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Eftervärldens Olof Palme är en historiedidaktisk undersökning gällande 
användandet av Olof Palme inom de tre historiekulturerna: 
utbildningskultur, populärkultur och minneskultur. Som teoretisk ram för 
denna uppsats har Jörn Rüsen samt Anders Dybelius kategorisering och 
teori kring historiebruk och historiekulturer använts. Detta är en kvalitativ 
studie med kvantitativa inslag då deskriptiva ord för Palmes politiska 
person och arbete räknats och värderats. 

Uppsatsen söker svar på hur användandet sett ut, vilka som använt hans 
minne samt hur denna framställning förändrats. Resultatet blev att 
framställningen av Olof Palme inom samtliga kulturer i huvudsak är 
positiv och lägger stor vikt vid egenskaper som intelligens, språklig och 
social begåvning, politisk övertygelse samt folklighet. Minneskulturen tar 
vid redan samma år som Olof Palme miste livet år 1986 och de övriga två 
kulturerna tar vid något senare och pågår mellan åren 2008-2014. 
Användandet inom utbildnings- och populärkulturen syftar till 
Socialdemokraternas minskade stöd under denna tid och Palme används 
som en del av dess identitetsbygge, men också som en del av 
identitetsbygget för hela den svenska nationen. 
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1.Inledning 

Vad gjorde du när statsminister Olof Palme blev mördad den 28 februari år 1986? De 
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att Palme inte lämnade någon oberörd. Olof Palme var onekligen en särpräglad 
karaktär såväl i sitt privatliv som i sitt politiska uppdrag. Eftervärlden har använt 
honom i stor utsträckning inom de tre historiekulturerna utbildningskultur, 
populärkultur och minneskultur, men det reser frågan – varför och framför allt hur?  

1.1.Syfte 
Syftet med denna uppsats är att redogöra för vad det är användare finner värt att 
tradera i Olof Palme som politiker i de tre historiekulturerna utbildning-, populär- 
och minneskultur, efter hans död år 1986 fram till år 2014.  

1.2.Frågeställningar 
- Hur framställs Olof Palme som politiker inom de tre historiekulturerna? 
- Av vilka personer eller grupper har Olof Palmes minne använts? 
- Hur har minnet av Olof Palme förändrats och hur kan detta förklaras? 

2.Metod och material 

Genom att behandla ett brett källmaterial får vi svaret på hur användandet av Olof 
Palmes minne sett ut och tagit sig uttryck. Denna historiskdidaktiska uppsats 
tillämpar en kvalitativ metod varpå dokument, litteratur och andra medier analyseras 
och tolkas i en bredare kontext för att finna mönster, skillnader och likheter.  1

Uppsatsen har också kvantitativa inslag då vissa karaktäriserande ord och 
benämningar samt namn räknas och sammanställs för att få en bild av 
framställningen i de olika källorna.  

En del av materialet som använts för denna studie är biografier över Olof Palme som 
i denna studie går under utbildningskultur. Det finns ett flertal av denna sort och 
denna studie har inte använt sig av alla, men ett flertal för att få en så varierad bild 
som möjligt av framställningen av Olof Palme och hans politiska arbete.  

En Tv-dokumentär som valt att fokusera på Olof Palme har också tagits del av för 
denna uppsats och därefter tolkats och analyserats utifrån dess populärkulturella 
syfte, vilket också gäller den låttext och teaterpjäs som också ligger till grund för 
källmaterialet.   

 Tosh, J. 2010, s.291
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Källmaterialet inom minneskulturen har bestått i minnesmärken såsom gator och 
torg uppkallat efter Olof Palme, varpå kommunerna redogjort för syftet med 
minnesmärket och motiverat användandet, detta med hjälp av såväl intervjuer som 
protokoll och övriga dokument. Organisationer och stiftelser i hans namn har också 
varit en del av underlaget för denna studie och syftet med grundandet för dessa har 
analyserats och kategoriserats.   

2.1.Urval och avgränsning 
Kärnan i historisk forskning är själva urvalet av källmaterial, vilket baseras på 
relevanta källor, historisk fakta och viktiga tolkningar.  Denna modell har använts 2

under arbetet gällande källor för denna uppsats. Då denna undersökning söker svar 
på huruvida Olof Palme framställts och varför, är inte historiska fakta den allra mest 
väsentliga faktorn för att begränsa urvalet för denna uppsats men har ändå spelat en 
roll i sållningen av relevanta källor.  

Avgränsningar har gjorts gällande undersökningsobjektet Olof Palme till hans 
politiska uppdrag och framtoning i sin politiska gärning. Då Olof Palme frekvent 
använts i historieskrivningen och den mediala strömmen var det en förutsättning för 
att finna svar på frågeställningarna att begränsa undersökningsobjektet tills hans roll 
som politiker.  

Det källmaterial som använts för att besvara frågeställningarna i denna uppsats har 
också valts utifrån det sammanhang historien eller underlaget är producerad i, detta 
för att kunna presentera framställningar ur olika tider och perspektiv. Materialet som 
använts sträcker sig alltså mellan åren 1986 och 2014, för en bredare bild av dels Olof 
Palme men också samhället i stort. En annan aspekt som tagits hänsyn till under 
urvalsprocessen för att få ett täckande underlag är syftet med källan, huruvida den är 
ämnad för utbildning eller kognitivt historiebruk, estetik eller politiska ändamål. 
Genom denna avgränsning har källorna kategoriserats i olika historiekulturer; 
utbildningskultur, populärkultur och minneskultur.   3

En aspekt som tagits hänsyn till är den geografiska spridning som finns på 
producerat material gällande Olof Palme. Denna studie och underlaget har därför 
begränsat sig till en nationell ram med svenskproducerat material, också på grund av 
att se den samhälleliga utvecklingen och förändringsprocessen i Sverige.  

 Ibid. s. 1992

 Kulturerna förklaras i 2.3 Tidigare forskning 3
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2.2.Teori 
Som teoretisk ram för denna studie används historieteoretikern Jörn Rüsens verk 
Berättande och förnuft – Historieteoretiska texter som presenterar teorier kring 
historieskrivning och historieberättande. Men också den teoretiska ram som används 
i Anders Dybelius avhandling Ett hållbart inne? – Historiebruk kring Georg Carl 
Von Döbeln 1848-2009.  

De båda tillämpar en teori gällande historiekultur. Historiekultur innefattar inte bara 
en historiebeskrivning utan rymmer också historien i en samhällelig kontext, vilket 
har använts för denna studie. Historiekultur innebär alltså inte endast den rena och 
faktabaserade historieskrivningen utan innefattar snarare hur historien tagit sig 
uttryck i olika former, såsom inom utbildning, populärkultur eller minneskultur , 4

vilka har tagits fasta på för denna undersökning. Denna inledning ska i denna 
uppsats leda vidare till en komparation. 

Rüsen presenterar en treindelning av begreppet historiekultur som är den kognitiva, 
estetiska och politiska historiekulturen. Den kognitiva historiekulturen sträva efter 
en sanning och finns i ett vetenskapligt eller utbildande syfte, dit infogas exempelvis 
vissa biografier och läromedel. Den estetiska historiekulturen visar inget större 
intresse för den faktabaserade sanningen utan handlar snarare om underhållning 
eller försköning, detta kan exempelvis vara skönlitteratur, filmer, eller teaterpjäser. 
Den sista kategorin i den tredelade historiekulturen är den politiska historiekulturen 
som syftar till att uppnå ett mål, vilket kan vara politiskt men också innebära att 
vinna makt eller medvetet skapa traditioner.  Denna indelning har använts i denna 5

uppsats, likt som i Dybelius avhandling, men istället med termerna 
utbildningskultur, populärkultur och minneskultur varpå utbildningskulturen 
likställs med den kognitiva historiekulturen, populärkultur för estetisk historiekultur 
och till sist minneskultur för politisk historiekultur.  

Dessa tre indelningar beskriver i stort inom vilka tre kulturer historia kan användas 
inom och till vilket syfte. Det handlar alltså om historiebruk, på vilket sätt och med 
vilket syfte det förflutna används. Historiebruk kan också kategoriseras in i ett flertal 
begrepp som beskriver hur historien kan användas. En person som gjort en 

 Dybelius, A. 2012, s.7-84

 Rüsen, J. 2004, s.160-1665
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kategorisering av detta är historikern Klas-Göran Karlsson vars typologi av 
historiebruk använts i Dybelius avhandling.   6

Karlssons historiebrukstypologi är först det vetenskapliga historiebruket som 
innebär att förklara eller förstå historien på dess villkor samt utifrån det vi redan vet. 
Det existentiella historiebruket är ett icke-vetenskapligt bruk och grundas i det 
mänskliga behovet att minnas i syfte förstå och känna samhörighet i ett större 
sammanhang och är speciellt viktigt där människor förlorat eller står i begrepp att 
förlora sin koppling till rötterna eller sitt ursprung. Det moraliska historiebruket 
innefattar att upptäcka och att återupptäcka och bygger i synnerhet på en uppfattning 
om att återupptäcka förglömda eller gömda historier eller historisk fakta är värdefullt 
i sig självt. Det ideologiska historiebruket handlar likt det moraliska historiebruket i 
viss mån om att återupptäcka historier eller historisk fakta, detta i syfte att blåsa nytt 
liv i dessa och införliva ett nytt syfte. Den sista kategorin som Karlsson presenterar är 
icke-bruk och är i viss mån självförklarande. Ett icke-bruk av historien kan vara såväl 
medvetet och genomtänkt som omedvetet och förbisett. Vissa delar av ett skeende i 
historien eller historisk fakta kan medvetet förbises för att uppnå ett visst syfte.   7

Indelningen av historiebruk har senare vidareutvecklats och några kategorier har 
tillkommit, vilka presenteras i Dybelius avhandling. Ett politiskt-pedagogiskt 
historiebruk går ut på att framhäva likheter genom jämförelser av det förgångna och 
idag. Det kommersiella historiebruket grundas i ett syfte av kommersiella ändamål 
och behöver nödvändigtvis inte handla om att föra fram en sanning.   8

De två termerna och begreppen historiekultur och historiebruk och de teorier som 
ovan framförts ligger till grund för den teoretiska ram som används för denna studie 
och därigenom få svar på frågeställningarna. Ytterligare en teoretisk ram som 
använts för denna studie är den som presenteras av Rüsen angående historia och 
historiebruk som ett verktyg för identitetsskapande eller identitetsbyggande. En 
person, en grupp eller ett samfund kan använda sig av såväl historiska händelser som 
personer för att motivera ett visst syfte eller i allmänhet att stärka en slags identitet. 
Denna studie tar därför en teoretisk utgångspunkt i användandet av Olof Palmes 
minne som en del utav ett identitetsbyggande.   9

 Dybelius, A. 2012, s.126

 Karlsson, K-G. 1999, s.57-617

 Dybelius, A. 2012, s.13 8

 Rüsen, J. 2004. s.170-1789
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2.3.Tidigare forskning 
Makten över minnet är en antologi som redogör för vad historiekultur innebär, hur 
begreppets innebörd förändrats samt hur det skiljer sig utifrån ett internationellt 
perspektiv. Boken behandlar också frågor som historiekulturens betydelse för 
människan och det mänskliga behovet samt hur erfarenheter formas till kollektiva 
bilder av det förflutna. Dessa bilder formar vår samtid och kan i vissa fall beskriva vår 
samtid och till och med våra framtidsförhoppningar.  

I det postmoderna samhälle vi lever i idag finns det troligtvis inget nationellt, 
homogent och delat minne av det förflutna, utan snarare flera konkurrerande 
meningar av vad det historiska minnet innebär och består i.  Och dessa tar sig 10

uttryck i olika former, bruk och kulturer. 

Det historiska minnet, skilt eller sammanhållet, är konstruerat och är sällan en direkt 
följd av den akademiska historieskrivningen utan formas snarare av andra urkunder 
och aktörer såsom inom populärkulturen eller den nationella eller lokala 
minneskulturen. Intresset för historiekulturens betydelse har under det senaste 
decenniet växt fram med stor kraft i den internationella historieforskningen. Då 
akademiska lärosäten spridit sig och genom detta sammanfört flera olika röster från 
fler nationer, etniska- och sociala grupper om var historia egentligen innebär har 
historiekulturen fött ett större intresse.  11

Det förflutna och den historiska berättelsen behandlar och påverkar idag frågor 
gällande identitet, detta genom att den egna gruppen, nationen eller individen 
identifieras eller kontrasteras mot dess motsats.   12

Den tidigare forskning som används i denna uppsats består i Anders Dybelius 
avhandling samt Peter Aronssons antologi. Syftet med detta är att förstå begreppet 
historiekultur samt hur det förändrats och därmed förändrat vår samtid. Men också 
applicera denna forskning i undersökningen gällande användandet av Olof Palme 
inom de tre tidigare nämna historiekulturerna och med hjälp av vilket historiebruk. 
Den tidigare forskningen benämner inte historiekulturerna i den terminologi som 
denna uppsats valt att göra, men för att kategorisera det som framkommit i den 

 Aronsson, P (red.) 2000, s.1110

 Ibid. s.15-1611

 Ibid. s.2012
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tidigare forskningen benämns de inom de tre återkommande historiekulturerna som 
Dybelius i sin avhandling benämner som utbildningskultur, populärkultur samt 
minneskultur. Den tidigare forskningen saknar en redogörelse för användandet av 
Palmes minne inom de tre historiekulturerna och därmed fyller denna uppsats den 
kunskapslucka som finns.  

Utbildningskulturen 
Inom utbildningskulturen avgränsas material med vetenskaplig grund och som 
framkommit genom vetenskapliga studier. Utbildningskulturen söker en sanning.  13

Historia med en vetenskaplig grund som kan bearbetas av bland andra historiker och 
forskare eller i vissa fall journalister och författare har förändrats. Med risk för att 
generalisera har historia i utbildningskulturen setts som en objektiv sanning men har 
med tiden och världens samhälleliga utveckling förändrats till att bli mer lokal och i 
vissa fall individuell. Efter murens och kommunismens fall i Öst har allt fler länder 
börjat granska sin historia från nya perspektiv.   14

Under 1900-talet präglades historieskrivningen av framstegshistoria, alltså en slags 
hyllning och ett upplyftande av historiska händelser som på olika sätt kan gynna 
exempelvis politik eller en viss nation i allmänhet. Detta perspektiv har delvis ersatts 
av ”historia underifrån” där kvinnor-, barn- och dårars historia snarare försöker 
lyftas fram. Forskare är också präglade av den tid och miljö de lever i och bidrar 
därför själva till att skapa historia genom deras val av forskningsområde eller 
resultat. Den senaste tiden har forskare ansträngt sig för att lyfta fram enskilda 
individer som inte bara bedöms och granskas utifrån deras handlande, dock är det en 
del utav det, men också för dess emotionella egenskaper samt som människa och en 
del av mänskligheten.  15

Genom denna förändring har historieskrivningen inom utbildningskulturen blivit 
anpassad för den individualistiska anda som i allmänhet präglar världen på flera håll. 
Den levande historien blir mer attraktiv för mottagaren då den går att förhålla sig till 
som människa då den lyfts fram med hjälp av enskilda individer med 
handlingsförmåga, känslor och mänskliga egenskaper.   16

 Dybelius, A. 2012, s.1013

 Aronsson, P (red.) 2000, s.14914

 Ibid. s.15015

 Ibid.16
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Populärkulturen 
Ibland tycks historien reduceras till ren och skär underhållning som saknar 
vetenskaplig grund. Den tidigare forskningen beskriver populärkulturens historia 
som en skild gren från utbildningskulturens, då de gör en drastisk distinktion mellan 
de båda och beskriver hur historikern söker den objektiva sanningen medan 
exempelvis journalisten söker den subjektiva sanningen. Den subjektiva sanningen 
kan innebära att den lyfts ur sitt sammanhang för att anpassas och placeras in i en 
exempelvis färdig dramaturgi vars värde är överordnat den vetenskapliga och 
objektiva sanningen.  Syftet med populärkulturen är att stimulera fantasin och att 17

förmedla olika känsloupplevelser.  18

Vissa populärkulturella historieberättare kan obekymrat använda sig utav historien 
som en bakgrund eller exotisk prägel medan andra snarare vill förmedla historien 
med hjälp av populärkulturella verktyg. Oavsett kan den kognitiva historien eller 
utbildningskulturen vika under sig den populärkulturella historien då en objektiv 
sanning inte är målet.   Syftet är antingen att förmedla historien eller en dramaturgi 19

med hjälp av historien. Populärkulturen är ett effektivt sätt att förmedla historia då 
den är lättillgänglig och oftast lättbegriplig samt intresseväckande. Historien i 
populärkulturen finns runt omkring oss hela tiden och påverkar vårt 
historiemedvetande och våra historiekunskaper.  20

Minneskulturen 
Att överleva sin död och därmed finns kvar i minnet tycks vara en vanligt 
förekommande mänsklig drivkraft. Såväl det gäller en själv eller en person eller 
händelse som betytt mycket för individen, gruppen eller hela samhället verkar det 
finnas en vilja eller en drivkraft att låta de överleva sin egen död i minnet hos 
eftervärlden. Denna drivkraft är en stor del av mänsklighetens längtan efter historia 
och historiebruk. Det finns flera sätt att låta minnet av en person leva vidare , 21

exempelvis genom det troligtvis vanligast förekommande, gravstenar men också 
genom monument, gator, statyer, torg och kvarlevor på museum. Som Dybelius 
beskriver i sin handling handlar minneskulturen om hur en manifestering sker av en 

 Ibid. s.78-7917

 Dybelius, A. 2012, s.1018

 Aronsson, P (red.) 2000, s.8119

 Ibid. s.8820

 Ibid. s.34-3521
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symbolgestalt och att man genom minnet och exempelvis firande ger uttryck för en 
återkommande kulturell gemenskap.  22

En viktig del av minneskulturen och för att minnas en person och dess gärning är 
enligt den tidigare forskningen ”kodordet” symbol. Minnesmärkena ska utgöra en 
samlingspunkt för var minnen ska samlas, men de ska också uppmana till något, 
exempelvis en fortsatt kamp för de värden som ska symboliseras. Minneskulturen 
handlar alltså i stor utsträckning om symbolik och symbolens värde, inte form av en 
fysisk symbol utan snarare vad det är som minnesmärket ska symbolisera, vad är 
syftet? Detta innebär att innehållet men också placeringen av minnesmärket har en 
stor betydelse. Den historiekultur om tar form i statyer, gator, torg och andra 23

minnesmärken engagerar inte i synnerhet akademiker utan är ofta mer väsentligt för 
mer eller mindre lokala grupper som har ett behov av ett minnesmärke.   24

Under de senaste åren har det förflutna legat nära oss, detta genom medier. Vi kan 
genom olika informationsmedier läsa om ”nyheter” som rör historien och historiska 
händelser. Där kan man exempelvis läsa om IB:s åsiktsregistrering och Sveriges 
varierande inblandning under andra världskriget och. Men det är inte bara i media 
och populärkulturen historien är levande utan också i samhället och dess struktur. 
Exempelvis har särskilda kommissioner tillsatts på grund av historiska händelser, i 
läro- och ämnesplaner i skolan samt på gator och torg är det förflutna levande och i 
allra högsta grad använt och det i helt olika syften.  25

2.4.Bakgrund 
Den 30 januari år 1927 föddes Olof Palme i en välkänd släkt, Palme-släkten. Från 
denna familj, som har anor ända sedan 1500-talet då de troligtvis invandrade från 

 Dybelius, A. 2012, s.1122

 Aronsson, P (red.) 2000, s.3823

 Ibid. s.4124

 Ibid. s.14825
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Holland , har de kommit såväl forskare som kvinnoaktivister och inte minst en 26

väldigt omtalad politiker.   27

Olof Palme växte upp på Östermalm i Stockholm med sin starkt ideologiska familj. 
Redan som barn levde Palme i en politisk miljö med livliga diskussioner och starka 
åsikter runt om sig.  År 1947 bestämde sig Palme för att resa till USA och studera i 28

ett år vid ett amerikanskt college, Kenyon College, Ohio. Där studerade han flera 
ämnen men också miljön och det sociala collegelivet. Året i USA blev ett viktigt steg i 
Palmes politiska och sociala uppvaknande. Han reste också i Asien och införskaffade 
sig där erfarenheter och åsikter som kom att färga hans politiska uppdrag framöver.  29

Från USA tog han också med sig hem den retorik som varit så omtalad och 
definierande för just Palme.  30

Med sina erfarenheter, sin flitighet och nytänkande blev Palme år 1953 statsminister 
Tage Erlanders högra hand med hjälp av en gemensam bekant vid 
Socialdemokraternas studentförening, som Palme också var medlem utav och så 
småningom ordförande i SFS  år 1952. Detta var hans väg in i såväl politiken som 31

socialdemokratin, vilket av allmänheten inte sågs falla naturligt för en ung man ur en 
borgerlig familj att dra sig till socialdemokratin. Inom Socialdemokraterna gjorde 
Palme en raketkarriär varpå han gick från byråsekreterare och intellektuell 
sparringpartner åt Erlander till talskrivare och rådgivare  och så småningom 32

konsultativt statsråd, kommunikationsminister, utbildningsminister, partiledare och 
slutligen statsminister.   33

Palme var vass och intelligent och visade på goda skrivar- och talegenskaper när han 
förde fram sitt och partiets politiska ställningstaganden. Han hade vissa hjärtefrågor 

 Östberg, K. 2008, s.1626

 Ibid. s.3827

 Ibid. s.5528

 Ibid. s.61-6229

 Eklund, K. 2010, s.2230

 Sveriges Förenade Studentkårer31

 Östberg, K. 2008, s.125-12632

 Eklund, K. 2010, s.34-4133
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som partiledare och sedermera statsminister, vilka i huvudsak var fred, 
problematiken i tredje världen samt mänskliga rättigheter.  34

År 1969 blev Olof Palme Sveriges statsminister för Socialdemokraterna och fick leda 
ett folk som i viss mån var besvikna på den ekonomiska och samhälleliga utveckling 
Sverige hade tagit efter den framgångssaga som följde efter andra världskriget. Men 
under året 1973 skedde det en rad incidenter, som uppsatsen har anledning att 
återkomma till i Resultatet, som fick Palme att visa på effektiva handlingsmetoder 
och förtroendet för honom växte igen. Efter valet samma år, som resulterade i ett 
jämviktsläge för de båda blocken, visade han också prov på att vara en skicklig 
samarbetsingenjör. Han hade nu gått från att vara en ung förhoppning till att vara en 
”hårdhänt resultatpolitiker”.  35

Palme fick sitta kvar i rollen som Sveriges statsminister fram till år 1976 och sedan 
återigen från år 1982 fram till sin död den 28 februari 1986. Dagen Olof Palme 
bragdes om livet hade varit en vanlig arbetsdag för honom och som avslutats med en 
bioföreställning tillsammans med sin fru, son samt sonens flickvän, de skulle se 
Suzanne Ostens film Bröderna Mozart. Efter filmens slut gick de alla fyra ut på gatan 
och paren skildes åt. När klockan slog 23.15 bestämde sig makarna Palme för att 
promenera hem till bostaden. När de nådde Sveavägen och skulle vidare mot 
Tunnelgatan dök en man upp som sköt två skott med några sekunders mellanrum. 
Det första skottet träffade Olof Palme och han dog ögonblickligen. Den andra kulan 
träffade hans fru, Lisbet Palme, som överlevde beskjutningen.  36

Trots ett tjugotal vittnen och kulor från mordvapnet har gärningsmannen aldrig 
säkerställts. Ett flertal män har misstänkts, anhållits men friats och det talas om 
mordets motiv och gärningsman är en del av en stor konspiration eller om det 
handlar om en ensam galning. Den utredning som arbetade och arbetar med mordet 
kallas Palmeutredningen och den står fortfarande utan en kristallklar sanning. Efter 
trettio år har knappt någon ny bevisning tillförts till utredningen som kan bringa 
klarhet i vem som är gärningsmannen och det är den största mordutredningen i 
svensk historia.  37

 Ibid. s.61-6834

 Berggren, H. 2010, s.46935

 Ibid. s.386-38836

 Ibid. s.388-38937
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3.Resultat 

3.1.Olof Palme i utbildningskulturen  

3.1.1   Kjell Östberg – I takt med tiden : Olof Palme 1927-1969 - 2008 
Kjell Östberg är professor vid det samtidshistoriska institutet på Södertörns 
Högskola och har skrivit en biografi över Olof Palme i två delar. Biografin ger en 
täckande bild av Olof Palme från hans barndom och uppväxt på Östermalm och resan 
in i socialdemokratin och till sist hans politiska karriär fram till dess att han väljs som 
partiledare år 1969.  Bokens första kapitel presenteras inte i följande redogörelse då 38

de främst ägnas åt Palmes barndom samt privatliv. Denna redogörelse tar fasta på 
Palmes politiska karriär och karismatiska retorik. 

Östberg redogör inledningsvis för Palmes förutsättningar och motivationskraft till att 
vända sig till politiken och i synnerhet socialdemokratin. Genom sina resor ibland 
annat USA och Asien införskaffade Palme ett flertal erfarenheter i såväl studier som i 
det sociala, som kom att färga hans politiska uppdrag och retorik. Under hans år i 
USA 1947-1948 vid Kenyon College, Ohio läste Palme kurser i såväl 
samhällsvetenskap som ekonomi och lyckades väl med studierna. Östberg 
presenterar Palme som en utmärkt student inom både studier och i det sociala då han 
snabbt blev ”en av grabbarna”.  Genom sin vistelse i USA fick Palme ett livslångt 39

intresse för amerikansk inrikespolitik och hans kunskaper var omfattande. Östberg 
beskriver Palmes tid i USA som ”uppenbart avgörande” punkter i hans vidgade 
perspektiv. Palme gjorde resor inom USA och på den nordamerikanska kontinenten. 
Här upptäckte han de stora sociala klyftorna och den rasism som infann sig. Palme 
kom i kontakt med det amerikanska bilarbetareförbundet och där väcktes ett intresse 
och en förkärlek till arbetarrörelsen. De kunskaper han införskaffade genom sitt 
nyfunna intresse i amerikansk inrikespolitik samt samhällsliv kom att följa honom 
genom hela hans liv och färga det politiska arbete han senare bedrev.   40

År 1951 var Palme medlem i det socialdemokratiska studentförbundet och genom 
detta blev han ansluten till Socialdemokraterna. Ett år senare var han ordförande i 
SFS. I egenskap av detta blev Palme rekommenderad av en kamrat inom det 

 Östberg, K. 2008, baksida38

 Ibid. s.61-6239

 Ibid. s.67-6840
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socialdemokratiska studentförbundet till statsminister Tage Erlander, som direkt 
nappade på förslaget och tog till sig Palme. Han blev snabbt Erlanders högra hand 
och avancerade snabbt med hjälp av sin skärpa, intelligens samt tal- och 
skrivförmåga tills han år 1969 valdes som partiledare för Socialdemokraterna.   41

Allt är politik löd som bekant ett av tidens radikala stridsrop. 
Det personliga är politiskt, hävdade kvinnorörelsen. Men även 
den mer traditionella politiker genomgick en förändring som 
krävde en ny typ av politiker. Olof Palme var en sådan.  42

Östberg framställer Palme som ”en ny slags politiker” och lägger vikten vid 
improvisation. Han fortsätter att förklara hur konsten till att bli en skicklig retorisk 
och politisk improvisatör handlar om att besitta djupa kunskaper och att ha erfarit 
långvarig träning, vilket båda Palme ägde. Han hade lärt känna maktens korridorer 
och män från insidan och hade därmed lärt sig vikten av att bygga nätverk och att ha 
lojala medarbetare kring sig. Men hans framgångar bestod inte bara i hans personliga 
egenskaper och erfarenheter utan också av att det politiska landskap som omgärdade 
honom gjorde det möjligt för Palme att inta rollen som det ”nya slagets politiker”. 
Samhället präglades av ett långt socialdemokratiskt styre med så gott som full 
kontroll över besluttagarprocesser, detta tillsammans med den goda ekonomiska 
tillvaro Sverige befann sig i under denna tid gav utrymme för en politiker som 
Palme.  43

Palme framställs som en nytänkande och reformglad politiker som inte var rädd för 
varken förändring eller förbättring. TV och radio gjorde det möjligt för Palme som 
partiets ordförande att överskrida partigränserna genom att nå ut till en bredare 
massa, vilket också gjorde honom känd för allmänheten.  Den nytänkande Palme 44

var till en början Erlanders ”spejare” mot omvärlden och beskrivs i denna biografi 
som att han hade ”örat mot gatan”, alltså att han kom i kontakt och hade förståelse 
för grupper i samhället som tidigare stått långt ifrån den nationella politiken.  45

Den kritik som lyfts mot Palme i Östbergs biografi är den gällande hans 
klasstillhörighet samt politiska övertygelse. De från borgarklassen anklagade honom 

 Ibid. s.108, 125-12641
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för att vara en klassförrädare medan de på den andra sidan av den politiska kartan 
ifrågasatte hans socialdemokratiska övertygelse. När Palme på våren år 1961 
föreslogs som byråchef innebar detta en löneförhöjning med 628 kronor i månaden. 
Detta väckte uppståndelse och kritik mot Palme och Erlander. Detta innebar att 
Palme skulle tjäna mer än exempelvis justitieministern.  46

När Palme väl kom i maktposition och så småningom partiledare och statsminister 
fanns det frågor som kom att förfölja honom under hela hans karriär. Detta var 
exempelvis utrikes- och säkerhetsfrågor och var emellertid känsliga vilket gjorde att 
han fick en speciell relation till sådana frågor och ärenden. Ett exempel på detta är 
Palmes agerande i fallet Raoul Wallenberg som av ryssar hävdats avlidit i 
Lubjankafängelset under sommaren 1947. En stark opinion i Sverige vägrade 
acceptera detta och det lyftes därmed kritik mot den socialdemokratiska regeringen 
på grund av deras passivitet gällande påståendet samt kritiken. Hanteringen innebar 
att Palme tillsammans med medarbetare hade fått hålla dialog med de ryska ledarna 
under största diskretion. Palme hade också personlig kontakt med familjen 
Wallenberg under denna tid och inför de, som var ytterst skeptiska, hävdade han att 
denna linje var den enda rätta medan han i andra sammanhang uttalade att han var 
övertygad om att Raoul Wallenberg var död.  47

När Palme valdes in i regeringen uttalade Dagens Nyheter det var den formella 
bekräftelsen på det reella inflytande Palme haft och hans ungdom samt begåvning 
lyftes fram. Det är just ungdomen och det ungdomliga som utmärker Palme och hans 
politiska arbete samt inflytande under hans tidiga år i politiken. I ett flertal intervjuer 
uttryckte han själv den stora betydelsen och behovet av föryngring inom politiken, 
men också vikten av att få in kvinnor. ”Är de charmiga och vackra är det bara ett 
plus.” sade han vid ett tillfälle. Palmes formella uppgift i regeringen var konsultativt 
statsråd, men förblev en mångsysslare inom partiet och fungerade som en slags vice 
statsminister. Han fick ta på sig en del viktiga frågor och möten i såväl regering som 
riksdag och dessa var inte sällan av den mer känsliga sorten såsom abortresor, 
Sydafr ikabojkott e l ler ämbetsmäns deltagande i pol i t iska part iers 
jubileumskonferenser.  48

 Östberg, K. 2008, s.223-22446

 Ibid. s.230-23147

 Ibid. s.232-23348
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis framställer Östberg Palme som en socialt begåvad och 
intelligent ung man som väl passade in i den rådande svenska politiken. Trots att det 
svenska samhället inte hade skådat en politiker som Palme accepterades han och 
hans nytänkande och ”reformglada” persona. Den nytänkande och nyfikna 
egenskapen Palme besatt beskriver Österberg som en orsak till hans politiska 
övertygelses, som han införskaffade sig under sin tid i USA varpå hans perspektiv på 
social orättvisa, rasism och arbetarrörelsen formades. På grund av Palmes retorik, 
framtoning och inställning blev han inom partiet en mångsysslare som fick ta på sig 
de allra mest känsliga och svåra uppdragen. Han blev av samma anledning 
Socialdemokraternas mediala ansikte och ett slags ”öra mot gatan”. Han tog också 
kvinnornas parti tidigt i jämställdhetsfrågan men var i dagens mått inte direkt 
politiskt korrekt då han menade att om de är vackra är det ett plus.  

Östberg beskriver också en tvetydig och ambivalent politiker som vid ett flertal 
tillfällen anklagades för klassförräderi. Palme mottog ett högt arvode vilket vissa 
menade stred emot såväl socialdemokratin som den person han hade gett sig uttryck 
för att vara. Författaren beskriver också Palmes hantering av Wallenberg varpå han 
var tvetydig men envis. Palme menade att hans linje var den rätta linjen och att han 
inte tog hänsyn till familjens skepsis. Tvetydigheten beskrivs i samma händelse varpå 
hans uttalanden angående Wallenberg skilde sig åt beroende på sammanhanget.  

3.1.2 Kjell Östberg – När vinden vände : Olof Palme 1969-1986 – 2009  
När vinden vände är uppföljaren till Kjell Östbergs biografi över Olof Palme i två 
delar och beskriver Palmes liv från år 1969 till hans död år 1986. Den första delen av 
denna biografi var i stort sätt framgångssaga som skildrar en ung och begåvad man 
och hans väg mellan eliterna. Under den andra delen skildras en mer nyanserad och 
kritisk bild av Palme då hans karriär och politiska arbete under dessa år mötte 
motstånd och mothugg.  

Den andra delen av Östbergs biografi över Olof Palme inleds med en beskrivning av 
Palme som nyvald partiordförande vid talarstolen under Socialdemokraternas 24:e 
kongress i Stockholms Folkets hus. Hans avtackning av den avgående partiledaren 
Tage Erlander beskrivs som glimrande varpå han beskriver vad han lärt sig av 
Erlander. Palme beskrivs som en välkänd gudabenådad talare och var eventuellt den 
bästa partiet någonsin haft. Han fortsätter att tala om de reformer partiet bedrivit 
genom under 1960-talet och förtydligar vikten av föryngring och utveckling inom 
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partiet som inte ska vara stillastående, men stabilt. Palme benämner de tre 
huvuduppgifter som socialdemokratin står inför under det kommande decenniet – 
förhindra att den tekniska utvecklingen får orimliga konsekvenser, att vidga och 
fördjupa demokratin och till sist att fortsätta arbeta för jämlikhet.   49

Dessa tre huvuduppgifter kom att prägla hela Palmes politiska arbete under hans år 
vid makten. Hans inledning som partiledare låg i ett guldläge med ett Sverige som av 
många betraktades som det mest utvecklade landet i världen, hög levnadsstandard, 
världskänd välfärd, pension, sjukförsäkring och låg arbetslöshet. Han beskrivs i 
biografin som politikens super star. Trots detta fanns det svårigheter och motstånd 
för socialdemokratin i allmänhet och Olof Palme i synnerhet. Han blev ifrågasatt från 
såväl högern som vänstern, han var för radikal eller alldeles för lite radikal. Och den 
kritik och de stormar som uppstod kring Palme hade ofta sin kärna i internationella 
affärer och frågor där Palme hade starka åsikter och en stark vilja, som till och med 
ibland gick emot partiet och Sveriges nationella principer och riktlinjer.  50

Östberg beskriver hur Palme personligen fick introducera det politiska Sverige i 
utlandet. När han tillträdde ställdes han i utländsk media upp bredvid Kennedy och 
likheterna som presenterades var slående. Denna bild förändrades dock i takt med de 
nedgångar Palme och partiet stod inför i Sverige. Den nya och förändrade bilden av 
Palme i utländsk media färgades också av sig på bilden av Sverige, som tidigare 
bestått i en problemfri modellstat blev den nu ”Sverige som en autoritär 
myndighetsstat som förkväver individer och enskilda initiativ.”  Inget varar för evigt 51

och inte heller den negativa bilden som under 1970-talets början månades upp av 
Sverige runt om i världen. Det hade visat sig att Sverige hade klarat sig ur den 
ekonomiska kris runt året 1975 bättre än något annat land och därmed förändrades 
bilden till en mer positiv sådan. Detsamma gällde bilden av Palme som nu beskrev 
honom som en internationell statsman.  52

Palme drev en aktiv utrikespolitik och bidrog till att Sverige under denna tid spelade 
en stor roll i den internationella politiken. Palme, och därmed Sverige, drog sig inte 
för att kritisera de ledande stormakterna, i synnerhet inte USA. Samtidigt som denna 
kritiska utrikespolitik drevs, ville Palme också att Sverige skulle agera brobyggare 

 Östberg, K. 2009, s.9-1149
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mellan de alliansfria staterna i såväl den ”rika” som den ”fattiga” världen. Kritiken 
som fördes fram mot USA innebar stora och periodvis avgörande konsekvenser för 
Sverige och dess förbindelser med USA. Palme kritiserades för att äventyra och till 
och med förstöra den neutralitetsprincip som var starkt rotad i den svenska 
utrikespolitiken. USA tog inte lätt på anklagelserna och kritiken från Palme, vilket 
förstörde förbindelserna mellan de båda nationerna.  Trots ett par fadäser som 53

speglats i media växte ändå bilden av Palme och Sverige som brobyggare mellan 
radikaler i nord och syd. Palme besökte år 1975 Kuba, vilket resulterade i en god 
relation mellan deras ledare Fidel Castro och honom själv. Östberg medger att det 
kanske är att ta i att säga att Palme var en svensk Castro men menar att det går att 
dra paralleller. De var lika gamla och hade ett förflutet i studentpolitiken samt kom 
från sitt lands överklass och borgerlighet och hade lämnat det därhän för sina egna 
politiska övertygelser. När Palme besökte Kuba år 1975 i samband med FN:s 
kvinnokonferens i Mexico, Venezuela och Kuba var mottagandet enormt och han var 
oerhört uppskattad.  54

Palme mötte motstånd och kritik i sin utrikespolitik, men det skedde också nationellt. 
Palme framställs av Östberg som en ideolog och utrikespolitiker men också en 
praktiskt inriktad reformator inom inrikespolitiken.  Sveriges framgångssaga stod 55

inför ett avslut då arbetslösheten ökade, inflationen blev kraftigare och det stöd som 
funnits för Palme och Socialdemokratin minskade. Radikaliseringen som skett under 
1960-talet som bestått i upplopp av ungdomar och studenter hade nu förankrat sig 
och spridit sig i andra delar av samhället, det handlade nu om strejkande arbetare, 
arga husmödrar och miljöaktivister från samtliga sociala klasser. Palme som under 
det tidigare årtiondet arbetat fram en image som radikal och reformator ställdes nu 
till svars när han var landets statsminister och bar det yttersta ansvaret för villkoren 
hos de ovan nämnda grupperna. De krävde aktion men det kunde inte alltid Palme 
bidra med. Palme började nu tappa förtroende hos de han tidigare velat identifiera 
sig med, de radikala och reformstarka, samtidigt som kritiken mot hans förräderi 
växte. Från att stå på de missnöjdas sida uppfattade flera att han vände om och 
ställde sig emot dem eller var passivt inställd till deras situation.   56
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Östberg beskriver en av Palmes starka sidor, utöver hans civilkurage, rättspatos, 
retorik och medkänsla, var hans mediala begåvning. Han var inte bara närvarande 
utan var skicklig när det gällde samspelet mellan honom, partiet och media eller 
pressen. Östberg beskriver hur det fanns en beundran hos journalister över Palmes 
skicklighet att behärska intervjusituationer. Men under 1970-talet förändras den 
framgångssaga i media som beskrev Olof Palme till att bli allt mer motsägelsefull. 
Medierna ifrågasatte nu honom själv samt hans politik i offentligheten. IB-affären är 
ett exempel på en viktig medial händelse som onekligen förändrade situationen och 
relationen mellan Palme och journalisterna. Palme beskrivs efter denna händelse 
som pragmatisk, han påbörjade ett arbete att sålla i journalister och avgöra vänner 
från fiender och de som inte ansågs vara pålitliga kunde med omedelbar verkan 
uteslutas från pressträffar och nekas intervjuer.  57

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis beskriver Österberg Palme som Sverige personifierad. Det 
Palme gjorde avspeglades i det svenska samhället samt i den internationella bilden av 
Sverige och vice versa. I denna biografi lyfts Palmes internationella betydelse och 
intresse fram. Han kunde föra sig i de flesta situationer vilket exemplifieras av 
Östberg med besöket på Kuba varpå han gjorde ett gott intryck och vars mottagande 
nästan var oproportionerligt.  Palme framställs som en kämpe för tredje världen och 
jämställs med såväl Fidel Castro som John F. Kennedy i utländsk och svensk media.  

Östberg beskriver också en del negativa aspekter av politikern Olof Palme och 
grundar detta i hans pragmatism, motsägelsefullhet och förrädisk. Palmes 
pragmatiska egenskaper yttrades exempelvis i hans hantering av media när 
framställningen började svikta och bli något negativ. Motsägelsefullheten samt 
förräderiet framkommer då han ”övergav” de radikala han tidigare försvarat och 
identifierat sig med. Framställningen av Palme i denna biografi är alltså ingen direkt 
framgångssaga utan beskriver också den kritik som fanns och de mindre uppskattade 
egenskaper han besatt.  

 Ibid. s.70-7157
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3.1.3 Henrik Berggren – Underbara dagar framför oss : En biografi över 

Olof Palme – 2010 
Underbara dagar framför oss är en flödande rik berättelse om 
en fascinerande person och politiker, människorna omkring 
honom, den nation han ledde och den internationella scen han 
intog med lidelse och självklarhet.   58

Henrik Berggren är en svensk journalist, författare samt historiker och är bland 
annat ledarskribent på Dagens Nyheter. År 2010 kom han ut med boken Underbara 
dagar framför oss som kartlägger Olof Palmes såväl privata som professionella liv. 
Tillsammans med beskrivningar av Palmes liv redogör Berggren också för de 
samhälleliga förändringsprocesser som skett från sekelskiftet 1900 till Palmes död år 
1986 som legat till grund för de ageranden och händelser kring Palme under hans 
levnadsår.  59

De inledande kapitlen av biografin ägnas åt Palmes familj, födelse och uppväxt och är 
därför inte relevant för denna studie. Likt de andra källorna för denna studie 
redogörs det för Palmes tid och resor i USA och Asien vilket kom att påverka och 
färga hans politiska karriär och övertygelse. Under det amerikanska valet år 1948 
lärde sig Palme om språket som ett verktyg inom politiken, vilket han tog med sig till 
Sverige och in i den svenska politiken. Den amerikanska politiska retoriken formade 
Palmes hårda och tuffa stil i debatter.  60

Berggren redogör också för relationen mellan Palme och Tage Erlander och titulerar 
kapitlet tillägnat denna period Trollkarlens lärling. En bild av Palme som ett 
underbarn och intelligent ung man som överger den borgerliga överklassen för ett 
arbete inom den socialdemokratiska rörelsen målas upp varpå Palmes betydelse för 
Erlanders politik och arbete beskrivs som viktig av Berggren.  Berggren beskriver att 61

när Palme efter nästan exakt 10 år som anställd hos Erlander, hade han gjort en 
imponerande karriär, gift sig, fått barn och lärt sig om den svenska 
statsförvaltningen, trots detta menar Berggren att han inte hade förändrats något 
avgörande. Berggren fortsätter att beskriva hur Palmes optimism och energi förblev 
densamma samt det viktigaste av allt – hans grundläggande målsättning hade inte 

 Berggren, H. 2010, baksida.58
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förändrats. Palmes grundläggande målsättning var i stort att modernisera det 
svenska samhället, detta med hjälp av staten genom att skapa jämlikhet gällande 
medborgares möjligheter att förverkliga sig själva.  62

Bilden av Palme som den internationella politikern redogörs även av Berggren. I 
kapitel 12. Prime minister of Sweden beskrivs Palmes internationella arbete och 
engagemang och de affärer och riktlinjer han bedrev under sin karriär. Den öppna 
kritik han förde mot USA och dess agerande i Vietnamkonflikten är väl känt och gav 
konsekvenser för såväl Palme som Sverige och dess svensk-amerikanska förbindelser. 
Palme talade för FN:s generalförsamling vid dess tjugofemårsjubileum år 1970. Vid 
detta tal trädde han fram som företrädare för de mindre länderna och det riktades 
skarp kritik mot de stora nationerna, i huvudsak mot stormakternas kolonisering av 
södra Afrika. Palmes uttalanden och starka meningar kunde väcka många olika 
reaktioner, men denna gång föll det i allmänhet ut gott, i synnerhet hos de mindre 
nationerna som också stod på kant med stormakterna USA och Sovjetunionen.  63

Berggren beskriver Palme som en man som hade svårt att hålla sina tankar och idéer 
inom sig, vilket var det som skedde i det välkända talet mot USAs agerande. Inom 
Sverige och den svenska politiken hade han också vissa svårigheter att föra sig då 
konventionellt pliktumgänge, som Berggren beskriver det, inte var hans bästa gren. 
Palme var inte bra på att kallprata och inte heller att låtsas vara intresserad av 
personer som uttråkade honom, vilket gjorde att socialdemokratiska riksdagsmän 
kunde känna sig osedda av Palme i lunchkön i Riksdagshuset.  64

Å ena sidan har vi den store ledaren med en vilja av stål. Å 
andra sidan har vi den maktlöse och välmenande härskaren, 
som vilsen irrar i kanslihusets korridorer och låter sig husas av 
allsköns busar och skumma potentater.  65

Så beskrev författaren Sven Delblanc i sin bok Trampa vatten från år 1972, om den 
oroväckande personlighetsklyvningen hos den ansvarige politikern Palme, som 
Delblanc beskriver det. Berggren beskriver Palmes första år som statsminister som 
turbulent och utan några större framgångar. Men år 1973 skedde det en rad 

 Ibid. s.29962

 Ibid. s.44463

 Ibid. s.439-44064

 Ibid. s.46965

� 	23



händelser som visade prov på dolda egenskaper hos den numera ambivalenta 
politikern Palme, som då visade sig vara en kylig men bestämd och effektiv ledare. 
Ett exempel på detta är Norrmalmstorgsdramat.  66

Sammanfattning 
Inledningsvis beskrivs Palme som begåvad och intelligent, vilket relativt snabbt ledde 
honom till Erlander som tog honom under sina vingar. Palme framställs av Berggren 
som Erlanders högra hand och som en betydelsefull person såväl i Erlanders privata 
som politiska sfär. När senare Palme fick maktposition i partiet var det emellertid 
turbulent och instabilt, delvis på grund av Palmes känslomässiga lynnighet samt 
politiska övertygelse och åsikter i diverse sakfrågor. Hans grundläggande målsättning 
som ovan beskrivs gick ut på att modernisera det svenska samhället, med hjälp av 
jämställdhet, vilket framstället Palme som en nytänkande politiker som inte var rädd 
för förändring samt en vän av folket som menar att alla ska de samma 
förutsättningarna.  

Palmes egenskap att inte kunna hålla sina åsikter inom sig, som Berggren beskriver 
det, bidrog till en rad kontroverser och händelser såväl inom landet som 
internationellt. När det kom till hans egna åsikter behövde de nödvändigtvis inte vara 
partiets åsikt, men de handlade ofta om orättvisor han ville reda ut. Berggren 
beskriver Palmes framtoning som orädd och ibland till och med osympatisk, dessa 
egenskaper bidrog dock till att han blev en kylig men effektiv ledare.  

3.1.4 Klas Eklund – Sveriges statsministrar under 100 år : Palme - 2010  
Klas Eklund är en svensk ekonom och författare som ägnat delar av sitt yrkesmässiga 
liv åt svensk politik och svenska politiker. Författaren beskriver denna bok med egna 
ord inte bara som ett porträtt av Palme, utan också som en redogörelse för Palmes 
svårdefinierade och omtalade arv till eftervärlden. Eklund var under Palmes sista år 
en nära bekant, professionellt och menar att detta kan vara såväl en svaghet som 
styrka för författandet av denna biografi. Då Eklund sitter på unik information som 
kan gynna kartläggningen över Palmes liv så menar författaren att det är vanskligt att 
skilja egna iakttagelser från ren historisk klarsynthet.   67
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Olof Palme dominerade svensk politik i över två decennier. Han 
var den obestridde ledaren för Sveriges största parti och 
statsminister i två omgångar. Ändå är hans insats svårt att få 
grepp om.   68

Detta citat ringar in en slags genomgående beskrivning av Palmes yrkesmässiga 
prestationer. Trots sin politiska överlägsenhet är insatserna och utgångarna oklara 
och svårdefinierade. Föregående statsministrars insats har gått att kategorisera och 
etiketterats, exempelvis Per Albin Hanssons folkhem och Tage Erlanders 
välfärdsbygge, men Olof Palmes politiska uppdrag går inte att beskrivas med ett ord i 
samma mån som för Hansson och Erlander. Trots detta beskriver Eklund att Palme 
blev för honom, såväl som för de flesta i hans ålder, Monumentet för svensk politik.  69

Eklund beskriver Palme som en talare och politiker som kännetecknades med att han 
var radikal och hade ett internationellt antikolonialt patos som han införskaffat sig 
under sina resor i såväl öst som väst, efter andra världskrigets slut.  Detta skulle 70

komma till hands under Sveriges svåra och ambivalenta år under den tid Palmes 
politiska uppdrag pågick under 1950 till 1980-talen. 1950- och 60-talen var en tid av 
upprepande framgångar för Sverige, detta såväl ekonomiskt som politiskt. 
Socialdemokratin var stark och likväl så Palmes uppstigande karriär. När 1960-talet 
led mot sitt slut och 1970-talet inleddes stod Sverige inför en tid av ekonomiska och 
politiska mot- och nedgångar. Sedan kom 1980-talet som öppnade upp möjligheten 
för återhämtning, varpå dessa förutsättningar Olof Palme skulle styra och navigera 
landet.   71

Eklund menar att Palmes framtoning, udda och något priviligierade bakgrund 
tillsammans med sin karisma, var en tillgång för den svenska inrikes- och 
utrikespolitiken under de år han hade maktposition. Men Eklund menar att detta inte 
är hela förklaringen till det eftermäle Palme skaffat sig, utan det klimat som infann 
sig i Sverige vid denna tid beredde vägen för den ”nya” typen av politiker som Olof 
Palme onekligen var. Efter den svåra fattigdom som präglat Sverige under det tidiga 
1900-talet hade nationen klarat sig undan två världskrig och gick från att vara 
Europas fattigaste land till att vara dess rikaste. Detta är enligt Eklund en förklaring 
till den svenska självmedvetenheten som föddes och som så småningom kom att 
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gynna Palmes framväxt i den svenska politiken men också i den historiska bild som 
skapats kring honom.  72

Den framställning av Palme som presenteras av Eklund är inte genomgående och 
homogen utan snarare komplex och motsägelsefull. Palme beskrivs delvis som 
socialdemokratins ”guldgosse” vars åsikter och idéer spelat stor roll redan innan hans 
tid som partiledare eller statsminister. Under Erlanders tid som statsminister, när 
den svenska ekonomiska tillväxten hade skördats frågade han sin sekreterare, Olof 
Palme, vad arbetarrörelsens nästa steg skulle vara. Att den enskilde individen, vars 
ekonomiska och sociala tillvaro hade förbättrats radikalt, skulle gynnas ännu mer var 
inte ett alternativ. Palmes förslag var istället att bygga ut den offentliga sektorn med 
hjälp av skattepengar och därför höja skatterna. Erlander som nästan fingerat 
synonymt med välfärd och välfärdsbygge i historie- och samhällsskrivningen var 
alltså inte den som födde idén om det, utan det var hans kronprins – Olof Palme.  73

När Palme började arbeta inom Socialdemokraterna som Erlanders assistent visade 
han sig vara effektiv och intelligent och fick uppdrag som talskrivare, tolk, författade 
brevunderlag samt förberedde såväl möten som resor och debatter.  Palmes 74

inflytande växte gradvis tills dess att han blev vald som partiledare år 1969, eller 
snarare kröntes som partiledare som Eklund beskriver det.  75

Det öppna tal som Palme höll år 1965, som denna uppsats har anledning att 
återkomma till , var fyllt med kritik mot USA och dess agerande i Vietnam. Detta 76

resulterade i en tumultartad stämning som snabbt infann sig hos såväl amerikaner 
som svenskar. Trots att det lyftes kritik i Sverige mot ställde sig Palmes medarbetare 
bakom uttalandena och i efterhand bidrog det till att den utrikes politiska attityden 
försköts vänsterut. Enligt Eklund höjdes taket hos Socialdemokraterna genom att det 
efter detta var legitimt att öppet kritisera USA.   77

Eklund presenterar också en mindre smickrande framställning av Palme. Denna 
framställning kan dock gott och väl uppfattas som en indikator på civilkurage och 
stark politisk övertygelse, men det fanns också en sida av Palme som provocerade och 
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i all enkelhet retade gallfebern på vissa grupper i samhället. Våren år 1968 var 
ungdomsupprorens tid och i Sverige har denna revolterande och upproriska period 
symboliserats med den kanske mest kända händelsen, Kårhusockupationen. Palme 
tog sig till kårhuset för att ta del av debatten med de vänsterradikala ockupanterna, 
detta utan framgång. Palme blev kritiserad och tände till på alla cylindrar och 
likställde ungdomarna med vad han själv sett under kommunistiska studentmöten 
bakom järnridån, vilket provocerade ungdomarna allt mer. Palme hade svårigheter 
att förstå den ”nya” vänstern som i stor utsträckning bestod av radikala ungdomar.  78

Som sagt kan detta mycket väl uppfattas som en god insats med gott uppsåt från 
Palmes sida, i samma anda som det kan uppfattas som en ignorant aktion mot en 
ungdomsgrupp som enligt Palme inte förstod hur världen fungerade.  

Sammanfattning 
Eklund beskriver i denna biografi Palme som en politiker med ett brinnande 
engagemang och stor flitighet. Hans politiska övertygelse som han enligt Eklund 
kämpade för in i det sista, införskaffade han sig genom egna erfarenheter på resor 
och i studier. Eklund beskriver också en envis politiker som med hjälp av sina 
retoriska egenskaper samt politiska övertygelse inte var rädd att ställa sig emot de 
stora krafterna och nationerna, vilket Eklund illustrerar med USA som exempel. 

Författaren framställer Palme som nytänkande och framåtsträvande med hjälp av ett 
flertal exempel, då han med egen kraft breddade ”yttrandekorridoren” hos 
Socialdemokraterna genom att öppet kritisera USA. Detta var dock inte uppskattat av 
alla enligt Eklund, utan Palme beskrivs snarast som en politiker med starkt 
civilkurage och inte väjer för minsta lilla och gick till och med emot den svenska 
neutralitetsprincipen vilket han blev ifrågasatt och kritiserad för.  

3.1.5 Torbjörn Nilsson – Hundra år av svensk politik - 2014 
Hundra år av svensk politik är en bok som förmedlar en bild av den politiska 
utvecklingen i Sverige under hundra år. Boken presenterar ett brett perspektiv på 
politiska förändringsprocesser men belyser också de enskilda personer som haft en 
påverkan på den svenska politiska kartan och dess utveckling. Bokens författare, 
Torbjörn Nilsson, är docent i historia vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns 
högskola. Istället för att presentera sina egna tolkningar och analyser av 
betydelsefulla händelser, processer och personer inom svensk politik, lämnar Nilsson 
möjligheten för detta hos läsaren själv.  79
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Från och med 1950-talets sista tid bildades det en rad nya stater i världen som en 
konsekvens av avkoloniseringen av Afrika och Asien. De nya staterna var i varierande 
grad instabila och hade ekonomiska svårigheter, det fanns då ett behov av bistånd 
från de västliga länderna. Flera av dessa stater var alliansfria och öppnade upp 
möjligheten och förhoppningen om alliansfria Sverige som en brobyggare i 
världspolitiken. Som Nilsson beskriver honom, ”Tage Erlanders politiske kronprins”, 
Olof Palme uttalade sig om social rättvisa i samband med tredje världen: ”Det är en 
illusion att tro att man kan möta krav på social rättvisa med våld och militära 
maktmedel”. Med detta uttalande syftade Palme till USA:s militära aktioner mot 
Vietnam. Trots neutralitetsprincipen ställde han sig öppet emot det ökade våld USA 
bedrev mot Vietnam och därmed hela USA:s utrikespolitik, vilket var sällsynt.  80

Kritiken mot USA och dess utrikespolitik och hantering av Vietnamsituationen växte 
i allmänhet hos socialdemokraterna och i synnerhet hos Olof Palme, menar Nilsson. 
År 1968 deltog Palme i en fackeldemonstration sida vid sida med Nordvietnames 
ambassadör i Moskva. Foton av detta spreds över hela världen och inte minst i USA. 
Droppen som fick bägaren att rinna över för USA gällde ytterligare ett uttalande av 
Palme varpå han kritiserade den amerikanska bombningen över Hanoi år 1972, som 
han jämförde med bland annat förintelsen. Palmes kritik ledde till att alla 
förbindelser mellan USA och Sverige kapades, detta från USA:s sida. Nilsson 
beskriver hur Palmes kamp för världsfred och mänskliga rättigheter riskerade och 
även frös förbindelserna mellan USA och Sverige.  81

Nilsson menar att Olof Palme inte menade att den politiska neutralitet som Sverige 
hade tagit på sig inför det kalla kriget skulle innebära en tystnad hos det svenska 
folket. Tystnaden kunde snarare uppfattas som stöd och ett uttalande i sig, däremot 
måste man trots sin neutralitet få friheten att uttrycka tankar och idéer om mänskliga 
rättigheter.  När Sovjet och Warszawapakten militärt ingrep i Ungern år 1956 och 82

Tjeckoslovakien år 1968 protesterade Sverige och inte minst Palme. År 1975, när 
Palme var statsminister, visade han misstycke för förtrycket i Tjeckoslovakien varpå 
han uttryckte sig om regimen som ”diktaturens kreatur”. Trots den intensiva och 
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aktiva utrikespolitik som bedrevs från 1960-talets slut var detta ett väldigt skarpt 
uttryck och ordval menar Nilsson.  83

Nilsson beskriver Olof Palme som en frispråkig men genomtänk karaktär som inte 
håller tillbaka eller kompromissar i sitt politiska uppdrag. Hans starka och tydliga 
kritik mot USA:s utrikespolitik och militära aktioner fick väsentliga konsekvenser. 
Men Palme hade också synpunkter på kärnvapen och nedrustning. Under sin tid som 
oppositionsledare åren 1976 ti l l 1982 ledde Palme den så kallade 
Palmekommissionen som bestod av medlemmar från såväl öst som väst och 
tillsammans arbetade de fram en rapport – Gemensam säkerhet. Rapporten föreslog 
en remsa mellan östra och västra Europa varpå det skulle vara kärnvapenfritt. Detta 
förslag blev så småningom en del av Sveriges officiella politik. Trots dåligt gensvar 
och motstånd från Europas övriga länder fortsatte Palme och Sverige med denna 
riktlinje.  Återigen ställde sig Palme emot opinionen, men denna gång mot Europas 84

länder och det i kärnvapenfrågan.  

Sammanfattning 
Beskrivningen som ges av Palme i Nilssons bok är relativt kort och fokuserar på 
politiska förändringar och händelser varpå Palme varit med och påverkat. Bilen som 
Nilsson framställer av Palme är genomgående och enhetlig – den frispråkiga, 
kontroversiella och revolutionerande politikern som vågade ställa sig emot 
stormakterna och tog inte hänsyn till den svenska neutralitetsprincipen. Nilsson 
beskriver Palmes säregna syn på neutraliteten som kontroversiell och nytänkande 
och att han såväl kan ses som en motståndare som försvarare av den.  

3.1.6 Sammanfattning av utbildningskulturen 
Källmaterialet för utbildningskulturen sträcker sig mellan åren 2008 och 2014 och en 
förändring i framställningen av Olof Palme är därför svår att generalisera. Det går 
dock att se en tydlig förändring i framställningen av den tidigare delen av hans liv, 
respektive den senare delen. Den tidigare delen av hans liv inkluderar hans tid i USA, 
resorna, studier samt vägen in i politiken och hans första år i Socialdemokraterna. 
Denna tid framställs i samtliga källor som en framgångssaga varpå Palme själv 
beskrivs som en ung begåvad man med ambitioner och en stark politisk övertygelse. 
Framställningarna av de senare åren är något mer komplexa, varpå en tvetydig och 
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motsägelsefull politiker beskrivs. Palme framställs som en politiker som väcker 
starka känslor, både varma och kalla.  

Socialdemokratins popularitet har varierat i stor grad sedan Olof Palmes tid och 
mellan åren 2008 och 2009 går Socialdemokraternas opinionsutveckling från 39 % 
till 29 %, alltså ett stort förlorat stöd. Stödet sjunker ytterligare fram till år 2012 då 
det går upp till 33 % för att kommande år återigen minska, men till 30 %.   Mellan 85

dessa år sjunker också förtroendet för dåvarande partiordförande Mona Sahlin med 
elva enheter på en 100 gradig skala, från +1 till -10. År 2010 ökar förtroendet för 
Sahlin till -7 enheter för att sedan gå upp på +10 år 2012 när Stefan Löfving blev 
partiordförande, vilket kommande år minskade till +9 enheter.   86

En förklaring till att användandet av Palme inom utbildningskulturen upptogs år 
2008-2014 kan bero på socialdemokratins minskade förtroende och stöd hos det 
svenska folket. Socialdemokratin letade därför efter en identitet och Olof Palme blev 
därmed en del av identitetsbyggandet. 

3.2 Olof Palme i populärkulturen 

3.2.1 På Mäster Olofs Tid – Björn Afzelius 1997 
På Mäster Olofs Tid är en låt skriven och framförd av den svenska artisten och 
låtskrivaren Björn Afzelius. Den handlar om ett barn som frågar sin pappa om hur 
det var förr i tiden varpå pappan svarar med ett visst mått av vemod om att det var 
bättre förr och detta på Mäster Olofs tid, alltså Olof Palmes tid.  

Då hade vi ett respekterat namn. Då var jag stolt över mitt 
fosterland. Man kände till oss vida omkring. Snart vet man 
ingenting. När Sverige talade så lyssnade man. För alla visste att 
det vi sa var sant. Att säga ifrån var en filosofi. På Mäster Olof 
tid.   87

Palme framställs som en man och politiker som inte var rädd att säga ifrån och att 
omvärlden var lyhörda på vad han hade att säga. Palme var Sverige och Sverige var 
Palme, de tänkte och agerade i symbios. Palme framställs inte bara som ”ansiktet 
utåt” för Sverige utan snarare att han var Sverige. Texten beskriver att Sverige och 
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Palme var tredje världens store vän då Sverige gav bistånd och hjälpte till, men detta 
har förändrats nu och nu ger Sverige ingenting.  

Texten beskriver också en tid där demokrati innebar ärlighet vilket Palme alltid tog 
hänsyn till. Palme höll sitt ord, vilket också folket räknade med. Han uppmanade 
också folket att tänka stort. Genom att tänka stort skulle förändring ske då man 
förstod hur allt hängde ihop.  

Den nya tiden kom en kylig natt. Ingen har någonsin sett en 
natt så svart. En natt som alla människor minns. Sedan minns 
de ingenting. Så låt mig säga till dig, lilla vän. En kula drev oss 
in i tystnaden. Men det var aldrig filosofin. På Mäster Olofs 
tid.  88

Sammanfattningsvis beskriver Afzelius en tid där Sverige var ett föregångsland med 
starka åsikter och goda intentioner och detta tack vare Olof Palme. Sverige och Palme 
var en vän av tredje världen och ett slags världssamvete som efter Palmes död tynat 
bort. Den politik som hyllas i låttexten var den politik Olof Palme förde under sin tid, 
vilket innebar demokrati, rätten att uttrycka sig, Sverige som neutral brobyggare 
samt att våga tillåta sig att drömma och tänka stort.  

3.2.2 Palme – Dokumentärfilm 2012 
Palme är en svensk dokumentärfilm från år 2012, regisserad av Maud Nicander och 
Kristina Lindström, som också skrivit manus till filmen. Dokumentären speglar Olof 
Palmes liv från uppväxten på Östermalm till hans död år 1986 och redogör för såväl 
hans privatliv som politiska karriär. Filmen är en samproduktion mellan B-Reel 
Feature Films, SVT och Film i Väst. Den visades dels som biofilm men också i en 
tredelad förlängd version som sändes på SVT.   89

Dokumentären är kronologiskt strukturerad och börjar vid Palmes tidiga år i livet 
varpå han beskrivs som en engagerad och såväl språkligt som sportsligt begåvad. 
Hans engagemang gjorde att han inte var rädd för att ta några strider eller 
utmaningar under skoltiden. Under Palmes tid i USA vid Kenyon College, Ohio börjar 
han bilda och forma sin världssyn som han senare kom att bli välkänd för. Detsamma 
gäller den språkliga och retoriska förmåga han lärde sig under detta år. Medarbetare 
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beskrev hans retorik som amerikansk och hur hans sätt att tala var ett direkt brott 
mot den som var rådande, hans sätt var mer intellektuellt.  90

Hans intellektuella och säregna, för Sverige, sätt att tala på gjorde honom till en 
”ordens man” vilket gjorde honom populär bland de litterära, som han såväl ville 
vara då de var de han mest kunde identifiera sig med. Ett exempel på detta 
presenterar dokumentärfilmen genom att visa ett klipp där kulturmannen Jörn 
Donner uttalade att Palme var för intelligent för Sverige.    91

Hans engagemang som var så tydligt under hans politiska arbete gjorde sig märkbart 
långt innan detta. En vän beskriver Palme som vital och engagerad med ett starkt 
patos mot förtryck. Ett exempel på detta var hans skenäktenskap med en kvinna han 
hade mött vid namn Jelena Rennerová från Tjeckoslovakien. Syftet med äktenskapet 
var en handfast politisk gärning, nämligen att få henne lämna landet på grund av det 
förtryck hon utsatts för i och med Pragkuppen år 1948. Palme jämförs vid ett flertal 
tillfällen med den amerikanska presidenten John F. Kennedy i sin kamp för de 
utsatta.   92

Palmes engagemang, intellekt och bergfasta världsuppfattning tog honom långt, men 
hur långt han hade kommit om han inte blivit upphämtad av Tage Erlander finns det 
inget svar på. Det var dock ingen skräll att Palme blev anställd av Erlander så tidigt 
som i 26 års ålder, men till trots pratades det om det. Det beskrivs i 
dokumentärfilmen hur Palme och Erlander blomstrade i varandras närvaro. 
Medarbetaren Lennart Geijer menar att Erlander kom att bli beroende av Palme. När 
han inte var i närheten blev Erlander nervös och orolig, under luncherna kunde han 
fråga otaliga gånger ”Var är Palme?” om han var frånvarande. Han ska ha uttalat att 
Palme var den största politiska begåvning Sverige haft under hela 1900-talet. År 1963 
valdes Palme in i regeringen och bidrog därmed med en ny generation bland de 
makthavande i Socialdemokratierna och hela Sverige.  93

Dokumentärfilmen framställer Palme som en kraftfull politiker som gjorde en snabb 
karriärsresa, från Erlanders guldgosse och högra hand till partiordförande år 1969. I 
dokumentären beskrivs det hur det bland de unga socialdemokraterna gick en 
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rysning då Palme valdes in som partiordförande. När Palme var gäst i ett talkshow-
program med programledaren David Frost fick han en fråga gällande makt. Frost 
undrade om Palme, likt alla andra politiker, ville bli statsminister. Svaret blev i viss 
mån förvånande då han redogjorde för att han inte alls hade någon sådan önskan. 
Tvärtom var han helt nöjd med att vara en i laget. Programledaren blev skeptisk och 
ifrågasatte Palme genom att förklara hur man inom alla yrken vill klättra till toppen. 
Palme replikerar då: ”Jo, men en Tv-personlighet måste inte nödvändigtvis vilja bli 
BBC-ordförande.” Han menade att man vill ha makt för att kunna påverka, men att 
man som statsminister i Sverige fortfarande var en del av laget.   94

Det var många av dessa egenskaper hos Palme som attraherade nya medlemmar till 
partiet och också nya röster. Före detta partiledaren för Socialdemokraterna Mona 
Sahlin säger i dokumentären; ”Jag gick med i Olof Palme, sedan blev jag 
socialdemokrat så småningom”. Hon var troligtvis inte ensam om detta.    95

Palme var inte bara en lokal eller nationell politiker som lockade till sig 
uppmärksamhet endast i de svenska stugorna, utan var en internationell politiker 
och detta redovisas i dokumentärfilmen genom hans mottagande på Havanna år 
1975.  Han framställs som en hjälte och som en brobyggare mellan Sverige och 96

Kuba. Palmes tydliga ställningstagande mot Apartheid väckte stor uppmärksamhet 
och såväl uppskattning som hat. Bland den svarta befolkningen i Sydafrika var han 
en hjälte. Han var en av få ledare i västvärlden som officiellt och öppet stöttade 
kampen mot Apartheid. Den välkände ärkebiskopen och Apartheid-motståndaren 
Desmond Tutu menade att Palme var en bidragande faktor till att de svarta inte blev 
anti-vita efter händelserna. Han menar också att Palme var genuint färgblind. Hans 
stora förstående och välkomnande inställning kring folkgrupper och nationer i 
världen gjorde han också karaktäristisk inom invandrarfrågan. Palme uttalade sig i 
ett TV-program om att man ska ta hand om de som kommer till Sverige och att han 
fått förståelse för dessa människor genom sin mamma som flydde till Sverige från 
Lettland under första världskriget. Han menade att svenskar har en tendens att tro 
att de är bättre än alla andra, men att de ska vara medvetna om att en svensk inte är 
lätt att ha och göra med.  97
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Relationen mellan USA och Palme tas upp i dokumentären som ett minst sagt 
komplicerat ett. Efter sin tid han spenderade i landet hade han blivit en beundrare 
men också en skeptiker då han sett de förtryck som fanns på flera ställen. År 1968 
inleddes en ny era, i och med Martin Luther Kings död fortlöpte upplopp i USA och 
världen blev uppmärksammade om det rasförtryck som fanns i USA, likaså Palme. 
Rasförtrycket och USAs hantering i Vietnam konflikten blev fredkampens största 
frågor och inte minst tog Palme till sig dem. När han deltog i den demonstration som 
tidigare nämnts i denna uppsats, inleddes på ett sätt en kamp, i regi av Palme, mot 
orättvisor och därför indirekt USA.  Många högt uppsatta politiker kritiserade Palme 
för detta agerande och menade till och med att han borde lämna regeringen.    98

Efter de amerikanska bombningarna över Hanoi julen 1972 uttalade sig Palme starkt 
och berört, åhörare samt medarbetare beskriver hur Palme kände vad han sa djup 
inne i sig. Som nämnt tidigare i denna uppsats uttalade sig Palme om USAs agerande 
och jämställde det med andra terror- och krigsdåd utförda av totalitära och 
frihetsinskränkande stater.  Amerikanska utrikesministern Henry Kissinger uttalade 
sig om att Palme var okänslig inför USAs problematik i sitt uttalande då han 
jämförde de med Nazityskland. Detta ledde till en iskall relation mellan Sverige och 
USA varpå det inte fanns några ambassadörer i respektive länder på två år. Det var 
inte bara Kissinger som kritiserade Palmes agerande utan också svenska politiker och 
högt uppsatta, de menade att Palme var ett hot mot neutralitetsprincipen då ett stöd 
med Vietnam kan uppfattas som anti-amerikanskt.  99

Det lyfts också fram annan kritik som fanns mot Olof Palme i dokumentären. Under 
hans politiska karriär, i synnerhet under de första åren, fanns det flera som menade 
att han var en karriärist som utnyttjade socialdemokratin för att göra sig en karriär. 
Under gruvstrejken i Kiruna 1969 blev han kritiserad av gruvarbetarna, de var så pass 
skeptiska mot ”överklassens” Palme att han till och med avråddes åka dit för att 
närvara under konflikten, i syfte att bevara hans säkerhet. Detta gjorde han 
frustrerad då han hade dålig impulskontroll. Trots att hans socialdemokratiska 
ideologi ifrågasattes av flera hade han en romantisk bild av arbetaren och i synnerhet 
de som ägnade sig åt kroppsarbete. Han menade att det representerade något fint i 
det svenska samhället. Kritik fanns också från den högra sidan av den politiska 
kartan som menade att han var en klassförrädare som förrått sin borgerliga klass. En 
tidigare vän till honom beskriver hur han trodde att Palme hade varit lyckligare i en 
borgerlig regering. Palme fick också mycket kritik för att vara för hård i politiska 
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debatter och officiella uttalanden. Politikern och diplomaten Carl Bildt beskriver i 
dokumentären hur Palme ibland, inte alltid, tog heder och ära av personer när han 
kom upp i talarstolen och att detta lämnade djupa sår hos vissa.   100

I samma anda kunde han provocera journalister genom att inte besvara den egentliga 
frågan utan snarare vände ämnet till att handla om något annat. Journalister gick 
därför därifrån utan något egentligt svar. Palme kunde också framstå som direkt 
aggressiv. Efter hans död frågade journalister om det skulle bli en ny ton inom svensk 
politik. Han varnades och avråddes av medarbetare att vara så hård, kantig och 
aggressiv, men det var uppenbarligen något han inte fullständigt lyssnade till. Palmes 
ingripande eller närvaro under Kårhusockupationen år 1968 fick han också kritik för 
dels sin inställning men också sina uttalanden. Han höll ett tal till studenterna varpå 
han talade om det demokratiska samhälle han ville att alla svenskar skulle leva i, som 
svar av en student fick han ”Vilket samhälle? Ditt och Wallenbergs?”.  101

Under 1970-talet skedde en rad incidenter och affärer vilket påverkade 
socialdemokratin i allmänhet och Olof Palme i synnerhet. Ett exempel som 
påverkade synen och populariteten hos Palme var IB -affären. Journalisterna Peter 102

Bratt och Jan Guillou avslöjade den spionorganisation iscensatt av 
Socialdemokratierna och Säkerhetstjänsten som registrerade vänsteraktivister. 
Åsiktsregistrering var olagligt och innebar därför ett sort problem för 
Socialdemokraterna och Palme begick det ödesstigna misstaget att förneka denna 
aktivitet samt vetskapen om den. Detta skadade Palmes image som den unge radikale 
politikern då han i princip var emot maktmänniskor, men i själva verket var en.  103

I dokumentärfilmen talas det om att Palme var mer än en politiker, han var Palme. 
Alla hade åsikter om honom då han stod ut på flera sätt och kanske för mycket så. 
Han föll därför offer för satir  och ryktesspridning. Ryktesspridningen handlade om 104

att från att han skulle vara sinnesförvirrad till en ”nazihövding”. Under 1980-talet 
blev kampanjerna mot Palme allt mer intensiva, en medarbetare till Palme beskriver 
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att det fanns piltavlor med hans ansikte på. Palme sa själv att han inte brydde sig och 
aldrig blev rädd för den hotbild som fanns mot honom.   105

Sammanfattning 
I dokumentärfilmen Palme framställs symbolgestalten som ”en man av folket”. Han 
ville inte vara märkvärdig eller annorlunda utan snarare vara en del av det svenska 
folket och demokratin. Palme beskrivs också som en medveten person vars 
lättsamma komiska och humoristiska framtoning i media var utstuderad. På grund 
av sin mediala närvaro skiljde han sig från de övriga politikerna menar 
dokumentären och att han därigenom, tillsammans med sina politiska budskap, 
väckte starka känslor hos folk. Dessa känslor kunde gå åt båda håll, såväl kärlek och 
beundran som hat och avsky. I dokumentärfilmen framställs en politiker med 
förhållandevis dålig impulskontroll och att han vid flera tillfällen var direkt 
känslostyrd, vilket lockade till sig kritik både internationellt och nationellt.    

3.2.3 Olof Palme – Teaterpjäs 2012 
Olof Palme är en teaterpjäs skriven av Lucas Svensson. Svensson är utbildad vid 
Dramatiska institutet och har tidigare skrivit för bland andra Dramaten, Göteborg 
stadsteater, Malmö Dramatiska Teater och Unga Klara.  Pjäsen tar sin början under 106

år 2010 valvaka och socialdemokraternas största förlust någonsin. Berättelsen går 
därefter tillbaka i tiden och till år 1976 vid Socialdemokraternas tidigare förlust varpå 
Olof Palme förlorar makten. Pjäsen utspelar sig i Olof Palmes närhet och i hans 
möten med verkliga och fiktiva personer. Detta är alltså inte en pjäs som 
vetenskapligt redogör för Palmes liv och politiska arbete men är enligt regissör och 
skådespelare Tobias Theorell ett varmt, lekfullt och fantasifullt porträtt av Olof 
Palme.   107

Pjäsen inleds med att en av huvudkaraktärerna, Rosa samtalar med en städerska. 
Städerskan påstår att den socialdemokratiska delen av den socialistiska himlen är 
Sverige varpå Rosa svarar att det kanske var så under Tage Erlander eller Olof 
Palmes tid. Palme beskrivs inledningsvis i pjäsen som Tage Erlanders komiska ”spin 
doctor”, alltså den person som ligger bakom marknadsföringen eller framställningen 
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av en exempelvis politiker. Palme beskrivs inte bara som mannen som ligger bakom 
Erlanders humor utan också som en komiker eller humoristisk person själv.   108

Palme är gäst i tv-programmet Gäst hos Hagge med Hagge Geigert som 
programledare. När Palme äntrar studion sätter han sig direkt på den höga barstolen 
bland de andra stolarna i rummet, rekvisitören säger åt honom att sätta sig på den 
låga stolen då den höga tillhör Hagge. Palme säger ”Inte den höga… den låga… 
Jahaja… ja…” sedan sätter han sig i den låga stolen och vrider på sig något varpå han 
säger ”Ja man… sitter ju faktiskt bra i den… låga stolen också… jodå…” Vid ett flertal 
tillfällen beskrivs Palme och hans attityd som maliciös som stundvis växlar till ett 
snabbt leende mot publiken i studion. Hagge säger ”… Du är en väldigt kontroversiell 
människa tydligen… Vi har fått såna här brev… ska den där jävla Palme vara med i 
teve nu igen. En del betraktar ju dig i teve som rena hemfridsbrottet”. Palme 
replikerar maliciöst att det återstår att bevisas och att det är smällar man får ta. 
Intervjun fortsätter med lovord och beröm från Hagge till Palme, han nämner bland 
annat Palmes intelligens, charm och intellekt.  109

Hagge benämner också det intryck Palme kan ge ifrån sig om att vara aggressiv vilket 
Palme inte bifaller. Palme förklarar att det i en debatt kan krävas att man skärper 
sina argument mot någon som inte delar ens föreställningar eller övertygelse. Han 
försöker undvika frågan om det aggressiva uttryckssättet genom att ge förklaringar 
som att skärpa sina argument samt att en valrörelse gör en partiledare sliten.  110

Fortsättningsvis i intervjun beskrivs Palme som en man som aldrig medger 
någonting dock men man av flera talanger. Han språkliga begåvning påpekas och de 
talar om hemmet han är uppväxt i där det talades flera språk, redan som tioåring 
talade han tre språk, tyska, svenska och engelska.   111

Palme framställs vid ett flertal tillfällen som ”en man av folket”, exempelvis då han 
samtalar med en städerska och säger ”Jag är en medborgare i staten. Jag är staten 
liksom ni är.”  Inte nog med hans uttalanden som tyder på en folklighet, utan han 112

umgås och samtalar med olika personer från flera samhällsklasser i pjäsen såsom 
städerskor, alkoholiserade målare och andra socialdemokrater.  
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Det är inte bara i intervjun med Hagge som Palme beskrivs eller framställs som en 
hetlevrad politiker som ofta kan framstå som aggressiv. När Palme talar med en 
annan socialdemokrat påpekas det att han inte så gå så hårt åt varpå Palme ursäktar 
sig med att han inte är elak, utan snarare engagerad. Den andra socialdemokraten 
menar att Palme, i debatter, kan få sin motpart att se dum ut och syftar i huvudsak på 
centerpartisten Thorbjörn Fälldin. Socialdemokraten tycker det är dumt gjort av 
Palme och påpekar detta, vilket inte mottages bra av honom. ”Du kan inte säga att 
det jag gör är dumt. Jag är intelligent förstår du. Inte mer än andra, men jag är 
absolut inte dum.”  Palme fortsätter, ”…Tage sa att jag var för intelligent för att bli 113

statsminister. Det förstod jag aldrig. Tage är intelligentare än jag, och han var ju en 
lysande statsminister.”   114

I den andra akten av pjäsen sitter Palme och Erlander och diskuterar livet och 
politiken. Samtalet kommer in på ATP-striden, varpå Palme föreslår en 
folkomröstning. Erlander svarar då ”Olle min Olle”. De talar sedan om politisk död 
och övergår till den verkliga och mänskliga döden varpå Palme är filosofisk och 
betryggande överför Erlander samt framstår som Erlanders högra hand och i viss 
mån beskyddare.  115

Sammanfattning 
I pjäsen Palme från år 2012 framställs Palme i huvudsak som en man av folket. 
Politikern som kan föra sig i de flesta rum och situationer och kommunicera och nå 
fram till individer i alla grupper och sociala klasser. Ytterligare en egenskap som lyfts 
fram i karaktären Olof Palme är humor och komik. Den humoristiska och kvicktänkta 
sidan exemplifieras vid ett flertal tillfällen i pjäsen, men framför allt under hans 
intervju med Hagge Geigert. Karaktären Palme beskrivs också i pjäsen som en 
hetlevrad och känslostyrd person som kan framstå aggressiv i exempelvis debatter.  

3.2.4 Sammanfattning av populärkulturen 
Användandet av Palme i populärkulturen börjar i synnerhet från år 2008 och 
fortsätter ha sin höjd till år 2013, trots att användandet idag har avtagit har det inte 
upphört. Det finns dock ett undantag gällande tidsspannen som innefattar 
användandet av Olof Palme i populärkulturen och det är låten På Mäster Olofs Tid av 

 Ibid. s.71113

 Ibid.114

 Ibid. s.90-92115

� 	38



Björn Afzelius då låten släpptes år 1997. Förklaringen i detta tidiga användande av 
Olof Palme är troligtvis densamma som för användandet som tog vid år 2008 – 
Socialdemokraternas minskade stöd. Valåret 1994 hade Socialdemokraterna ett stöd 
på 45,2 %, men minskade till kommande valår 1998 med hela 8,8 %, alltså till 36,4 %. 
Valet 1998 innebar det sämsta valet dittills för Socialdemokraterna.  Från och med 116

1990-talets mitt skedde en rad ”skandaler” inom det socialdemokratiska partiet, för 
att dra några exempel gällde detta Björn Rosengrens strippklubbsbesök år 1994 , 117

Tobleroneaffären med Mona Sahlin år 1995  samt Mats Hulths kritiserade missbruk 118

av kontokort år 1998 . Dessa skandaler var en av anledningarna till det minskade 119

stöder Socialdemokraterna då utsattes för, samt det pågående minskade stödet som 
är ett faktum även idag.  

Användandet av Olof Palme inom populärkulturen har en topp mellan åren 2008 och 
2012, återigen tydliggör sig Socialdemokraternas minskade stöd som en anledning till 
detta användande. Socialdemokraterna söker sin identitet i svåra tider och försöker 
så finna tillbaka till detta med en frontfigur för rörelsen som hjälpmedel, alltså Olof 
Palme. Detta går i linje med Karlssons, Dybelius och Rüsens kategorisering och 
definitioner av historiebruk och historiekulturer.  120

De egenskaper som inom populärkulturen lyfts fram gällande Palme är den mediala, 
komiska, intelligenta och ambivalenta politikern, med ett starkt civilkurage samt 
rättspatos för utsatta samt för fred och tredje världen. Inom populärkulten likställs 
han ofta med Sverige och beskrivs som en slags poster boy eller Sveriges röst och 
ansikte.  

3.3 Olof Palme i minneskulturen 

3.3.1 Olof Palmes Minnesfond 
Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet 
grundades av Palmes familj tillsammans med den socialdemokratiska partistyrelsen 
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år 1986 med hjälp av bidrag från såväl enskilda personer, organisationer som företag. 
Fonden instiftades i syfte att hedra Palmes minne genom att belysa och prisdela 
särskilda insatser i Palmes anda med Palmepriset. Sedan priset först instiftades år 
1987 har ett trettiotal personer mottagit det. Stiftelsen har ett syfte att som nämnt 
ovan hedra Palmes minne men också att vara för evigt och belysa betydande insatser 
för alltid.  121

3.3.2 Olof Palmes Minnesplats på Fårö 
Olof Palme tillbringade sina somrar på Fårö, Gotland tillsammans med sin familj. 
Året innan han miste livet fick Palme en gåva från Socialdemokraterna på Fårö i form 
av en symbolisk sänksten. Stenen tilldelades honom tillsammans med orden ”att 
hålla i under valrörelsen”.  När minnesplatsen iordningställdes år 1996 inspirerades 
konstnären Jan Sundqvist av denna sänksten. Officiellt invigdes platsen den 28 juli 
år 1997 med dåvarande kulturminister Margot Wallström som bidragare till 
konstverket tillsammans med mark som uppläts av Gotlands kommun.   122

Tanken med minnesplatsen är man ska fortsätta med de sommartal som Olof Palme 
höll på Fårö under tiden han vistades på ön. Ordförande i Socialdemokraterna på 
Fårö Lisa Karlström förklarar hur dessa tal tillsammans med minnesplatsen fungerat 
som inspiration till dagens Almedalsveckan.  123

Vad det gäller minnesplatsens attraktionskraft menar Ordförande Lisa Karlström (s) 
att under invigningsåret var uppståndelsen snarast obefintlig, detta på grund av att 
de som var engagerade i föreningen gick bort och därför genomfördes inga 
evenemang. År 2007 däremot ”återuppstod” föreningen och minnesplatsen har 
därefter varit vital och kända politiker har bjudits in för sommartal, däribland 
Thomas Bodström, Jan Eliasson, Leif Pagrotsky och Mona Sahlin. Under dessa 
evenemang möts stockholmare och Fåröbor för att minnas och hedra Olof Palme. De 
har också uppdaterat minnesplatsen med ny informationstavla där man kan se bilder 
och läsa en text om Palme. Med hjälp av införande av bord och bänkar och 
minnesplatsen också blivit en välbesökt fikaplats för exempelvis runtresande 
turister.   124

 Om fonden. http://www.palmefonden.se/om-fonden/ [hämtad 2016-05-09]121

 Kalström, L. Ordförande i Fårö (S). Intervju: 2016-04-20122

 Ibid.123

 Ibid. 124
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Eftersom att minnesplatsen fortfarande existerade under de 10 år som föreningen låg 
i ide förväntar sig Ordförande Karlström att platsen kommer finnas kvar även efter 
det att dagens eldsjälar går ur tiden. Även om den inte finns kvar i den bemärkelse 
den gör idag med evenemang och stor attraktionskraft kommer dock detta återupptas 
då nya eldsjälar tar över. Men det finns också en annan förklaring till att 
minnesplatsen kommer leva kvar enligt Karlström och det är det stora intresset som 
finns för Palme och det faktumet att han aldrig kommer glömmas bort, i kombination 
med att han tillbringade 24 somrar på Fårö kommer platsen leva kvar.  125

3.3.3 Olof Palmes Gata – Stockholm 
Olof Palmes Gata är lokaliserad på Norrmalm i Stockholm, mellan Sveavägen och 
Norra Bantorget. Före namnbytet utgjorde gatan en del av Tunnelgatan. Platsen där 
Olof Palme blev mördad, korsningen Sveavägen och Tunnelgatan, är en del av denna 
gata och pryds numera av ett minnesmärke i Palmes ära.  Stockholm stad lät byta 126

namn på gatan redan i april år 1986, alltså kring två månader efter mordet. 
Motiveringen av namnbytet består i två delar, dels att hedra minnet av Palme där han 
bragts om livet men också på grund av att gatan leder till Norra Bantorget där Palme 
höll ett flertal första maj-tal under sin tid som politiker.   127

3.3.4 Olof Palmes Gata - Kalmar 
Olof Palmes Gata i Kalmar sträcker sig från Larmtorget, över Tullbrun, till rondellen 
vid Tullslätten. I detta gatunamnsärende varpå ett namnbyte föreslogs stod det 
mellan två namn, Palmegatan och Olof Palmes Gata.   128

Släkten Palme har en stark koppling till Kalmar stad då släkten har rötter där. Den 
Palmerska släktföreningen som grundades år 1920 utgår ifrån staden och är troligtvis 
den enda släktförening som gör det. Olof Palmes gata går förbi Kalmar teater, 
grundad på 1860-talet samt Frimurarhuset som grundades på 1870-talet. Det är 
lagman Palmes förtjänst att dessa byggnader upprättades. Den Palmerska 
familjegraven, som den lokalt kallas, finns också i Kalmar varpå bland andra Olof 

 Ibid.125

 Se bilaga 2126

 Olof Palmes Gata, Stockholm. https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Palmes_gata,_Stockholm [hämtad 127

2016-05-09]

 Jarlbo, P. 2007, s.269-271128
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Palmes farfar ligger begraven. Palmes farfar var född i Kalmar och ville innan sin död 
resa till staden tillsammans med sin son och sonson, Gunnar och Olof Palme, för att 
berätta gamla minnen och historier, så blev dock inte fallet. På grund av den starka 
kopplingen mellan Palmesläkten och Kalmar fanns Palmegatan som förslag när det 
diskuterades ett namnbyte, men den 25 augusti år 1988 beslutades det att gatans nya 
namn skulle bli Olof Palmes Gata.  129

3.3.5 Olof Palmes Gata – Trollhättan 
Så tidigt efter Olof Palmes död som den 28 augusti 1986 beslutade kommunstyrelsen 
i Trollhättan om att lägga fram förslaget om att byta namn på den dåvarande gatan 
Skolgatan till Olof Palmes Gata och redan den 26 november samma år bifölls 
förslaget. 

Någon vidare motivering till varför den tidigare Skolgatan fick namnet Olof Palmes 
gata kunde inte förrättningslantmätare vid Trollhättan Stad, Gunilla Edgren ge svar 
på, då de inte funnit någon dokumentation gällande detta. I beslutsprotokollet 
förestås det att upprättandet av det nya gatunamnet bör gå i kraft på årsdagen för 
Olof Palmes död, vilket kan tyda på en hyllning till Olof Palme samt att gatunamnet 
ska figurera som en påminnelse.  

Varför det var just Skolgatan som fick detta namn är på grund av att 
Arbetarekommuns kontor tidigare legat på denna gata och att det därför finns en 
koppling till arbetarrörelse och socialdemokrati. Edgren förklarar också hur det kan 
finnas en direkt koppling till personen Palme då han troligtvis vistats vid detta kontor 

under sin livstid. När frågan om ett eventuellt framtida namnbyte ställs besvaras den 

med att det är en fråga för nämnden och att det inte finns något ärende i den mån 
idag. 

3.3.6 Sammanfattning av minneskulturen  
Inom minneskulturen upptas användandet av Olof Palme tidigare än inom den 
övriga två kulturerna. Samtliga, med undantag för minnesplatsen på Fårö, instiftades 
eller grundades redan samma år eller ett till två år efter Palmes död.  

Olof Palmes minnesfond stiftades redan samma år som Palme miste livet, år 1986, av 
Socialdemokraterna samt hans familj. Minneskulturen förklaras i den tidigare 
forskningen samt teori som ett verktyg att bevara minnet av någon eller något och 

 Ibid. 129
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därför leva för evigt. Användandet inom minneskulturen är därför inte lika starkt 
kopplad till samhälleliga förändringar som de övriga två kulturerna, dock inte helt 
oberoende av dem.  

De platser minnesmärken, gator och hederssymboler blivit utplacerade på i Palmes 
ära har i regel en koppling till honom personligen eller professionellt. Olof Palmes 
minnesfond syftar till hans politiska arbete, minnesplatsen på Fårö till såväl hans 
politiska som privata gärningar och vistelser, Olof Palmes gata i Stockholm till 
mordet men också hans politiska arbete. Olof Palmes gata i Kalmar har en utförlig 
berättelse som redogör för användandet av Olof Palme och släkten Palmes betydelse 
för staden. Olof Palmes gata i Trollhättans namnbyte motiverades med att den skulle 
invigas på Palmemordets årsdag, vilket kan tyda på ett minnesmärke i syfte att 
komma ihåg och hylla.  

4.Diskussion och analys 
Den bild som presenteras av Palme i samtliga källor är komplex och varierande, men 
likväl går det att finna tydliga mönster i den framställning som finns av honom inom 
de tre historiekulturerna. De positiva egenskaper som appliceras på Palme är 
intelligens, god retorik, nytänkande, starkt civilkurage, stort rättspatos, flitighet, 
intresseväckande, medial, social begåvning, internationell, medvetenhet, 
humoristiskt samt folklighet. Med dessa ord beskrivs Palme av samtliga författare 
inom utbildningskulturen. Framställningen av Palme inom utbildningskulturen är 
som sagt komplex, men i huvudsak romantiserande om hans politiska karisma och 
arbete. Utbildningskulturen tar som sagt fasta på användandet av Palme mellan åren 
2008 och 2014, varpå Socialdemokraternas stöd minskar hos det svenska folket. Att 
utbildningskulturen då använder en i huvudsak positiv beskrivning av Palme är 
därför inte otänkbart. Då Socialdemokraterna och socialdemokratin tappar sitt stöd, 
förlorar de också sin identitet och Palme blir därmed en del av det ”identitetsbygge” 
partiet behöver vid denna tid. I samhörighet med den teori Rüsen presenterar 
gällande historia och historiebruk som ett verktyg för identitetsskapande är det just 
detta som troligtvis skett i användandet av Olof Palmes minne.  

Användandet av Palmes tidigare år är genomgående en slags framgångssaga inom 
samtliga historiekulturer, den unga, intelligenta och begåvade mannen som klättrade 
snabbt inom den politiska hierarkin med statsminister och partiledare Tage 
Erlanders hjälp. Här lyfts Palmes intelligens, sociala och studiemässigt begåvning 
samt hans språkliga kunskaper fram som en förutsättning för hans politiska 
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betydelse. Palmes resor och studietid i USA och Asien beskrivs inom samtliga 
kulturer som en anledning till hans politiska uppvaknande samt formning av hans 
politiska övertygelse. Resorna gav honom också personliga erfarenheter vars innehåll 
blev betydelsefulla för såväl hans rättspatos som retoriska egenskaper, men i 
framförallt hans folkliga och världsvana framtoning.  

Socialdemokraternas minskade stöd mellan åren 2008-2014 gör sig också märkbar 
inom populärkulturen varpå Palme återigen används som en del av ett 
identitetsskapande för partiet och ideologin i Sverige. Dokumentärfilmen Palme hade 
premiär år 2012, två år efter Socialdemokraternas förlust i valet år 2010. 
Socialdemokraterna söker alltså efter sin identitet och ställer sig troligtvis frågan 
”Hur är en socialdemokrat?”, svaret blir – som Palme. Kanske den mest omtalade 
och kända socialdemokraten genom tiderna.  

Inom minneskulturen är användandet något med svåranalyserat då det inte finns en 
tydlig redogörelse för motivet bakom användandet i alla fall. Dock går det att se ett 
mönster i när användandet inom minneskulturen tar vid, redan samma år eller några 
år efter Palmes död. Minneskulturen är inte beroende av samhälleliga förändringar i 
samma mån som de övriga kulturerna, utan syftar snarare till att hålla ett minne vid 
liv. Palmes död var minst sagt omtalat och har i media presenterats som snarast 
mystisk. Då Palme genom sitt internationella arbete för världsfred och rättigheter i 
tredje världen blev han en slags landsfader för Sverige. När han då miste livet på ett 
sådant minst sagt spektakulärt vis, var bevarandet av minnet allt mer betydelsefull. 
Genom att då göra namnbyten på gator, upprätta minnesplatser och minnesmärken 
samt inrätta stiftelser bevaras minnet av Olof Palme som svensk politiker.  

Användandet av Palme har skett av ett flertal personer och grupper i eftervärlden. 
Givetvis har Socialdemokraterna använt honom som en del av sitt identitetsbygge, 
men också har det funnits ett behov av detta hos såväl journalister som författare, 
filmskapare, dramatiker och historiker. Palme är inte bara en byggsten i det 
socialdemokratiska identitetsbygget utan också i den svenska identiteten. Inom såväl 
utbildnings- som populärkulturen beskrivs Palme som Sverige. Sverige och Palme var 
i symbios och påverkade varandra på både gott och ont. I dokumentärfilmen Palme 
uttalar sig Mona Sahlin om att hon gick med i Olof Palme och inte 
Socialdemokraterna, socialdemokrat blev hon med tiden. I och med Palmes 
dramatiska död år 1986 innebar detta ett trauma för det svenska folket, men lämnade 
också ett sår i den svenska historien och identiteten. Detta kan vara en förklaring på 
den flitiga användningen av Palme i eftervärlden, då den sträcker sig utanför endast 
det socialdemokratiska användandet.  
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Som Björn Afzelius beskriver i sin låt På Mäster Olofs Tid innebar Olof Palmes död 
en förändring i hela den svenska filosofin och politiken. ”Så låt mig säga det till dig, 
lilla vän. En kula drev oss in i tystnaden. Men det var aldrig filosofin. På Mäster Olofs 
tid.”  Samtliga källor återvänder till neutralitetsprincipen som Sverige drev under 130

tiden då Palme var aktuell. Han förändrade detta i och med det tal han förde mot 
USAs agerande i Vietnamkonflikten. Denna händelse har varit i stor betydelse för den 
svenska neutralitetsprincipen och den svenska utrikespolitiken då samtliga källor 
redogör för den och beskriver den som ett paradigmskifte i den svenska förhållningen 
till neutraliteten. Som Eklund beskriver var Palmes perspektiv på neutraliteten inte 
att hålla tyst, då det i sig kunde uppfattas som ett uttalande, utan snarare att säga 
ifrån och vara tydlig med sina synpunkter och allra viktigast att stå upp mot 
orättvisor och kränkande makter. Detta höjde taket för att öppet kritisera stormakter 
inom såväl Socialdemokraterna som inom den svenska politiken ända fram till idag.  

Tidsspannet på källorna gör det svårt att se en generell förändring i användandet av 
Palme inom de tre historiekulturerna men vissa mönster går dock att se. Dels, som 
nämnt ovan, att användandet av hans tidigare år beskrivs som en framgångssaga 
varpå de senare åren framställs som allt mer komplexa och fulla med motgång. 
Mönstret där användandet tar vid gör gällande för populärkulturen och 
utbildningskulturen, vars syfte är att återupprätta eller återuppbygga den 
socialdemokratiska identiteten. Till skillnad från minneskulturen vars syfte är att 
bevara minnet av Olof Palme, dels på grund av hans politiska betydelse och 
inflytande men också på grund av den dramatiska händelse som innebar Palmes död.  

 Afzelius, B. 1997130
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