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Studien “Vi gör det för att vi älskar Sverige” syftar till att belysa hur en politikers 

diskurstillämpning i en svensk valrörelse kan exkludera etniska och kulturella grupper. 

Specifikt studeras hur Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson tillämpar en etno-

nationalistisk diskurs i sina tal på Långholmen, i Almedalen och i Sölvesborg under 
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The purpose of this study is to illuminate how the use of discourse by a politician in a 

Swedish election campaign can exklude ethnic and cultural groups. It will specifically 

examine how the Sweden Democrat’s chair man Jimmie Åkesson uses an ethno-nationalistic 

discourse in his speeches on Långholmen, in Almedalen and in Sölveborg during the election 

campaign 2018. The study investigates how ethno-nationalism is expressed in Åkesson’s 

speeches and how the ethno-nationalistic discourse changes depending on the contexts spatial 

dimension, target audience and history. The theoretical framework is based on critical 

discourse analysis (CDA), where also the concepts of discourse, nationalistic discourse and 

the rethorical aspect are defined. The method and analytic instruments of the study are based 

on CDA and Norman Fairclough’s three-dimensional framework, which makes it possible to 

identify hidden dominance structures and contribute to critical language awareness regarding 

excluding discourses used in Swedish politics.   

  

The speeches are analysed with Norman Fairclough’s framework, first with a text analysis 

and then compared through an analysis of their discourse and socio-cultural practice. The 

result of the study indicated that Åkesson’s use of ethno-nationalistic discourse changes 

depending on which context it is set in. The speeches had in common that Åkesson advocated 

assimilation or exclusion when using a distinct ethno-nationalistic discourse. The result also 

indicated that an ethno-nationalistic discourse was not necessarily more visible in contexts 

with an already ideologically convinced audience.  

  

Keywords: CDA, Sweden democrats, ethno-nationalism, critical disource analysis, 

Jimmie Åkesson, political speeches  
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1. Inledning 

Under valrörelser ökar intresset för politik och därmed även den allmänna bevakningen av politik. 

Detta gör att politiker får en större plattform att verka på och att de kan nå ut till fler potentiella 

väljare. Hur politiker uttrycker sig legitimerar det språkbruk som kommer att användas i 

kommande politiska diskussioner och av allmänheten. Detta gör att det är viktigt att granska hur 

politiker sänder ut budskap till väljarna genom exempelvis sina politiska tal. 

 

Vi anser det vara problematiskt om politiker gestaltar sin ideologi olika beroende på vilken social 

kontext hen befinner sig i. Därmed kan politikern dölja viktiga, bakomliggande ideologiska 

ståndpunkter för åhörarna. Den här studien behandlar etno-nationalism, en ideologi vars kärna 

ligger i en föreställd gemenskap ärvd från etniskt homogena förfäder. Studien undersöker 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och huruvida han förändrar sin tillämpning av 

etno-nationalistisk diskurs beroende på vem han talar till eller var han talar under valrörelsen 

2018. Vissa kontexter är mer politiska än andra och platser har olika starka kopplingar till partiet. 

Exempelvis tror vi att Åkesson tillämpar en mer nedtonad etno-nationalistisk diskurs i ett tal i 

Almedalen eller på Långholmen än vad han gör i Sölvesborg, där Sverigedemokraterna har ett 

starkt väljarstöd och där Åkessons publik redan är ideologiskt övertygad.  

 

För att ge läsaren en förförståelse inleds studien med en bakgrund till ämnet, där 

Sverigedemokraternas historia och ideologi redogörs. I bakgrunden redovisas även 

högerpopulismens framväxt i Norden och valrörelser i Sverige. Därefter presenteras studiens 

problemformulering och syfte, vilket är att belysa hur en politikers diskurstillämpning i en svensk 

valrörelse kan exkludera etniska och kulturella grupper.  

 

För att kunna identifiera nationalistiskt exkluderande budskap i Åkessons tal används kritisk 

diskursanalys (CDA). CDA kan avslöja underliggande maktstrukturer och bidra till kritisk 

språkmedvetenhet. Teorin kan användas för att belysa en rådande problematik i hur språket kan 

bidra till uppdelning av grupper, i denna studie exempelvis indelandet av etniska eller kulturella 

grupper. Det teoretiska ramverket innefattar även diskurs som begrepp, nationalism, etno-

nationalism och den retoriska aspekten i politisk diskurs. Studien utgår från CDA och Norman 
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Faircloughs tredimensionella modell som analysmetod, men även retoriska begrepp tillämpas. 

Analysmetoden gör att etno-nationalistiskt språkbruk kan identifieras och jämföras systematiskt.  

 

Studien bidrar till kartläggandet av etno-nationalistisk diskurstillämpning med fokus på hur 

enskilda politiker anpassar sitt språkbruk efter social kontext. Det bidrar i sin tur till en kritisk 

språkmedvetenhet i frågan om indelandet och exkluderandet av etniska och kulturella grupper. 
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2. Bakgrund 

För att ge läsaren en förförståelse för ämnet redovisas Sverigedemokraternas historia och 

ideologi, därefter presenteras högerpopulismens framväxt i Europa, med fokus på Sverige och 

Norden. Eftersom studiematerialet består av tal förekommande i en valrörelse förklaras även 

valrörelsers funktion i svensk politik. 

 

2.1 Sverigedemokraternas historia  

Sverigedemokraterna bildades 1988, men dess rötter går tillbaka ytterligare ett decennium. 1979 

skapas Bevara Sverige svenskt, BSS, vars grundare hade nazistiskt eller fascistiskt förflutet. 

Partiets huvudfråga blev att bekämpa mångkulturalism och vinna det raskrig de ansåg pågick. 

Under Sverigedemokraternas tidigare år var bakgrunden fortfarande uppenbar, även om kritik mot 

massinvandring blev det huvudsakliga innehållet syntes fortfarande exempelvis hyllningar till 

Apartheid eller öppet antisemitiska uttalanden. Visionen om att bli ett seriöst demokratiskt parti 

med riksdagsambitioner kom först 1995. Ordvalen förändrades och partiet började uttala sig i 

andra frågor än invandring, även om det förblev deras huvudfråga. Argumenten mot 

massinvandringen förändrades också, från raskrig till ekonomisk och kriminell belastning för 

samhället. (Lodenius, 2009) 

 

Förutsättningarna för partiets framväxt kan spåras till södra Sverige, i synnerhet till Skåne och 

Blekinge (Lodenius, 2009). Där fanns redan separata missnöjespartier och invandringskritiska 

politiker utan nynazistiska kopplingar, vilka emellanåt samarbetade med borgerliga partier. Den 

skånska lokalpolitiken blev språngbrädan för det politiska inträdet på nationell nivå (ibid.), som 

2010 gav dem representation i riksdagen. Stödet har sedan dess ökat. 2014 blev de Sveriges tredje 

största parti, en position som de även behöll i valet 2018 (Loxbo, 2015). Trots sitt stora väljarstöd 

har partiet inte kunnat få det inflytande de och deras väljare hade hoppats på. Övriga 

riksdagspartier har tillsammans möjliggjort minoritetsstyre i och med 

Decemberöverenskommelsen 2014 och har därmed i stort isolerat Sverigedemokraternas påverkan 

i riksdagen. Detta kan dock ha fått en motsatt effekt, fler tenderar att rösta på ett isolerat parti för 

att visa missnöje mot den etablerade politiken (ibid.).  
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2.2 Sverigedemokratisk ideologi  

Var partiet befinner sig på en traditionell höger-vänster-skala i svensk politik har diskuterats 

(Lodenius, 2009). Värdekonservatismen de förespråkar har en tydlig höger-profil, samtidigt som 

ett jämnfördelat, skattebaserat välfärdssystem och en stark stat är något som traditionellt hör till 

vänsterorienterade partier, även om alla partier i riksdagen driver frågan i olika utsträckningar. 

Sverigedemokraterna vill profilera sig som ett oplacerbart mittenparti genom att tala om 

skattesänkningar och småföretagare i landet, samtidigt som folkhemmets återupprättelse står högt 

på partiets agenda (ibid.). De önskar bli betraktade som ett parti för vanliga svenskar, inte för 

någon elit. Sverigedemokraternas kritik mot etablissemanget är blockneutral och belyser “den 

politiska elitens moraliska fördärv” (Hellström, 2010, s.15). Därmed utmanar de också radikalt de 

andra partiernas (elitens) “konsensuskultur”, där partiernas politik blir alltmer överensstämmande 

(ibid.).  Partiet uttrycker sin position i svensk politik på följande sätt på sin webbplats “Det brukar 

sägas att Sverigedemokraterna inte är som andra partier. Det stämmer – och det är inte heller 

något som vi försöker vara :-)" (Sverigedemokraterna, 2018a).  

 

Nationalismen som genomsyrar Sverigedemokraternas partidokument utgår inte längre från 

rasformuleringar utan från kulturrasism. Det betyder att människor vars levnadssätt och kultur 

skiljer sig mycket åt bör hållas separerade och där det egna folkets kultur och intressen bör 

vara överordnade andras. Börd och historia är nödvändigtvis inte det viktigaste för en 

gemensam kultur, snarare gemensamt språk och en delad nationstillhörighetsuppfattning. 

Samtidigt hävdar Sverigedemokraterna att kultur är djupt rotat och att få individer klarar av 

att bryta dessa medfödda mönster och fullständigt assimileras in i det svenska samhället. 

Islam pekas oftast ut som det största kulturella hotet och partiet hänvisar till en 

kvinnoförtryckande kultur, terrorism och förakt mot icke-muslimer, och driver att halalkött 

och moské-byggande bör förbjudas. Även stöd till muslimska kulturföreningar bör dras in och 

användningen av arabiska språket ska minskas. Sverigedemokraterna hävdar att en islamsk 

framväxt i Sverige kommer få den svenska befolkningen att känna sig främmande i det egna 

landet. (Lodenius, 2009)    

 

2.3 Högerpopulistisk framväxt i Norden 

Många kritiker hävdar att Sverigedemokraterna har tydliga högerpopulistiska tendenser. 

Förenklingar av svåra problem är något som kännetecknar högerpopulism och dess partier. Ett 
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”vi-och dem”-tänkande är även centralt i den politiska ideologin, där grupper i samhället ställs 

mot varandra, exempelvis svenskar mot andra nationaliteter. Ett flertal högerpopulistiska partier 

utgår därmed från en etnisk, nationalistisk och främlingsfientlig grund. Det finns även en tydlig 

konservativ syn på lag och ordning och på traditionella könsroller i samhället. (Rydgren, 2005)  

 

Det var i samband med den ökade invandringen under 1980-talet som den högerpopulistiska 

rörelsen växte i Sverige, i och med medborgarnas protester. Den högerpopulistiska ideologin 

började etablera sig i hela landet (Hellström & Lodenius, 2016), i och med att det skett en 

polarisering av nya sakfrågor i den politiska debatten (Rydgren, 2005). Ny demokrati blev 1991 

det första högerpopulistiska partiet som kom in i riksdagen (Hellström & Lodenius, 2016). Partiet 

var endast med i riksdagen under tre år, men frågor kring invandring fick en större och mer 

etablerad plats i den politiska debatten under partiets korta mandatperiod. Efter att Ny demokrati 

förlorade sina mandat tog det lång tid innan ett högerpopulistiskt parti tog sig in i riksdagen igen. 

Till skillnad från Danmark och Norge, där högerpopulismen växte sig allt starkare, var den 

högerpopulistiska rörelsens framväxt i Sverige svag. Högerpopulismens bristande framväxt i 

Sverige under tidigt 2000-tal kan spåras till arbetarklassens starka politiska lojalitet och ett lågt 

intresse för migrationsfrågor från allmänheten (ibid.). 

 

Idag har högerpopulistiska partier fått en tydlig roll i politiken, i Sverige, Norden och övriga 

Europa (Hellström & Lodenius, 2016). Sverigedemokraterna, Fremskrittspartiet, Dansk 

Folkeparti och Sannfinländarna är de största partierna i Norden som har rötter i den 

högerpopulistiska ideologin. Det finns dock tydlig skillnad mellan partierna, i synnerlighet 

mellan Sverigedemokraterna och de andra nordiska partierna, och det är deras möjlighet till 

samarbete med andra politiska partier. På grund av Sverigedemokraternas högerpopulistiska 

åsikter, främst gällande invandring, har de andra riksdagspartierna valt att ta avstånd och ställt 

sig emot samarbete med partiet. I Danmark, Norge och Finland finns det inte ett lika tydligt 

avståndstagande. Dansk Folkeparti har fått chansen att gå in som stödparti till den borgliga 

regeringen och både Fremskrittspartiet och Sannfinländarna har fått en central roll i 

regeringsmakten (ibid.). Det som utmärker högerpopulismen i exempelvis Sverige mot 

traditionell sådan är viljan att arbeta inom konstitutionens ramar (Pelinka, 2013). Svensk 

högerpopulism är inte emot demokrati eftersom de inte vill införa ett nytt politiskt system. De 

vill snarare införa nya förhållningssätt inom systemet, oftast rörande migration och integration 

(ibid.).  
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2.4 Valrörelser i Sverige 

Andra söndagen i september hålls det vart fjärde år ett val i Sverige, där representanter till 

riksdagen, landstinget och kommunfullmäktige röstas fram bland landets medborgare. Inför varje 

val håller partierna valkampanjer för att locka både gamla och nya väljare. I dagens 

mediesamhälle har svenska valrörelser förändrats, då nya kommunikationsmöjligheter har gjort att 

politiska budskap kan nås ut till allt fler väljare. För ett decennium sedan var partiledarintervjuer 

det mest avgörande momentet för att skapa opinion i valrörelsen. Idag finns det inget specifikt 

moment som är det mest betydelsefulla för partier under valrörelsen. Nya kommunikationskanaler 

har skapat möjligheten att obegränsat nå ut till väljare, där budskapen kan anpassas och justeras 

efter vem som är mottagaren. (Grusell & Nord, 2015) 

 

Trots att svenska valrörelser har genomgått en stor förändring i och med professionaliseringen, 

återstår samma grundprinciper för vad som ska kommuniceras ut till väljarna. Partiernas 

fundamentala politiska värderingar ska vara grunden i partiernas valkampanjer, samtidigt som de 

kommunicerade budskapen ska väcka intresse och uppmärksamhet hos väljarna. Valkampanjer 

måste i dagens samhälle ha ett relevant syfte, då argument som grundar sig i ren övertalning inte 

får önskvärda resultat. (Grusell & Nord, 2015)  

 

Att väljarnas beteende har förändrats är en av orsakerna till att partiers arbete under valrörelser ser 

annorlunda ut idag mot förr (Grusell & Nord, 2015). År 2000 publicerades en rapport vid namn 

Demokrati utan partier av SNS Demokratiråd, som påpekade den rådande krisen bland partierna. 

Idag är det främst sjunkande partiidentifikation, ökad misstro för politiker samt ökad 

väljarrörlighet som är problematiskt inom politiken (Nord & Strömbäck, 2003). Andelen 

partimedlemmar och sympatisörer till politiska partier sjunker, vilket har resulterat i att en lyckad 

valrörelse är allt mer avgörande för partiers framgång i valet (Grusell & Nord, 2015).  

 

Under de senaste åren har enskilda politiker fått allt mer utrymme under svenska valrörelser, 

specifikt under Almedalsveckorna, vilket har resulterat i att det främst är partiledare som når 

ut till väljarna (Wendt, 2012). Politiska tal har även fått en central roll i svenska valrörelser, 

eftersom att språkliga verktyg är ett betydelsefullt hjälpmedel till att få fram önskvärda 

budskap (Bulls & Wells, 2002), vilket har resulterat i att partiledarnas tal är avgörande för 

väljarstödet. 
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3. Syfte och frågeställning  

I detta kapitel presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställning. Detta 

besvaras senare i analysdelen och i slutdiskussionen. 

 

3.1 Problemformulering 

Diskurser är ideologiskt bundna och kan reproduceras medvetet eller omedvetet. Uttalanden från 

politiker, exempelvis Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson, kan legitimera hur 

åsikter och tankar yttras i kommande politiska tal. Det kan också påverka vilka strukturer som får 

fäste i allmänhetens språkbruk. Den här studien fokuserar på diskursen kring etno-nationalism. 

Det är ett viktigt ämne, eftersom det berör identitet och indelandet av individer på ett 

objektifierande och exkluderande sätt som i sin tur orsakar splittring i samhället. Den här studien 

kommer specifikt att studera hur en etno-nationalistisk diskurs används i tre av Åkessons tal under 

valrörelsen inför riksdagsvalet 2018, och på så sätt belysa problematiken kring hur vissa etniska 

och kulturella grupper gestaltas i svensk politik.  

 

Tillämpningen av diskurser förändras utifrån sociala sammanhang och aktörer. Åkessons 

diskurstillämpning är förmodligen inget undantag. Vi tror att han som aktör varierar sin 

användning av etno-nationalistisk diskurs utifrån vilken kontext han och hans tal befinner sig 

i, såsom plats och publik. Vår hypotes är att Åkesson tillämpar en mer nedtonad etno-

nationalistisk diskurs i talen i Almedalen och på Långholmen 2018 än vad han gör i sitt 

sommartal i Sölvesborg 2018, där publiken förmodligen redan delar hans ideologi. Vi vill 

därför undersöka om vår hypotes stämmer, då det är problematiskt om han tonar ned en etno-

nationalistisk diskurs i vissa kontexter, vilket i så fall skulle kunna dölja 

Sverigedemokraternas bakomliggande ideologi. 

 

3.2 Syfte  

Syftet med studien är att belysa en rådande problematik i hur diskurstillämpning i politiska tal 

kan bidra till uppdelning av etniska eller kulturella grupper. Vi har valt att specifikt analysera 

tillämpningen av en etno-nationalistisk diskurs för att bidra till kartläggningen av hur 

högerpopulistiska åsikter yttras i svensk politik. 
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3.3 Frågeställning  

• Förändras Åkessons tillämpning av en etno-nationalistisk diskurs beroende på den kontext 

talen ges i, och i så fall hur?  

 

Vi har valt att undersöka frågeställningen utifrån kontexterna rumslig dimension (var talen 

ges), målgrupp (vem talen riktas till) och historier (vilken koppling platserna har till partiet). 

För att analysera talen används begrepp från kritisk diskursanalys och retorik, som båda syftar 

till att kartlägga en strukturell språkanvändning. 
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4. Tidigare studier 

I det här kapitlet presenteras tidigare studier som gjorts gällande Sverigedemokraterna och 

andra högerpopulistiska rörelser i Europa. Dessa studier består av diskursiva, ideologiska 

och retoriska analyser som gjorts på högerpopulistiska aktörer. 

 

4.1 Högerpopulistisk diskurs i Europa  

Ruth Wodak har genom sina studier kommit fram till att det funnits ett utrymme för 

högerpopulistiska partier i hela Europa. Vissa partier har ett starkt fascistiskt eller nazistiskt 

ursprung, andra fokuserar mer på ett föreställt hot från islam eller etniska minoriteters hot mot den 

nationella identiteten. Gemensamt för högerpopulistiska partier är att de tillämpar en rädslofylld 

diskurs (discourse of fear) riktad mot en minoritet. Minoriteten gestaltas alltså som ett hot mot det 

gemensamma, en grupp man bör vara rädd för. Högerpopulistisk retorik visade sig vara mycket 

kontextberoende och diskursen anpassningsbar efter publik, vilket också påverkade mötesplatser 

och ledarens klädval. Den anti-muslimska högerpopulismen har en kontroversiell syn på 

jämställdhet, som ställer traditionella könsroller och kärnfamiljen mot “vänsterfeminism”, men 

som samtidigt förespråkar frigörelsen av framförallt beslöjade, muslimska kvinnor. Denna 

kontrastering av kvinnors frihet och islam bidrar till en exkludering i samhället. (Wodak, 2013) 

 

Kristina Boréus studerade förekomsten av etno-nationalistiskt diskriminerande diskurser i danska, 

österrikiska och svenska valrörelser mellan 1985 och 2010 och hur dessa diskurser tillämpades. 

Diskurserna kunde delas in i två kategorier. Dels indelandet av utanför-gruppen i de kategorier 

som myndigheter använder i migrationsprocessen, dels framställningen av utanför-gruppen som 

något som inte tillhörde nationen. I Danmark och Österrike återfanns diskurser ur båda kategorier, 

även bland “vanliga” partier, medan den andra kategorin fullkomligt saknades i svenska 

valrörelser. Detta tyder på att den föreställda gemenskapen och därmed etno-nationalism är 

starkare i de föregående länderna. (Boréus, 2013) 

 

I en studie från Finland av Inari Sakki, Eemeli Hakoköngäs och Katarina Pettersson framkommer 

det hur den högerpopulistiska finska diskursen från 1930-talet till 2010-talet har förändrats. Från 

ett väldigt oproblematiskt och öppet språk, med tydliga hyperboler och metaforer, till en 

faktabaserad retorisk strategi där expertutlåtanden och statistik bidrar till svartmålandet av 
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politiska motståndare. Den nutida diskursen är mer defensiv och uttrycker gruppen som ett 

stigmatiserat offer för mångkulturalismen och den politiska eliten. Gemensamt för de båda 

diskurserna var att den politiska eliten, vänstern och media framställs som huvudsakliga fiender. 

Skillnaden var att den dåtida diskursen uttryckte motstånd mot kommunism och den nutida mot 

mångkultur och massinvandring. (Sakki, Hakoköngäs & Pettersson, 2018) 

 

4.2 Sverigedemokraterna  

4.2.1 Sverigedemokratisk retorik och diskurs  

Anja Duric (2015) kartlade Sverigedemokraternas retorik kring immigration utifrån innehållet på 

partiets Youtube-kanal under perioden 2010 till 2015. Resultatet visade fyra diskursiva teman, 

varav två behandlar en önskan om att olika etniciteter bör hållas åtskilda. De andra två tar upp ett 

ekonomiskt perspektiv på immigration och motsvarar den diskursförändring som Sakki, 

Hakoköngäs och Pettersson (2018) kunde urskilja i sin studie. Duric fann att 

Sverigedemokraternas diskursutveckling och innehåll gick från typiskt högerpopulistiskt material 

där partiet gestaltades som offer, till videoklipp anpassade efter politiska och mediala 

sammanhang. Ordvalen förändrades tydligt från utpekande av etniska grupper till mer vaga 

begrepp, samtidigt som frågan om etnicitet och religion kom att benämnas som en fråga om 

mångkultur (Duric, 2015).  

 

Ov Cristian Norocel (2017) har analyserat Jimmie Åkessons Almedalen-tal mellan 2010 och 

2016. Detta för att se hur en högerpopulistisk diskurs reproduceras och om en förändring och 

ideologisk normalisering går att urskilja. Studien undersökte hur Åkesson framställde sociala 

positioner, som kön och etnicitet, i folkhemmet. Dessutom studerades vilka röster som fick 

höras och hur de hördes genom lexikala och semiotiska konstruktioner. Resultatet visade att 

diskursen betonade betydelsen av jämställdhet. Detta skapade motsättning mellan en jämställd 

svensk majoritet och en främmande patriarkal minoritet. Åkesson presenterade en idealiserad 

bild av folkhemmet baserat på etnisk och kulturell homogenitet, och sig själv som den 

rättmätige arvtagaren till folkhemmet. Studien kunde därmed visa hur partiet genomgått en 

ideologisk normalisering. Det har rört sig från anti-demokratisk national-socialism och rasism 

till chauvinistisk välfärd som är präglad av överdriven fosterländskhet. Det har även medfört 

en islamofobisk och nationalistisk syn på exempelvis bärandet av slöja (ibid.), ett fenomen 

även Wodak (2013) uppmärksammat i andra högerpopulistiska diskurser i Europa. 



13 

 

4.2.2 Sverigedemokraternas kommunicerade ideologi  

I en studie utförd av Daniel Nyström har sverigedemokratiska texter analyserats för att undersöka 

huruvida underliggande ideologiska strukturer förekommer i form av rasifiering och rasism. 

Studien visade på att Sverigedemokraterna är ett kulturessentialistiskt parti där nationskulturen är 

väsentlig för hur Sverige ska styras. I Sverigedemokraternas politiska texter fanns ideologiskt 

material som visade på föreställningar om ras och strukturer som kan ligga till grund för 

rasifiering och rasism. Partiet påstår att vem som helst kan att bli svensk medborgare, det vill säga 

att de står bakom en öppen nationalism. Möjligheten till att bli en del av nationen är dock 

begränsad, då det exempelvis inte är möjligt för en muslim att bli svensk på riktigt. Det största 

hotet mot Sverige anser Sverigedemokraterna vara islam och muslimska värderingar, vilket 

motsäger partiets påstående om att vem som helst kan bli en del av den svenska gemenskapen. Att 

bevara den svenska kulturen prioriteras därmed före ett mångkulturellt samhälle. 

Främlingsfientlighet visade sig därmed uttryckligen i de sverigedemokratiska texterna, där 

grundläggande rasskillnader bland folk beskrevs. (Nyström, 2013)  

 

En studie som gjorts av Ann Towns, Erika Karlsson och Joshua Eyre har visat att det även finns 

tydliga nationalistiska idéer kring kön i Sverigedemokraternas ideologi. Sverigedemokraterna har 

den största skillnaden mellan andelen kvinnliga och manliga partisympatisörer i svensk politik. En 

tiondel av de manliga medborgarna röstar på Sverigedemokraterna, medan endast fyra procent av 

de kvinnliga medborgarna väljer att lägga sin röst på partiet. Det faktum att partiet påvisar 

invandring som enda orsak till ojämställdhet kan vara en bidragande orsak. Den bristande 

jämställdheten bland kvinnor och män problematiseras inte av Sverigedemokraterna, vilket är ett 

bevis på den rådande överlägsenheten bland män i partiets ideologiska strukturer. 

Sverigedemokraterna använder sig av nationalistiska könsidéer, vilka är typiska för radikala 

nationalistiska rörelser. (Towns, Karlsson & Eyre, 2014) 

 

I en studie av Per-Göran Mattsson undersöks om det finns fascistiska tankestrukturer i 

Sverigedemokraternas ideologi. Mattson menar att Sverigedemokraterna motiverar sina 

nationalistiska rötter genom att hänvisa till att en enad och gemensam nation har positiva 

följder. Det som dock inte framträder i partiets uttalanden är att det är ett etniskt homogent 

folk som är idealet när idén om “en nation – ett folk” nämns. I Sverigedemokraternas 

medietexter finns det därför tydliga inslag av etno-nationalism. Det är främst att 
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immigrationen är ett hot mot nationen som kännetecknar begreppet, samt att nationens kultur 

inte bör influeras av andra främmande kulturer. Precis som i fascistiska tankestrukturer, finns 

det även ett förakt mot ett mångkulturellt samhälle i Sverigedemokraternas tankestrukturer. 

Det är en rädsla för olikheter som genomsyrar uttalanden och ståndpunkter av partiet och 

istället talar Sverigedemokraterna för folkhemmet. (Mattsson, 2015) 

 

4.3 Vårt bidrag   

Tidigare studier har gjorts på både europeiska högerpopulistiska partiers och på 

Sverigedemokraternas kommunicerade ideologi, i syfte att kartlägga nationalistiska och rasistiska 

diskurser. Resultaten har bland annat visat på en förfining av retoriken där uttalanden blir mer 

anständiga och mer faktabaserade i den mån att statistik och expertuttalanden får en viktig roll, för 

att vinna väljarnas sympati och positionera sig som ett stigmatiserat offer i politiken. Trots en 

förvandling i diskursen är motståndet mot mångkultur och islam tydligt i den moderna 

högerpopulismen. Dessa partier förespråkar traditionella könsroller, i Sverige ofta kopplat till 

folkhemmet, samtidigt som jämställdhet uttrycks ha en stark koppling till europeisk och svensk 

kultur. Detta skapar en debatt om jämställdhet i förhållande till etnicitet, där främst muslimska, 

hijab-bärande kvinnor objektifieras i en slags högerpopulistisk feministisk frigörelse. 

 

Vårt bidrag till forskning om högerpopulistiska diskurser består i att undersöka en mindre 

beståndsdel, i detta fall Åkessons användning av diskurser i tal under 2018 i förhållande till 

kontext. Få studier har gjorts som undersöker endast en politikers varierade diskurstillämpning i 

svensk politik och till vår vetskap ingen om hur politikern hypotetiskt sett varierar utefter rumslig 

dimension, målgrupp eller historia. Vår studie blir ännu en del i kartläggandet av etno-

nationalistiska och exkluderande diskurser i svensk politik, som i sin tur bidrar till forskning om 

högerpopulistisk diskurs i Europa som helhet. 
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5. Teoretiskt ramverk  

I det här kapitlet presenteras begreppet diskurs och kritisk diskursanalys, vilket är den 

centrala teorin och metoden för studien. Kritisk diskursanalys bildar tillsammans med andra 

teorier ett mer övergripande teoretiskt ramverk för att kunna genomföra en mer djupgående 

analys. Utgångspunkten är begreppet diskurs där även fördjupningen politisk diskurs och 

dess retoriska aspekt förklaras. För att ytterligare sätta in Åkessons tal i ett ideologiskt och 

diskursivt sammanhang har vi även valt att presentera nationalistisk diskurs där begreppen 

etno-nationalism och nationell identitet ingår. 

 

5.1 Diskurs 

Definitionen av vad en diskurs är kan skilja beroende på vilken diskursanalytisk inriktning man 

utgår från. Gemensamt är att diskurser är regler eller praktiker i språket, exempelvis hur man 

kategoriserar, hur man talar och vilka regelbundenheter som finns i ens språk. Diskurser kan, 

beroende på inriktning, också innefatta andra praktiker än bara de språkliga (Boréus, 2011). 

Diskurs är den ömsesidiga relationen mellan språk och samhälle (Berglez, 2019).  

 

Fairclough (2010), en av grundarna till kritisk diskursanalys, definierar tre av diskursers 

funktioner; diskurser påverkar vår verklighetsuppfattning, våra identiteter och våra relationer. De 

har gränser, de ingår i ett sammanhang och de har en handling, ett tema. Ett konkret språkbruk 

bygger alltid på betydelser som etablerats tidigare. Detta utvecklades till begreppet 

intertextualitet, vilket är att en text alltid grundas i diskurser och element från tidigare texter 

(ibid.). För att förändra den sociala och kulturella omvärlden krävs därför att element från olika 

diskurser sammanfogas för att på så sätt, via det konkreta språkbruket, kunna utveckla den 

enskilda diskursen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Diskurs och ideologi har en stark koppling, då ideologi och ideologikritik “kan sägas utgöra den 

kritiska diskursanalysens teoretiska bas” (Berglez, 2019, s. 229). Diskurs kan ses som 

övergripande processer praktiserade i olika kontexter i samhället samtidigt. För den 

ideologikritiska metoden CDA kan exempelvis nationalistiska eller patriarkala processer vara 

intressanta att studera, eftersom sådana processer övergripande kan genomsyra olika institutioner 

men också forma varje enskild institutions diskurs. (Berglez, 2019) 
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Ideologi är en övertygelse baserat på en samling idéer och skapas mellan människor genom olika 

praktiker. Ideologi handlar om makt, att nå ut till grupper för att kunna påverka dem. Genom att få 

grupperna att anamma samma idéer kan den egna ideologin bli dominerande i samhället. Om ett 

vinklat maktintresse framställs som okontroversiellt eller neutralt är det ett tecken på att det finns 

en bakomliggande ideologi. Samtidigt kan maktstrukturer omedvetet reproduceras. Trots att 

producenten själv inte är ideologiskt övertygad kan den av misstag bli budbärare för ideologin 

genom att anamma samma diskurs. Förhållanden när man omedvetet skapar ideologisk makt 

genom sina handlingar kan avslöjas genom ideologikritik, som analyserar hur 

dominansförhållanden etableras i samhället. I den här studien används den ideologikritiska 

metoden CDA. (Berglez, 2019) 

 

Exempel på dominansförhållanden ideologikritik kan avslöja är rik-fattig, medborgare-

papperslös eller man-kvinna. Orättvisor och ojämlika relationer i samhället döljs i hur vi 

uttrycker oss genom ord och meningar i vardagen. Ideologikritiken visar inte om en 

verklighetsrepresentation är sann eller falsk, utan belyser snarare vilket perspektiv som 

dominerar. (Berglez, 2019) 

 

5.1.1 Kritisk diskursanalys (CDA)  

CDA, även kallad kritisk diskursanalys, problematiserar och undersöker relationer mellan 

diskurser och social och kulturell utveckling i sociala sammanhang. Centralt i CDA är 

maktförhållanden. Makten skapar den sociala världen, objekt ges karakteristika, skiljs åt och får 

relationer till varandra. Den blir både produktiv och begränsande. Eftersom den avgör hur 

omvärlden ser ut och omnämns, utesluter den därmed andra perspektiv. Eftersom CDA syftar till 

att avslöja maktförhållanden kan den inte ses som en politisk neutral teori. Resultatet från en 

sådan analys ska kunna användas i kampen för social förändring och i ett avslöjat maktförhållande 

ställer sig den kritiska diskursanalysen på de undertryckta gruppernas sida. Den här studien 

fokuserar på hur etniska minoriteter framställs av en politikers tillämpning i en etno-nationalistisk 

diskurs. Resultaten från CDA ska också leda till en kritisk språkmedvetenhet som verktyg för att 

åstadkomma mer jämlika maktförhållanden. Om studien avslöjar att bakomliggande exkluderande 

ideologier förändras utefter kontext, kan den bidra till att fler får ett kritiskt förhållningssätt till 

hur politiker väljer att framställa sin ideologi. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) 
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Kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen att den ser det som sin uppgift att klarlägga den 

diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värd, inklusive de sociala relationer 

som innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till social förändring i riktning mot mer 

jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet.  

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69) 

 

5.2 Politisk diskurs  

Definitionen av politik grundar sig i två olika delar. Dels handlar politik om kampen om makten, 

som sker mellan aktörer som försöker uppge och behålla sin makt och aktörer som försöker 

motarbeta en maktförordning. Dels ses politik som ett samarbete, där samhället använder metoder 

och institutioner för att lösa intressekonflikter som berör pengar, påverkan, frihet och andra 

väsentliga aspekter som berör medborgarna i landet. (Chilton, 2004)   

 

Ideologier och diskurser är tätt förenade, de behandlar makt och därmed också politik. Politisk 

diskurs är reproduceringen eller bestridandet av politisk makt. Dessa diskurser blir per 

definition inte politiska förrän de tillämpas i en institutionell politisk kontext av en politisk 

aktör i politiska sammanhang eller processer. (Fairclough & Fairclough, 2012) 

 

5.3 Nationalistisk diskurs  

Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti, som strävar efter en stark svensk gemenskap 

(Sverigedemokraterna, 2011). Därför blir en förklaring av den bakomliggande ideologin väsentlig 

för att förstå hur den nationalistiska diskursen uttrycks. Nationalistisk diskurs kan ses som en typ 

av politisk diskurs, då den bygger på det språkliga uttryckandet av en ideologi (Østerud, 1997). 

Nationalism består av kommunikationsmönster, myter, språk och traditioner som ses som 

särskiljande från andra nationer. De bildar därmed en gemenskap. Den har ett överordnat intresse 

och värde över andra kollektiva gemenskaper och kräver lojalitet från de som ingår i den egna 

nationen eller gemenskapen. Beroende på sitt sammanhang kan nationalismen både ses som en 

frigörande och en förtryckande rörelse. Den har spelat en avgörande roll i avkolonialiseringen och 

upplösandet av mångnationella imperier, men också i bildandet av exempelvis 

nationalsocialismen, nazismen (ibid.). 
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Det svenska välfärdssystemet, folkhemmet, byggde på solidaritet i nationen Sverige och på 

möjligheten att knyta an till en gemensam historia – fosterlandet. Svenskarna hade rättigheter och 

skyldigheter gentemot varandra, men inte mot andra. Välfärdsnationalismen sammanvävde stat, 

kapital och folkliga rörelser och blev i kombination med stark ekonomisk tillväxt en effektiv och 

välfungerande ideologi fram till 1980-talet. (Sörlin, 2006) 

 

Ideologin kan ses som paradox då den utger sig från att företräda varje folk i dess gemenskap, 

men oftast yttrar sig i representationen av en viss grupps egenintresse (Sörlin, 2006). Denna 

separata grupp kan genom att placera sig i den politiska centrat bygga en stark rörelse och 

politisk karriär. Om exempelvis kultur, religion eller politiska ideologier får en överordnad 

roll, kan nationalism legitimeras och mobilisera sympatisörer (ibid.). Det är därför viktigt att 

språkbruket (den nationalistiska diskursen) uppmärksammas för att identifiera rörelserna i tid 

och på så sätt förhindra att historien upprepar sig i de händelser där nationalism fått 

katastrofala följder (Østerud, 1997). 

 

5.3.1 Nationell identitet  

En annan viktig del för att förstå den nationalistiska diskursen är byggandet av aktörer och 

identitet. Identitet är en fråga om perception och är beroende av vilken eller vilka kontexter vi 

befinner oss i. Det finns två aspekter av identitet, den kognitiva och den språkliga, som båda 

understryker det sociala sammanhanget (Berglez & Olausson, 2009). Identitet kan exempelvis 

knytas till samhällsklass, yrke, religion och etnicitet, och man kan ha flera identiteter 

samtidigt (Østerud, 1997). Nationell identitet hör samman med den politiska identiteten och 

hur priviligierad den nationella identiteten är i förhållande till beslutsenheter på lokala eller 

överstatliga nivåer eller till samhällsklasser. Dess betydelse tycks öka när den utmanas av 

något främmande. Ett yttre hot ger en starkare politisk gemenskap - ett vi som skapas i val av 

nationella traditioner och historia kombinerat med de nationella sammanhang vi växer in i 

(ibid.).   

 

5.3.2 Etno-nationalistisk diskurs   

En underkategori i nationalistisk ideologi och nationalistisk diskurs är etno-nationalism. Denna 

studie syftar till att undersöka Åkessons tillämpning av en etno-nationalistisk diskurs, därmed blir 
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en fördjupning av etno-nationalism väsentlig för att förstå studiens syfte och innehåll. Etno-

nationalismens kärna ligger i gemenskapen och i föreställningen om en nation som en utvidgad 

familj med exempelvis ett språk eller en tro man ärvt från etniskt homogena förfäder. Den 

ideologiska inriktningen kan säga ha både en psykologisk och en ekonomisk bas. Genom 

skapandet och införlivandet av en mer direkt relation och kommunikation mellan folk och stat, 

blev den moderna statens uppgång de religiösa institutionernas fall. Detta i samband med en ökad 

social och geografisk mobilitet ledde till att marknadsekonomier växte sig starka. Därmed 

bildades ett känslomässigt vakuum där nya former av identifiering kunde ske, vilka ofta blev 

etniskt riktade. Man söker då samhörigheten i en nation, inte i en stat. (Muller, 2008) 

 

Muller (2008) menar att etno-nationalismen är så djupt förankrad i moderniseringen att den lär 

fortsätta uppstå runt om i världen, om än i olika utsträckning och genom olika uttryck. För att ge 

en ökad förståelse för hur etno-nationalism kan uttryckas har Chirot (2011) presenterat en tabell 

för de strategier som finns i hanteringen av etniska minoriteter i en stat. Den klargör strategier i 

behandlingen av en minoritet i en stat. Minoriteten kan inkluderas, antingen frivilligt eller genom 

tvång. De kan separeras från majoriteten genom mångkultur, där flera kulturer kan samexistera, 

och segregering. Den sista strategin kan exkludera minoriteten genom frivillig emigration eller det 

mest extrema, folkmord. 

 

  INCLUSION   SEPARATION/  

DISTINCTION  

EXCLUSION  

TOLERANT  Gentle assimilation  Multiculturalism  Voluntary separation/emigration  

INTOLERANT  Forced assimilation  Segregation  Ethnic cleansing/genocide  

(Chirot, 2011, s.19) 

 

Om intoleranta strategier, som uttrycks genom exkluderande nationalistiska diskurser, 

används för att förstärka en grupps nationella identiteter eller gemenskaper som upplevs 

hotade eller utestängda, kommer detta att skapa eller förstärka en oförståelse eller ovilja mot 

grupper som står utanför föreställda gemenskapen. I ekonomiska eller politiska kriser, vare 

sig det ett verkligt problem eller bara uppfattas som ett, finns en stor risk att detta kulminerar i 

våld i nationalismens namn. (Chirot, 2011) 
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5.4 Den retoriska aspekten  

Diskurser förmedlas genom retoriska aspekter och de utvecklar därmed en egen typ av retorik. 

Förmedlingen av ideologiskt knuten diskurs blir en sorts kommunikation som handlar om att 

övertyga. Den benämns vanligtvis med begreppet retorik. Grundstenen i retorik bygger på att 

“[…] organisera verklighetsuppfattningen och erfarenheterna hos de som skall övertygas på ett 

sådant sätt att de uppfattningar och handlingsplaner som retorikerna framställer uppfattas som 

naturliga och självklara.” (Heradstveit & Bjørgo, 1996, s.11). Om lyssnaren agerar utifrån 

retorikerns ord och påståenden har retorikens syfte uppnåtts, vilket är att övertyga väljare till 

handling (ibid.) och sprida ideologin och verklighetsuppfattningen den står för (Berglez, 2019).  

 

Att argumentera för sina värderingar är det som främst hamnar i fokus i den politiska debatten 

(Heradstveit & Bjørgo, 1996). Kunskap och fakta är inte det som vanligtvis diskuteras inom 

politiken, det är istället attityder, världsbilder och värderingar som fångar uppmärksamhet hos 

åskådarna. Det är delvis på grund av att folk handlar utifrån en tilltänkt bild av hur världen ser ut, 

då den faktiska bilden av världen är svårare att ta till sig. Att gestalta en verklighetsbild som 

lyssnarna klarar av att handskas med är därmed en utgångspunkt i retoriken. Politisk retorik 

bygger även på “[…] hur aktörer i konkreta sociala kontexter manipulerar språket utifrån 

bestämda intentioner för att uppnå politiska och retoriska vinster.” (Heradstveit & Bjørgo, 1996, 

s.17). 

 

Denna studie ämnar undersöka hur Åkesson gestaltar en exkluderande, etno-nationalistisk 

verklighetsbild i politiska tal. Den undersöker också hur verklighetsbilden varieras eller 

manipuleras, som Heradstveit och Bjørgo menar, i sociala kontexter för att uppnå politisk 

vinst. Om Åkesson målar upp en eventuell förenklad verklighetsbild kan publiken lättare ta 

till sig budskapet och handla därefter. 
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6. Material och metod   

I detta kapitel kommer materialet och urvalet att beskrivas och motiveras. Därefter förklaras 

insamlingsmetoden. För att vägleda läsaren kommer sedan den använda metoden, kritisk 

diskursanalys, med Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell att redogöras. 

Analysverktyg i form av begrepp, lånade från både diskursteori och retorik, förklaras och 

exemplifieras därefter. Avslutningsvis presenteras kritik mot vald metod och vår egen 

reflektion på användningen av CDA. 

 

6.1 Material  

Studiens material består av tre tal framförda av Åkesson 2018 (se i Bilaga 1, 2 & 3). Hans vårtal 

från Långholmen i Stockholm i maj, hans tal från Almedalsveckan i juli och hans sommartal i 

Sölvesborg i augusti. Samtliga tal är en tradition i partiet och återkommer varje år, om än med 

olika innehåll. Varje tal är mellan 30 och 40 minuter långt, längden på talen skiljer alltså inte mer 

än tio minuter. Det gör talen relevanta och likvärdiga för en analys. Mängden material är passande 

för en uppsats på kandidatnivå. Om fler tal analyserats hade studien blivit för omfattande och inte 

tillräckligt djupgående i sin analys.  

 

Samtliga tal har valts ut beroende på kontext. Talet som ges i Almedalen riktar sig mot hela 

Sverige, eftersom det är ett event som rapporteras av rikstäckande media. Mottagarna blir dels 

publiken på plats, exempelvis politiskt aktiva och besökare i Visby, och dels tittare från hela 

landet, som följer talet via tv och sociala medier. Åkessons sommartal sker i Sölvesborg, hans 

hemort, där partiet har starkt fäste. Publiken är främst sympatisörer till Sverigedemokraterna men 

kan också innefatta sölvesborgare. Talet publiceras på sociala medier och sänds på tv, men får inte 

lika stort medialt utrymme, eftersom Sverigedemokraternas sommarfestival främst riktar sig till 

partiet och dess väljare och inte till övriga Sverige. Åkessons tal från Långholmen i Stockholm 

sker på en öppen plats där alla är välkomna att stanna och lyssna. Publiken blir därmed något 

slags mellanting mellan partimedlemmar och hela Sverige.  

 

Dessa tal valdes ut för att få en varierad kontext där publiken både är sympatisörer och 

potentiella sympatisörer. Vissa kontexter är mer politiska än andra och platserna har olika 

starka kopplingar till partiet. I Stockholm fick Sverigedemokraterna 9,8 procent medan partiet 
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fick 31,2 procent i Sölvesborg i riksdagsvalet (Valmyndigheten, 2018). Samtidigt är det 

viktigt att påpeka att dessa tal inte på något sätt kan representera alla Åkessons tal eller ge en 

fullständig bild av hur han använder en etno-nationalistisk diskurs beroende på kontext. 

 

6.1.1 Insamlingsmetod  

Talen är hämtade från Sverigedemokraternas kanal på Youtube, den statligt finansierade 

streamingtjänsten SVTplay och den statligt finansierade radiokanalen Sveriges Radio. Talen 

finns även tillgängliga på andra platser, men vi valde att ta de, enligt oss, mest tillförlitliga 

och officiella kanalerna. De tre talen transkriberades från att Åkesson sa sina första ord till de 

avslutande och skildrar hans exakta ord, något som skedde utan större problem eftersom 

materialet är renodlade tal av en enskild aktör. Dessa exakta ord omvandlas i analysdelen till 

korrekta meningar, vilket Linell påpekar att man bör göra då det inte går att “[…] sätta 

likhetstecken mellan transkriptionen och de data man har att arbeta med vid analys av tal och 

samtal” (Linell, 1994, s.4). Icke-verbal aspekt markeras i samband med den yttrandedel de 

förekommer i. Linell använder ”((icke-verbal handling))” för att markera exempelvis 

harklingar (ibid.). Vi har valt att använda ”[icke-verbal handling]” istället. Eftersom moment 

som exempelvis applåder bidrar till ett större avbrott i talen och är en reaktion på vad talaren 

har sagt, har vi valt att markera dessa i transkriberingen. Gör Åkesson något ovanligt eller 

utstickande som också bidrar med ett avbrott i talen markeras detta på samma sätt. 

 

6.2 Kritisk diskursanalys som metod 

En kritisk diskursanalys, CDA, undersöker språk och underliggande budskap, för att kunna 

identifiera dolda maktintressen och strukturer. CDA ser språk som en social konstruktion, något 

som speglar samhällets strukturer. Den teori metoden bygger på menar att förändringar av 

diskurser också har förmågan att förändra de strukturer diskursen vilar på. En kritisk 

diskursanalys undersöker vilka maktintressen som en text döljer, genom att ta fram det som 

återges som “normalt” i kontexten. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) 

 

I den här studien kommer CDA användas för att bryta ner och analysera Åkessons tal enligt 

Faircloughs tredimensionella modell. Genom att använda oss av CDA kan vi se hur en etno-

nationalistisk diskurs används i talen och om användningen förändras beroende på i vilken 

kontext Åkesson talar. Vi kan genom resultatet sedan diskutera huruvida exkludering 
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legitimeras i tal av politiska ledare i valrörelsen, genom producering eller reproducering av 

etno-nationalistiska diskurser.  

 

6.2.1 Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys 

En kritisk diskursanalys kan delas in i tre olika nivåer, text-, diskurs- och social nivå (Fairclough, 

2010). Analys på textnivå innebär att alla verktyg för språkstudier kan användas, exempelvis vilka 

ordval som används, ordföljder och metaforer. På textnivån så undersöks vad som sägs 

uttryckligen och vad som förblir underförstått och syftet blir att kartlägga hur texter förverkligar 

diskurser (ibid.). Exempel på redskap att använda i analys av textnivån är interaktionell kontroll, 

metaforer, etos, ordval och grammatiska element såsom modalitet och transivitet (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

En analys på diskursiv nivå undersöker hur texter och diskurser påverkar varandra och hur 

diskurser produceras och konsumeras i förhållande till varandra. Om studien har tillgång till texter 

som är intertextuellt länkade, kan förändringen i uppbyggnad och innehåll leda till hypoteser om 

vilka förhållanden som styr utgåvorna eller hur mottagarna tolkar texterna. I vårt fall ingår 

texterna i en och samma valkampanj och Åkesson står bakom samtliga, vilket gör att de troligtvis 

är intertextuellt eller interdiskursivt länkade. En blandning av traditionella diskurser och senare 

diskurser gör att texten blir interdiskursiv, vilket i sin tur kan vara ett tecken på samhällelig 

förändring. Tydlig intertextualitet kan därför indikera upprätthållandet av traditionella diskurser. 

(Fairclough, 2010) 

 

Analys på social nivå innebär att diskursen sätts in i ett socialt och ideologiskt sammanhang 

och den samhällsvetenskapliga praktiken får ta över från den lingvistiska (Boréus, 2011). 

Gränserna mellan dessa nivåer är vaga, vilket möjliggör att analyser rör sig mellan dem. 

Texter påverkar och påverkas av diskurser och diskurser påverkar och påverkas av sociala 

praktiker (ibid.). Kontexten som analys på social nivå bildar, hjälper till att visa den 

diskursiva praktiken och i vilken diskursordning den ingår i, och samtidigt så visar den vilka 

icke-diskursiva relationer och strukturer, socialt och kulturellt, som bildar ramen för den 

diskursiva praktiken (Fairclough, 2010). Förhållandet mellan diskursiv praktik och social 

praktik är vad som måste analyseras för att kunna ge undersökningen slutsatser (ibid.). 
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6.2.2 Analysbegrepp 

För att kunna analysera Faircloughs textnivå kommer följande grammatiska element att studeras i 

Åkessons tre tal. Relationen mellan talen kommer därefter att diskuteras utifrån den diskursiva 

nivån. Samtidigt kommer talens kontext, den sociala nivån, att undersökas för att kunna besvara 

studiens frågeställning. Resultatet kommer även delas in i ett analysschema med nedanstående 

begrepp (se Bilaga 1, 2 och 3).  

 

Lexikala val är författarens ordval i en text, vilka sällan görs omedvetet, i syfte att förstärka den 

mening eller text de förekommer i. Dessa val kan indikera en auktoritet över publiken eller en 

gemenskap med publiken genom formella eller informella lexikala val. Formella val kan innebära 

hänvisning till fakta, lagar eller expertutlåtanden på en officiell nivå, som legitimerar auktoriteten. 

Informella val handlar om att tala samma språk som åhörarna, på en privat nivå, vilket indikerar 

ett samtal mellan jämlikar. Att blanda formella och informella lexikala val kan därför vara en 

fördelaktig strategi för politiker, marknadsförare och journalister. (Machin & Mayr 2012)  

 

Begreppet överlexikalisering syftar till när ett överflöd av särskilda ord eller en påtaglig 

överdriven beskrivning förekommer. Underliggande ideologier, som vanligtvis är ett tecken på 

rådande problematik, kan leda till överlexikalisering. Ett exempel på överlexikalisering är säga 

“manlig sjuksköterska”, då det tydligt framkommer att yrkestiteln vanligtvis inte innehas av män. 

(Hansen & Machin, 2013)  

 

Utelämning innebär att se vad som saknas i en text för att försöka se om författaren undanhåller 

vissa delar av sanningen, såsom aktörer, från mottagarna. Författaren kan antingen gömma 

sanningen helt eller distrahera mottagaren från att se hela perspektivet. (Hansen & Machin, 2013)  

 

Strukturella motsättning är när två sidor ställs mot varandra, exempelvis god och ond. Vanligtvis 

får bara en sida synas i en text, vilket i sin tur kan indikera det som skiljer sidorna åt, utan att 

dessa skillnader behöver uttryckas direkt. Att använda värdeladdade ord för att beskriva 

motståndaren kan också bidra till att understryka kontrasterna, exempelvis om en grupp kallas 

extremister så säger detta oss att gruppen beter sig som raka motsatsen till vad vanliga 

medborgare ska göra, utan att man faktiskt säger att de är onda (och därmed blir den andra sidan 
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god). Strukturell motsättning kan också innebära att bara kontrasterna presenteras men inte den 

politiska eller sociala kontext de befinner sig i. (Machin & Mayr, 2012)  

 

Metaforer är ett bildligt uttryckssätt, där författaren beskriver objekt, personer och andra föremål 

med ord eller uttryck som har påtagliga likheter. Det används vanligtvis för att beskriva en 

ogripbar företeelse med en bildlig och målande formulering. Ett exempel på en metafor är “att ha 

många bollar i luften”, som syftar till att personen i fråga har förmågan att göra flera saker 

samtidigt. (Hansen & Machin, 2013) 

 

Transivitet visar i vilken utsträckning subjekt och objekt förbinds eller inte förbinds med 

händelser och processer, vilket därmed synliggör de olika framställningsformernas ideologiska 

konsekvenser, och kan tillskriva eller avskriva aktörers ansvar. (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000) 

 

Modalitet handlar om i vilken utsträckning talaren själv instämmer till det hen säger och 

förbinder sig till detta. Det kan handla om att presentera en sanning (det är), ge mottagaren 

sin tillåtelse (man kan) eller visa sin låga affinitet, instämmandet, till ett påstående (liksom, 

lite etc.). (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) 

 

6.3 Kritik 

Kritisk diskursanalys, som både teori och metod, har vid tillfällen kritiserats. Anabela Carvalho 

(2008) påpekar i sin artikel Media(ted) discourse and society att Michael Stubbs har ifrågasatt 

analysmetoden. Han menar att metoden i största del är en enskild tolkning från forskarens sida, 

istället för en objektiv analys. Detta har även Machin och Mayr (2012) poängterat. För att 

motverka att bli kritiserad för att studien ska vara en enskild tolkning från vår sida, bygger 

analysen på en bred teoretisk grund där samtliga begrepp som används i analysen förklaras och 

exemplifieras. På så sätt utgår studiens analys från konkreta analysverktyg, vilket minskar risken 

för att tolkningar görs utan koppling till teori och metod. Den grundläggande teoridelen samt 

tidigare forskning gör det möjlig för oss att diskutera resultatet på ett objektivt sätt, där våra 

diskussioner även kan stärkas av andra forskares arbeten.  
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Machin och Mayr (2012) har även diskuterat om urvalet som görs till en kritisk diskursanalys. 

Vanligtvis är urvalet i en kritisk diskursanalys baserat på en liten mängd material vilket gör 

det selektivt. Det som har poängterats är att det inte går att göra antaganden kring hur 

diskurser ser ut i samhället i förhållanden till den mängd material som analyseras (ibid.). 

Kritiken kring att mängden material som en kritisk diskursanalys bygger på är för selektiv och 

snäv är något vi är medvetna om. Dock syftar vår studie på att undersöka en enskild politiker i 

en specifik valrörelse. Syftet med studien är inte att dra antaganden om diskurser i samhället i 

stort, utan snarare bidra till en kritisk språkmedvetenhet kring exkluderande diskurser i 

politiska tal i svenska valrörelser. Den mängd material vi studerar är rimlig utifrån studiens 

syfte eftersom det då går att dra slutsatser kring Åkessons tillämpning av etno-nationalistisk 

diskurs under valrörelsen 2018.  

 

6.4 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet syftar på studiens tillförlitlighet, det vill säga om undersökningen når samma resultat 

om den görs på nytt eller om tillfälliga eller slumpmässiga händelser påverkade studieresultatet 

(Bryman, 2018). Reliabiliteten påverkas av yttre faktorer som exempelvis forskarens skrivfel eller 

ouppmärksamhet, vilket kan påverka studiens utgång (Esaiasson et al., 2012). Mänskliga faktorer 

kan ha påverkat analysen, exempelvis skulle det kunna förekomma eventuella citationsfel i 

transkriberingen, men inte studiens resultat i helhet. Citationsfelen skulle kunna vara omedveten 

utelämning av enskilda ord, men inte hela meningar som påverkar Åkessons budskap. 

 

Validitet handlar om huruvida resultaten är rimliga utifrån hur studien är uppbyggd. 

Systematiska fel som kan påverka validiteten är bristfällig eller för övergripande definition av 

begrepp (Esaiasson et al., 2012). Genom att basera studien på en bred teoretisk grund och där 

metodens samtliga begrepp definieras kan studiens validitet stärkas. Analysen genomförs 

systematiskt där varje begrepp appliceras på samtligt analysmaterial. På så vis kan vi som 

forskare undvika att dra slutsatser som saknar koppling till de teorier eller begrepp vi använt. 

Vi är dock medvetna om att vår studie inte kan dra generella slutsatser om hur Åkesson 

tillämpar en etno-nationalistisk diskurs i alla politiska sammanhang utan bara i valrörelsen 

2018.  
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6.5 Metodreflektion 

Genom det kritiska förhållningssätt CDA kräver kan dolda maktstrukturer identifieras. Det 

betyder att ett kritiskt förhållningssätt är väsentligt för hur forskaren ska kunna nå ett resultat och 

styrka studiens validitet. Det måste dock poängteras att eftersom studien undersöker hur en 

partiledare tillämpar en politisk diskurs i ett land där vi bor, är det svårt att helt utelämna ens 

politiska åsikter i studien. Trots att vi har olika politiska åskådningar förenas vi i en kritisk syn på 

etno-nationalism och högerpopulism. Vårt kritiska förhållningssätt till Sverigedemokraternas 

ideologi blir snarare en styrka, eftersom vi kan identifiera exkluderande fenomen i Åkessons tal, 

då etno-nationalism inte är lika normaliserat i våra politiska ställningar.  
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7. Analysresultat  

I detta kapitel analyseras Åkessons tre tal utifrån Faircloughs textnivå och diskursiva nivå, 

där grammatiska element i talen studeras för att se vad som uttrycks bokstavligen och vad 

som blir underförstått. Kapitlet delas in efter tal, som i sin tur delas in i underkategorier efter 

språkliga verktyg. Analysresultatet jämförs och diskuteras sedan.  

 

7.1 Analys av Åkessons vårtal på Långholmen 2018  

Åkessons vårtal tar upp ämnen som lokal politik i Stockholm och parallella samhällsstrukturer. 

Det som får störst utrymme i talet är invandringspolitik och dess problematik. Han presenterar 

även brister hos andra partier eller politiker och rättfärdigar därmed Sverigedemokraternas politik.  

 

I detta tal använder Åkesson sig av både informella och formella ordval och språket blir därför 

neutralt i den bemärkelse att det inte sticker ut åt ena eller andra hållet. Exempel på informella 

ordval i vårtalet är “smaka på den va”, “pudla” och “halleluja-mötet”. Formella ordval som 

Åkesson använder är exempelvis “diskrepans”, “inferno” och “vitalt samhällsklimat”. Åkesson 

väljer att utelämna de invandrare som kommer till Sverige och bidrar på det sätt han menar, vilket 

är enda tydliga utelämningen i talet. I nedanstående citat framställs invandrare som ovilliga att 

anpassa sig, försörja sig och respektera den svenska kulturen. Det är först senare i talet han väljer 

att ta upp att invandrare faktiskt kan bidra till byggandet av det svenska folkhemmet, och då har 

detta budskap redan nått åhöraren. 

 

Om man flyttar hit då måste man ta till sig och respektera sådana här grundläggande värderingar 

och normer för hur våra lagar och vårt samhälle har växt fram. Man måste lära sig språket. Man 

måste söka en egen försörjning. Att bli svensk medborgare ska vara ett privilegium, något man gör 

sig förtjänt av. Och är man beredd att göra det här, är man beredd att anpassa sig och försöka bli en 

del av vårt samhälle, då är det okej. Då får man bo här. 

 

Åkesson använder värdeladdade ord, varav merparten är negativa sådana som genomsyrar 

hela talet, exempelvis “ödesval”, “själlösa” och “vedervärdigt”. De negativt laddade orden 

förekommer främst i kontexter om brottslighet, invandring och andra partiers politik. 

Metaforerna Åkesson använder, såsom “skjut inte budbäraren”, sätter Sverigedemokraterna i 

en offerroll och förstärker deras position som sanningssägare och ansvarstagande. Exempel på 
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överlexikalisering i talet går att se i hur Åkesson ständigt återkommer till nationalitet när han 

ska hänvisa till invånare, äldre och hemlösa i Sverige. Han säger “förra veckan besökte jag en 

organisation […] som hjälper äldre, hemlösa svenskar” istället för att bara säga äldre hemlösa. 

Detta blir en överdriven beskrivning av de hemlösa som understryker deras nationella 

identitet.   

 

7.1.1 Aktörer och transivitet   

Identifierbara aktörer i talet är Sverigedemokraterna, deras sympatisörer, invandrare, svenska 

medborgare och politiska motståndare från båda blocken, varav Stefan Löfven och Ulf 

Kristersson är mest framträdande. Åkesson väljer också att använda publiken och sina anhängare 

som aktörer genom uttrycken “vi”, “vårt” och “oss”, samtidigt som han förstärker medborgarnas 

nationella identitet genom att ständigt hänvisa till “svenska” folket. Gruppen invandrare benämner 

Åkesson genom ett flertal synonymer, däribland “riktiga flyktingar”, “den som kommer hit” och 

“utländska medborgare”.   

 

Åkesson kopplar samman aktören invandrare som ansvariga för en negativ samhällsutveckling. 

Han pekar specifikt ut muslimer som skyldiga till flera, enligt honom, osvenska fenomen. Han 

menar på att muslimer sprider islamism, ägnar sig åt djurplågeri, är emot jämställdhet och ägnar 

sig åt tvångs- och barnäktenskap. Nedanstående citat är även ett exempel på strukturell 

motsättning, något vi återkommer till senare i 7.1.2.  

 

Vi kan inte om man kommer hit som invandrare förvänta sig att man fortsätter leva som man 

gjorde i sitt hemland. Det går inte. I Sverige ska inga domstolar döma utifrån sharia-lagar. Det är 

ganska enkelt. I Sverige ska vi inte tillåta månggifte. I Sverige ska vi aldrig acceptera eller 

legitimera barnäktenskap. I Sverige ska vi aldrig någonsin godta att unga flickor tvingas gifta sig 

mot sin vilja. Här i Sverige här strävar vi efter jämställdhet mellan könen. Här behandlar vi djur på 

ett schysst och vänligt sätt. Här har vi demokrati. Här söker vi samförstånd istället för konflikt. Vi 

hyser respekt för vår natur. 

 

Invandrargruppen i stort kopplas samman med ökad brottslighet och otrygghet i landet. Åkesson 

talar om att “vissa invandrargrupper är överrepresenterade, kraftigt överrepresenterade, i vissa 

brottskategorier, vi vet att det är så”. Han påpekar att även invandrare skadas av andra mindre 

bidragande invandrares påverkan på samhället genom att säga: 
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[…] det handlar om de som bygger bilarna och de som bränner bilarna. Och jag tycker man ska ha 

klart för sig att många av de som får se sina bilar brinna eller som får se sina barns skolor 

vandaliserade, det är just människor med bakgrund någon annanstans i världen, som själva lever i 

oerhört otrygga, socialt utsatta områden. De lever med den religiösa extremismen, med den 

organiserade brottsligheten. De lever med hederskulturen i sin vardag. 

 

Efter dessa uttalanden väljer sedan Åkesson att påpeka att Sverigedemokraterna inte är emot 

invandrare, då Sverigedemokraterna inte bryr sig “[…] om var man är född eller var ens föräldrar 

är födda”. Detta tonar ner tidigare uttryck, men rättfärdigar dem inte då de förekommer i flera 

olika delar av talet, och detta bara en gång.   

 

Sverigedemokraternas politiska motståndare, oavsett blocktillhörighet, hålls ansvariga för 

invandrarnas negativa påverkan på samhället. Det går att tolka in i kontexten att Åkesson anser att 

Stefan Löfvens asylpolitik är den främsta bakomliggande faktorn, då han tidigare talat om de då 

styrande partiernas misslyckanden. 

 

En av de underliggande orsakerna till det här trygghets-raset, det har bäring på den närmast 

handfallna attityd som varit vägledande i synen på kriminalitet, brott och straff. I Sverige har det 

varit möjligt att som utlänning begå allvarlig brottslighet och samtidigt ha kvar privilegiet att 

stanna i landet. 

 

7.1.2 Strukturell motsättning 

I vårtalet målas flera strukturella motsättningar upp, varav nedanstående citat är det tydligaste 

och utpekande. I första delen av citatet väljer Åkesson att sätta Sverigedemokraterna, de som såg 

problemen och sa sanningen, mot de som inte ställt sig bakom partiet. Om det är andra partier 

eller väljare han syftar på framgår inte, det kan vara båda. Därefter går Åkesson på 

invandringsfrågan där han porträtterar invandrare som en börda för Sverige. Han ställer grupper 

som släppt in bördan och låtit den växa och de som velat stoppa detta, det vill säga 

Sverigedemokraterna. Han går till och med så långt så att han väljer att anklaga 

Sverigedemokraternas motståndare som skyldiga till terrorattentatet på Drottninggatan 2017, 

eftersom de släppte in gärningsmannen genom sin ansvarslösa invandringspolitik. Han tar även 

upp tiggeri, där han ställer de som var för mot de som sa nej. Åkesson skapar därmed en 

strukturell motsättning mellan partiets motståndare och partiets sympatisörer.  
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Det står mellan de som har blundat, ljugit och skönmålat i decennier och de som har gjort 

motstånd de som har velat lyfta fram den obekväma sanningen. Det står mellan de som ständigt 

skrek rasist, fascist, främlingsfientlighet och de som fick känna sig träffade av det där, skakade det 

av sig och fortsatte slåss för det de trodde på. Det står mellan de som lät gruppen illegala 

invandrare växa, man gav dem till och med tillgång till välfärdssystemen, och de som hela tiden 

velat stå fast vid att ett nej är ett nej. Som har velat se till att den som inte har rätt att vistas i vårt 

land snarast ska åka hem. Det är ett val mellan de som lät en person som Rahkmat Akilov röra sig 

fritt i vårt land, som gav honom möjlighet att mörda människor i hjärtat av vår huvudstad, och de 

som krävt hårdare kontroller och utvisning av illegala invandrare. Det står mellan de som tror att 

integrationsproblemen uppstod hösten 2015 och de som vet att integrationsproblemen är någonting 

som växt över decennier och som förstår varför som förstår att det beror på den ansvarslösa 

invandringspolitiken. […] Det står mellan de som överhuvudtaget förnekat att det fanns ett 

tiggeriproblem och de som tidigt såg att de handlade om organiserad människohandel och ville 

förbjuda det. […] Sverigevänner om man ska uttrycka det enkelt. Det står mellan de som 

fortfarande inte har fattat någonting och de som hela tiden har fattat.  

 

På det sätt Åkesson framställer aktörerna genom strukturell motsättning, bildar ett starkt vi-och-

dem. En god sida och en ond sida. Invandrare ställs utanför svenska samhället, som någonting 

problematiskt. Detta förstärks också i hans uttalanden om “helt vanliga, äldre svenskar” eftersom 

detta automatiskt innebär att det finns en motsats, nämligen ovanliga ickesvenskar. Han talar om 

illegala invandrare, men eftersom han talar om integrationsproblemen i samma kontext, bildar 

legala och illegala invandrare en och samma grupp. Senare i talet säger också Åkesson att 

invandringspolitiken “bryter ned den gemensamma identiteten”.  

 

Nedanstående uttalande om muslimer (som även förekommer i 7.1.1) är också ett tydligt 

exempel på strukturell motsättning. Åkesson ställer för det första alla invandrare under 

kategorin muslimer, för det andra, invandrare som religiösa fundamentalister. Sedan 

framställs muslimerna som en raka motsats till svenskarna, eftersom de är emot jämställdhet, 

demokrati och samförstånd. De framställs som onda och som ett stort problem i samhället. 

 

Vi kan inte om man kommer hit som invandrare förvänta sig att man fortsätter leva som man 

gjorde i sitt hemland. Det går inte. I Sverige ska inga domstolar döma utifrån sharia-lagar. Det är 

ganska enkelt. I Sverige ska vi inte tillåta månggifte. I Sverige ska vi aldrig acceptera eller 

legitimera barnäktenskap. I Sverige ska vi aldrig någonsin godta att unga flickor tvingas gifta sig 

mot sin vilja. Här i Sverige här strävar vi efter jämställdhet mellan könen. Här behandlar vi djur på 
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ett schysst och vänligt sätt. Här har vi demokrati. Här söker vi samförstånd istället för konflikt. Vi 

hyser respekt för vår natur. 

 

7.1.3 Modalitet 

En hög grad av modalitet används genom hela Åkessons tal, han presenterar sina påståenden som 

fakta och kopplar gärna till då aktuella händelser. Exempel på detta är när han säger “det här gör 

alltså Socialdemokraterna, bara någon vecka efter att man då beviljat amnesti för 9000 afghanska 

män som inte har flyktingskäl och inga skäl för att stanna i Sverige”, och säger därmed att 

afghanerna inte är riktiga flyktingar och som därför inte har rätt att stanna. Han väljer att lägga 

fram påståenden som detta som absolut sanning.  

 

Samma sak händer också när Åkesson talar om brottslighet i förhållande till invandringspolitik, 

när han säger att “vi vet också att det finns en tydlig koppling mellan den ansvarslösa 

invandringspolitiken och den grova brottsligheten”. Det som sägs framställs som allmän kunskap, 

något uppenbart som alla vet. Inte en möjlighet, utan ett faktum. Påståenden utformade som detta 

förekommer genom hela talet.  

 

Denna typ av framställning förekommer också när Åkessons diskuterar nationell identitet. Han 

uttrycker det som att invandringspolitik påverkar den nationella och kulturella identiteten 

negativt, då invandring och mångkultur utmanar det svenska istället för att gynna det. Han säger 

också att detta hot får ekonomiska konsekvenser.  

 

När ett samhälle som det svenska under ganska kort tid tvingas ge upp stora delar av sin nationella 

kulturella identitet så ger det konsekvenser som påverkar såväl ekonomiska som sociala delar av 

livet. 

 

7.2 Analys av Åkessons tal från Almedalen 2018  

I Åkessons tal i Almedalen får nationalismen som ideologi stort utrymme. Han jämför med andra 

ideologier och kopplar till aktuella händelser som fotbolls-VM. I det här talet hyllar han partiets 

väljare för deras insikter, men kritiserar också politiska motståndare. Han talar även om 

välfärdspolitik och invandring som samhällsproblem. 
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Åkesson använder sig av ett informellt språk genom hela talet. Formella lexikala val förekommer 

främst när han beskriver och tar avstånd från nazismen som ideologi, med exempelvis “nazismen 

är en antidemokratisk, socialistisk, rasistisk, imperialistisk, internationalistisk våldsideologi och 

den saknar allt existensberättigande i ett demokratiskt samhälle” eller “verklighetsfrånvända, 

samhällssplittrande idéer”. Notera att han helt utelämnar nationalism i beskrivningen av nazism, 

trots att detta ord är en sammanslagning av nationalsocialism. Detta språkval skiljer sig starkt från 

resten av talet där ord som “flasha”, “lite dum i huvudet” och “fega töntar” används. Åkesson 

utelämnar delar av sitt eget partis historia när han tar avstånd från nazismen, trots att det finns en 

tydlig koppling. Han hade kunnat välja att tala om hur partiet har förändrats, men väljer att helt 

enkelt inte nämna Sverigedemokraternas historia, utan istället säga följande: 

 

Jag har noterat under veckan här ett gäng nazister, ett gäng fega töntar som har ställt till en massa 

oreda. Stört möten till och med misshandlat människor och det är bara vidrigt. 

 

Negativt värdeladdade ord är något som genomsyrar hela talet, exempelvis berättar Åkesson att 

rättssamhället “fullkomligt misslyckats” med att ge invånarna vad de vill ha, att skolresultaten är 

“usla” och att andra politiker styr Sverige mot en “katastrof”. De värdeladdade orden används 

främst för att förstärka andras misstag och brister, vilket framhäver Sverigedemokraterna som det 

bättre valet. 

 

Tecken på överlexikalisering går främst att urskilja i beskrivningen av de som tillhör folket, 

“vanliga, hederliga, laglydiga människor” och “svenska folket”, samt hotet mot folket, 

exempelvis “hitresande stöldligor” och “splittrat, segregerat samhälle”. Åkesson understryker 

härmed den nationella identiteten, fastän det är underförstått att talet riktar sig till Sveriges 

medborgare eftersom talet ges i ett svenskt politiskt sammanhang. Metaforer förekommer få 

gånger i texten och då i beskrivningen av andra politiker, som när han beskriver Jan 

Björklunds motvilja mot nationalism med “han sitter där hemma på kammaren, ihopkrupen i 

ett hörn och är livrädd, fullkomligt skakar av rädsla, för nationalismen”. 

 

7.2.1 Aktörer och transivitet  

Ett antal aktörer går att identifiera i Åkessons tal, varav Sverigedemokraterna och deras 

sympatisörer och andra politiker, främst Stefan Löfven och hans regering, är mest synliga. Utöver 
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detta går också svenskar och invandrare att urskilja. Han säger aldrig “invandrare”, men använder 

“invandring” 23 gånger i olika konstellationer, vilket i sammanhanget underförstått syftar på 

invandrare. Åkesson nämner även “nazister”, “kommunister”, “anarkister” och “islamister”. 

Något som också genomsyrar talet är “vi”, “vårt”, “oss” och “dem”.  

 

Dessa aktörer hålls ansvariga för vissa händelser eller fenomen i Åkessons tal (transivitet). 

Tidigare regeringar hålls ansvariga för att otryggheten i Sverige har ökat, de har försummat landet 

och missbrukat sin makt genom att föra en “ansvarslös” politik. Åkesson säger att han är rädd för 

de andra politikerna “som bryr sig mer om EU-elitens storslagna visioner om ännu ett tusenårigt 

europeiskt imperium istället för att bry sig om Sverige”. Han säger att de har bidragit till splittring 

och segregering av samhället och att “Stefan Löfvens regering har under sina fyra år vid makten 

prioriterat asylinvandringen framför det som våra skattemedel rimligen har varit avsedda för”. 

 

Åkesson väljer också när han tar avstånd från nazismen att även tala om andra ideologier som han 

är emot. Han väljer att tillskriva andra ideologier en våldsstämpel, exempelvis i detta uttalande: 

 

Det kan vara nazister, kommunister, anarkister, islamister. Är det så att man använder våld som politisk 

metod för att uppnå sina politiska mål då har man ingen plats i demokratin. Då ska man sitta i fängelse. 

 

I talet talar han även om otryggheten svenska kvinnor upplever, eftersom våldtäkterna har ökat i 

Sverige. I samband med detta hävdar han att också: 

 

Det att bara en av fem utländska våldtäktsmän som bor i Sverige utvisas. Det är naturligtvis 

horribelt. När vi får bestämma ska alla utvisas.  

 

I detta går att tolka att utländska våldtäktsmän bär ansvaret för ökningen. Invandrare tillskrivs 

också en roll som passiva, icke-bidragande människor, i uttalandet “om det kommer hit 

hundratusentals människor till vårt land som ska ha del av välfärden samtidigt som en betydande 

del av dom som kommer inte kan, eller vill eller får möjlighet att bidra till välfärden, då uppstår 

det obalanser”.  
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Dessutom säger Åkesson också att en stor invandring, och där med invandrare, är orsaken till 

segregering, utanförskap och bildandet av parallella samhällsstrukturer. Det går att tolka som att 

invandrare till viss del är oförmögna att bli en del av svenska samhället på riktigt.  

 

Det måste va en invandring som tillför vårt land någonting positivt. Det måste vara en invandring som 

inte ytterligare förstärker segregation, som inte ytterligare som stärker utanförskapet. Det måste vara en 

invandring som inte ytterligare förstärker parallella samhällsstruktur som växer fram. 

 

Muslimer presenteras i talet som anhängare av en patriarkal, förtryckande kultur när Åkesson 

senare i talet hävdar att “tusentals, tiotusentals flickor redan från tidig ålder låses fast i 

hedersstrukturer i islamism”.  

 

7.2.2 Strukturell motsättning  

Men vad har Stefan Löfven och hans regering gjort? Pengar som skulle ha gått till barn med 

funktionsnedsättning, har gått till asylinvandring. Pengar som skulle ha gått till att kapa 

vårdköerna har gått till asylinvandring. Pengar som skulle ha gått till just detta att lyfta de 

fattigaste äldre i vårt land ur fattigdom har gått till asylinvandring. Pengar som skulle ha gått till 

polis och brottsbekämpning har gått till asylinvandring.  

 

Genom ovanstående uttalande ställer Åkesson två grupper mot varandra, så kallad strukturell 

motsättning, De som behöver den svenska välfärden (svenskarna) och de som kommer hit och 

tar alla resurser (invandrare). På så vis porträtteras invandrarna som antagonister och 

svenskarna som offer. Sverigedemokraterna blir protagonisterna i detta sammanhang eftersom 

de vill hjälpa svenskarna. Samma strukturella motsättningar går att urskilja i uttalanden som 

“man oroar sig därför att brottsligheten vinner mark och kryper allt närmare oss vanliga 

medborgare”, eftersom detta även innebär att det finns ovanliga medborgare. Detta förstärks 

ytterligare när Åkesson sedan än en gång uttrycker “det är de vanliga, hederliga, laglydiga 

människor över hela landet som får betala priset för det misslyckandet”. Underförstått syftar 

Åkesson på svenska folket, eftersom de ovanliga människorna då automatiskt blir ohederliga 

och inte följer lagar.  

 

En tydlig strukturell motsättning som Åkesson använder genom hela talet är påtalandet av 

Sverige, sverigevänner och svenska folket. Genom att benämna publiken som vänner till 



36 

 

Sverige, framgår det att alla som inte vill lyssna eller rösta på honom är Sveriges ovänner och 

därför inte vill Sveriges bästa. Han säger även i talets slut att han “är beredd att ge Sverige 

och svenska folket en chans”, men utelämnar andra folk i Sverige. Ordvalet kan vara 

omedvetet men bekräftar hans nationalistiska fokus. 

 

7.2.3 Modalitet 

Åkesson använder sig av en hög nivå av modalitet, det vill säga vilken nivå av sanning talaren 

presenterar. Han presenterar det han säger som det enda rimliga och som fakta även om det bara 

är spekulationer. Exempelvis då han talar om Jan Björklund och hans motvilja till nationalism.  

 

Och då tycker jag man ska ha klart för sig att om Jan Björklund hade fått bestämma hade vi inte 

fått uppleva allt detta. Blågult hade inte spelat VM. Vi hade fått heja på Europa istället. Laget i 

mörkblå tröjor med guldstjärnor på bröstet ni vet. Andreas Granqvist hade inte varit lagkapten. 

National-arenan hade inte legat i Solna, den hade legat i Bryssel. 

 

Att Sverigedemokraterna hade fört en politik som fått Sverige på rätt spår igen presenteras även 

det med hög modalitet. Åkesson menar att Sverigedemokraterna inte kan vara en lösning, utan att 

de är lösningen, exempelvis i “vi är garanten för en ansvarsfull invandringspolitik och vi är också 

garanten för att de andra gamla partierna aldrig någonsin igen kommer att ta tillbaka Sverige till 

den totala kravlöshet som rådde tidigare”.  

 

Åkesson tonar ned nivån på modaliteten när han går in på ämnet otrygghet där han först 

presenterar en absolut sanning, men senare framställer det som en möjlighet istället för rena fakta: 

“det är att det skjuts på våra gator som aldrig förr, det är att en helt vanlig medborgare kan 

sprängas till döds av en handgranat som man hittar på gata”. Han tonar ytterligare ned modaliteten 

på ännu känsligare ämnen, såsom bärandet av slöja, där han poängterar att det “i praktiken råder 

slöjtvång på många förskolor runt om i landet”. Genom att markera att det inte riktigt är fakta, 

men ändå enligt honom sant, så kan han undkomma att beskyllas för lögn. 
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7.3 Analys av Åkessons sommartal i Sölvesborg 2018  

I Sölvesborg pekar Åkesson främst ut andra politikers brister och misslyckanden. Han talar om 

hur Sverigedemokraterna kan förbättra välfärdspolitiken och hur man måste underlätta situationen 

för de svenska bönderna efter torkan 2018. Även integrationspolitik diskuteras i delar av talet.  

 

Åkessons lexikala val i sommartalet är förhållandevis formella, som i “symptomatiskt” eller 

“impotenta borgerligheten”. Dessa används i sammanhang då han talar om vad andra partier har 

gjort eller står för. Som en kontrast används dessutom vissa informella ordval, exempelvis 

“fusklapp”, “coolt” och “googlade”. Kombinationen av dessa bildar ett övervägande informellt 

språk, särskilt i vissa sammanhang där innehållet är vardagligt, exempelvis vädret. Åkesson 

använder sig av en stor mängd värdeladdade ord, där majoritet har en negativ innebörd. 

“Vidriga”, “förstört” och “skam” är exempel på sådana. Dessa används i uttalanden om 

situationen i Sverige eller vad andra politiker eller partier har gjort.  

 

Överlexikalisering framkommer inte övertydligt i talet, men används i uttryck som beskriver 

folket med “svenska medborgare” där fokuset automatiskt läggs på den nationella identiteten. 

Åkesson använder många metaforer i sitt sommartal. Han talar om “elefanten i rummet” och 

likställer regeringens agerande med “när skeppet redan gått på isberget och är på väg ner mot 

havets botten”. Detta i kombination med det stora antalet värdeladdade orden gör hela talet 

starkt känslodrivet. Utelämning förekommer inte tydligt i talet. 

 

7.3.1 Aktörer och transivitet  

De aktörer som syns i talet är främst Sverigedemokraterna, Sveriges medborgare, deras 

sympatisörer och politiska motståndare, där Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt får stort fokus. 

Åkesson syns även själv tydligt som en egen aktör. Även invandrare och myndigheter 

förekommer som aktörer i talet, om än i en begränsad del av talet. Ett flertal synonymer på 

Sveriges medborgare förekommer, där Åkesson kategoriserar dem som “svenska bönder” eller 

“brandmännen”. Åkesson nämner även aktörer utanför Sverige, som “utlandet” och “Nordiska 

rådet”.  
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Sverigedemokraterna framställs som de som hela tiden talat sanning och som velat stoppa 

Sveriges negativa utveckling. De “utgör en garant för att den katastrofala politik som bedrivits 

[…] aldrig mer kommer att upprepas i vårt land”. Det är ofta i samband med andra partiers 

misslyckande, som Åkesson uttrycker sig på detta sätt. Han beskyller politiska motståndarna för 

att inte agera förrän krisen är ett faktum och att de ständigt ägnar sig åt att smutskasta 

sanningssägarna, Sverigedemokraterna. Andra partiers misslyckanden är ett återkommande tema 

genom talet och också de delar där transiviteten är som tydligast. Exempelvis säger Åkesson: 

 

Och sen kom Stefan Löfven och det som inte kunde bli sämre blev ännu sämre. Stefan Löfven 

behövde bara ett enda år på sig innan systemkollapsen stod för dörren. Det måste vara något slags 

rekord ändå. 

 

Åkesson säger att Vänsterpartiets ungdomsförbund och andra vänsterorganisationer hindrar 

honom från att nå ut till folket genom hot, störningar och sabotage. Han gör det även tydligt att 

ungdomsförbundet kommer att fortsätta störa dem. Åkesson tar även upp Centerpartiet och 

Miljöpartiet, där dessa hålls som ansvariga för att asyl- och anhöriginvandrare stannar. “[…] 

många stannar ju ändå oavsett vilket besked de får och sen fixar Miljöpartiet och Centerpartiet en 

amnesti och så får de stanna i alla fall”. Detta uttalande markerar också att invandrare inte visar 

respekt för myndigheters beslut och Sveriges lagar.  

 

Gällande myndigheter får också Migrationsverket agera som aktör ansvarig för en händelse. 

Åkesson säger: 

 

För några veckor sen, jag tror inte många här missade det, för några veckor sen så kom 

Migrationsverkets nya prognos över hur invandringen till Sverige kommer att utvecklas de 

närmsta åren. Det släpptes en söndag mitt i semestern. Är det någon som kan ana varför? 

 

Han säger inte tydligt att Migrationsverket skulle valt tidpunkten för att undanhålla resultatet 

för folket, men tidigare i talet har Åkesson talat om mörkläggning av fakta och därför kan 

detta kopplas ihop. Dessutom pekar den retoriska frågan på att det finns en anledning att 

ifrågasätta Migrationsverkets agerande utan att han behöver säga det bokstavligen. 
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7.3.2 Strukturell motsättning  

Åkesson ställer i sitt tal massinvandringen mot svenskarna, både fattiga äldre och 

funktionshindrade barn. Notera att han väljer ordet massinvandring och inte asylinvandring. 

Dessutom sätter han hela svenska befolkningens behov mot invandring “från världens alla hörn”, 

vilket i sig visar på en strukturell motsättning mellan invandrare. Det framkommer inte om 

problemet att de kommer till Sverige eller att de kommer från hela världen, eller om problemet är 

att vissa invandrare är en mindre börda än andra, beroende på varifrån de kommer.  

 

Det finns ett enda parti som prioriterar svenska medborgares intressen och välfärd framför 

massinvandring. Det finns ett enda parti som prioriterar funktionsnedsatta barn framför 

massinvandring. Det finns ett enda parti som prioriterar de fattigaste äldre i vårt land framför 

massinvandring. Det finns ett enda parti som prioriterar bostäder till svenska medborgare framför 

massinvandring. Det finns ett enda parti som prioriterar, menar allvar med att grovt kriminella 

utlänningar alltid ska utvisas. Det finns, sverigevänner, det finns ett enda parti som tycker det är 

viktigare att icke-skyddsbehövande människor som har kommit till vårt land återvandrar än att vi 

ska ha fortsatt invandring. Det finns ett enda parti i det här landet som ser Sveriges och svenska 

medborgares behov framför massinvandring från världens alla hörn och det partiet, sverigevänner, 

det är Sverigedemokraterna. 

 

Ytterligare ett exempel på strukturell motsättning mellan svenska befolkningen och 

invandrare framkommer när Åkesson talar om den amnesti flera asyl-och anhöriginvandrare 

beviljats. Han ifrågasätter deras plats i samhället, deras förmåga att försörja sig själva. 

Åkesson menar att deras försörjning blir en belastning på svenskarna genom att uttrycka “vem 

ska försörja dem?”. 

 

7.3.3 Modalitet  

Den nivå av sanning, modalitet, som är synlig i talet varierar beroende på vad Åkesson talar om. 

När han talar om sitt eget parti, deras framgångar eller den politiska situationen i allmänhet, 

presenterar han en hög nivå av modalitet, en absolut sanning. Detta syns i exempelvis när han 

säger “sverigevänner vi leder, vi håller på att vinna, man ser hur desperationen bland de gamla 

partierna är total”. Här poängterar han även vad andra partier känner, vilket han omöjligen kan 

veta. När Åkesson talar om andra partiledare använder han en annan strategi med nedtonad 

modalitet. Detta syns exempelvis när han talar om Jonas Sjöstedt. Det han säger är främst 
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komplimanger, men han sår tvivel genom att säga “jag tror” istället för “jag vet”. Detta möjliggör 

att åhörarna kan tvivla på om Sjöstedt verkligen är det positiva Åkesson säger.  

 

Jag tror faktiskt att du, Jonas Sjöstedt, är demokrat. Jag tror det. Jag tror att du faktiskt menar väl. 

Jag tror att du trots att du nästan alltid har fel om precis allting, så tror jag att du menar väl.  

 

Åkesson talar om Sverigedemokraterna som det enda existerande parti som prioriterar eller bryr 

sig om funktionsnedsatta barn, fattiga, äldre och bostäder. Detta exempel presenteras i 7.3.2, då 

det främst är en strukturell motsättning men också en sanning Åkesson presenterar.  

 

När Åkesson talar om asyl-och anhörig-invandring är han väldig tydlig med hur situationen 

ser ut och presenterar följande som fakta “hur ska alla dessa människor kunna integreras i vårt 

land när inte ens, inte ens en bråkdel, av alla de människor som kommit till vårt land redan till 

närmelsevis integrerade”. Det är intressant hur han i slutet av citatet tonar ned modaliteten 

genom att lägga till ordet “närmelsevis” när han tidigare säger “inte ens en bråkdel”. Det går 

från en väldigt konkret beskrivning till en möjlig beskrivning. 

 

7.4 Jämförelse av analysresultatet  

En analys på Faircloughs diskursiva nivå undersöker hur texter och diskurser samspelar. Den 

undersöker hur diskurser påverkar varandra och hur de produceras och konsumeras i förhållande 

till varandra (Fairclough, 2010). Eftersom analysmaterialet består av tre tal, med liknande 

innehåll, av samma politiker inom ett år, kan materialet ses som intertextuellt länkade. Därmed 

kan också de förhållanden som ligger bakom talen undersökas (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000), vilket diskuteras nedan.  

 

Analysmaterialet visade att Åkesson använder sig av ett varierat språk i sina tre tal, exempelvis 

genom att kombinera formella och informella ordval. De formella ordvalen framträder när 

Åkesson tar avstånd från eller kritiserar ideologier eller andra politiker. Att variera ett formellt 

och informellt språk kan vara fördelaktigt för exempelvis politiker, då ett formellt språk förmedlar 

auktoritet och trovärdighet medan ett informellt språk förmedlar att talaren och åhöraren är 

jämlika (Machin & Mayer, 2012). Detta är förmodligen ett medvetet val från Åkessons sida för att 

vinna åhörarnas förtroende. Värdeladdade ord förekommer i hela analysmaterialet, främst i 
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sammanhang där Åkesson talar om brottslighet och andra politikers agerande. Det är övervägande 

negativt laddade ord som används. I vårtalet använder Åkesson också negativt laddade ord när 

han talar om invandring. Användandet av värdeladdade ord kan understryka kontrasterna i 

beskrivandet av motståndare (Machin & Mayer, 2012). Det kan vara därför Åkesson väljer att 

framförallt använda negativa ord när han talar om politiker eller invandring, för att automatiskt 

koppla sitt eget parti till positivt laddade ord. Dessutom går det att notera hur Åkesson skiftar i 

ordvalen om invandring i empirin. I Almedalen-talet och i vårtalet används asylinvandring och 

anhöriginvandring, men i sommartalet väljer Åkesson att använda ordet massinvandring istället.   

 

Överlexikalisering, en överdriven beskrivning av något, kan vara ett tecken på underliggande 

ideologier (Hansen & Machin, 2013). Detta förekommer genom hela analysmaterialet, men främst 

i vår- och Almedalen-talet. Åkesson lägger stort fokus på individens nationalitet när han talar. 

Landets medborgare och Stockholms hemlösa får exempelvis sin nationalitet belyst, genom att 

Åkesson säger “svenska medborgare” och “äldre, hemlösa svenskar”. Detta språkval bidrar till 

uppbyggandet av en gemenskap för de som lyssnar, de som identifierar sig som svenskar och som 

får ingå i gruppen. Men det utestänger samtidigt de som inte tillåts vara del av gruppen. Alla 

hemlösa i Stockholm är exempelvis inte svenskar och de visas genom Åkessons 

överlexikalisering inte samma sympati som om de vore svenskar.  

 

De aktörer som kan urskiljas genom hela analysmaterialet är främst Sverigedemokraterna, 

politiska motståndare och invandrare. Vilka politiska motståndare som Åkesson talar om skiljer 

mellan talen, exempelvis får Vänsterpartiet stort utrymme i sommartalet, medan de knappt nämns 

alls i övriga materialet. Samtliga aktörer kopplas till handlingar, vilket bidrar till att avskriva eller 

tillskriva aktörens ansvar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Sverigedemokraterna presenteras 

som det ansvarstagande alternativet i svensk politik och som det enda parti som vill Sverige väl. 

Aktören invandrare framträder tydligt i vårtalet och i Almedalen-talet, där grövre uttryck som 

“utlänning” och “riktiga flyktingar” används, men får en nedtonad roll i sommartalet. Invandrare 

kan även identifieras som aktör när Åkesson talar om invandring. Detta bidrar till att genom hela 

analysmaterialet hålls invandrare ansvariga för ökad brottslighet, otrygghet och för att profitera på 

svensk välfärd. I vårtalet och i Almedalen framställer Åkesson invandrare som religiösa 

fundamentalister, när han uttrycker att invandrare vill leva efter sharia-lagar och instifta tvångs- 

och barnäktenskap. Han säger att invandrare är emot demokrati, jämställdhet och att de tvingar 

flickor att bära slöja redan i förskoleåldern. Han menar att de därför inte kan fortsätta leva i 
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Sverige på samma sätt som han påstår att de levt i sina hemländer. Åkesson understryker och 

tillskriver etniciteten hos invandrare som något negativt. Dessutom framställs invandrare och 

muslimer som samma sak.  

 

De strukturella motsättningar som går att urskilja i analysmaterialet presenterar två återkommande 

konflikter. Invandring mot svenska folket och Sverigedemokraterna mot politiska motståndare. 

De båda konflikterna är tätt sammanlänkade. Partiets politiska motståndare är ansvariga för den 

“ansvarslösa” invandringen, som i sin tur är ett “hot” mot svenska folket och deras välfärd. I 

vårtalet hålls exempelvis politiska motståndare som ansvariga för att “en person som Rakhmat 

Akilov” fick komma in i Sverige och begå terrorattentatet på Drottninggatan. Genom att Åkesson 

säger “en person som” poängterar att det kan finnas fler terrorister bland invandrarna och att 

motståndarnas invandringspolitik i grund och botten är skyldig till detta. Detta tillskriver också 

invandrare rollen som potentiella terrorister. Den andra konflikten som presenteras är invandring 

mot svenska folket. Exempelvis ställs invandring, och därmed invandrare, mot funktionsnedsatta 

barn, mot bostäder till svenska medborgare, mot svårt sjuka och mot fattigpensionärer. Kritiken 

ställs utifrån ett ekonomiskt perspektiv, där Åkesson poängterar att pengarna skulle gått till 

svensk välfärd och till svenska medborgare, men istället gått till en okontrollerad invandring. På 

så sätt målar Åkesson upp en hierarki där det blir tydligt vem som har rätt till skattemedlen.  

 

Hur Åkesson själv instämmer i det han talar om (nivån av modalitet) varierar genom samtligt 

analysmaterial. Det går att urskilja hur han väljer att visa låg affinitet till påståenden om 

känsligare ämnen, exempelvis slöjbärande, och i sin framställning av politiska motståndare. 

Generellt sett kan man se hur situationsbeskrivningar presenteras med en hög nivå av 

modalitet och framställs som absoluta sanningar. Åkesson talar om afghanska män som inte 

har några skäl att stanna och invandrare som orsak till framväxten av parallella 

samhällsstrukturer. I dessa situationsbeskrivningar återkommer ofta Åkesson till etnicitet och 

kultur, där specifika grupper och kulturer pekas ut som ansvariga och skyldiga till den 

problematik han presenterar. I vårtalet används den mest framträdande nivån av modalitet när 

Åkesson talar om invandring. Han menar att man “vet att det finns en tydlig koppling mellan 

den ansvarslösa invandringspolitiken och den grova brottsligheten”. 
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8. Slutdiskussion  

För att kunna besvara studiens frågeställning kommer analysresultatet nu att sättas in i 

kontexterna rumslig dimension, målgrupp och historia. Dessa kontexter hör till det som 

Fairclough benämner som den sociala nivån. Tidigare avsnitt har behandlat analysmaterialet 

från Faircloughs textnivå och diskursiva nivå. Genom att sätta in talen i Faircloughs modell 

kan relationen mellan den diskursiva och den sociala praktiken undersökas och därmed kan 

maktstrukturer urskiljas (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

8.1 Rumslig dimension 

Den rumsliga kontexten syftar på var talen ges. På Långholmen i Stockholm tillämpar Åkesson en 

tydlig etno-nationalistisk diskurs, där de strukturella motsättningarna bidrar till porträtteringen av 

invandrare som underkastade svenskarna. De porträtteras som ett hot mot tryggheten och mot 

välfärden. Åkesson tillämpar framförallt en etno-nationalistisk diskurs riktad mot muslimer i 

Sverige. Denna etno-nationalistiska diskurs har identifierats tidigare, exempelvis i Norocels studie 

(2017) som visade på en islamofobisk utveckling i Åkessons tal. Den övergripande nationalistiska 

diskursen är inte lika framträdande när Åkesson talar på Långholmen som när han talar i 

Almedalen.  

 

Talet som Åkesson framför i Almedalen präglas av en övertygande eller rättfärdigande retorik 

kring nationalism som ideologi. Den etno-nationalistiska diskursen är däremot inte lika 

framträdande, då nationalism som ideologi får större utrymme än motsättningar mellan aktörer. 

Chirot (2011) menar att när exkluderande nationalistiska diskurser används, förstärker talaren 

gruppers nationella identitet. Åkesson tillämpar dock fortfarande en etno-nationalistisk diskurs i 

vissa uttalanden i Almedalentalet, men eftersom den strukturella motsättningen är nedtonad blir 

diskursen mer nationalistisk än etno-nationalistisk.  

 

När Åkesson talar i Sölvesborg blir varken den nationalistiska, eller specifikt den etno-

nationalistiska, diskursen framträdande. Han använder ett mer laddat språk, exempelvis 

förekomsten av negativt värdeladdade ord, men utpekar inte etniska grupper på ett lika tydligt 

sätt som han gör i det övriga analysmaterialet. Vi noterade dock en förändring gällande 

språkvalet kring invandring, då han i det övriga materialet säger “asyl”- och 
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“anhöriginvandring”, men i Sölvesborg väljer att använda det mer laddade uttrycket 

“massinvandring”. Massinvandring konstruerar invandring som ett hot, en slags invasion, och 

kopplas till all typ av invandring. Detta skulle kunna ses som ett exempel på en rädslofylld 

diskurs, likt den Wodak (2013) identifierat i övriga Europa, där alla invandrare blir ett hot mot 

den nationella gemenskapen. 

 

8.2 Målgrupp 

Kontexten målgrupp syftar på vem talen riktas till. Vårtalet på Långholmen är tillgängligt för 

allmänheten, därför är både partisympatisörer, förbipasserande och turister Åkessons publik och 

därmed målgrupp. Diskursen Åkesson tillämpar för åhörarna på Långholmen är tydligt etno-

nationalistisk, vilket är oväntat, då talet inte ges i ett slutet partibundet evenemang där alla redan 

är sympatisörer. Vi bedömer hans språkval som vågat, då han i förväg inte kan veta exakt vilken 

publik han får, eller hur de ställer sig till den diskursen han använder. Hans tydliga tillämpning av 

etno-nationalistisk diskurs kan grundas i den retoriska aspekten, där attityder och värderingar är 

det som fångar uppmärksamhet hos åhörarna (Heradstveit & Bjørgo, 1996). 

 

Åhörarna i Almedalen består av politiskt aktiva och sympatisörer på plats men också av hela 

befolkningen, då eventet rapporteras av rikstäckande media. Vi anser att den nationalistiska 

diskurs Åkesson tillämpar är oväntat tydlig, en nedtonad tillämpning kanske hade varit mer 

framgångsrik, med tanke på att åhörarna inte nödvändigtvis är övertygade partisympatisörer. 

Även viss etno-nationalistisk diskursanvändning kan urskiljas. Å andra sidan kan detta bero på att 

Åkesson vill rättfärdiga eller bemöta den kritik mot nationalism, som andra politiker tidigare har 

yttrat i politiska sammanhang. Genom att argumentera för den nationella gemenskapen 

Sverigedemokraternas ideologi förespråkar kan Åkesson vinna sympati från åhörarna och tona 

ned kritiken, vilket också Mattson (2015) har uppmärksammat. 

 

Åkessons publik i Sölvesborg är till största del redan vunna sympatisörer, då talet hålls under 

Sverigedemokraternas årliga sommarfestival. Den nationalistiska och etno-nationalistiska 

diskursen framkommer inte tydligt i talet, med tanke på att den hade kunnat yttras på ett mer 

direkt eller bokstavligt sätt, till denna målgrupp. Publiken i Sölvesborg är mindre trolig att 

kritisera Åkessons språkbruk än vad exempelvis publiken på Långholmen eller i Almedalen är. 

Samtidigt har vi uppmärksammat att ett grövre språkbruk används inför Sölvesborgspubliken. Det 
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är alltså tydligt att Åkesson varierar sin diskurs beroende på publik, såsom Wodak 

uppmärksammat att de flesta europeiska högerpopulistiska ledare gör (2013).  

 

Samtidigt ska det nämnas att de flesta av Åkessons tal blir uppmärksammade i media på 

riksnivå, eller finns tillgängliga på olika sociala medier i efterhand. Detta gör att han kanske 

inte kan anpassa språket helt efter vilken publik som är där på plats, eftersom han också måste 

ta hänsyn till en odefinierbar publik. Dessutom kan han genom mediebevakningen ständigt 

riskera att bli kritiserad för uttalanden, vilket gör att en användning av etno-nationalistiska 

diskurs inte får bli alltför framträdande. 

 

8.3 Historia 

Kontexten historia syftar på vilken koppling platserna har till Sverigedemokraterna. På 

Långholmen i Stockholm fick partiet bara 9,8 procent i riksdagsvalet (Valmyndigheten, 2018), 

vilket tyder på ett generellt sett lågt väljarstöd. Stockholm har drygt en miljon invånare, där 

många har olika social och kulturell bakgrund. Samtidigt tillämpar Åkesson en tydlig etno-

nationalistisk diskurs i sitt vårtal, vilket gör hans diskurstillämpning intressant för studien. 

Stockholm har ingen stark koppling till Sverigedemokraterna eftersom det var i södra Sverige som 

partiet fick sin framväxt (Lodenius, 2009). I och med det låga valresultatet går det att anta att 

Stockholm inte är starkt förknippat med partiet. Anledningen till Åkessons tydliga 

diskurstillämpning skulle kunna vara att locka potentiella väljare och därmed stärka partiets stöd i 

huvudstaden. Det går dessutom att spekulera i om Åkesson vill börja med en tydlig diskurs i 

början av valkampanjen. Detta för att åhörarna redan från början ska veta var partiet står för, en 

etno-nationalistisk välfärdsstat.  

 

Almedalen är ett återkommande politiskt evenemang där samtliga riksdagspartier deltar på lika 

förutsättningar. Evenemanget är hårt bevakat av rikstäckande media och följs av tusentals väljare 

(Wendt, 2012). Partiledarna och deras uttalanden granskas, vilket gör att det blir en fin balansgång 

mellan att vara tydlig i sin politik, kritisera andras politik och samtidigt nå ut till åhörarna. I 

Åkessons tal från Almedalen väljer han att argumentera för nationalismens positiva följder och 

utesluter till stor del den etno-nationalistiska diskursen. Detta skulle kunna bero på att den hårda 

mediebevakningen ständigt granskar politikerna som medverkar, och att eventuella felsteg eller 

övertramp kan få katastrofala konsekvenser för partiet. En annan anledning skulle kunna vara att 
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Almedalsveckan mer och mer handlar om publicitet än om politisk diskussion. Därför skulle 

Åkessons fokus på positivt laddad nationalistisk diskurs vara mer effektiv än en tillämpning av 

etno-nationalistisk diskurs. Användandet av etno-nationalistisk diskurs skulle kunna bli mer 

kritiserat, eftersom den automatiskt delar upp individer i olikt värderade grupper.  

 

Åkesson är uppvuxen och bor i Sölvesborg (Sverigedemokraterna, 2018b). 

Sverigedemokraterna har ett starkt partistöd där och fick 31,2 procent i riksdagsvalet 2018 

(Valmyndigheten, 2018). I sommartalet uteblir nästintill tillämpningen av etno-nationalistisk 

diskurs, men förekommer i ett fåtal delar i talet. Detta bestrider vår hypotes, då vi trodde att 

den etno-nationalistiska diskursen skulle framträda tydligast i Sölvesborg. Orsaken till detta 

går att diskutera. Det kan vara så att Åkesson inte behöver förmedla den etno-nationalistiska 

ideologin lika tydligt här, eftersom partiets koppling till platsen är så självklar och att 

åsikterna därmed redan är etablerade i publiken. Därför kan Åkesson istället fokusera på att 

kritisera andra politiker och därmed stärka en sverigedemokratisk gemenskap. 

 

8.4 Avslutande diskussion 

Studiens analysresultat visade att Åkesson förändrar sin tillämpning av etno-nationalistisk diskurs 

beroende på kontexterna. Däremot motsvarade denna variation inte vår hypotes, som var att 

Åkesson tillämpar en tydligare etno-nationalistisk diskurs i Sölvesborg än vad han gör i 

Almedalen och på Långholmen. Den etno-nationalistiska diskursen var inte mest framträdande i 

ett slutet sverigedemokratiskt sammanhang, vilket vi trodde att den skulle vara.  

 

  INCLUSION   SEPARATION/  

DISTINCTION  

EXCLUSION  

TOLERANT  Gentle assimilation  Multiculturalism  Voluntary separation/emigration  

INTOLERANT  Forced assimilation  Segregation  Ethnic cleansing/genocide  

 
(Chirot, 2011, s.19) 

 

För att få in ett större perspektiv på vad Åkessons diskurstillämpning innebär kan analysresultatet 

sättas in i Chirots modell. Den klargör strategier i behandlingen av en minoritet i en stat. Det kan 

handla om frivillig emigration av minoriteter, tvångsintegrering eller total exkludering från 
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samhället. Det kan även handla om tvångsförflyttning av minoriteten och i sin mest extrema form, 

folkmord (Chirot, 2011). Trots att den etno-nationalistiska diskursen varierade i synlighet genom 

analysresultatet uttrycker den fortfarande samma ideologi. När Åkesson talar om inkludering av 

grupper talar han om total anpassning från minoritetens sida, vilket är det som Chirot menar är 

intolerant inkludering. De måste anamma det han menar är svensk kultur om de ska inkluderas. 

När han talar om återinvandring kan detta sättas in i Chirots “exkludering”. Om invandrare inte 

vill vara en del av den svenska gemenskapen måste de flytta, helst tillbaka till sina hemländer. 

Strategier baserade på separation förekommer inte i Åkessons tal, då han är emot både mångkultur 

och segregering. Därmed kan man tolka att Åkesson bara förespråkar strategierna inkludering och 

exkludering, ingenting däremellan. Vi kan också tolka att han förespråkar den mer toleranta 

graden av exkludering, vilket är frivillig emigration.  

 

Att Åkesson anpassar sitt språk efter kontext är i sig inte problematiskt. Det är snarare en 

fördelaktig strategi för att nå ut till så många olika väljare som möjligt och en skicklig talare eller 

partiledare är medveten om detta. Det problematiska ligger i att förändra gestaltningen av sin 

underliggande ideologi och därmed helt eller delvis dölja den faktiska innebörden av det man 

säger. När Åkesson tonar ned den etno-nationalistiska diskursen i Almedalen riskerar detta att 

bara en övergripande version av ideologin framträder, och underliggande problematik förknippat 

med ideologin (som exkludering av andra etniciteter) uteblir.  

 

CDA visar vad som är norm i samhället genom att bryta ned diskurser (Boréus, 2011). Denna 

studie kan därmed avslöja önskade eller verkliga maktförhållanden i Sverigedemokraternas 

ideologi, exempelvis indelning av olika värderade grupper utefter etnicitet. Eftersom diskurser 

reproducerar varandra, riskerar Åkessons tillämpning av etno-nationalistisk diskurs att på sikt 

normalisera användandet och exkludering i samhället. På så sätt bidrar denna studie till en 

kritisk språkmedvetenhet gentemot politikers diskurstillämpning, då den har visat på en 

förändring av diskurs beroende på kontext. Detta är något Østerud (1997) menar är väsentligt 

när det gäller för att förhindra normaliserandet av etnisk exkludering i samhället. Denna 

studie bidrar till en kritisk språkmedvetenhet, som i sin tur kan leda till social förändring 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000), exempelvis ökad jämlikhet mellan olika etniciteter och 

kulturer. 

 



48 

 

8.5 Vidare studier 

Studier kring etno-nationalistisk diskurs i högerpopulistiska partier har gjorts tidigare och skapat 

en kartläggning av situationen och en ökad medvetenhet för problematiken diskurstillämpning kan 

medföra. Vi anser att det är ett viktigt forskningsområde som måste fortsätta undersökas, då ett 

exkluderande språkbruk kan splittra grupper i samhället. Vi menar att vår studie blir ännu en 

bidragande del i undersökningen av ett komplext ämne och att det finns utrymme för fortsatta 

studier på samma fenomen.  

 

Något inte lika uppmärksammat i det här forskningsområdet är tillämpningen av en etno-

nationalistisk diskurs i icke-nationalistiska partier. Maktstrukturer kan omedvetet 

reproduceras genom diskurser, trots att producenten saknar ideologisk övertygelse (Berglez, 

2019). Vi anser att det skulle vara intressant att studera huruvida andra ledare för svenska 

riksdagspartier reproducerar en etno-nationalistisk diskurs omedvetet i sina tal under 

valrörelser, och om de också anpassar sin tillämpning efter social kontext. 
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Bilaga 1  

Analysschema över Åkessons vårtal på Långholmen i Stockholm: 

Lexikala val (formella) Lexikala val (informella) Metaforer  

Förvaltarskap Smaka på den va Blåslampa i baken 

Diskrepans Halleluja-mötet Skakade det av sig 

Vänsterliberala 

etablissemanget 

Pudla Löpa närmast gatlopp 

Falanger Vettig Kappvändarna  

Fundamentalt Skräll Skjut inte budbäraren  

Vitalt samhällsklimat Såhär ni vet  

Inferno Okej Utelämning 

Bristande kvalitet  Verklighetsfrånvända Om man flyttar hit, då måste man ta till sig 

och respektera sådana här grundläggande 

värderingar och normer för hur våra lagar 

och vårt samhälle har växt fram. 

Samhällssplittrande idéer Centrivialkraften  

 

Värdeladdade ord  Överlexikalisering 

Brutala Fantastiskt Hemlösa svenskar  

Själlösa Enormt Vanliga äldre svenskar  

Vacker Trygghet Svenska folket 

Strid Fiende Laglydiga skötsamma medborgare 

Vittra sönder Hotas  

Älskar Vedervärdigt  

Trovärdiga Inferno av våld   

Vinna   

Ödesval   

Mörda   

Ansvarslösa   

Värsta   

 

Aktörer   

Sverigevänner Stefan Löfven  Svenska medborgare 

Sverigedemokraterna Hans migrationsminister Individen 

Vi  Gustav Fridolin Hemlösa svenskar 

Vårt  Annie Lööf Vanliga äldre svenskar 

Vuxna människor Rakhmat Akilov Äldre 

Ni  De som inte fattat Brottsoffer 

Stockholmarna Invandrare Laglydiga skötsamma 

medborgare 

Röda och blåa regeringar Grovt kriminella utlänningar  

Vänsterliberala etablissemanget  Riktiga flyktingar  

De andra partierna   Afganska män  

De gamla partierna  Flyktingar   

Dem  Invandrargrupper  

Ulf Kristersson  Utländska medborgare  

Moderatledaren  Grovt kriminella  

Socialdemokraterna Den som kommer hit  

 

Transivitet 

Sverigedemokraterna påverkar alldeles, oavsett vad det vänsterliberala etablissemanget säger. 

Sverigedemokraterna påverkar och i vår valplattform där stakar vi ut en nödvändig riktning för ett 
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tryggare Sverige. Konkreta verkningsfulla åtgärder som kan stätta stopp för den eskalerade 

brottsligheten och det Sverigevänner, det är ett löfte.  

Så är det vi Sverigedemokrater, det är vi som har satt agendan. Det är fortfarande vi som sätter agendan 

och oss som de andra partierna ständigt känner sig tvingade att förhålla sig till när de ska ta ställning i 

viktiga ödesfrågor när de ska ta fram viktiga strategier.  

Det som på riktigt skadar vårt land. Dem som på riktigt är sverigefientliga. Det är dem makthavare som 

låtit den här utvecklingen fortgå i decennier utan att sätta sopp. Både röda och blåa regeringar som högst 

medvetet har bedrivit en politik som splittrat och segregerat vårt land.  

Vi kan både hjälpa fler flyktningar, fler flyktingar än vad Gustav Fridolin, Stefan Löfven, Ulf 

Kristersson och Annie Lööf och allt vad dem heter kan göra tillsammans.  

Vi brukar ofta bli beskyllda för att vi vill stänga gränserna och isolera Sverige från omvärlden och allt 

vad det nu kan vara. Och det är ju inte sant, det vet vi ju såklart.  

I synnerlighet vissa invandrargrupper är överrepresenterade, kraftigt överrepresenterade i vissa 

brottskategorier. Vi vet att det är så.  

En av de underliggande orsakerna till det här trygghetsraset, det har bäring på den närmast handfallna 

attityd som varit vägledande i synen på kriminalitet, brott och straff. I Sverige har det varit möjligt att 

som utlänning begå allvarlig brottslighet och samtidigt ha kvar priviligierat att stanna i landet.  

I Sverige ska inga domstolar döma utifrån sharia-lagar. Det är ganska enkelt. I Sverige ska vi inte tillåta 

månggifte. I Sverige ska vi aldrig acceptera eller legitimera barnäktenskap. I Sverige ska vi aldrig nånsin 

godta att unga flickor tvingas gifta sig mot sin vilja. Här i Sverige, här strävar vi efter jämställdhet 

mellan könen. Här behandlar vi djur på ett schysst och vänligt sätt. Här har vi demokrati. Här söker vi 

samförstånd istället för konflikt. Vi hyser respekt för vår natur.   

För oss handlar det inte om var man är född, eller var ens föräldrar är födda. Det handlar inte om hur stor 

plånbok man har, det handlar inte om vilket kön man har eller vilken sexuell läggning man har. 

Vi har sverigevänner och det vet vi alla här, vi har genom åren tvingats löpa närmast gatlopp då vi envist 

har framfört det som alla gentligen vet men inte vågar tala om och vi tänker fortsätta med det. Vi tänker 

fortsätta markera för lösningar i frågor om etablissemanget inte vill prata om. Vi gör det med den 

insikten att tystnadsklimat monteras ner, bit för bit varje gång som någon vågar få före och vi går före. 

Sverigedemokraterna går före.  

Och jag tycker att man ska ha klart för sig att många av de som får se sina bilar brinna eller som får se 

sina barns skolor vandaliseras, det är just människor med bakgrund någon annanstans i världen som 

själva lever i oehört otrygga, socialt utsatta områden. De lever med den religösa extremismen, med den 

organiserade brottlsigheten. De lever med hederskultur i sin vardag.  

 

Strukturell motsättning  

Och vi gör det för att vi vill vårt land väl. Vi gör det för att vi är sverigevänner. Vi gör det för att vi 

älskar Sverige.  

Det val som väljarna har att göra den nionde september, det står mellan dem som har ställt till problemen 

och dem som har vilja och förmåga att göra någonting åt problemen.  

Där har vi en enorm uppgift i att fortsätta driva på och flytta debatten i rätt riktning.  

I de områden där riktiga flyktingar finns.  

Vi är Sveriges mest flyktingvänliga parti och vi är samtidigt Sveriges mest välfärdsvänliga parti.  

Och det ska i första hand naturligtvis vara sådan invandring som tillför vårt samhälle någonting.  

Och jag tycker man ska ha klart för sig att många av de som får se sina bilar brinna eller som får se sina  

barns skolor vandaliserade, det är just människor med bakgrund någon annanstans i världen som själva  

lever i oerhört otrygga, socialt utsatta områden. De lever med den religiösa extremismen, med den 

organiserade brottsligheten. De lever med hederskulturen i sin vardag. 

Det handlar i grunden om att vilja bidra eller att inte vilja bidra. Det handlar om att vara konstruktiv eller 

vara destruktiv. Eller som vi brukar säga, det handlar om de som bygger bilaran och de som bränner 

bilarna.  

Vi menar att det inte är värdigt en rättsstat att utgå från brottslingarna rättigheter på bekostnad av 

brottsoffer och de laglydiga, skötsamma medborgarna.  

Det står mellan de som har blundat, ljugit och skönmålat i decennier och de som har gjort motstånd de 

som har velat lyfta fram den obekväma sanningen. Det står mellan de som ständigt skrek rasist, fascist, 
främlingsfientlighet och de som fick känna sig träffade av det där, skakade det av sig och fortsatte slåss 

för det de trodde på. Det står mellan de som lät gruppen illegala invandrare växa, man gav dem till och 
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med tillgång till välfärdssystemen, och de som hela tiden velat stå fast vid att ett nej är ett nej. Som har 

velat se till att den som inte har rätt att vistas i vårt land snarast ska åka hem. Det är ett val mellan de 

som lät en person som Rahkmat Akilov röra sig fritt i vårt land, som gav honom möjlighet 

att mörda människor i hjärtat av vår huvudstad, och de som krävt hårdare kontroller och utvisning av 

illegala invandrare. Det står mellan de som tror att integrationsproblemen uppstod hösten 2015 och de 

som vet att integrationsproblemen är någonting som växt över decennier och som förstår varför som 

förstår att det beror på den ansvarslösa invandringspolitiken. […] Det står mellan de som överhuvudtaget 

förnekat att det fanns ett tiggeriproblem och de som tidigt såg att de handlade om organiserad 

människohandel och ville förbjuda det. […] Sverigevänner om man ska uttrycka det enkelt. Det står 

mellan de som fortfarande inte har fattat någonting och de som hela tiden har fattat.  

 

Modalitet 

Hela vårt land är ett land i förändring och det är en förändring i negativ riktning. Det är en förändring 

som går snabbt. Segregation och splittring, utanförskap, våld, otrygghet. Sånt som vi hittills betraktat 

som storstadsfenomen är numera vardag i princip hela landet. Till och med på mindre orter i landet så 

finns de här parallella samhällsstrukturerna som vi tidigare förknippat med de större städerna.  

Det visar så tydligt att en röst på Sverigedemokraterna kan aldrig vara en bortkastad röst. 

Det här gör alltså Socialdemokraterna bara någon efter att man då beviljat amnesti för 9000 afganska 

män som inte har flyktingskäl eller inga skäl för att stanna i Sverige.  

Det här är ett mönster, ett mönster som upprepas gång på gång på gång och inte minst under valåren. 

Man säger en sak, man lovar vitt och brett men att sen när makten står på spel, då är man beredd att säga 

precis vad som helst. Man är beredd att göra precis vad som helst för att behålla makten. Så agerar både 

de gamla maktpartierna i Sverige, Socialdemokraterna och Moderaterna.  

Det är just nu inte mer asylinvandring Sverige behöver och det är definitivt inte mer asylinvandring till 

Sverige världens 65 miljoner flyktingar behöver.  

Vi vet också att det finns en tydlig koppling mellan den ansvarslösa invandringspolitiken och den grova 

brottsligheten.  

Jag har sagt det här förr men det tål att upprepas. Sverige har alltid haft invandring och vi kommer alltid 

att ha invandring till Sverige. Till och med när vi får bestämma allting så kommer det vara invandring 

till Sverige.  

När ett samhälle som det svenska under ganska kort tid tvingas ge upp stora delar av sin nationella 

kulturella identitet så ger det konsekvenser som påverkar såväl ekonomiska som sociala delar av livet. 

Faktum är att kopplingen mellan invandring och brottslighet har varit känsligt så att det närmast varit 

föremål för tankeförbud. Man hemlighåller. Man mörkar statistik. Man vägrar utreda. Man tonar ner 

med syfte att dölja det helt uppenbara och så agerar inte politiker och partier som vill ta ansvar. SÅ 

agerar inte den som på allvar vill se ett tryggare Sverige. Så agerar inte vuxna människor.  
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Bilaga 2  

Analysschema över Åkessons tal i Almedalen: 

Lexikala val (formella) Lexikala val (informella) Metaforer  

Antidemokratisk Men det känns helt okej Erbjöd oss en smulbit 

Socialistisk Kom igen Inte ens en smula utan en bit av en smula 

Imperialistisk Lite dum i huvudet Vi ska ha en stor del av kakan  

Internationalistisk Tuff Gärna hela kakan 

Våldsideologi Fega töntar Sitter där hemma på kammaren ihopkrupen 

i ett hörn och är livrädd, fullkomligt skakar 

av rädsla för nationalismen  

Existensberättigande  Jätteofta Draghjälp 

Kapitalt Flasha  

Bristande kvalitet  Färdigpratat Utelämning 

Verklighetsfrånvända  Nu kör vi  Finns också dom som under falsk flagg 

kallar sig för nationalister 

Samhällssplittrande idéer Centrivialkraften  

 

Värdeladdade ord  Överlexikalisering 

Usla Otrygghet Splittrat segregerat samhälle  

Utfall Fristad Svenska medborgare 

Livrädd Vinna Vanliga hederliga laglydiga människor 

Vacker Misslyckas Hitresande stödligor  

Vidrigt Rättvist Aldrig någonsin igen  

Slöjtvång Ful Svenska folket  

Skrämmer Fullständigt misslyckas  

Dör   

Trygghet   

Tvingas   

Gemenskapen   

Katastrof   

 

Aktörer  

Den som väljer att lägga sin röst på SD Människor 

Sverigevänner Dem 

Gamla partierna  Ett gäng nazister  

Välinformerade svenskar  Politiker 

Stefan Lövfen  Svenska politiker 

Margot Wallström EU-eliten 

Övriga regeringen Brottslingar  

Jan Björklund Almedalsbesökare 

Gustav Fridolin  Tidigare regeringar 

Jonas Sjöstedt  Vanliga hederliga laglydiga människor 

Annie Lööf  Nazister 

Sverigedemokraterna Kommunister 

Vi  Anarkister  

Vårt  Islamister  

Oss Man 

 

Transivitet 

De gamla partierna har inte levererat det man lovat. De gamla partierna har missbrukat sin makt.  

Vi har jublat. Idag gråter vi en skvätt. Jo, för vi är en nation. Vi känner tillhörighet.  
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Det kan vara nazister, kommunister, anarkister, islamister. Är det så att man använder våld som politisk 

metod för att uppnå sina politiska mål, då har man ingen plats i demokratin. Då ska man sitta i fängelse. 

Det att bara en av fem utländska våldtäktsmän som bor i Sverige utvisas. Det är naturligtvis horribelt.  

När vi får bestämma ska alla utvisas. 

Framförallt sverigevänner och almedalsbesökare så är jag rädd för svenska politiker som bryr sig mer 

om EU-elitens storslagna visioner om ännu ett tusenårigt europeiskt imperium istället för att bry sig om 

Sverige. 

Att prata om problem är inte att spela på människors oro eller rädsla. Det är att ta ansvar. Den som 

skönmålar förnekar allvarliga problem, den agerar ansvarslöst. 

Vi lyfte behovet av ökade insatser för att bekämpa just den här typen av brottslighet.  

Stefan Löfven och hans regering och även tidigare regeringar inte har tagit det här på allvar. De har 

misslyckats kapitalt.  

Och om det kommer hit hundratusentals människor till vårt land som ska ha del av välfärden, samtidigt 

som en betydande del av dem som kommer inte kan eller vill eller får möjlighet att bidra till välfärden, 

då uppstår det obalanser.  

Det viktiga är att man markerar avstånd till oss. Det viktiga är att inte vi ges något inflytande. 

 

Strukturell motsättning  

Det kan vara nazister, kommunister, anarkister, islamister. Är det så att man använder våld som politsk 

metod för att uppnå politiska mål då har man ingen plats i demokratin, då ska man sitta i fängelse.  

Vanliga hederliga laglydiga människor. 

Låt oss stoppa dem.  

Men faktum är att brottslingarna håller på att vinna.  

Pengar som skulle ha gått till barn med funktionsnedsättning har gått till asylinvandring. Pengar som 

skulle ha gått till att kapa vårdköerna har gått till asylinvandring. Pengar som skulle ha fått till just detta, 

att lyfta de fattigaste äldre i vårt land ut fattigdom har gått till asylinvandring. Pengar som skulle gått till 

polis och brottskämpning har gått till asylinvandring.  

Jag är beredd att ge Sverige och svenska folket en chans.  

Det måste va en invandring som tillför vårt land någonting positivt. Det måste va en invandring som inte 

ytterligare förstärker segregation, som inte ytterligare stärker utanförskapet.  

 

Modalitet 

Han måste ju förstå att det är nationalismen som byggt vårt land. Han måste ändå förstå att nationen har 

vart helt grundläggande för hur vårt samhälle har utvecklats. Jan Björklund hade inte varit den han är. 

Han hade inte haft militär utbildning om det inte hade varit för nationalismen, för då hade det inte 

funnits något land att försvara. Jag noterade att Jan Björklund fick en hel del draghjälp här tidigare i 

veckan, Sveriges framgångar i fotbolls-VM. Men utan nationalism det hade inte funnits något fotbolls-

VM. För det hade inte funnits några nationer.  

Finns också dem som under falsk flagg kallar sig för nationalister. Jag har noterat under veckan här ett 

gäng nazister. Ett gäng fega töntar som har, dem har ställt till en massa oreda. Stört möten, till och med 

misshandlat människor, och det är bara det är bara vidrigt.  

Det är att det skjuts på våra gator som aldrig förr. Det är att en helt vanlig medborgare kan sprängas till 

döds av en handgranat som man hittar på gatan. Det är att sexualbrotten, våldtäkterna, har ökat i en 

skrämmande takt. Att kvinnor i Sverige inte vågar gå ut när det är mörkt.  

Det skrämmer mig att i praktiken råder slöjtvång på många förskolor runt om i landet. Tusentals, 

tiotusentals flickor redan från tidig ålder låses fast i hedersstrukturer i islamism.  

Att prata om problem är inte att spela på människors oro eller rädsla. Det är att ta ansvar. Den som 

skönmålar förnekar allvarliga problem. Den agerar ansvarslöst.  

Jag välkomnar den debatten och jag välkomnar den debatten därför att kopplingen mellan dessa båda 

frågor är så tydlig och så självklar. Det går inte att göra sån åtskillnad.  

Och den garanten är Sverigedemokraterna. Vi är garanten för en ansvarsfull invandringspolitik 

och vi är också garanten för att de andra gamla partierna aldrig någonsin igen kommer att ta tillbaka 

Sverige till den totala kravlöshet som rådde tidigare.  

Nazism kan aldrig vara nationalism. Nazismen är en antidemokratisk, socialistisk, rasistisk, 

imperialistisk, internationalistisk våldsideologi och den saknar allt existensberättigande i ett 

demokratiskt samhälle.  
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Bilaga 3  

Analysschema över Åkessons sommartal i Sölvesborg: 

Lexikala val (formella) Lexikala val (informella) Metaforer  

Populism Googlade Utmana oss på vår egen planhalva 

Symptomatiskt  Fusklapp Lovade guld och gröna skogar  

Reaktiva Coolt  Kunna se längre än vad näsan räcker 

Följetång Trams  Elefanten i rummet 

Retroaktiva Plumpt  Går för hela kakan 

Likviditet Jättehäftigt Gå med mössan i hand 

Haveri Kul Stod för dörren  

Maktkartell Slippa Under galgen 

Impotenta borgerligheten Jättemycket  När skeppet redan gått på isberget och är 

påväg ner mot havets botten 

Signifikant  Häftigt   

Restriktiv  Småtråkigt   

 Ärligt talat   

 

Värdeladdade ord   Överlexikalisering 

Misstag Populism Ödesval Svenska medborgare 

Succéer Kriser Sämsta  

Desperation Skada Tragisk  

Vinna Härligt Besegra  

Ansvarsfull Oerhört utsatta Dystert  

Hyckleri Vansinne Hotelser  

Sorglig Smutskasta Angrepp  

Njutit Vidriga Förstört  

Fantastisk Smutsiga Saboterat  

Hjältar Skam Våld  

Rörd Obehagligt Respekt  

Solidaritet Skrämmande   

Antidemokratiska Vackra   

 

Aktörer   

Miljöpartiet Moderaterna  Oss 

De övriga stora partierna Vänsterpartiet Mattias 

De gamla partierna Vänsterpartiets ungdomsförbund Jimmie Åkesson 

Hycklarna Vänsterextrema organisationer Sveriges medborgare 

Stefan Löfven Vänsterextremisterna Funktionsnedsatta barn 

Christian Fredrik Reinfeldt Fattigaste äldre 

Man Den här regeringen Invandrare 

Röda oppositionen  Centerpartiet Grovt kriminella utlänningar 

Jan Blåa och röda regeringar  Icke skyddsbehövande människor 

Ebba Dan Eliasson Hjältar 

Annie MSB Yrkesmän 

Gustav Migrationsverket Svenska bönder 

Ulf Sverigevänner Utlandet 

Jonas Sverigedemokraterna Nordisk Frihet 

Dem Vi  Nordiska rådet 

De gamla traditionella blocken Vår  Den här och den förra regeringen 

 

Transivitet 
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Stefan Löfven, han ville först flytta fokus från invandringspolitiken som alla andra prata om till 

välfärden. Sen insåg även Stefan Lövfen att det kanske inte är så lätt att särskilja dom båda områdena. 

Nu gör man istället politik om vädret. 

Och då, då riktade Stefan Löfven och den då rödagröna oppositionen oerhört skarp kritik mot 

regeringen. Man har gjort för lite, man har inte gjort någonting och så vidare. Nu har man haft fyra år på 

sig och man har gjort själva i princip ingenting. 

Sen kom Stefan Löfven och det som inte kunde bli sämre blev ännu sämre. Stefan Löfven behövde bara 

ett enda år på sig innan systemkollapsen stod för dörren. 

Att göra politik av hur vädret ser ut en enskild sommar är helt enkelt inte seriöst. Det är den värsta 

sortens populism. 

Och sverigevänner ansvaret för den usla beredskapen, den faller tungt på både den här och den förra 

regeringen. 

Men det är just det agerandet är symptomatiskt för hur den här regeringen har agerat i fyra år. Det är inte 

förrän krisen är ett faktum som man gör någonting och den sortens reaktiva politik är direkt ansvarslös. 

Stefan Löfven är ansvarslös. 

I slutändan så handlar det om jordbrukarens böndernas långsiktiga möjlighet och det är nånting som 

under många år nu har åsidosatts, både av den här regeringen och den förra regeringen. 

Man måste kunna se längre än vad näsan räcker. Man kan inte montera ner försvar, krisberedskap. Man 

kan inte montera ner polis och rättsväsende och sen blunda och hoppas att ingenting allvarligt inträffar. 

Migrationsverkets nya prognos över hur invandringen till Sverige kommer att utvecklas de närmsta åren, 

det släpptes en söndag mitt i semestern. Är det någon som kan ana varför? 

Många stannar ju ändå oavsett vilket besked dom får och sen fixar Miljöpartiet och Centerpartiet en 

amnesti och så får dom stanna iallafall.  

Hur ska alla dessa människor kunna integreras i vårt land när inte ens, inte ens en bråkdel av alla de 

människor som kommit till vårt land redan till närmelsevis integrerade. 

Det finns ett parti som utgör en garant för att den katastrofala politik som har bedrivits och som 

uppenbarligen fortfarande bedrivs av både blåa och röda regeringar aldrig mer kommer att upprepas i 

vårt land. 

Vänsterpartiets ungdomsförbund har redan meddelat att man tänker förstöra våra möten. Man vill hindra 

mig från att tala, eller åtminstone hindra mig från att nå fram till väljarna. 

 

Strukturell motsättning  

Det finns ett enda parti som prioriterar svenska medborgares intressen och välfärd framför 

massinvandring. Det finns ett enda parti som prioriterar funktionsnedsatta barn framför massinvandring. 

Det finns ett enda parti som prioriterar de fattigaste äldre i vårt land framför massinvandring. Det finns 

ett enda parti som prioriterar bostäder till svenska medborgare framför massinvandring. Det finns ett 

enda parti som prioriterar, menar allvar med att grovt kriminella utlänningar alltid ska utvisas. Det finns, 

sverigevänner, det finns ett enda parti som tycker det är viktigare att icke-skyddsbehövande människor 

som har kommit till vårt land återvandrar än att vi ska ha fortsatt invandring. Det finns ett enda parti i det 

här landet som ser Sveriges och svenska medborgares behov framför massinvandring från världens alla 

hörn och det partiet, sverigevänner, det är Sverigedemokraterna. 

Vem ska försörja dem? 

Yttrandefrihet, det är någonting som är helt centralt i vårt system. 

 

Modalitet 

De gamla partierna är desperata. SD håller på att vinna. Sverigevänner vi leder, vi håller på att vinna. 

Man ser hur desperationen bland de gamla partierna är total. 

Plötsligt var alla för en ansvarsfull restriktiv invandringspolitik. Plötsligt så ville alla ha fler poliser. 

Plötsligt så var alla oerhört bekymrade över det organiserade tiggeriet, som förvisso inför förra valet inte 

ens fanns, men man var ändå bekymrad över det nu. Plötsligt så såg alla många av de problem som vi så 

länge har pekat på. Visst är det så att Sverige glider isär på väldigt många plan och det är oerhört 

alarmerande men när det verkligen gäller så ställer vi upp för varandra. 

Landet lever. Nationen lever. Det finns någonting att bygga det moderna folkhemmet på. 

Vilken usel krisberedskap vi ändå har i det här landet. 

Måste kunna lita på att samhället kan lösa dom kriser som uppstår och så är inte fallet, och så har inte 

varit fallet på väldigt länge. 
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Men det är precis det som den här regeringen har gjort och det är så oerhört ansvarslöst. 

Och då, då riktade Stefan Löfven och den då rödgröna oppositionen oerhört skarp kritik mot regeringen. 

Man har gjort för lite, man har inte gjort någonting och så vidare. Nu har man haft fyra år på sig och man 

har gjort själva i princip ingenting.  

Det här kommer att allvarligt skada svensk livsmedelsförsörjning för många år framöver och då brottas 

vi redan idag med en oerhört låg självförsörjningsdrag i det här landet. 

Trots att det är tydligt att ingen av de gamla traditionella blocken kommer att få egen majoritet i det här 

valet. 

Eller så får de bilda ännu en sån här maktkartell som de gjorde efter förra valet. 

Och när jag inför förra valet skulle summera Fredrik Reinfeldts åtta år vi makten så utnämnde jag det till 

den sämsta regeringen i modern tid. Man misslyckade med allt och det var väl det enda man lyckades 

med. Man misslyckades med att fixa jobben. Man misslyckades med att bekämpa utanförskap och 

segregation. Man misslyckades med skolresultaten. Man misslyckades med sjukvården. Man slaktade 

försvaret.  

Hur ska alla dessa människor kunna integreras i vårt land när inte ens, inte ens en bråkdel av alla de 

människor som kommit till vårt land redan till närmelsevis integrerade. 

 

 


