärsskatten!  

 

Nu hörde vi för lite drygt en vecka sen Socialdemokraterna och Stefan Löfven lova lite 

samma sak, säger man. Lovar att avskaffa den här skatteklyftan mellan lön och pension, och 

det är ju jättebra att man lovar det. Men precis som vanligt, precis som förra gången så är det 

brasklapp, på brasklapp, på brasklapp. Den faktiska satsning som Socialdemokraterna gör i 

den här frågan, den man har presenterat, den är oerhört begränsad, det är en väldigt liten 

satsning. Den kommer att nå ganska få av de äldre.  
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Man lovar att göra redan lite i den kommande budgeten, sen skall man göra lite till… när man 

har råd… kanske 2016, kanske senare.  

Hela skatteklyftan, den stora delen av denna orättvisa straffbeskattning. Den skall man 

däremot inte ta bort innan man har nått sitt arbetslöshetsmål. Ni vet det där om 2020. Och 

detta alltså enligt spådamerna på Sveavägen 68. Och märk väl, OM man når sitt 

arbetslöshetsmål. Och med tanke på hur man har lyckats tidigare när man haft 

regeringsmakten med arbetslösheten är det inte sannolikt att det blir någon avskaffad 

pensionärsskatt om Socialdemokraterna får bestämma.  

 

Vi kanske skall så vad. Slå vad om vem som hinner först.  

Erik Ullenhag med den avskaffade utanförskapet eller Stefan Löfven med avskaffad 

pensionärsskatt,  

Sen tänker jag att om tusen år så ja, då är inte ens jag pensionär... 

 

Såhär är det ju alltid inför varje val. Man lovar en massa saker från vänster till höger. Men 

dessa löften saknar inte sällan verklig substans. De betyder inget. Och såhär, såhär i valtider 

brukar jag fundera ganska mycket på det här hur skall vi lyckas övertyga ännu fler väljare att 

rösta på just oss. Varför skall man rösta på just oss? Vad är det som skiljer oss från övriga 

partier?  

Ja, givetvis skiljer vi ut oss politiskt. Vi skiljer ut oss ideologiskt, vi skiljer ut oss sakpolitiskt. 

Och för många väljare är de givetvis viktigt med kanske framförallt sakpolitiken. Vilka 

prioriteringar som vi presenterar i förhållande till de övriga partierna och så, så det är ju 

självklart ett avgörande skäl, politiken.  

Men jag har också en känsla av att det inte bara är politiken, och sakpolitiken som skiljer oss 

från de båda traditionella blocken.  

När Socialdemokraterna nu, om vi tar det här exemplet med pensionärssskatten. För vilken 

gång i ordningen minns jag inte men, man lovar, och det är inte bara Socialdemokraterna utan 

det är flera partier som pratar om det här och lovar det här. Man pratar om att avskaffa den 

här orättvisa pensionärsbeskattningen, så har det ju hittills åtminstone stannat vid bara prat.  

Det blir ingenting. Medan vi pratar om att avskaffa pensionärsskatten, då budgeterar vi för 

det. Vi lägger de pengar som behövs. 

Vi gör de på riktigt.  
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När de borgliga partierna säger att de skall bekämpa arbetslöshet, de säger att de skall 

bekämpa utanförskap så gör de i själva verket tvärtom. De ökar arbetslösheten, de ökar 

utanförskapet genom att ta hit mer arbetslöshet och mer utanförskap.  

Och sen har de mage att skryta med siffror som skulle få varje ansvarskännande politiker att 

skämmas.  

Medan vi, när vi säger att vi skall bekämpa arbetslösheten och utanförskapet, då menar vi det. 

Och vi gör det på riktigt.  

När, när socialdemokraterna nu i tretton år har lovat rätt till heltid i offentlig sektor, så skjuter 

man fortfarande inte till några pengar för det. Man skjuter till noll kronor för detta. Man 

skjuter istället frågan framför sig, lägger över ansvaret på andra, man la över det på 

kommunerna. Nu lägger man över det på arbetsmarknadens parter, med de nya förslag man 

presenterat.  

När vi, när vi säger att vi vill öka möjligheten till heltid, och deltid för den delen, i offentlig 

sektor, då skjuter vi till de pengar som behövs, och vi gör det på riktigt.  

 

Nästan, nästan alla andra partier säger nu med bakgrund mot det som händer i framförallt vårt 

östra grannland att vi måste ha ett starkare försvar, och då skall man komma ihåg hur de har 

låtit de senare tjugo, tjugofem åren, sen muren föll. Hur de har använt försvaret som ett slags 

budgetregulator. Man har skurit ner, man har slagit sönder, man har gjort det gemensamt och 

i samförstånd.  

När vi pratar om att stärka försvaret, då anslår vi pengar för det, och vi menar det. På riktigt.  

 

När Moderaterna för ett antal år sedan hade en kampanj där man sa att: “vi älskar Sverige”, så 

var ju inte det sant.  

Det finns överhuvudtaget ingenting i Moderaternas politik som tyder på att de skulle älska 

Sverige. Det var bara ord. Det betydde ingenting.  

När vi säger att vi älskar Sverige så menar vi det, och vi menar det på riktigt.  

 

Och jag, jag skulle kunna fortsätta den här uppräkningen hur länge som helst därför att de 

andra partierna pratar så oerhört mycket, de lovar så oerhört mycket, och sen blir det inget på 

riktigt. Det blir bara tom pott. En massa taktik, strategi, ett spel. Allt är ett spel.  

Det blir ingenting på riktigt.  
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Vi är Sverigevänner. Vi älskar Sverige, på riktigt.  

Vi vill slå vakt om Sverige som en fri, självständig nationalstat. 

Vi vill slå vakt om det som gör vårt land unikt.  

Slå vakt om det som gör vår nation unik. 

Slå vakt om det som har skapats och förädlats här i generationer.  

Och vi skäms inte för att vi älskar Sverige. Vi tycker det är helt naturligt att vi älskar Sverige. 

Men det betyder inte, det betyder inte att vi tycker illa om eller föraktar sånt som inte är en 

del av Sverige.  

Man hatar inte andra familjer bara för att man älskar sin egen. Det är en alldeles bakvänd 

ideologi.  

Vi hatar inte. Det är inte vi som står för hatet i den svenska debatten när ögonen hos våra 

motståndare, de svartklädda extremisterna, radikalerna, revolutionärerna, och de “folkliga”, 

när deras ögon lyser av genuint hat, så lyser våra ögon av stolthet och vördnad.  

 

Stolthet och vördnad inför de som kom före oss, som byggde det här landet och som gav oss 

fantastiska förutsättningar att leva i detta fantastiska land.  

Vi är Sverigevänner och vi älskar Sverige på riktigt! 

Sverigevänner, vi är på riktigt och vi menar det vi säger, och vi menar det vi säger, på riktigt.  

 

Trots att, jag måste säga att jag har en stark känsla av att våra politiska motståndare, inte 

minst utifrån det man hör i den här parken idag, framför allt våra motståndare på den yttersta 

vänsterkanten. Jag är helt övertygad om att de kommer att passera anständighetens gräns i 

ännu högre grad än vad man har gjort tidigare, den här gången.  

Och då vill jag, såhär ta tillfället i akt ändå att vädja till de andra partiledarna, och till de 

andra partierna.  

Vädja om att de skall vara lika tydliga som jag själv är, när det gäller synen på yttrandefrihet 

och respekten för demokratins spelregler.  

För jag är tydlig. Vi är tydliga. I vårt parti har man ingenting att hämta om man ens försvarar 

hot och våld som politisk metod. Då hör man inte hemma hos oss. Om man försöker sabotera 

eller störa andras möjligheter att tala fritt, då har man ingenting i vårt parti eller i vårt 

ungdomsförbund att göra.  

Då mina vänner, då får man söka sig någon annanstans.  
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Och jag önskar att de övriga kunde vara lika tydliga.  

Jag önskar att Gudrun Skyman kunde vara lika tydlig.  

Jag önskar att Stefan Löfven kunde vara lika tydlig, och inte minst,  

jag önskar att Jonas Sjöstedt kunde vara lika tydlig. I ord så väl som i handling.  

 

Sverigevänner, Almedalsbesökare, nu är det bara 2,5 månad kvar, sen smäller det. Låt 

klockorna ringa från norr till söder.  

Ring klocka ring, ring in det nya som är på riktigt. Ring ut det gamla falska.  

Ring ut vad dödsdömt räknar sina dagar.  

 

Tack så jättemycket, ni har varit en fantastisk publik!  

 

Sverigedemokraterna valtal år 2018 

Sverigevänner, Almedalsbesökare! 

Det sägs att det här är Sverigedemokraternas dag under Almedalsveckan. 

Jag tycker att alla dagar har varit Sverigedemokraternas. 

Ett tag funderade jag på att stanna hemma med familjen istället för att åka hit. 

Alla pratar om oss ändå. 

Alla förhåller sig till oss ändå. 

Alla gör sitt yttersta för att – på olika sätt – rida på den våg av sverigedemokratiska 

framgångar som just nu sveper över landet. 

Valåret 2018 är Sverigedemokraternas år. 

Nu går vi för valseger! 

… 

Jag hörde hur Ebba Busch Thor igår erbjöd oss ”en smulbit”… Alltså, inte ens en smula, utan 

en bit av en smula… 

Då kom jag osökt att tänka på Balladen om den kaxiga myran. 

Ni vet myran som överskattade sin egen storlek och sin egen förmåga och gick ett sorgligt 

öde till mötes i en brottningsmatch med ett tuggummi… 

… 

En annan sak jag reagerade på i veckan var när vår kära utrikesminister sa att de som röstar 
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på Sverigedemokraterna inte har förstått vad vi tycker. Underförstått säger hon alltså att man 

är lite dum i huvet om man röstar på oss istället för på Socialdemokraterna. 

Tyvärr har jag intryck av att just det resonemanget är lite signifikativt för en hegemonisk 

socialdemokrati som i sin maktfullkomlighet tappat kontakten med verkligheten. 

Den som väljer oss framför Socialdemokraterna är inte mindre vetande. Tvärtom – den som 

väljer att lägga sin röst på Sverigedemokraterna har gjort ett i högsta grad medvetet och 

välinformerat val.  

Den som väljer att lägga sin röst på Sverigedemokraterna gör det för att de gamla partierna 

inte har levererat det man har lovat. 

Den som väljer att lägga sin röst på Sverigedemokraterna har förstått hur de gamla partierna 

har missbrukat sin makt och har förstått hur de har förstört vårt land. Det är därför kloka 

svenskar från samhällets alla delar idag väljer att rösta på Sverigedemokraterna. 

Att Margot Wallström och den övriga socialdemokratiska regeringen ännu inte förstått det är 

i sig en avgörande del av förklaringen till det. 

Margot Wallström och Stefan Löfven: Ni raserade folkhemmet – vi bygger det på nytt! 

Sverigevänner, Almedalsbesökare, 

Ytterligare en sak jag reagerade på i veckan var Jan Björklunds tal, och då i synnerhet hans 

utfall mot mig och Sverigedemokraterna: 

”Jag är livrädd för nationalismen”, sa han. 

Det är starka ord.  

Han är ”livrädd”. Det ska han ju inte behöva vara. Ingen ska behöva vara livrädd. 

(Det är svårt att inte få bilder i huvudet…Jan är ju ändå en tuff kille – militär utbildning och 

allt…Och så sitter han där hemma på kammaren, hopkrupen i ett hörn, skakar av rädsla…) 

… 

Frågan är vad det – konkret – är Jan Björklund är livrädd för. Han måste ju ändå förstå att 

vårt land är byggt på nationalism… Att nationen har varit helt grundläggande för hur vårt 

samhälle har utvecklats. 

Jan Björklund hade inte haft någon militär utbildning om det inte varit för nationalismen… 

för att då hade det inte funnits något Sverige att försvara. 

Jag noterade att Björklund fick viss draghjälp av Sveriges framgångar i fotbolls-VM i 
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tisdags…men utan nationalism hade det inte funnits något fotbolls-VM…för det hade inte 

funnits några nationer.  

Och vad är det som gör att vi över hela landet kollektivt firar, jublar, gråter över Sveriges 

öden och äventyr under stora idrottsevenemang?Jo, vi är en nation. 

Vi känner tillhörighet. 

De där elva gubbarna på planen representerar oss, spelar för oss, för sitt land, för sin nation. 

Och vi sluter kollektivt upp bakom dem. Vi tillhör samma gemenskap. 

Det är nationalism. 

(Om Jan Björklund hade fått bestämma, hade det här inte funnits. Då hade blågult inte spelat 

VM. Vi hade fått heja på Europa – det mörkblåa laget med guldstjärnor på bröstet. Andreas 

Granqvist hade inte varit lagkapten. Nationalarenan hade inte legat i Solna, den hade legat i 

Bryssel…Jag har lite svårt att föreställa mig samma entusiasm kring det…som den vi har 

upplevt de senaste veckorna. Möjligen hade Jan Björklund suttit hemma på kammaren och 

jublat, istället för att skaka av rädsla… ) 

Nationalism är – för mig, för oss Sverigevänner – någonting vackert. 

Någonting vackert som bygger samhörighet, gemenskap. 

Nationalism bygger folkhemmet. 

Tyvärr är det de som tycker och tror att nationalism är någonting fult. Det finns de som under 

falsk flagg kallar sig nationalister.  

Jag har noterat att ett gäng nazister – ett gäng fega töntar – ställt till en massa oreda och till 

och med fysiskt gett sig på människor här i Visby under veckan som har gått. 

Det där är bara så vidrigt. Nazism kan aldrig vara nationalism. 

Nazismen är en antidemokratisk, socialistisk, rasistisk, imperialistisk, internationalistisk 

våldsideologi…som saknar allt existensberättigande i ett demokratiskt samhälle. 

Är det så att man använder våld som metod…Det kan vara nazister, kommunister, anarkister, 

islamister…Är det så att man använder våld som metod för att uppnå sina politiska mål – då 

har man ingen plats i demokratin. 

Då ska man sitta i fängelse! 

  
 



55 

… 

Sverigevänner, Almedalsbesökare,Vet ni vad jag är livrädd för? Som får mig att ligga 

sömnlös. 

Jo, det är att det skjuts som aldrig förr på våra gator. 

Det är att en helt vanlig medborgare sprängs till döds av en handgranat som han har hittat på 

gatan.  

Det är att sexualbrotten – våldtäkter – har ökat i en skrämmande takt, att kvinnor inte vågar 

gå ut när det är mörkt. 

Det är att bara en av fem utländska våldtäktsmän som bor i Sverige utvisas. (Det är 

naturligtvis helt horribelt. När vi får bestämma utvisas de allihop!) 

Det som skrämmer mig är att det i praktiken råder slöjtvång för flickor på många av landets 

förskolor. 

Att tusentals – tiotusentals – flickor redan från tidig ålder låses fast i hedersstrukturer och 

islamism. 

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

Att människor faktisk – i Sverige 2018 – dör i väntan på den vård de behöver. 

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

av omsorg. 

Jag är allvarligt rädd för hur det kommer att se ut. Det skrämmer mig. Jag tänker på det 

jätteofta. 

Det är att min son ska tvingas växa upp i ett splittrat, segregerat kaossamhälle…utan att 

kunna känna den trygghet och den gemenskap som åtminstone jag kände när jag växte upp. 

Jag ska snart skicka honom till skolan. Hur kommer det att bli? Kommer han att hitta sin plats 

i ett allt hårdare klimat? Kommer han att bli sedd? Kommer han att få rätt förutsättningar för 

att ta sig vidare i livet? 

Svaret är: Jag vet inte. 

Det skrämmer mig. 

Framför allt är jag rädd för svenska politiker som bryr sig mer om EU-elitens storslagna 

visioner om ännu ett tusenårigt europeiskt imperium…än om Sverige, om den svenska 

välfärden och om tryggheten för svenska medborgare.  

Och, Sverigevänner, jag är livrädd för att verklighetsfrånvända människor som Stefan 
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Löfven, Gustav Fridolin, Jonas Sjöstedt, Annie Lööf och Jan Björklund ska få fortsatt 

förtroende att styra vårt land mot katastrof… 

Låt oss stoppa dem den 9 september! 

… 

Sverigevänner, Almedalsbesökare! Det är mycket som är bra med Sverige. 

Sverige är på många sätt ett fantastiskt land, sannolikt ett av världens bästa länder att leva i. 

Men allt är inte bra. 

Mycket är till och med väldigt dåligt. Återigen gör sig skjutningar påminda. Örebro, 

Helsingborg, Malmö är några städer som vi har kunnat läsa om under de senaste dagarna. 

Otryggheten i Sverige är utpräglad och vi pratar ofta om den. Vi pratar om den därför att den 

är på riktigt. 

Människor är oroliga, bekymrade, rädda och så ska det inte vara.  

Vissa hävdar att vi svartmålar, att vi spelar på människors rädsla…men att tala om de 

problem som finns är inte att svartmåla. Det är att ta ansvar.  

Det är den som skönmålar och förnekar verkliga problem som agerar ansvarslöst. 

Människor känner sig inte ens trygga i sina egna hem. 

Oron för inbrott i hemmet ökar. Mitt hem ska vara min fristad, min egen borg. Men så är det 

inte längre.  

Förra året uppgav tjugo procent av befolkningen att de oroar sig för bostadsinbrott. Andelen 

är särskilt hög bland kvinnor, där nästan var fjärde oroar sig för att någon ska bryta sig in. 

Bostadsinbrotten är inget nytt fenomen, men långsiktigt ser man en ökning av både 

anmälningar och oro för att det ska hända. 

Brottslighet är inget statiskt tillstånd. Begår man ett brott, sänks tröskeln för att begå 

ytterligare brott…och den här utvecklingen går i linje med den generella brottsutvecklingen i 

Sverige. 

Det går åt fel håll. 

Stefan Löfven säger ofta att han ska minsann trycka tillbaka brottsligheten, att ”den 

organiserade brottsligheten måste knäckas”. Men faktum är att brottslingarna håller på att 

vinna. 
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De håller på att vinna därför att Stefan Löfven har misslyckats så kapitalt. Och, det är vanliga 

hederliga människor som får betala priset för det misslyckandet. Ser man till just våra hem så 

växer den uppkopplade hemlarmsbranschen med ungefär 60 000 nya installationer per år. 

Det är väldigt många hushåll. 

Det kostar att installera ett larm i hemmet, och det är inget man gör för att det är roligt eller 

lyxigt. Det gör man därför att man oroar sig. Man oroar sig för att någon ska bryta sig in. 

Man oroar sig eftersom brottsligheten vinner mark och tränger sig allt närmare medborgarna.  

 

Sverigevänner, Almedalsbesökare! 

Det här är inte rätt. Det är inte rättvist. När staten har misslyckats, så måste staten ta sitt 

ansvar.  

Därför vill vi utöka rotavdraget så att det även omfattar nyinstallationer av hemlarm. Det är 

orimligt att den enskilde själv ska behöva betala dyrt för något som är en direkt konsekvens 

av en ansvarslös politik. Naturligtvis borde inte sådant alls behövas, men tillsvidare…innan 

brottsligheten har knäckts…är det rätt och riktigt att staten gör vad den kan för att förbättra 

tryggheten för vanliga, hederliga medborgare i vårt land.  

… 

Sverigevänner, Almedalsbesökare, 

Nu säger Stefan Löfven att det är färdigpratat om otryggheten. Det är färdigpratat om 

invandringen. Nu ska vi prata om välfärden. Valet blir en folkomröstning om välfärden, säger 

han.  

Jag välkomnar det. För han har rätt. Det här valet är en folkomröstning om välfärden. 

Däremot gör Stefan Löfven en kraftig missbedömning om han inbillar sig att vi ska kunna 

diskutera välfärden…utan att koppla problem och brister till massinvandringen. 

Stefan Löfven har regerat Sverige i fyra år av högkonjunktur. Fyra år av högkonjunktur, som 

inneburit historisk möjlighet för Sverige att utveckla välfärden… 

att kapa vårdköerna… 

att lyfta de fattigaste seniorerna ur fattigdom… 

att förbättra skolresultaten… 
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att ta krafttag mot brottsligheten… 

att på allvar trycka tillbaka brottsligheten… 

att bekämpa segregationen. 

bekämpa framväxten av parallella samhällen. 

En historisk möjlighet. Men vad har Stefan Löfvens rödgröna regering gjort? 

Pengar som skulle ha gått till funktionsnedsatta barn har gått till asylinvandring. 

Pengar som skulle ha gått till att kapa vårdköerna har gått till asylinvandring. 

Pengar som skulle ha gått till landets fattiga äldre har gått till asylinvandring. 

Pengar som skulle ha gått till polis och brottsbekämpning har gått till asylinvandring. 

 

Stefan Löfvens regering har under sina fyra år vid makten prioriterat asylinvandring framför 

det som våra skattemedel rimligen får anses vara avsedda för. Sedan säger han att det är 

färdigpratat om invandringen, att välfärden är det som måste stå i fokus inför valet. 

Kopplingen mellan dessa båda frågor är dock så tydlig att det inte går att göra en sådan 

åtskillnad. 

Man kan inte tala om vårdköer utan att samtidigt prata om massinvandringen. 

Man kan inte tala om arbetslösheten utan att samtidigt prata om massinvandringen. 

Man kan inte tala om bostadsbristen utan att samtidigt prata om massinvandringen. 

Man kan inte tala om usla skolresultat utan att samtidigt prata om massinvandringen. 

 

Det går helt enkelt inte, vilket allt fler väljare också har förstått. 

Egentligen är det ganska enkelt, det är inte raketforskning. Vi har under den senaste 

tioårsperioden ökat vår befolkning med närmare en miljon människor. Om det kommer hit 

hundratusentals människor som ska ha del av välfärden, samtidigt som en stor del av dem inte 

får möjlighet – eller vill – bidra till välfärden – ja, då blir det obalans i systemen.  

Det sambandet är inte svårt att förstå. Det är helt grundläggande. 

Så, ja, det här valet är en folkomröstning om välfärden. Men, det är också en folkomröstning 

om tryggheten. Det är en folkomröstning om vilket land Sverige ska vara i framtiden...om 

vilken riktning vårt land ska ta. 
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Det är en folkomröstning om folkhemmets vara eller inte vara. 

Och, Sverigevänner, Almedalsbesökare – vi tänker vinna den folkomröstningen! 

… 

Jag tycker det är viktigt att i detta – och andra – sammanhang särskilt understryka en sak. 

Bara för att man är kritisk till massinvandringen och den förda invandringspolitiken…så 

betyder inte det att man vänder sig emot alla människor som har sin bakgrund i ett annat land. 

Låt mig återigen upprepa detta mantra: 

Sverige har alltid haft invandring, och Sverige kommer alltid att ha invandring. 

Även när jag och Sverigedemokraterna får bestämma, så kommer vi att ha invandring. Men 

det ska vara en invandring som vi kan hantera, som tillför vårt samhälle något positivt. Som 

inte förstärker segregationen, som inte förstärker parallella samhällsstrukturer. 

Det finns en garant för det i svensk politik. Det är Sverigedemokraterna.  

Vi är garanten för en ansvarsfull invandringspolitik. 

Vi är garanten för att de andra partierna aldrig någonsin igen kan ta Sverige tillbaka till den 

totala kravlöshet som rådde i decennier.  

Det är bara genom en röst på Sverigedemokraterna som man kan vara helt säker på att man 

inte röstar för verklighetsfrånvända, samhällsupplösande idéer. Verklighetsfrånvända, 

samhällsupplösande idéer som redan har prövats – och som har misslyckats. 

… 

Sverigevänner, Almedalsbesökare! 

Det är nu precis två månader kvar till valdagen. 

Alla pratar om oss. 

Alla förhåller sig till oss. 

Vi är centrifugalkraften i svensk politik. 

Det enda väljarna kan vara säkra på när det gäller de övriga partierna…det är vad de tycker 

om oss. 

Vilken politik de tänker driva under de kommande fyra åren, det är helt sekundärt. 

Det viktiga är att markera avstånd till oss. 

Det viktiga är att vi inte får något inflytande. 
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Till och med de som gör stor sak av sin önskan om ”fler vuxna i rummet” hanterar den 

parlamentariska situationen på samma ansvarslösa sätt. 

Låt mig avsluta med en stark vädjan till de övriga partierna i riksdagen: 

Vi är alla representanter för väljarna i Sverige. Representanter för svenska folket. 

Vi har alla fått förtroende från människor. 

De som har gett oss detta förtroende förväntar sig att vi ska ta ansvar. De röstar på oss för att 

de anser att vi är bäst skickade att ta just ansvar. Låt oss göra det! 

Stefan, Gustav, Isabella, Jonas, Annie, Jan, Ebba, Ulf: Jag kräver inte att få hundra procent 

genomslag för allt jag vill. 

Jag kräver inga särskilda positioner. 

Jag kräver inte ens att ni ska vara särskilt trevliga mot mig. 

Men låt oss ta ansvar! Låt oss vara de vuxna i rummet. 

… 

Det kanske inte kommer någonting konstruktivt ur ett sådant samtal. Vi kanske tvingas gå 

därifrån med en förvissning om att olikheterna är för stora…att våra målbilder skiljer sig 

alltför mycket åt för att ens några av oss ska kunna komma överens om någonting. Men det 

vet vi inte förrän vi har gett det en chans. 

Jag är beredd att ge det en chans. 

Jag är beredd att ge Sverige och svenska folket en chans. Sverige måste kunna regeras även 

efter den 9 september. 

Låt oss ha ett vuxet samtal – på riktigt! 

… 

Sverigevänner, Almedalsbesökare! 

Nu går vi för valseger! Det blir en häftig resa! 

Häng med mig på den! 

SD 2018! 
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