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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 

Populistiska rörelser och idéer har under senare tid växt sig starkare på många håll i västvärlden. 

Gemensamt för Donald Trump och hans väljare, Brexitförespråkarna i Storbritannien och 

Sverigedemokraterna här i Sverige, är nationalism, kritik mot globalisering och negativ 

inställning till invandring. Ytterligare en gemensam nämnare är hur begreppet folk fungerar 

som ett bärande tema i deras retorik, något som också anses känneteckna populistiska rörelser 

i allmänhet.1 Trump hävdade exempelvis i sitt installationstal att hans tillträde på president-

posten innebär att ”[…] we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back 

to you, the people”.2 Marie le Pens kampanjmotto inför det franska presidentvalet var ”Au nom 

du peuple”.3 SD:s partiledare Jimmie Åkesson har i sin tur sagt att Trumps seger i presidentvalet 

är ett bevis för att eliten förr eller senare måste börja lyssna på ”vanligt folk”.4 I motsättning till 

”folket” ställs i alla dessa fall ett etablissemang. Den konflikt som utkristalliseras mellan de två 

polerna spelar stor roll i argumentation och identitetsskapande hos dessa rörelser. Idén om 

folket och eliten har också förts fram i diskussioner kring hur Trumps seger i presidentvalet 

eller Sverigedemokraternas framgångar i opinionen under senare år ska förklaras.5 Eftersom 

begreppet folk och föreställningar knutna till det har en central roll inom de strömningar som 

nu gör stort politiskt avtryck runt om i Europa och västvärlden framstår detta angeläget att 

studera närmare. I en svensk kontext vore Sverigedemokraternas retoriska bruk av ”folket” 

aktuellt för den typen av analys.   

 Föreställningen om ett förtryckt folk som måste höja sina röster och ta makten från 

etablissemanget är inte ny. Folk kontra elit har använts som drivkraft och argument i olika 

kontexter genom historien. Sverigedemokraternas försök att profilera sig som ett parti för de 

som känner sig marginaliserade kan ytligt sett ha likheter med den tidiga svenska arbetar-

rörelsens strävan att ge arbetarklassen politiskt inflytande. Sverigedemokraternas framgång i 

opinionen hörs dessutom ibland förklaras som en följd av att det traditionella arbetarpartiet 

                                                           
1 Ang. populism och populistiska rörelsers hänvisning till ”folket” se t.ex. Jan-Werner Müller, Vad är populism?, 

övers. Hillevi Jonsson, Göteborg: Daidalos 2016, s. 47–50. 
2 “Donald J. Trump - Presidential Inaugural Address”, American Rhetoric, 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/donaldjtrumpinauguraladdress.htm (2017-04-26).    
3 Marine le Pens officiella kampanjsida, https://www.marine2017.fr/au-nom-du-peuple/ (2017-04-19). 
4 Olof Svensson & Pär Karlsson, ”Åkesson: Ett slag mot etablissemanget”, Aftonbladet 2016-11-09, 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article23881971.ab (2017-02-15). 
5 Se t.ex. Therese Larsson Hultin, ”Analys: Donald Trump bars fram på en våg av ilska”, Svenska Dagbladet 

2016-11-10 och Göran Greider, ”När gapet mellan folket och eliten ökar uppstår helt skilda världar”, Metro 

2017-02-08. 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/donaldjtrumpinauguraladdress.htm
https://www.marine2017.fr/au-nom-du-peuple/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article23881971.ab
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Socialdemokraterna skulle ha svikit sina väljare.6 I en artikel i Dagens Nyheter om 

omsvängningar i socialdemokratisk politik menar en av de intervjuade, journalisten och social-

demokraten Andreas Henriksson, till och med att Sverigedemokraterna tagit över 

Socialdemokraternas retorik.7 Även statsvetaren Anders Hellström tar i sin analys av 

Sverigedemokraternas politik upp hur de använder sig av idéer traditionellt förknippade med 

Socialdemokraterna, exempelvis folkhemmet.8 Mot den bakgrunden vore det intressant att 

jämföra hur föreställningen om ”folk” och konstruktionen folk kontra elit används i dessa två 

olika samhälleliga och historiska kontexter, den tidiga socialdemokratiska arbetarrörelsen och 

dagens sverigedemokrater.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera vilken retorisk funktion begreppet folk fyller hos den tidiga 

socialdemokratiska arbetarrörelsen, i analysen representerad av agitatorn August Palm, och hos 

Sverigedemokraterna, utifrån nuvarande partiledaren Jimmie Åkesson. Deras respektive 

användning av folkbegreppet kommer först analyseras var för sig för att sedan jämföras. I 

jämförelsen intresserar jag mig dels för vad begreppet folk laddas med i de olika sammanhangen 

och dels vilket syfte det fyller. För att nå djupare insikt om vad som är utmärkande just när det 

gäller Palm och Åkesson ska jag försöka sätta deras bruk av ”folket” i relation till hur 

folkbegreppet använts retoriskt i olika tider och sammanhang. Förhoppningen är att det 

perspektivet kunna bidra till en förståelse för hur ett begrepp som folk kan laddas med värden 

som gör det till ett tacksamt retoriskt verktyg för politisk och ideologiskt driven argumentation. 

Uppsatsen ska huvudsakligen utgå från följande frågeställningar:  

 Hur konstrueras föreställningen om folket hos Palm respektive Åkesson? Vilka 

föreställningar eller värderingar knyts till detta folk? 

 Vilken retorisk funktion fyller användningen av begreppet folk hos Palm respektive 

Åkesson?  

1.3. Material 

Uppsatsens analysmaterial hämtas från två håll. Den ena delen av materialet består av tal-

manuskript och artiklar av socialisten August Palm. Det är artiklarna ”Medan folket svälter” 

                                                           
6 Se t.ex. Bengt Lindroth, Väljarnas hämnd. Populism och nationalism i Norden, Stockholm: Carlsson 2016, s. 

300–302 och Konflikt ”Är socialdemokratin död?”, Sveriges radio, 2017-02-18, 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/849059?programid=1300 (2017-02-27). 
7 Karin Eriksson & Hans Olsson, ”Gråsossarnas revansch”, Dagens Nyheter 2017-03-19. 
8 Anders Hellström, Vi är de goda. Den offentliga debatten om Sverigedemokraterna och deras politik, 

Hägersten: Tankekraft 2010, s. 93–108. 

 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/849059?programid=1300
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från 29 mars 1887,9 och ”Hat” publicerad i Social-Demokraten 28 maj 1887,10 samt föredraget 

”Öfverklasspolitik och folkpolitik”.11 Det sistnämnda finns med i en broschyr utgiven 1889, 

men föredraget ska enligt Palms egen uppgift ha hållits i Hudiksvall 19 juli 1886.12 Det 

föredraget måste ha ansetts viktigt, inte minst av Palm själv eftersom han både hållit och låtit 

trycka det trots att det två gånger medfört fängelsestraff.13 De tre valda artefakterna blir också 

intressanta just för att Palm där använder sig av begreppet folk. Att rikta sig till ”folket” var 

som Olle Josephson skriver en strategi Palm anammade under andra hälften av 1880-talet, dit 

det valda analysmaterialet hör.14 Enligt Josephson var det också under 1880-talet Palm gjorde 

den insats som betytt mest historiskt sett.15 Agitatorn August Palm var en av pionjärerna inom 

svensk arbetarrörelse och brukar sägas vara den som tog socialismen till Sverige. Texterna som 

ska analyseras kretsar kring de frågor han huvudsakligen drev, klasskamp och kravet på allmän 

rösträtt genom vilken arbetare skulle få mer politiskt inflytande.  

Den andra delen av uppsatsens analysmaterial hämtas från tal och uttalanden av 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Som partiledare för det numera etablerade 

riksdagspartiet är nog Åkesson den som allra främst kommit att förknippats med dagens SD. 

Han kan på så sätt ses representera partiets retorik. Jag har medvetet valt att koncentrera mig 

på material från de senaste åren. Den delen av SD:s retorik har av naturliga skäl ännu inte blivit 

lika utforskad. Dessutom gör de politiska strömningarna runt om i Europa att SD:s utveckling 

till ett parti med stadiga opinionssiffror kan sättas in i ett större sammanhang vilket får studier 

av partiets retoriska strategier att verka än mer aktuella. Det tidigaste exemplet på Åkessons 

retorik utgörs i analysmaterialet av sommartalet från Sölvesborg, augusti 2015.16 Sommartalen 

i Sölvesborg beskrivs på partiets hemsida som en årlig tradition de värnar om. Därför verkar 

det rimligt att dessa tal är tänkta att ge uttryck för partiets kärna. Utöver det består 

                                                           
9 August Palm ”Medan folket svälter”, På 60-årsdagen. Urval ur August Palms skrifter. En samling artiklar, 

kåserier och satirer i politik och samhällsfrågor, Stockholm: Lindström 1909, s. 33–35, e-boksuppl., april 2012, 

Projekt Runeberg, http://www.runeberg.org/palmau60/ (2017-02-16). 
10 August Palm, ”Hat”, På 60-årsdagen. Urval ur August Palms skrifter. En samling artiklar, kåserier och 

satirer i politik och samhällsfrågor, Stockholm: Lindström 1909, s. 39–42, e-boksuppl., april 2012, Projekt 

Runeberg, http://www.runeberg.org/palmau60/ (2017-02-16). 
11 August Palm, ”Öfverklasspolitik och folkpolitik”, På 60-årsdagen. Urval ur August Palms skrifter. En 

samling artiklar, kåserier och satirer i politik och samhällsfrågor, Stockholm: Lindström 1909, s. 7–25, e-

boksuppl., april 2012, Projekt Runeberg, http://www.runeberg.org/palmau60/ (2017-02-16).   
12 Se Olle Josephson, Mäster Palm talar, (Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. 

Arbetarrörelsen och språket, 5), Uppsala: Litteraturvetenskapliga institutionen 1991, s. 17. 
13 Palm 1909, s. 7. Palm åtalades för ”missfirmelse av riksdagen”. Se även Josephson 1991, s. 77. 
14 Josephson 1991, s. 68. 
15 Josephson 1991, s. 2. 
16 Jimmie Åkesson, ”Sommartal i Sölvesborg 2015”, Sverigedemokraterna, https://www.sd.se/jimmie-akessons-

sommartal-i-solvesborg-talmanus (2017-02-12). 

http://www.runeberg.org/palmau60/
http://www.runeberg.org/palmau60/
http://www.runeberg.org/palmau60/
https://www.sd.se/jimmie-akessons-sommartal-i-solvesborg-talmanus
https://www.sd.se/jimmie-akessons-sommartal-i-solvesborg-talmanus
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analysmaterialet också av Åkessons tal från Almedalen 2016,17 samt av hans 

inledningsanförande i riksdagens partiledardebatt 11/1 2017.18 Partiledarnas årliga tal under 

Almedalsveckan har inte minst på grund av den stora mediala bevakningen kommit att bli en 

viktig plattform för att nå ut med partipolitik. Det som sägs i dessa tal får antas vara noga 

genomtänkt. Att studera ett av Åkessons Almedalstal framstår därför som relevant och jag har 

här valt att titta på 2016 års tal, helt enkelt eftersom det är det senaste.  När det gäller anförandet 

från riksdagens partiledardebatt är debatten från 11/1 2017 i skrivande stund (mars 2017) den 

senast hållna. Analysen kommer för enkelhetens skull utgå från de skriftliga versionerna av 

talen, med undantag för eventuella fall där dessa nämnvärt skulle skilja sig från de faktiska 

uttalandena som finns tillgängliga i inspelad form.  

Naturligtvis kan det vara problematiskt att utifrån enskilda personers uttalanden 

dra slutsatser kring en hel rörelse. Uppsatsens analyser ska därför främst ses som under-

sökningar av Palm och Åkessons språkbruk. I egenskap av ledargestalter är det ändå rimligt att 

betrakta deras uttalanden som representerande något större än enbart dem som individer. 

1.4. Teori och metod  

Uppsatsen kommer huvudsakligen bestå av en begreppsorienterad analys och ta stöd i Roland 

Barthes teori om myter. Jag kommer då särskilt utgå från den utveckling av Barthes teori som 

Erik Bengtson presenterat där han ger förslag på hur mytbegreppet kan användas som verktyg 

för retorikvetenskaplig analys.19 Barthes teori handlar om hur enskilda tecken eller ord kan vara 

bärare av mytiska idéer, det vill säga värderingar, känslor och föreställningar om världen.20 

Eftersom uppsatsen syftar till att undersöka hur ett specifikt ord laddas med betydelse bör 

mytbegreppet kunna fungera som utgångspunkt. Barthes använde mytbegreppet för att rikta 

ideologisk kritik mot den franska bourgeoisien och mytbegreppet bär för honom på en negativ 

laddning. Att nedteckna myter var för Barthes ett sätt att försöka avslöja det han uppfattar som 

de borgerliga idéernas dominans i det dåvarande franska samhälls- och kulturlivet. Bengtson 

väljer i sin tillämpning av Barthes att röra sig bort från den negativt associerade myten för att 

                                                           
17 Jimmie Åkesson, ”Tal i Almedalen 2016”, 

http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/talmanus-jimmie-aakessons-tal-i-almedalen-

2016-1470279 (2017-02-16). 
18 Protokoll från riksdagens partiledardebatt 11/1 2017, Riksdagen, http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/protokoll/protokoll-20161752-onsdagen-den-11-januari_H40952 (2017-02-16). Se även 

Riksdagen, Webb-tv, ”Partiledardebatt”, http://riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/partiledardebatt/partiledardebatt_H4C120170111pd (2017-02-16). 
19 Erik Bengtson, ”Den mytiska argumentationsbasen”, Rhetorica Scandinavica 2012:62, s. 38–56. 
20 Roland Barthes, Mytologier, övers. Karin Frisendahl, Elin Clason & David Lindberg, Lund: Arkiv 2007, s. 

201–203. 

http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/talmanus-jimmie-aakessons-tal-i-almedalen-2016-1470279
http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/talmanus-jimmie-aakessons-tal-i-almedalen-2016-1470279
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/protokoll-20161752-onsdagen-den-11-januari_H40952
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/protokoll-20161752-onsdagen-den-11-januari_H40952
http://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/partiledardebatt/partiledardebatt_H4C120170111pd
http://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/partiledardebatt/partiledardebatt_H4C120170111pd
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istället se mytbegreppet som ett neutralt verktyg för moderna retorikvetenskapliga studier.21 

Denna mer neutrala förståelse av myter kommer också uppsatsen utgå från.  

 Teorin om mytiska idéer har utvecklats ur Ferdinand de Saussures semiologiska 

system, som är uppbyggt kring tre centrala termer: betecknande, betecknat och tecken. Det 

betecknande står för uttrycket, exempelvis i form av bokstäver eller det talade ljudet, medan 

det betecknade är själva idéinnehållet, den mentala bild som det betecknande framkallar. Dessa 

två delar utgör tillsammans tecknet. I sin utbyggnad av de Saussures system tillför Barthes 

ytterligare en nivå i modellen. Tecknet med både sitt uttryck och idéinnehåll blir till det 

betecknande i ett nytt utvidgat system. Den enkla betydelse som tecknet har på den första nivån 

där grön står för den gröna färgen har här laddats med mer komplext innehåll. Grönt får i det 

nya systemet då stå för ett kluster av idéer om ekologi, klimatmässig hållbarhet och hänsyn till 

naturen. Denna ansamling av associationer och känslomässigt eller ideologiskt laddade 

föreställningar kallar Barthes mytiska idéer. Precis som betecknande och betecknat tillsammans 

utgör tecknet på första nivån, förenas form (det gamla tecknet) och innehåll (den mytiska idén) 

på den nya mytiska nivån till något meningsskapande, det Barthes kallar ett mytiskt med-

delande.22 

 Bengtson förespråkar i sin artikel en retorikvetenskaplig tillämpning av Barthes där 

teorin om mytiska idéer kan användas för att undersöka värderingar och premisser som 

underförstådda ligger till grund för en argumentation.23 Att betrakta ”folk” som en mytisk idé 

kan vara ett sätt att undersöka varför det verkar vara så ett tacksamt begrepp att använda i texter 

som syftar till att påverka. Vilka föreställningar och känslor laddas det med som avsändaren 

sedan kan spela på?  

 Mytiska idéer konstrueras inte bara i den enskilda texten utan har ofta en lång 

historia. De har samlat på sig ett helt kluster av betydelser och inneboende föreställningar, men 

genom att användas i olika sammanhang kan den mytiska idén omformas. Nya betydelser 

kommer till, andra försvinner eller förändras. Bengtson kallar det för appropriering och 

transformering av mytiska idéer.24 Förståelsen för hur äldre myter kan förses med nytt innehåll, 

samtidigt som de behåller i sammanhanget önskvärda associationer borde vara användbart för 

den typ av analys uppsatsen ska ägnas åt. I jämförelsen mellan Palms och Åkessons språkbruk 

blir det aktuellt att se hur den senares idé om folket skiljer sig från den förras. Vilka innebörder 

lever kvar och vilka har försvunnit eller tillkommit? Finns det föreställningar som tidigare 

knutits till begreppet som Åkessons syfte är betjänt av? Här blir det även relevant att väga in 

                                                           
21 Bengtson 2012, s. 42–43. 
22 Barthes 2007, s. 205–209. 
23 Bengtson 2012, s. 43–44. 
24 Bengtson 2012, s. 52–54. 
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andra sammanhang där den mytiska idén om folket haft betydelse och som bidragit till att ladda 

den med speciella värden. 

 Att välja mytbegreppet som teoretiskt perspektiv innebär en syn på språket som 

meningsskapare och meningsskapande. Enligt en sådan förståelse bidrar vårt sätt att uttrycka 

oss, vilka ord som väljs, vilka betydelser orden bär på, vilken slags perspektiv de bereder plats 

för, till att forma hur vi uppfattar världen. Ur den aspekten kan ett begrepp som folk, beroende 

på hur det används, ha inverkan på människors tankar och handlande.  

1.5. Tidigare forskning 

Både vad det gäller den tidiga arbetarrörelsen och Sverigedemokraterna finns mycket skrivet. 

Exempel på tidigare forskning med relevans för uppsatsen är de tre slutrapportsböckerna från 

forskningsprojektet ”Arbetarrörelsen och språket”: Arbetarrörelsen tar ordet. Språk och 

kommunikation i tidig arbetarrörelse,25 Makten, medierna och myterna. Socialdemokratiska 

ledare från Branting till Carlsson,26 och Agitatorerna.27 Framförallt den sistnämnda tar upp 

språkbruk hos August Palm och andra socialdemokratiska agitatorer. Olle Josephsons kapitel 

om Palm har även publicerats som separat skrift.28 Bland allt som skrivits om 

Sverigedemokraterna kan nämnas Anders Hellströms Vi är de goda där det han tar upp om SD:s 

ansträngning att etablera sig som ett parti för ”vanligt folk” är av särskilt intresse för uppsatsen. 

29 Ett exempel på analys av SD ur retoriskt perspektiv är Simon Ojas avhandling 

Sverigedemokraternas budskap 2005–2010.30 Även Karl Ekmans C-uppsats inriktar sig på SD:s 

retorik och följer hur det förändrats genom olika års partiprogram.31 Det finns också en hel del 

skrivet om begreppet folk ur ett teoretiskt perspektiv vilket tas upp nedan.  

1.6. Begreppet folk 

Under uppslagsordet folk anger Svenska akademiens ordbok som övergripande betydelse: 

”sammanfattningen av alla de personer l. den stora massan av dem som ur en viss synpunkt 

utgöra en enhet.”32 Förutom den allmänna användningen i betydelsen människor eller personer 

                                                           
25 Olle Josephson (red.), Arbetarna tar ordet. Språk och kommunikation i tidig arbetarrörelse, Stockholm: 

Carlsson 1996. 
26 Erik Åsard (red.), Makten, medierna och myterna. Socialdemokratiska ledare från Branting till Carlsson, 

Stockholm: Carlsson 1996. 
27 Kurt Johannesson (red.), Agitatorerna, Stockholm: Carlsson 1996. 
28 Josephson 1991.  
29 Hellström 2010. 
30 Simon Oja, Sverigedemokraternas budskap 2005–2010. En retorisk studie av ett annorlunda parti, (diss.) 

Örebro: Örebro universitet 2015. 
31 Karl Ekman, ”Folk och land hör nära samman. En analys av stil, politisk berättelse och normalisering i 

Sverigedemokraternas partiprogram”, C-uppsats framlagd vid Avdelningen för retorik, Litteraturvetenskapliga 

institutionen, Uppsala universitet 2011. 
32 ”Folk”, Svenska akademiens ordbok, http://www.saob.se/artikel/?seek=folk&pz=1#U_F891_181864 (2017-

04-11). 

http://www.saob.se/artikel/?seek=folk&pz=1#U_F891_181864
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kan ”folk” förstått som en enhet ha olika innebörd beroende på vilken den enhetsskapande 

faktorn i sammanhanget är. Etnologen Mats Rehnberg tar upp två centrala betydelser av ordet 

folk, kallade den sociala och den statsvetenskapliga-politiska betydelsen. Den sociala betyd-

elsen avser folk som benämning på de lägre samhällsklasserna eller ”de breda lagren”.33 Det är 

alltså gemensam klasstillhörighet som i det fallet gör folket till en grupp. Folk ligger i det 

avseendet nära andra termer som använts för att beteckna stora skaror av människor som på 

grund av lägre bildning eller ekonomiska förhållanden befinner sig i nedre delen av den sam-

hälleliga hierarkin. Pöbel och hop är två exempel på sådana benämningar. Dessa har som Kurt 

Johannesson skriver ofta använts nedsättande och rymt tanken om de lägre stånden som djuriska 

varelser vars brist på besinnande förnuft skulle hota att omkullkasta hela samhällsordningen om 

de inte hölls under kontroll. Johannesson beskriver vidare hur ”folket” med franska 

revolutionen och dess slagord fördes in som ett positivt laddat begrepp i kontrast mot de tidigare 

negativt klingande motsvarigheterna.34 1800-talsförfattaren C.J.L. Almqvist ställde som Jon 

Viklund och Patrik Mehrens uppmärksammar rentav pöbeln i motsatsposition till folket. Pöbeln 

stod hos honom för egoism och inskränkthet medan folket var något renare, ett slags 

idealmänniskor i nära kontakt med Gud.35 Till den sociala aspekten av begreppet folk hör också 

motsättningen mellan folket och eliten, där folket ofta har fått stå för det vanliga hederliga i 

kontrast mot överhet och korrumperade eliter. Såväl inom marxismen som i populistisk retorik 

är den uppdelningen en vanlig tankefigur.36  

 Den betydelse Rehnberg kallar den statsvetenskapliga-politiska syftar på folk i 

bemärkelsen de som hör till en viss stat eller nation, som i svenska folket. Redan innan 

etablerandet av dagens nationalstater användes beteckningen folk i anslutning till särskilda 

territorier. Befolkningen i flera till varandra gränsande bygder eller härader utgjorde under tidig 

medeltid ett folk och i Uppland fanns fram till 1300-talet förvaltningsområden kallade folkland. 

Likaså har det norska fylke, motsvarande svenska län, uppstått ur folk.37  

 En annan typ av distinktion, delvis överlappande med Rehnbergs två betydelser är 

den som tas upp av Christian Fernandez och Mikael Spång mellan folket som politiskt subjekt, 

demos och folket som kulturell eller nationell enhet, etnos.38 Föreställningen om folket som 

                                                           
33 Mats Rehnberg, Folk. Kaleidoskopiska anteckningar kring ett ord, dess innebörd och användning under skilda 

tider, Stockholm: Akademilitt. i samarbete med Inst. för folklivsforskning 1977, s. 22–24. 
34 Kurt Johannesson, ”Opinionens makt. Om ett begrepp och dess historia”, Litteraturens vägar. 

Litteratursociologiska studier tillägnade Lars Furuland, Bo Bennich-Björkman, Eric Johannesson & Sonja 

Svensson (red.), Hedemora: Gidlund 1988, s. 31–40. 
35 Jon Viklund & Patrik Mehrens, ”Retoriseringen av begreppet folk i 1800-talets Sverige”, Rhetorica 

Scandinavica 2013:63, s. 68. 
36 Christian Fernandez & Mikael Spång, ”Folket som politiskt subjekt”, Fronesis 2010:34, s. 29–30. 
37 Rehnberg 1977, s. 22–24. 
38 Magnus Wennerhag, ”Folkets röst”, Fronesis 2010:34, s. 12. 
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politiskt handlande subjekt har legat till grund för demokratiseringen. Folksuveränitets-

principen enligt vilken folket har den konstituerande makten är själva förutsättningen för det 

parlamentariska styrelseskicket.39 I den svenska regeringsformen står att ”All offentlig makt i 

Sverige utgår från folket”.40 Vår representativa demokrati vilar på idén om folkets rätt till 

inflytande, vilket omsätts genom val där folkets företrädare i kommunfullmäktige och riks-

dagen utses.  

 När det gäller folket som etnos har folk och nation en lång historia som nära 

sammanlänkade termer. Före nationalstaternas framväxt användes det latinska natio om folk-

grupper och stammar. Under den senare delen av 1700-talet fick nationsbegreppet en ny 

politiskt laddad innebörd. De principer för politisk legitimitet och folkstyre som blev fram-

trädande i och med amerikanska oavhängighetsförklaringen 1776 och den franska revolutionen 

1789 hämtades ur nationstanken.41 Nationen kan också ses som ett slags tankekonstruktion vars 

sammanhållning bygger på känslan av gemenskap, att tillhöra ett folk. Med Benedict Andersons 

ord går det att tala om nationen och även det nationella folket som en ”föreställd gemenskap”.42 

Dessa båda aspekter av folket, demos och etnos, hänger samman, vilka som ska ha rätt till 

politiskt inflytande är bundet i praktiken till vilka som ges nationell tillhörighet. Rösträtt kräver 

i regel medborgarskap.  

 På grund av sin nära koppling till för det moderna samhället fundamentala element 

som demokrati och nation har begreppet folk kommit att spela en central roll inom politiken. 

Det är genom val där enskilda medborgares röster räknas samman som något som går att tala 

om som en folkvilja kan bli synligt. I politikernas uppgift och intresse ligger därmed att försöka 

uttolka medborgarnas åsikter. Som Hellström skriver: ”[…] att företräda folket förutsätter också 

att folket och dess vilja definieras av de politiska representanterna.”43 Retorikforskaren Michael 

C. McGee menar i sin artikel ”In Search of ’The People’: A Rhetorical Alternative” att politiska 

ledare och talare inte bara identifierar en redan existerande folkvilja utan också skapar en bild 

av ett enhetligt folk som åhörarna känner längtan efter att vara en del av. Genom att enskilda 

individer tränger undan sin individualitet för att identifiera sig med gruppen skapas ett kollektiv 

av människor som själva ser sig utgöra folket. Folket är enligt McGee en retorisk fiktion, men 

som när den delas av både talare och åhörare uppfattas verklig och därför också får 

konsekvenser i realiteten.44  

                                                           
39 Fernandez & Spång 2010, s. 21–22. 
40 Regeringsformen, 1 kap. 1§, första stycket. 
41 Fernandez & Spång 2010, s. 30–31. 
42 Benedict R. O'G. Anderson, Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och 

spridning, Göteborg: Daidalos 1993. 
43 Hellström 2010, s. 36. 
44 Michael C. McGee, ”In Search of ’The People’: A Rhetorical Alternative”, Quarterly Journal of Speech vol. 

61, 1975:3, s. 239–240. 
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Just föreställningen om ett starkt enhetligt kollektiv, i kombination med vagheten om vilka som 

egentligen ingår i det folk där alla individuella skillnader täckts över, har gjort folket till en 

auktoritet som kunnat åberopas för att legitimera en rad olika politiska och ideologiska 

uppfattningar genom den moderna historien. McGee menar att 1900-talets tre stora ideologier, 

liberalismen, fascismen och kommunismen alla utgått från idén om folket, men detta folk har 

sett olika ut. I den liberalistiska föregångaren John Lockes upplysningsfilosofiska vision ingick 

tron på folkets visdom, det var folket som ett förkroppsligande av Gud. Den kinesiska 

kommunistledaren Mao Tse-tung tänkte sig i sin tur att en enad folkmassa utstrålade tillräcklig 

styrka för att utan andra vapen kunna stå emot japanska bombanfall.45 I enlighet med logiken 

att folket är detsamma som arbetarna har kommunistiska enpartistater genom att påstå sig 

representera de arbetande klasserna också kunnat kalla sig för folkdemokratier.46 I sin analys 

av folkets roll i Hitlers fascistiska retorik visar McGee hur naziledaren genom att slå an på 

drömmar om ett storslaget förgånget och överföra dem till en framtidsvision skapade en 

massillusion om ett äkta folk där han själv var den ledare som skulle uppfylla folkets 

önskningar.47 

 Det finns en inneboende spänning i folkbegreppet, något som kommer till uttryck i 

den fråga sociologen Magnus Wennerhag ställer: ”När går folk från att vara inkluderande och 

befriande till att bli exkluderande och förtryckande?”48 Folk är ett komplext och ständigt 

aktuellt begrepp. Det kan stå för gemenskap som inom en samhällsklass eller en nation men 

samtidigt markera avstånd gentemot andra klasser eller nationaliteter. Det har spelat en 

nyckelroll under kampen för frihet och jämlikhet under franska revolutionen likväl som det 

varit ett bärande inslag i språkbruket hos kommunistregimen i DDR med sammansättningar 

som ”folkkamrat”, ”folkfiende” och ”folkpolis”.49  

2. Analys – August Palm 

2.1. August Palm 

August Palm (1849–1922) föddes i Södra Sallerup utanför Malmö. Efter att tidigt ha blivit 

föräldralös fick han bli skräddarlärling och kom sedan att gå som gesäll i Danmark och 

Tyskland. Det var också där han under 1870-talet kom i kontakt med socialismen via nordtyska 

                                                           
45 McGee 1975, s. 238–239. 
46 Nils Andrén, ”Folket”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folket (2017-

04-12). 
47 McGee 1975, s. 241. 
48 Wennerhag 2010, s. 13. 
49 Gunnar Fredriksson, Det politiska språket, 7:e uppl., Stockholm: Tiden 1992, s. 35–36. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folket
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socialdemokratiska agitatorer.50 1877 blev han utvisad ur Tyskland på grund av agitators-

verksamhet och 1881 tog han sig från Danmark över till Sverige med avsikt att fortsätta sprida 

de socialdemokratiska idéerna.51 Palm hämtade sina idéer från Marx, men också från tyske 

Ferdinand Lasalle och andra mer reformistiska socialister som var emot våld och förespråkade 

arbete för allmän rösträtt istället för revolution. Sitt första svenska föredrag höll Palm 1881 i 

Malmö och åren därefter gjorde han agitationsresor genom hela Sverige. 1882 grundade han 

Sveriges första socialistiska tidning Folkviljan. Samma år publicerades ett socialdemokratiskt 

partiprogram som Palm stod bakom baserat på en tysk förlaga från 1875 kallat 

Gothaprogrammet. Det dröjde dock ytterligare några år innan ett svenskt socialdemokratiskt 

parti tog form.52 1885 flyttade Palm till Stockholm där det bildats en socialdemokratisk förening 

och han blev snart en ledargestalt för den växande socialdemokratiska organisationen. Under 

1890-talet hamnade Palm i konflikt med andra i den socialdemokratiska ledningen. Han ansågs 

alltför impulsiv och hamnade så småningom i skymundan av mer akademiskt skolade 

ledargestalter som Hjalmar Branting, Fredrik Sterky och Axel Danielsson.53 När det 

socialdemokratiska partiet formellt bildades 1889 var det med Branting som partiledare. Palm 

anses ändå ha haft stor betydelse som den som introducerade socialdemokratin i Sverige och 

bidrog till att arbetarrörelsen blev en politisk kraft.54 Han har både i sin samtid och senare 

kommit att få stå som prototyp för den socialdemokratiske agitatorn. 55 

2.2. Konstruktionen av folk som mytisk idé hos Palm 

2.2.1. Palms klassbundna folk 

Av det mest grundläggande att undersöka när det gäller konstruktionen av en mytisk idé om 

folket är vilka som räknas till detta folk. Hos Palm verkar det vara frågan om just ett folk. I 

artikeln ”Medan folket svälter” från mars 1887, som redan i titeln har folk i singular, skriver 

Palm om folket som en enhet, ”det organiserade folket”56 och om vad som händer ”när man 

förbjuder ett folk att tala” (min kursiv.).57 Även i föredraget ”Öfverklasspolitik och folkpolitik”, 

som Palm höll 1886, handlar det om ett folk. Likaså i artikeln ”Hat”, publicerad i Social-

Demokraten 1887, är det genomgående folket i bestämd form. I de tre texterna som utgör 

analysmaterialet använder sig Palm uttryckligen av begreppet folk om dem han riktar sig till 

och vars rättigheter han och Socialdemokraterna vill driva. Den politik som förespråkas kallas 

                                                           
50 Per T Ohlsson, Svensk politik, Lund: Historiska Media 2014, s. 113. 
51 Josephson 1991, s. 1. 
52 Ohlsson 2014, s. 113–115. 
53 Josephson 1991, s. 1–2. 
54 Ohlsson 2014, s. 116. 
55 Josephson 1991, s. 1.  
56 Palm 1909 b, s. 35. 
57 Palm 1909 b, s. 34. 
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”folkpolitik”. För att ta reda på vilka som anses ingå i detta folk går det dels att se till de 

kategorier av människor han lyfter fram i anslutning till det explicita ”folket” och dels de 

beteckningar som används synonymt eller överlappande med ”folk”.  

Begreppet folk kan i sin mest allmänna användning vara synonymt med befolk-

ningen eller de flesta.58 I Palms språk verkar begreppet ha en snävare innebörd. När han talar 

om folket är det inte hela befolkningen som åsyftas utan den majoritet av medborgarna som vid 

den här tiden saknar rösträtt. Som Wennerhag påpekar har folk i betydelsen ”de i praktiken 

utestängda” varit en av de centrala innebörder begreppet laddats med inom politisk retorik.59 

Första gången allmän rösträtt för män över 24 år tillämpades i riksdags- och kommunval var 

1911 och kvinnor fick rösta först 1921.60 På 1880-talet då Palms texter är skrivna var rösträtt 

och möjligheten att bli invald i riksdagen bundet till inkomst. För att vara röstberättigad krävdes 

en årsinkomst om minst åttahundra riksdaler eller fastighetsinnehav till ett värde av tusen 

riksdaler. Det innebär att Palms ”folk” utgörs av de som har det dåligt ställt ekonomiskt, eller i 

varje fall inte tillhör den minoritet som är välbärgade.61 Folket som kategori är på så vis tydligt 

avgränsad. I ”Öfverklasspolitik och folkpolitik” anger Palm till och med en bestämd siffra för 

folkets omfång när han skriver att ”[…] folket, som utgör såsom anförts omkring 85 procent, 

får betala förhållandevis betydligt mera i skatt än de s.k. bättre klasserna”.62 Den gemensamma 

nämnaren för alla dessa olika individer som görs till ett folk är alltså att de inte tillhör det översta 

samhällsskiktet. Gruppen folk skapas i kontrast mot de bättre klasserna. Palms indelningar av 

människor baseras på klass och då främst på klasskillnader i ekonomisk bemärkelse. 

De som ingår i Palms idé om folket är människor som betalar skatt men saknar 

politiskt inflytande. I synnerhet är det arbetare. Begreppen arbetare och folk fogas även samman 

till ”det arbetande folket” eller ”folkets stora arbetande massa”. Även begreppet proletariat 

använts synonymt med folket. I sin genomgång av Palms språkbruk gör Josephson en 

katalogisering över beteckningar där han likställer ”arbetare” och ”folket” så som begreppen 

används av Palm.63 Även arbetslösa, det vill säga arbetare som saknar arbete verkar rymmas i 

folket. I ”Medan folket svälter” får en arbetslös familjefader representera de svältande.64 

                                                           
58 Rehnberg 1977, s. 23.  
59 Wennerhag 2010, s. 11. 
60 Agne Gustafsson, ”Rösträtt”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rösträtt 

(2017-03-16). 
61 Ohlsson 2014, s. 99. 
62 Palm 1909 c, s. 12. 
63 Josephson 1991, s. 65–69. 
64 Palm 1909 b, s. 33. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rösträtt
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2.2.2. Föreställningar och värderingar knutna till folket 

Den myt Palm bygger upp handlar om det förtryckta folket eller ”det trälbundna rättslösa folket” 

som det heter i ”Öfverklasspolitik och folkpolitik”.65 Det är människor som utgör en majoritet 

av befolkningen men befinner sig i så väl ekonomiskt som politiskt underläge, ”samhällets 

förorättade styvbarn”, som sliter och släpar för att upprätthålla samhället, men själva knappt 

har mat på bordet.66  

I ”Hat” används begreppet folk i bestämd form för att beteckna människor i olika 

länder så att det i praktiken kommer att handla om flera ”folk”, det judiska folket, det 

schweiziska folket och det franska folket. Det tycks ändå inte vara så enkelt att exempelvis det 

franska folket används i bemärkelsen alla invånare i Frankrike. Dessa olika folk verkar istället 

definieras utifrån liknande kriterium som de folk Palm riktar sig till i Sverige. Precis som det 

schweiziska har fått sina ”rättigheter trampade”, skildras det svenska som utsatta för 

orättfärdigheter och förtryck.67 De franska revolutionärerna och det svenska proletariatet fogas 

in i samma berättelse, den om det förtryckta, hårt prövade folket som till slut får nog, går 

samman och kräver sin rätt gentemot den tyranniska överhet som utnyttjat dem. För Palm verkar 

folket som mytisk idé på så vis inte vara knuten specifikt till Sverige.68 Snarare konstrueras 

Palms folkmyt utifrån klass. Värdeladdade ord likt rättvisa, frihetskamp och handling är andra 

viktiga komponenter. 

Palm tror starkt på folkets inneboende styrka och potential. Till hans mytiska idé 

hör bilden av den folkliga vreden, som när den väl kommer fram, blir till något ostoppbart, 

”[…] en lavin [som] skall störta ned dem som förorsakat det och förgöra dem”.69 De som skall 

störtas ner får antas vara de som sitter vid makten. Bilden av folket som en naturkraft svarar 

även mot andra beståndsdelar i Palms folkmyt. Palm kopplar nämligen i hög grad ihop dessa 

människor med det basala, jordnära och i den tematiken passar naturkraftliknelsen väl in. Folket 

eller arbetarna tillskrivs grundläggande känslor som hunger och vrede. I ”Hat” får vreden ikläda 

sig skepnaden hos ett av de fyra elementen, eld, när Palm målar upp en bild av ett väckt folkligt 

missnöje och ”[…] män som i flammande tal dundra löst mot århundradens missbruk […]”.70  

Arbetarna ges även djuriska drag när de beskrivs kämpa likt lejon för sina rättigheter.  

                                                           
65 Palm 1909 c, s. 21. 
66 Palm 1909 b, s. 33. 
67 Palm 1909 a, s. 40–41. 
68 Arbetarrörelsen var en internationell rörelse med en stark vision om solidaritet mellan olika länders 

arbetarklasser, d.v.s. arbetarna som ett folk över nationsgränserna. Se t.ex. Birgitte Mral, ”Kata Dalström i 

talarstolen”, Agitatorerna, Kurt Johannesson (red.), Stockholm: Carlsson 1996, s. 217. 
69 Palm 1909 b, s. 34. 
70 Palm 1909 a, s. 41. 
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Folkets levnadsvillkor beskrivs i termer av ”den kalla, den nakna verkligheten”.71 Den kalla 

verkligheten i bokstavlig bemärkelse återkommer i Palms skildring i ”Medan folket svälter” av 

den hunger, köld och eländighet majoriteten av befolkningen lever i. Den arbetslösa 

familjefadern framträder i texten sittande i ”ett eländigt kallt kyffe” funderande så ”förståndet 

är nära att övergifva” honom på hur han ska kunna skaffa bröd att mätta familjen med.72 

Bengtson skriver om hur olika myter kan vara besläktade eller gå in i och stödja varandra.73 

Bröd kan nästan ses vara föremål för en egen myt. Uttrycken ”levebröd” och ”brödföda” knyter 

an till synen på brödet som något basalt, livsviktigt.74 Mytbildningen kring brödet bidrar hos 

Palm till att stärka föreställningen om folket som representanter för det ursprungliga och 

okonstlade livet. Kopplingen mellan det hårt slitande folket och bröd som både bokstavlig och 

bildlig förutsättning för ett drägligt liv kommer igen i kravet på rättvist fördelade resurser. Palm 

menar i ”Medan folket svälter” att: ”Det tjänar till intet att överklassen kastar några 

medlidsamhetssmulor till de nödställda. Nej, rättvisa, hela den oinskränkta rättvisan är hvad de 

fodra, ty nådesmulor och medlidande äro blott en ny förnärmelse mot dem.”75 Återigen får 

folket stå för det verkliga, rakryggade. De kräver hela den oinskränkta rättvisan. Lite tillspetsat 

kan det tolkas som att de vill ha rejäla bröd, inte de smulor överklassen erbjuder i muta.  

Trots att folket knyts till många positiva värden som ärlighet och strävsamhet ryms 

mer klandervärda egenskaper i Palms uppfattning. Han menar att den ”kritiklösa massan” delvis 

låter sig luras av överheten.76 Begreppet massa har skiftat i värdeladdning genom historien.77 

Som Johannesson visar har det av makthavare och inom vissa intellektuella kretsar periodvis 

använts nedvärderande, som uttryck för ett elitistiskt förakt. Föreställningen om att massornas 

avsaknad av förnuft skulle göra dem särskilt lättmanipulerade har också skapat rädsla. 

Johannesson skriver att franska revolutionen och även den så kallade chartiströrelsens 

protestmöten i England under svälten på 1830-talet medförde en skräck för ursinniga 

folkmassor som av agitatorer kunde eggas till våld och skadegörelse.78 Hos Palm förekommer 

begreppet massan ofta i en mer neutral betydelse likställt med folk eller som benämning på det 

stora flertalet, till exempel när han resonerar kring vilken typ av politik som ”för den stora 

massan” skulle var mest fördelaktig.79 Att omnämna massan som kritiklös är ändå att tillskriva 

                                                           
71 Palm 1909 a, s. 41. 
72 Palm 1909 b, s. 33. 
73 Bengtson 2012, s. 51. 
74 Om bröd som bildligt uttryck för liv och uppehälle se ”Bröd”, Svensk ordbok, 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/ordb%C3%B6cker/#/sok/ne-ordbok-sv-sv?q=br%C3%B6d (2017-03-19). 
75 Palm 1909 b, s. 34. 
76 Palm 1909 b, s. 33. 
77 Rehnberg 1977, s. 29–30. 
78 Johannesson 1996, s. 16. 
79 Palm 1909 c, s. 10. 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/ordb%C3%B6cker/#/sok/ne-ordbok-sv-sv?q=br%C3%B6d
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den ett negativt drag. Palm talar här om ett förslöat eller liknöjt folk som låter en liten förmögen 

grupp styra landet. Det behöver inte tolkas som nedvärderande, men är ändå ett tecken på 

missnöje eller kanske otålighet.  

Den delvis kritiska inställningen till de man riktar sig till återfinns även hos andra 

socialdemokratiska agitatorer. Axel Danielsson som var samtida med Palm och kom att tillhöra 

partiledningen menade att socialdemokratins värsta fiende fanns inom arbetarklassen själv i 

form av ”de försoffade, de slumrande, de ljumna, de icke tänkande arbetarna” och uttryckte det 

med en för den tidiga arbetarrörelsen central metafor som att de ”sovande” måste väckas.80 Kata 

Dalström som själv kom från en överklassfamilj såg som sin uppgift att ”höja massorna”. Som 

Birgitte Mral lyfter fram i sin analys av Dalströms agitationstal bedrev hon därför ett 

bildningsarbete där bland annat kunskap om litteratur och historia skulle föras ut till arbetarna.81  

Ur Palms synvinkel är aktiv handling från arbetarna eller folkets sida nyckeln för 

att åstadkomma ett rättvisare samhälle.82 Enligt den mytiska idé han skapar är dessa människor 

varken svaga eller mindre intelligenta och han framhåller i ”Öfverklasspolitik och folkpolitik” 

att det inte är dugligheten som skiljer de med politisk makt från de utan. Han betonar att alla 

samhällsmedborgare, underförstått oavsett social ställning, har kunskaper som är viktiga att ta 

vara på i det politiska beslutsfattandet. Till Palms socialdemokratiska idévärld hör 

föreställningen att folket är lika mycket värda som den så kallade härskande klassen. Palms 

svårigheter att acceptera den likgiltighet han tycker sig se hos folkflertalet bör nog därför tolkas 

som en vetskap om vad arbetare och andra fattiga skulle kunna åstadkomma om de bestämde 

sig för att försöka få mer makt. Han har helt enkelt svårt att förstå dem som inte delar hans 

vrede över samhällets orättvisor och är beredda att försöka göra något åt det. 

2.2.3. Överklassen som folkets motpol 

En mytisk idé så som Barthes använder termen består inte enbart av ett specifikt ord eller en 

företeelse utan också av de föreställningar och berättelser som de kommer att förknippas med. 

Det är det som utgör själva myten.83 I undersökningen av ”folket” blir det därför också viktigt 

att titta på vilka som inte räknas in i detta folk, eftersom sådana föreställningar bidrar till att 

forma den mytiska idén. Ännu tydligare än genom vilka som bara utelämnas kan en grupp eller 

föreställning urskiljas om den ställs i motsats till något annat. Palms idé om folket blir skarpare 

och också mer känslomässigt laddad genom att kontrasteras mot en annan, negativt beskriven 

grupp, ”folkets fiende”. Om det är den stora majoriteten av mindre bemedlade och framförallt 

                                                           
80 Johannesson 1996, s. 15. 
81 Mral 1996, s. 229–233, 244. 
82 Se även Josephson 1991, s. 34. 
83 Barthes 2007, s. 201–202. 
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arbetare som räknas till folket så är de högst upp på den samhälleliga skalan, med god ekonomi 

och samhällsinflytande, inte en del av detta folk.  

 En grupp som inte direkt associeras till överklass men ändå utelämnas ur Palms 

mytiska folk är bönderna. Åtminstone ställs de utanför den arbetande och icke-jordägande del 

av befolkningen det mestadels handlar om, exempelvis i ”Öfverklasspolitik och folkpolitik” där 

Palm pekar på svårigheterna att få tillvaron att gå ihop för de som inte äger någon odlingsmark 

och har ont om pengar att köpa livsmedel för. Bönderna hade också politiskt inflytande eftersom 

de på 1880-talet var representerade i riksdagen, framförallt i den undre kammaren.84 Jordägande 

bönder kan på det viset ses ha det bättre ställt än de Palm kallar folket. Däremot är det inte dem 

Palm lägger energi på att utmåla som motståndare. Bönderna beskrivs också de som 

underkastade folkets verkliga fiende, överklassen eller kapitalisterna. ”Den så besjungne 

själfägande svenske bonden är noga räknadt endast en arrendator åt dessa kapitalister […]”85 

Här märks en skillnad i Palms retorik och senare socialdemokrater som Per Albin Hanssons 

bruk av folkbegreppet. Medan Palm använder arbetare och folk som synonymer förespråkar 

Hansson, som Mikael Hallberg och Tomas Jonsson skriver, under 1920- och 30-talet en 

socialdemokratisk retorik som riktar sig till folket istället för arbetarna. Genom att frångå 

centreringen kring arbetarklassen ville Hansson inkludera andra grupper som bönder och lägre 

tjänstemän i en gemensam kamp mot kapitalismen.86  

I opposition till det fattiga och arbetande ställs de bättre klasserna också kallade de 

härskande klasserna. Dit räknas kungen, regeringen, riksdagsmän, generaler, biskopar, gods-

herrar och den grupp Palm kallar storborgare omfattande bland annat ämbetsmän, handelsmän 

och storindustriägare. Kort sagt den minoritet på samhällets topp som har det ”folket” saknar: 

pengar och makt. Till denna grupp förs i ”Hat” också den konservativa och liberala 

tidningspressen. För att ge en uppfattning om hur liten den maktelit Palm talar om var kan anges 

att endast 6 procent av Sveriges hela befolkning hade rösträtt till andrakammaren vid den här 

tiden. Till förstakammaren var inkomstkravet något lägre. Motsvarande siffra där var 12 

procent, men rösträtten var inte jämlik utan ekonomiskt baserad så att rösterna från de med mest 

kapital vägde tyngst.87 

Palms beskrivningar av överheten är fulla av sarkasm gränsar och ibland till rena skällsord. Han 

talar i ”Hat” om överklassen i termer av utsugare och tyranner.88 Om folket är de förtryckta så 

                                                           
84 Ohlsson 2014, s. 110. 
85 Palm 1909 c, s. 11. 
86 Mikael Hallberg & Tomas Jonsson, ”Per Albin Hansson och folkhemsretorikens framväxt”, Makten, medierna 

och myterna. Socialdemokratiska ledare från Branting till Carlsson, Erik Åsard (red.), Stockholm: Carlsson 

1996, s. 142–144. 
87 Ohlsson 2014, s. 128. 
88 Palm 1909 a, s. 39, 41. 
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är de förtryckarna. Förutom utmålandet av överklassen som direkta maktmissbrukare, 

”priviligierade banditer”, som ensamma lägger beslag på samhällets resurser, tar Palm också 

fast på en annan moralisk aspekt.89 Medan folket associeras med dygder som måttfullhet och 

hårt arbete framhålls återkommande hur de i samhällets ekonomiska toppskikt slösar med 

pengar och lever ett lössläppt liv.  

[…] medan tusentals få utstå de gränslösaste lidande af hunger, köld och elände, så lefva de på samhällets 

höjder såsom ingen nöd i samhället existerade. Dagligen kan man i storborgartidningarna läsa långa 

berättelser om baler, soiréer och middagsbjudningar, där dagdrifvarkåren med sina damer vältrar sig i nöjen 

och öfverdådiga njutningar; och detta sker från de högst uppsatte ända ned till - ”folkrepresentanter” och 

redaktörer […]90 

Att han sätter ”folkrepresentanter” inom citationstecken får tolkas som att riksdagsmännen 

kallar sig folkrepresentanter men i Palms ögon inte kan anses representera folket i dess egent-

liga bemärkelse. Majoriteten av befolkningen, de Palm kallar folket, saknar vid den här tiden 

rösträtt och får därför inte vara med och utse vilka som ska företräda dem. Ironi blir här en 

retorisk strategi. Palm hånar riksdagsmännen och menar att det faktum att de utses enbart på 

meriter av sin goda ekonomi gör att många av dem saknar riktiga kompetenser. ”Går man upp 

på riksdagsläktaren och beskådar dem, så skall man få se att en stor del af dem likna den 

personifierade dumheten, och uppblåsthet, tillgjordhet, bondhögfärdhet eller fräckhet är hos 

mången så genomskinlig att den kryper utanpå dem.”91 Det blir tydligt att även om det är över-

klassen som står högst upp på samhällshierarkin så är det i Palms socialdemokratiskt präglade 

värld det arbetande folket som är de dygdigaste människorna. Det skapas ett slags omvänd 

hierarki där de som är underlägsna politiskt och ekonomiskt är överlägsna moraliskt. 

Liksom i de socialdemokratiska agitationsbroschyrer Marie Hedström och Olle 

Josephson skriver om är det polemiska inslaget ett viktigt element i Palms texter.92 Palms folk 

skapas till stor del i kontrast till de så kallade bättre klassernas leverne och beteende. Ställt mot 

deras egoism, maktmissbruk och glamorösa liv framhävs folkets strävsamhet och usla 

levnadsvillkor. Konstruktionen av en fiende som är tyrannisk och dessutom löjeväckande för-

stärker myten om folket som ärliga kämpar för rättvisan. 

                                                           
89 Palm 1909 b, s. 34. 
90 Palm 1909 b, s. 33. 
91 Palm 1909 c, s. 13. 
92 Marie Hedström & Olle Josephson, ”Agitationsbroschyrerna 1881–1909”, Agitatorerna, Kurt Johannesson 

(red.), Stockholm: Carlsson 1996, s. 104–105. 
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2.3. Folkmytens funktion hos Palm 

2.3.1. Palms och arbetarrörelsens roll i den mytiska idén om folket 

Palm står på arbetarklassens, ”det arbetande folkets”, sida, men verkar ändå inte helt se sig själv 

som en del av det folk han urskiljer. Den slutsatsen kan dras utifrån Palms sätt att tala om det 

fördummade och liknöjda folket. Palm räknar uppenbarligen inte sig själv till den gruppen utan 

ser snarare att han som företrädare för socialdemokratin har till uppgift att väcka dem och så att 

de tillsammans kan arbeta för ett jämlikare samhälle.  

Denna syn på den socialdemokratiska rörelsen som sanningens förkunnare kan ses 

särskilt tydligt i ”Hat” från 1887. Här tar Palm upp de anklagelser han ständigt säger sig möta 

från politiska motståndare, däribland konservativa och liberala, om att socialdemokratin skulle 

”utså hat bland folket”.93 Han drar sedan en rad historiska paralleller för att visa att de som 

verkligen sprider hat omkring sig är meningsmotståndarna. Arbetarrörelsens roll jämförs med 

Jesus, ”frihetskämpen” Wilhelm Tell, Engelbrekt-Engelbrektsson och Gustaf Wasa ”som 

samlade det undertryckta och till förtviflan bragta folket” och ledargestalterna för den franska 

revolutionen.94 Kontentan blir att det är överklassen och socialdemokratins motståndare som 

genom sitt förtryck skapar hat medan den socialdemokratiska rörelsen står upp till folkets 

försvar, för godhet och frihet. Samma tema går igen i ”Medan folket svälter” där Palm fram-

håller att det inte är socialistiska agitatorer eller företrädare för arbetarföreningarna som hetsar 

människor till att visa missnöje utan det är de styrandes maktmissbruk som får folket att sluta 

upp bakom de som går i täten för ett rättvist samhälle. 

Att Palm återkommande tar upp smädandet från de politiska motståndarna kan 

tolkas som ett sätt att framhålla sig själv och sin rörelse som några som slår ur underläge. Dels 

placerar det honom närmare det förtryckta folk han säger sig tala för och dels stärker det bilden 

av de inflytelserika samhällsklasserna som ohederliga förtryckare. Just underläget kan också i 

sig ge positiva associationer genom att anspela på andra mytiska idéer och berättelser. Till 

exempel känns temat igen från Davids seger över jätten Goliat i första testamentet eller 

folksagomotivet med den snälle men svage och hånade yngste brodern som i slutändan vinner 

prinsessan. 

2.3.2. Folkmytens roll i visionen om ett jämlikt samhälle 

Då uppsatsens syfte är att studera folket som mytisk idé kommer ingen ingående granskning av 

de sakpolitiska frågorna i Palms texter att göras. Däremot kan det vara relevant att se vilken roll 
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föreställningar kring detta folk spelar för de ståndpunkter Palm framför. Stommen i analys-

materialets tre texter är kravet på jämlikhet. Palm menar att samhällsordningen baseras på en 

ojämlik fördelning där en minoritet har det mycket gott ställt och lever ett utsvävande liv medan 

den stora majoriteten lever i nöd och fattigdom. Eftersom rösträtt och politisk makt baseras på 

ekonomiska faktorer saknar det stora flertalet inflytande över vilka beslut som fattas. Palm 

argumenterar för ett rättvist politiskt system, en ”folkpolitik” som skulle innebära att de som 

under rådande förhållanden utestängs från politiken framöver ska få vara med och påverka 

frågor som rör dem. Den mytiska idén som skapas hos Palm, där folket är de hårt slitande 

samhällsuppbärarna och de med makt är tyranner som lever glamorösa liv, får orättvisan att 

framträda tydligt. Det är ett försök att legitimera kravet på politiskt inflytande för alla 

samhällsgrupper, i praktiken allmän rösträtt och möjlighet att bli invald i riksdagen. Arbetarnas 

viktiga roll i samhället är en central tanke inom socialismen i stort. Marx ansåg exempelvis att 

arbetarklassen var de som egentligen hade rätt att tala och handla i folkets namn eftersom de 

genom sitt arbete bar upp hela samhället.95  

Den mytiska idén om folket som ärliga och goda aktiveras i och med Palms poäng-

terande av att folkpolitiken vill ”rätt mot alla, orätt mot ingen”.96 Han argumenterar för att alla 

skulle gynnas av att folket fick mer att säga till om. Folkets delaktighet framställs som 

förutsättningen för ett rättvist, välfungerande samhälle och det mynnar i slutändan ut i en mytisk 

idé där folket är nära förbundet med verklig demokrati. 

3. Analys – Jimmie Åkesson 

3.1. Jimmie Åkesson 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson är född 1979 i Sölvesborg där han också är 

uppvuxen. Han var under tonåren medlem i Moderat skolungdom innan han 1995 gick med i 

SD.97 När SD bildades 1988 utsågs Leif Ericsson, en av grundarna till den främlingsfientliga 

organisationen Bevara Sverige Svenskt, till partiets språkrör. Fram till 1995 då Mikael Jansson 

tillträdde som partiledare hade cirka 60 procent av partistyrelsens ledamöter på olika sätt 

anknytning till nynazistiska organisationer. 1995, samma år som Åkesson gick med i partiet, 

blev Jansson ny partiledare med ambitionen att göra partiet till ett alternativ för bredare 

väljargrupper. Den främlingsfientliga profilen tonades ner bland annat genom att vissa 
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medlemmar rensades ut och uniformsförbud infördes på partimötena.98 Åkesson valdes till 

partiledare 2005 och har fortsatt arbetet med att göra partiet mer väljarvänligt. Han var också 

den som ledde partiet in i riksdagen genom valet 2010 då SD med sina 5,7 % passerade 

riksdagsspärren.99 Niklas Orrenius tar i sin bok om Sverigedemokraterna upp hur Åkesson 

lyckats locka nya väljargrupper till partiet genom att byta linje från en etnisk nationalism till att 

istället framhålla kulturell likhet och delade värderingar som grunden till nationell 

sammanhållning. Orrenius menar också att Sverigedemokraterna med Åkesson både retoriskt 

och politiskt närmat sig klassisk socialdemokrati efter att tidigare lutat mer åt höger.100 

3.2. Konstruktionen av folk som mytisk idé i Åkessons tal 

3.2.1. Åkessons föreställningar om det svenska folket  

Den mytiska idé som tar form i Åkessons tal bygger på föreställningen om folket som en enhet, 

ett folk. Utifrån hur han talar om folkligt stöd, folklig resning och folkets vilja framstår det likt 

en homogen grupp som handlar i enighet och har en gemensam vilja. Några konkreta kategorier 

som ingår i detta folk i form av yrkesgrupper eller samhällsklasser preciseras inte. Istället 

tenderar Åkessons användning av ”folk” att lägga sig nära den generella betydelsen syftande 

på den breda allmänheten, gemene man. Samtidigt knyts folket hos Åkesson till bestämda 

känslor och åsikter som då ger intryck av att vara allmänt utbredda. 

Just det allmänna eller vanliga betonas i den mytiska idén om folket Åkesson 

bygger upp. Det tar sig bland annat uttryck i formuleringar som ”ute i verkligheten, bland 

vanligt folk”,101 ”vanligt hederligt folk”,102 och ”riktiga människor av kött och blod”.103 Vanlig-

heten binds samman med en förmåga att se verkligheten som den är och därigenom med en oro 

över samhällsutvecklingen. Den oron är ett centralt inslag i Åkessons uppfattning om folket. I 

sommartalet från Sölvesborg föreställer han sig att: ”[…] vad vanligt folk i allmänhet har ägnat 

allra mest energi åt att diskutera den här sommaren […] har handlat om vad det är som händer 

med vårt en gång så trygga land.”104 Den verklighet folket skrivs in i består av ökad brottslighet, 

otrygghet och ett havererat välfärdssystem där vårdköerna växer.105 Myten om folket som ärliga 

och förankrade i verkligheten förstärks genom att de antas säga det som samhällets makthavare 

inte vågar, nämligen att det är invandringen som orsakat det kaos vanligt folk upplever. Folket 

verkar här inte bara känna sig svikna och sakna röst, de tycks heller inte se sig själva som en 
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aktiv part i samhällsbygget. När Åkesson i sitt Almedalstal ställer frågan ”Vad är det för 

samhälle man har skapat åt oss?” ger det intryck av passivitet eller brist på delaktighet.106 

Ansvaret för hur samhället ser ut läggs på någon annan.  

Efter att i sommartalet från Sölvesborg ha anklagat andra partier för verklighets-

frånvända politiska projekt vill Åkesson lyfta fram ”reella hot” i form av mjölkböndernas svåra 

situation. Särskilt poängteras böndernas betydelse för den biologiska mångfalden och det 

svenska kulturlandskapet. Det jordnära och det svenska vävs samman till en slags ur-

sprunglighet. Folket som i Åkessons mytiska föreställning både står nära det verkliga, naturliga 

och det sedan generationer nedärvda svenska skulle här kunna få se sig personifierat av bonden. 

Bonden som sinnebild för svensken är en gammal föreställning, särskilt framträdande under 

1800-talets nationalromantiska vurm för det bondska och för allmogens ”okonstlade” kultur.107 

Den idén passar bra ihop med Åkessons appellerande till ”det vanliga folket”. När Anders 

Hellström och Mi Lennhag tar upp olika förekommande sätt att hänvisa till folket inom politisk 

retorik, så beskriver de just hur det vanliga folket ofta fått stå för något genuint och autentiskt 

till skillnad från en elit.108  

Åkessons mytiska idé om folket handlar om ett folk med djupa rötter och är på 

många sätt ett återuppväckande av nationalromantiska ideal. Den rörelse Åkesson ser ta form i 

och med det egna partiets framgångar, skildrad i termer av folkets kamp mot eliten, ges i 

Sölvesborgstalet historiska kopplingar. De egna sympatisörerna sätts in i en tradition av 

”folkliga uppror”. Att det trots allt tagit lång tid innan väljarna reagerat mot etablissemanget 

förklarar han med att långsamheten är ett nedärvt svenskt karaktärsdrag. ”[…] vi har sett flera 

folkliga uppror mot den maktfullkomliga överheten och mot utländskt fogdevälde. Men det har 

– precis som nu – tagit sin tid. Sådan är svensken.”109 Här kan en jämförelse göras med den bild 

av ”svensken” Viklund och Mehrens finner hos nationalromantiker som E.G. Geijer, E. Tegnér 

och C.A. Agardh. Svensken är hos dessa författare ofta trög, enkel, modig, misstänksam mot 

överheten och upprorisk mot tyranner.110  

 Svenskheten är en viktig komponent i Åkessons mytiska idé om folket och knyts i 

sin tur till särskilda egenskaper och värden. Till svenska värderingar räknas i Almedalstalet: 

”Ett svenskt sätt att förhålla sig till konfliktlösning, till staten, könsrelationer, relationen mellan 

vuxna och barn, relationen mellan människor och djur, förhållandet till miljö och natur.”111 

Även om det inte framgår vad i det särskilda med dessa förhållningssätt består lyfts svenska 
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värderingar fram som något påtagligt existerande. Dessa värderingar beskrivs som 

enhetsskapande. De gör befolkningen till ett folk. Avsaknad av det här sammanhållande kittet 

har enligt Åkesson splittrat sönder det svenska samhället. Som det formuleras i talet från Alme-

dalen: ”När det svenska samhället självt förnekar existensen av allt detta, så betyder det 

samtidigt att vi inte erbjuder nytillkomna någonting att bli en del av. Och det är det som är 

splittringspolitikens kärna.”112 Föreställningar om det svenska och om folket vävs i Åkessons 

språkbruk samman till en myt om det svenska folket.  

Folket definieras inte enbart utifrån sin svenskhet utan också genom sitt missnöje 

med de styrande, både inom det egna landet och med den överstatlighet EU får stå för. Mot-

ståndet mot EU blir ett slags modern motsvarighet till de folkliga uppror mot ”utländskt 

fogdevälde” som för Åkesson är en del av det svenska kulturella arvet. I anförandet ur riks-

dagens partiledardebatt beskrivs såväl Storbritanniens utträde ur EU efter Ja-sidans seger i 

folkomröstningen som valet av Donald Trump till president i USA, som tecken på ”folklig 

resning”.113 Kritiken mot EU är samtidigt central för idén om det nationella folket med rätt att 

själva styra sitt eget land. Brexit får i Almedalstalet därför illustrera hur ”EU-elitens planer får 

stå tillbaka till förmån för folkviljan”.114 Ordet folkvilja skulle kunna syfta på att det var ett 

majoritetsbeslut och folket skulle då betyda de flesta. Med tanke på hur jämnt det var i 

folkomröstningen om Brexit, hur stor del av befolkningen som tillhörde nej-sidan, verkar det 

ändå vara en rimlig tolkning att folkvilja ska förstås som synonymt med EU-motstånd och 

etablissemangskritik.  

SD omnämns ofta som ett populistiskt parti. I vilken grad de skulle vara det kan 

diskuteras, och har så gjorts. Då innebörden av begreppet populism är omstridd finns inte 

utrymme för den diskussionen här och det hör heller inte till uppsatsens syfte att fastslå hur SD 

ska betecknas.115 Eftersom de flesta försöken att beskriva populism tar upp appellerande till 

folket är sådana teorier ändå relevanta i sammanhanget. Statsvetaren Jan-Werner Müller menar 

att populistiska rörelser utgår från att det finns ett sant folk vars äkthet ofta kopplas ihop med 

en nationell identitet. Hos det finska högerpartiet Sannfinländarna sätts exempelvis 

likhetstecken mellan de sanna finländarna och det äkta folket. Enligt Müller ingår det i den 

populistiska föreställningsvärlden att kosmopoliter och invandringsförespråkare kan anklagas 

för att förråda sitt eget land. Hopkopplingen mellan folk och nation gör att de som vill se öppna 
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gränser eller är för ett starkt EU inte bara ses som det egna landets fiender utan också folkets.116 

EU- och etablissemangskritiken är punkter som ingår i den SD-politik Åkesson presenterar. I 

talet från Almedalen föreslår han ett svenskt utträde ur EU som ett sätt att ”ta tillbaka vårt land”. 

117Att döma av hur begreppen folkvilja och folk används i samband med beskrivningen av det 

egna partiets politik, tycks Åkessons idé om folket huvudsakligen innefatta 

sverigedemokratiska väljare eller sympatisörer. Att han ser partiets väljarframgångar som ett 

folkligt uppror ger ytterligare stöd för den tolkningen.118 Om folket utifrån Åkessons mytiska 

föreställning är ”Sverigevänner” så är folkets fiender i form av det globaliseringsvänliga 

etablissemanget ”Sverigefiender”. 

Uppdelningen i folk och icke-folk verkar utgå från vilka värderingar och vilken 

uppfattning om samhället människor har snarare än från ett rent socioekonomiskt perspektiv. I 

sommartalet från Sölvesborg vänder sig Åkesson till och med emot bilden av att partiets väljare, 

de han ser som folket, skulle vara människor på samhällets botten. ”De som söker sig till oss 

idag är människor från alla delar av samhället … unga och gamla, kvinnor och män, fattiga och 

rika, infödda såväl som nya svenskar.”119 Det som förenar dessa människor uppges istället vara 

ett missnöje med styrande politiker och oro över utvecklingen i Sverige.  

3.2.2. Etablissemanget som folkets motpol  

Att göra sig en föreställning om folket innebär alltid, för att referera till Bruno Bosteels, att 

samtidigt bestämma vilka som inte tillhör det.120 Den mytiska idén om folket konstrueras i 

Åkessons tal utifrån i huvudsak två teman, svenskhet och känslan av att vara förbisedd. På 

samma sätt skapas eliten utifrån dessa båda punkter till folkets motpol. Etablissemanget sägs 

motarbeta existensen av en nationell identitet och befinna sig i en egen isolerad värld där de 

varken hör eller bryr sig om folket. Det är också denna elit och då framförallt i form av de 

övriga politiska partierna som får bära skulden för den negativa samhällsutveckling som be-

skrivs. ”Vad de övriga partierna – i decennier- har gjort med vårt land är förfärligt. Det är 

oförlåtligt.”121  

 Till eliten eller etablissemanget räknas framförallt regeringen, statsministern och 

företrädare för de övriga politiska partierna, men också andra som på olika sätt lever i eller ser 

en värld som skiljer sig från den som tillskrivs folket. Migrationsverkets generaldirektör, polit-

iska reportrar och ledarskribenter räknas alla in i den kategorin. Grupperna invandrare eller 
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asylsökande verkar inte heller ingå i Åkessons definition av folket utan beskrivs tvärtom som 

en av huvudorsakerna till att Sverige slits isär. Däremot verkar Åkesson tänka sig att människor 

från andra länder skulle kunna bli en del av det svenska samhället och dess folk om de 

anammade de värderingar som ingår i den sverigedemokratiska idén om vilka folket är. Ärlighet 

och viljan att bidra till samhället anförs i talet från Sölvesborg som två sådana kriterier och i 

talet från Almedalsveckan lyfts pliktkänsla och ”medborgaranda” fram. 

Mot folket ute i verkligheten ställs en elit som sägs sakna både förmåga och vilja till att 

se verkligheten. 

[…] i er ankdamm där på Södermalm eller var ni nu har era kretsar… så är det oerhört konstigt, udda och 

kontroversiellt att rösta på SD och att kritisera den heliga mångkulturalismen och 

massinvandringspolitiken. Det är ni alldeles för fina för. Men ute i verkligheten, bland vanligt folk, så kokar 

det.122 

Till skillnad från det ”vanliga folket” beskrivs etablissemanget som ovanligt, icke-

representativt, en minoritet vars perspektiv är begränsat till Södermalm och som inte kan göra 

några legitima anspråk på att representera befolkningen i övrigt. I talet från Sölvesborg talar 

Åkesson om lögn, hyckleri och om hur ”man från etablissemangshåll gör sitt yttersta för att 

skönmåla”. Det heter att: ”Debatten blir inte bättre av att försöka tysta ner den. Debatten gynnas 

inte av att obekväma åsikter och sanningar förtigs. […] Låt människor tycka och tala fritt. Och 

lyssna på folket!”123 Genom att tillskriva etablissemanget rollen som hycklare som dessutom 

avfärdar de som säger emot dem förstärks den mytiska idén om folket som ärliga 

sanningssägare som kämpar i underläge mot sina förtryckare. 

 I talen märks en sarkastisk ton som använts för att framställa etablissemanget som 

löjliga, hur de lägger energin på fel saker i stället för att ta itu med de verkliga problem folket 

upplever i sin vardag. Exempelvis säger Åkesson i sitt tal från Almedalen att polisen borde 

använda handbojor i stället för att ”bjuda huliganer på fika”. I samma tal heter det att stats-

minister Stefan Löfven presenterade ”förvisso något som liknade ett slags åtgärdspaket”, under-

förstått egentligen inte förtjänar att kallas det.124 Ett förslag från moderaterna om att skolelever 

skulle börja senare på dagarna kommenteras i Sölvesborgstalet i sarkastiska ordalag. 

”Moderatledaren tog ton för lite drygt en vecka sedan. Skolbarnen ska få fler sovmorgnar. Ett 

synnerligen tungt utspel…”125 Ironi och citationstecken förstärker bilden av att det eliten säger 

och gör inte är förankrat i den ”vanliga” verkligheten, att de lever i en låtsasvärld.  
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Om folket kopplas till det svenska står etablissemanget för det osvenska och det 

som skadar det svenska samhället. Gruppen invandrare beskrivs inte direkt som en del av 

etablissemanget men förs samman med det. Invandringen framställs som ett elitprojekt, den för 

etablissemanget ”heliga mångkulturalismen och massinvandringspolitiken” som ingen får 

ifrågasätta.126 Etablissemanget anklagas i Almedalstalet för att förneka svensk kultur och 

existensen av specifikt svenska normer och värderingar. Föreställningen om eliten som fjärmat 

sig från sitt ursprung och det vanliga folket som bärare av det nationella är inte ny. Redan 1800-

talsförfattaren C.J. L Almqvist hyllade som Rehnberg skriver allmogen och det enkla folket för 

att de i motsats till herrskapsklassen behållit sin ”svenska särart”.127 I Åkessons tal från 

Almedalen sorteras EU-politiker kallade ”federalisterna” och förespråkare av unionen in under 

beteckningen etablissemanget eftersom EU ses som ett hot mot den nationella identiteten hos 

de enskilda medlemsländerna, däribland Sverige. Beslutsfattandet på EU-nivå anses dessutom 

stå i strid med folkets rätt till självbestämmande i sitt eget land.  

Överhuvudtaget skapas folket och eliten genom en dikotomi dessa båda emellan. 

Polarisering skapas också genom att de värden de båda grupperna står för konfronteras. Det är 

folkets hederlighet kontra etablissemangets hyckleri, förmåga att se verkligheten kontra 

skönmålning, svenskhet och värnande om traditioner kontra rotlöshet och förespråkande av 

mångkulturalism, längtan efter ordning och ett återuppbyggt folkhem kontra kaos och 

splittringspolitik. Den mytiska bilden av folket laddas med det eliten anses sakna som heder-

lighet, verklighetsinsikt och värnande om ett nationellt arv. I slutändan är det bilden av det 

svenska samhället som står på spel där folket och dess värden får stå för det positiva, framtiden, 

möjligheten till uppbyggnad medan det så kallade etablissemanget står för ett misslyckande och 

gamla lösningar som inte fungerat. 

3.3. Folkmytens funktion hos Åkesson 

3.3.1. Åkessons och Sverigedemokraternas roll i den mytiska idén om folket 

Åkesson väljer återkommande att tala utifrån ett ”vi”. Detta kan många gånger läsas som vi 

sverigedemokrater, exempelvis i talet från Sölvesborg där han apropå partiets opinions-

framgångar konstaterar att: ”Vi har kommit långt – men vi ska ännu längre.” Samma sak är det 

lite längre fram där han säger att: ”Vi måste också bygga rörelsen, bredda rörelsen, ta plats i 

samhället.”128 I andra sammanhang verkar detta ”vi” ha en vidare syftning och även inkludera 

dem Åkesson riktar sig till med sin och partiets politik, det vill säga ”folket”. När han i 
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Almedalstalet hävdar att ”Vi är vänner av Sverige!” går viet tillbaka på de ”Sverigevänner” han 

precis tilltalat och som utifrån det som diskuterats ovan sammanfaller med folket som Åkesson 

tänker sig det.129 På samma sätt låter han partiet smälta samman med folket till ett vi i 

sommartalet från Sölvesborg när han talar om folkliga uppror som ett tecken på att ”vi” har fått 

nog av elitens maktmissbruk. ”Nu räcker det! Nu har vi fått nog!”130 Detta knyter an till det 

McGee skriver om hur en talare kan ikläda sig rollen av folkets talesman genom att 

förkroppsliga folkets vilja och därmed utge sig för att vara något mer än en individ. Genom att 

överföra sina egna åsikter och värderingar till en idé om vad folket som kollektiv tycker 

konstruerar talaren folket menar McGee.131 Åkessons grepp att göra sig till ett vi med folket 

kan ses som ett sådant försök till förkroppsligande av folkviljan. Sverigedemokraternas 

värderingar flyter ihop med de åsikter och känslor som tillskrivs folket så att folkvilja och 

sverigedemokratisk politik framstår som i det närmaste synonymt. 

 I Åkessons tal ikläder sig Sverigedemokraterna rollen som de som ska ge det 

svikna folket upprättelse och trygghet. Anmärkningen i talet från Sölvesborg om att Folkpartiet, 

nuvarande Liberalerna ”grubblar över vad de själva ska heta framöver” kan utifrån det 

perspektivet ses antyda att namnbytet blivit aktuellt därför att det nu är SD som står närmast 

folket och därmed skulle vara det egentliga folkpartiet. Ännu tydligare blir det budskapet när 

Åkessons tillägger att hans eget parti diskuterat namnbyte men kommit fram till att det vore 

onödigt. ”[…] väljarna är inte dumma. Inte det minsta. Väljarna bryr sig om politikens innehåll 

[…].”132 Implicerat i det påståendet ligger att SD:s politik har ett innehåll som det så kallade 

folket vill ha. De skulle därför med trovärdighet kunna kalla sig folkparti men avstår att 

diskutera saken för att ägna såg åt sådant de anser är viktigare. Här kommer den mytiska idén 

om folket som förankrat i verkligheten in. Kontentan blir att SD som är ett äkta folkparti ägnar 

sig åt verkliga problem medan andra partier tillhörande eliten lägger tid på introverta 

namndiskussioner.  

 De andra partierna som suttit längre i riksdagen och anses tillhöra etablissemanget 

kopplas till det förgångna. De och deras politik framställs som passé. Åkesson ironiserar också 

över det politikerspråk han menar att företrädare från andra partier använder sig av. Han fram-

ställer detta som ett inövat språk tänkt att låta bra men som i själva verket är innehållslöst. I 

anförandet från partiledardebatten heter det exempelvis att: ”Denna debatt hålls i en tid då vi 
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står inför vad man på politiskt språk brukar kalla ’svåra utmaningar’.”133 Samma typ av kritik 

finns i sommartalet från Sölvesborg.  

Problemet är att ordning och reda på Löfvens språk betyder – absolut inget nytt. […] Är det någon som har 

hört det här förut? Jag har varit engagerad i den här frågan i drygt 20 år, och jag vill påstå att det är precis 

så här det har låtit hela tiden, år efter år, mandatperiod på mandatperiod. Floskler på floskler – på floskler.134 

Genom att slå ner på det etablerade politiska språkbruket markerar Åkesson ett avstånd från de 

övriga riksdagspartierna. Han visar därigenom att han precis som folket tröttnat på lätt genom-

skådade politikerfloskler och att SD inte är som andra partier utan står för något nytt, de står på 

folkets sida mot eliten. Dikotomin ord-handling kopplas till motsättningen mellan eliten och 

folket, där etablissemangets välanvända men tomma ord ställs mot den handling folket vill ha 

och som Sverigedemokraterna säger sig kunna leverera. Medan övriga politiska partier placeras 

i det förgångna och utslitna framställs Sverigedemokraterna som folkets framtidshopp. Det är 

de som ska återställa folkets hem, det folkhem som enligt Almedalstalet har förstörts av andra 

partiers misslyckade politik. 

I en retorisk analys av Åkessons sommartal från 2011 har Magnus Ullén visat hur 

påståendet att partiet svartmålas av det politiska och mediala etablissemanget är centralt för den 

självbild Sverigedemokraterna byggt upp.135 Inledningen av 2015 års sommartal från 

Sölvesborg ägnar Åkesson just åt att lyfta fram hur mycket kritik partiet och dess företrädare 

fått utstå. ”Så som man har hånat oss, skrattat åt oss. Så som man har förtalat oss och smutskastat 

oss. Så som man gjort sitt yttersta för att sänka oss.”136 Liknande formuleringar återkommer i 

talet från Almedalen. Utöver att placera partiet i ett tacksamt underläge bidrar detta retoriska 

grepp också till att stärka uppfattningen om etablissemangets folkförakt, utifrån tanken att 

hånande av folkets företrädare är detsamma som att se ner på folket. 

 Trots all kritik mot etablissemanget framstår inte den hierarkiska uppdelningen i 

sig som det främsta problemet. Snarare handlar det om vilka personer eller åsikter som finns på 

samhällstoppen. Att döma av slutorden från sommartalet i Sölvesborg vore det ur Åkessons 

perspektiv inget fel med att en viss grupp har det dominerande inflytandet över samhället om 

det var Sverigedemokraterna som hade den positionen. Åkesson ställer i Sölvesborgstalet den 

retoriska frågan om Sverigedemokraterna efter sina valframgångar nu är en del av 

etablissemanget. Han svarar nekande.  
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Nej, det är vi inte. Vi är inte en del av deras etablissemang. Vi ska vara etablissemanget. Vi ska sätta 

agendan. Vi ska dominera samhällsdebatten. Vi ska styra landet.137 (min kursiv.) 

Benämningen ”deras” ska läsas som det nuvarande etablissemangets, där etablerade partier och 

kanske också medier, kulturskribenter med flera räknas in. Avståndstagandet mot de han ser 

som dagens elit består alltså, men själva etablissemangsbegreppet får en positiv laddning, det 

vill säga dominans är något bra om det är Sverigedemokraterna som dominerar. 

3.3.2. Folkmytens roll i den politiska berättelsen om Sverige 

Åkesson tillskriver inte bara folket egenskaper utan också specifika åsikter. De som inkluderas 

i hans mytiska idé om folket vill värna svenska traditioner och ser de senaste årens ökade 

invandring till Sverige som ett problem. Att lyssna på folket likställs med att skärpa 

invandringspolitiken: ”Och lyssna på folket! Sverigevänner, Vi har krävt det förr, men nu är 

läget så extremt att vi måste göra det igen! Det är dags att det hålls en folkomröstning i Sverige 

om invandringspolitiken!”138 Det går här att dra paralleller till Müllers tes att populistiska 

rörelser ser sig som de enda med rätt att representera folket. När dessa rörelser kommer med 

förslag om folkomröstning, vilket de enligt Müller gärna gör, är det därför inte för att de vill 

öppna upp för diskussion utan för att de vill ha en bekräftelse på det de redan identifierat som 

folkviljan.139 Att begära en folkomröstning skulle i det här fallet inte behöva ses som ett led i 

att uppfylla SD:s egna politiska mål om en striktare invandringspolitik. En folkomröstning 

presenterar olika alternativ att välja mellan och skulle därför kunna ses som ett sätt att verkligen 

ta reda på vad ”folket” tycker. Förslaget passar in i myten om folket som kloka sanningssägare 

makthavarna borde lyssna till. McGee menar att folket inom politiken behandlas som en 

allsmäktig kraft, en kollektiv vilja som suddar bort individuella olikheter människor emellan 

och som alla politiker vill ha på sin sida. Att visa att den egna politiken gagnar folket blir ett 

sätt att vinna legitimitet. Ett appellerande till folket raderar ut behovet av andra argument 

eftersom folket alltid antas ha rätten på sin sida.140 Kravet på folkomröstning blir därför ett sätt 

för Åkesson att legitimera den egna politiska linjen där minskad invandring står högt på 

agendan, samtidigt som det kan användas för att stärka bilden av partiet som den sanna 

demokratins försvarare, demokrati i betydelsen folkstyre. Att framställa det som att folket står 

på deras sida hjälper till att skapa en föreställning där, för att återgå till Müller, 

sverigedemokrati och folkvilja flyter ihop.  

                                                           
137 Åkesson 2015. 
138 Åkesson 2015. 
139 Müller 2016, s. 49–51. 
140 McGee 1975, s. 238. 



29 
 

Eftersom migrationspolitiken är SD:s profilområde är det logiskt att den frågan får 

betydelse i konstruktionen av folket. Det som kunde vara en enskild sakpolitisk fråga utgör här 

en del av en större berättelse. Att det handlar om att just skapa en berättelse är dessutom tydligt 

uttalat i Åkessons tal från Almedalen. ”Det handlar i grunden om vilket samhälle vi vill ha. Om 

vilken berättelse vi vill ska forma framtiden.”141 Den mytiska berättelse som framförallt tonar 

fram där och i de två andra talen handlar om det svikna folket, vars klagan ingen har lyssnat på. 

Det är människor som fått se sin trygga värld förstöras av den politik en liten elit bedrivit 

ovanför deras huvuden där invandring och EU-medlemskap kanske är de två största frågorna, 

eller i alla fall de mest framträdande i Åkessons tal. Beskrivningen av hur folket känner 

otrygghet i sina bostadsområden motsvaras på ett större plan av hur hela landet förlorat sin 

identitet och är på väg att rasa samman. Myten om folket och berättelsen om Sverige flätas 

samman. Därmed faller det sig naturligt att Åkessons lösning på hur landet Sverige ska lagas 

går ut på att förstärka de värden han tillskriver folket som pliktkänsla, laglydighet och värnandet 

om ett svenskt kulturhistoriskt arv. Bara så föreställer sig Åkesson att folkets hem, det nu 

”söndertrasade folkhemmet”, ska kunna återuppbyggas.142 

4. Jämförelse och avslutande diskussion 

Som analysen hittills kunnat visa finns både hos Palm och Åkesson en mytisk idé om ”folket” 

som grupp förknippad med specifika värden och särskilda politiska frågor. Frågan är huruvida 

dessa myter skiljer sig åt. Är det samma folk som återfinns i Palms texter och Åkessons tal? 

Flera av de värden och egenskaper som förknippas med folket är gemensamma. Både Palm och 

Åkesson föreställer sig folket som goda, hederliga, plikttrogna och förbundna med det jordnära 

vardagslivet. Folket knyts till naturen i större utsträckning än sin motpol eliten som mer 

framställs som stadsbor. Hos Palm beskrivs folklig vrede i naturmetaforer. Eliten är 

banktjänstemän eller storindustriägare och går på baler. I Åkessons tal anses landsbygdspolitik 

och vårdande av kulturlandskap höra till folkets politiska intresseområden medan den typiska 

etablissemangsföreträdaren placeras på Södermalm. Eliten, som i båda fallen spelar en 

avgörande roll för den mytiska förställningen om folket, framställs som självupptagen och 

avskärmad från folkets vardagliga verklighet. Båda använder sig av ironi och sarkasm för att få 

meningsmotståndarna att framstå som löjeväckande. 

I en jämförelse mellan Palms och Åkessons folkkonstruktioner kan Rehnbergs 

uppdelning mellan social och statsvetenskaplig-politisk betydelse vara till hjälp. I Palms fall 
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bygger den mytiska idén tydligt på den sociala aspekten av folkbegreppet. Folket är huvud-

sakligen arbetare och det är deras hårda livsvillkor med svält och fattigdom som betonas. De 

han kallar folket har små ekonomiska resurser och i stort sett inget inflytande medan eliten har 

gott om pengar och all politisk makt. Den statsvetenskapliga eller nationsanknutna betydelsen 

verkar inte styra hans syn på folket annat än att han i sin argumentation utgår från villkoren i 

det land där de råkar leva. Den sociala klass hans folk grundas på ingår tvärtom i en 

socialdemokratisk vision om klassolidaritet över nationsgränserna. Även i Åkessons mytiska 

idé om folket finns den sociala aspekten närvarande, men i kombination med den stats-

vetenskapliga som till skillnad från i Palms texter ges en central roll. I Åkessons tal bestäms 

folket och dess egenskaper till stor del i förhållande till sin nationalitet och kulturella 

tillhörighet, det vill säga sin svenskhet. Även Åkesson kan tala om folk kopplat till andra länder 

än Sverige som när de britter som röstade ja till EU-utträde eller Trumps väljare i USA får 

exemplifiera ”folklig resning”. I de fallen definieras folket dock av sitt avståndstagande till 

globalism och mångkulturalism. Folket är därmed tydligare förankrat i sin nationstillhörighet 

än vad som är fallet med Palms klassbaserade folk. Skillnaden i fokus, mellan det sociala och 

det nationella, kan ju för övrigt urskiljas redan i partinamnen. Barthes skriver att mytens form, 

det vill säga det ord eller föremål den fästs vid alltid är motiverad.143 Att ”folk” genom historien 

försetts med olika sorters betydelser gör det till ett anpassningsbart begrepp. Det rymmer 

associationer som passar både det klassbaserade folk Palm vill lyfta fram och gör det möjligt 

för Åkesson att konstruera det specifikt svenska folk han vill argumentera utifrån. Palms och 

Åkessons folkmyter är en produkt av de betydelser folkbegreppet samlat på sig, silat genom 

deras respektive uppfattning om samhället och politiken. Resultatet blir ett folk skräddarsytt för 

det egna ändamålet.  

Eftersom föreställningar om folket har förekommit i många olika politiska och 

historiska sammanhang är det svårt att säga att Åkessons mytiska idé är en direkt appropriering 

av Palms folkmyt. Som Fernandez och Spång konstaterar har frågan om folkets ställning, 

sammansättning och egenskaper som politiskt subjekt varit ett återkommande tema från 1700-

talets revolutioner till den moderna nationalismens uppkomst och framväxten av den demo-

kratiska välfärdsstaten.144 Det rör sig om en större mytbildning, en med Bengtsons term generell 

myt som funnits under lång tid men hela tiden uppstår i nya transformationer varav Palms och 

Åkessons folkmyter utgör två.145 I den mån SD-ledaren approprierar en socialdemokratisk myt 

hämtas den till stor del från folkhemstanken och Socialdemokraterna under Per Albin Hansson. 

                                                           
143 Barthes 2007, s. 219. 
144 Fernandez & Spång 2010, s. 21. 
145 Bengtson 2012, s. 51–52.  
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Hellström som skrivit om SD:s användning av folkhemsmetaforen menar att äldre 

socialdemokratiska ledare likt Hansson betraktas som förebilder av SD medan nuvarande 

socialdemokrater ses som en del av den elit som ska bekämpas i folkets namn.146 I Palms 

föreställningsvärld står folket mot eliten och hans socialdemokratiska rörelse är folkets 

beskyddare. När han skriver sina texter i slutet av 1800-talet står socialdemokratin för något 

relativt nytt i Sverige med sitt anspråk på att föra arbetarnas, ”det förtryckta folkets” kamp. 

Även i Åkessons tal mer än hundra år senare är det folket mot eliten, men då har 

Sverigedemokraterna övertagit rollen som folkförsvarare medan Socialdemokraterna försetts 

med epitetet svikare och förpassats till etablissemanget.147 Inlägget i Sölvesborgstalet om att 

”Det får anses anmärkningsvärt att Socialdemokraterna – ett parti som påstår sig stå på de 

svagas sida – är beredda att göra bilen till en klassfråga” kan läsas i det ljuset.148 

Det folkliga missnöjet beskrivs av båda som något rättmätigt och naturligt, men hos 

Palm märks en dubbelhet i synen på folket som inte går att se hos Åkesson. Folket är i Palms 

ögon å ena sida förtryckta och förtjänta av sympati. Å andra sidan anses de själva ha ett ansvar 

att engagera sig för sina rättigheter och kan när de inte gör det kritiseras för sin likgiltighet. 

Skulden för de rådande orättvisorna tillskrivs framförallt överklassen, men ansvaret för att 

forma ett bättre samhälle läggs hos båda parter. I Åkessons mytiska idé knyts folket enbart till 

positiva egenskaper, de upphöjs i det närmaste till ett ideal av nationalromantiska mått. Det är 

etablissemanget som tillsammans med invandringen får bära hela skulden för den 

samhällsförstörelse folket oskyldigt drabbats av. Åkessons framhåller visserligen vikten av att 

göra sin plikt, men då tycks det mer handla om att betala skatt och följa lagar än krav på att 

engagera sig politiskt. Pliktkravet verkar dessutom främst rikta sig mot de som ännu står utanför 

den sverigedemokratiska idén om folket, däribland människor från andra kulturer. I grunden 

handlar det också om synen på folkets eller väljarnas roll i det demokratiska systemet. I 

regeringsformen heter det att all makt utgår från folket, men ska detta folk betraktas som polit-

iska aktörer med delat ansvar för samhällsutvecklingen eller skattebetalare vars rättigheter 

politikerna har betalt för att tillgodose? Det skulle här vara intressant att undersöka inställningen 

hos andra partier för att se om det främst är en skillnad mellan Palm och Åkesson eller mer rör 

sig om en attitydförändring som skett över tid.  

Att definiera ett folk innebär, som Wennerhag uttrycker det, både att ena och att 

särskilja.149 Trots att både Palm och Åkesson säger sig vilja föra folkets kamp finns tydliga 

                                                           
146 Hellström 2010, s. 106–108. Se även Hellström & Lennhag 2010, s. 87–88. 
147 Ekman noterar i sin uppsats att bilden av en socialdemokrati som förrått sina ideal lyfts fram redan i 

Sverigedemokraternas partiprogram från 1989. Se Ekman 2011, s. 13–16. 
148 Åkesson 2015. 
149 Wennerhag 2010, s. 8. 
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skillnader i vad de och deras respektive partier vill uppnå. Målet för den folkpolitik som före-

språkas av Palm är jämlikhet. Han betonar att alla i samhället kommer tjäna på folkets utökade 

rättigheter och menar att ”[…] klasskilnadens [sic] fullständiga afskaffande är nödvändig innan 

samhället kan bestå af bröder med gemensamma skyldigheter och rättigheter”.150 Medan Palm 

vill arbeta för upplösning av skillnader är den sverigedemokratiska ambitionen snarare att 

stärka det svenska folkets särart. Folket som Åkesson tänker sig det ska bestå även om andra 

kan erbjudas att bli en del av det. Trots att Palm ser det hårt arbetande folket som moraliskt 

överlägset den utsvävande eliten framstår de materiella skillnaderna som huvudproblemet. Det 

handlar om pengar och en konkret form av makt, exempelvis rätten att rösta i val. Även hos 

Åkesson kretsar konflikten kring reella problem som ökad brottslighet och längre vårdköer, 

men där finns också en annan typ av gränsdragning som mer är moralisk eller värderingsmässig. 

En sådan skiljelinje utgör de svenska värderingar som kopplas ihop med folket, men som 

etablissemanget inte anses värdesätta, människor från andra kulturer sakna och EU utgöra ett 

hot mot. Palm strävar efter att ”det arbetande folket” i framtiden ska få det bättre och inkluderas 

i det samhälleliga beslutsfattandet. Att ”folket”, det vill säga arbetarklassen, existerar som 

grupp är för Palm ett resultat av en social orättvisa. Även Åkesson vill att hans målgrupp ska 

få det bättre men i hans mytiska idé är folket också de bättre. De representerar något 

ursprungligt, ett idealtillstånd som samhället måste hitta tillbaka till för att återigen fungera. 

Folket är inte så mycket resultatet av samhällsproblemen som dess lösning.  

I den tid då Palm verkar är bristen på inflytande för de han kallar folket högst 

konkret eftersom de saknar rösträtt. Som Josephson skriver i Arbetarna tar ordet: ”I Sverige 

mot slutet av 1800-talet går det verkligen att tala om en tyst majoritet, en befolkning utan 

tillgång till språk eller kanaler för det offentliga samtalet.”151 När Åkesson håller sina tal har 

Sverige haft allmän rösträtt i nästan hundra år. Det innebär inte att det skulle vara uteslutet att 

idag tala om en klyfta mellan politiker och väljare,152 men den måste i så fall vara av ett annat 

slag än det precisa inkomststreck som på Palms tid utestängde de lägre klasserna från del-

aktighet. Därmed inte sagt att det avståndet skulle vara mindre allvarligt eller lättare att 

överbygga. 

Gemensamt för Palm och Åkesson är att de, för att framhäva sin underdogposition 

och komma närmare de människor de talar till, lyfter fram den kritik de fått utstå. För Palms 

del är avståndet till det så kallade etablissemangets domäner tydligt även i praktiken eftersom 

                                                           
150 Palm 1909 c, s. 21. 
151 Olle Josephson, ”Att ta ordet för hundra år sedan”, Arbetarna tar ordet. Språk och kommunikation i tidig 

arbetarrörelse, Olle Josephson (red.), Stockholm: Carlsson 1996, s. 11. 
152 Se t.ex. Peter Esaiasson, ”Eliten satte den demokratiska lyhördheten på undantag”, Dagens Nyheter 2016-02-

14, samt efterföljande repliker.  
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den socialdemokratiska rörelsen då stod långt ifrån att släppas in i riksdagen. Agitatorer hölls 

under polisuppsikt och en del fängslades.153 När det gäller Åkessons sverigedemokrater är 

situationen en annan. Partiet och dess företrädare har visserligen mött mycket motstånd och 

enskilda ledamöter har på grund av sina partisympatier haft svårigheter att exempelvis få an-

ställning, något Orrenius tar upp i sin reportagebok.154 Sedan 2010 sitter partiet dock i riksdagen 

och är efter valet 2014 tredje största riksdagsparti med 47 mandat, vilket måste sägas innebära 

en maktposition. Avståndet till det så kallade etablissemanget borde åtminstone teoretiskt sett 

därför vara mindre för Sverigedemokraterna än för Palms arbetarrörelse. När de 

socialdemokratiska agitatorerna mötte motstånd grundade det sig mycket på en oro hos sam-

hällets välbärgade att kravet på jämlikhet om det blev verklighet skulle leda till att de förlorade 

sina privilegier. Den kritik som riktats mot Sverigedemokraterna har tvärtom handlat om rädsla 

för att principen om alla människors lika värde ska urholkas och att SD med sin nationalistiska 

agenda ska bidra till ett mer främlingsfientligt samhälle.  

McGee menar att varje som han kallar det politisk generation har sina egna myter 

och försanthållanden som skär sig mot andra sätt att uppfatta världen. Alla nya anspråk på att 

konstruera en världsbild eller ett folk bör därför tolkas som tecken på samhälleliga förändringar 

och attitydskiftningar. För McGee är dessa generationsskillnader inte enbart tidsbundna utan 

existerar ofta parallellt.155 Det kan kopplas till Barthes resonemang om hur mytiska idéer saknar 

stadga och hela tiden omskapas i förhållande till den historiska och ideologiska kontexten. 

Palms och Åkessons folk blir med Barthes uttryck nybildningar av folkbegreppet som genom 

att laddas med ett kluster av föreställningar om verklighetsanknytning, klass och nationalitet 

knyts till ett visst sätt att se på världen.156 Skillnaden mellan Palms socialdemokratiska folkmyt 

och Åkessons sverigedemokratiska kan ur det perspektivet betraktas som en fråga om tid, men 

också om ideologi.  

Mycket av det som gör begreppet folk så tacksamt i politisk argumentation ligger i 

dess alldagliga klang. Samtidigt som detta folk förses med associationer passande den egna 

ideologin eller politiska syftet kan det passera förbi närmast obemärkt, som ett neutralt ord, lite 

diffust syftande på människor i allmänhet. Utgående från Barthes utveckling av de Saussures 

teckenmodell skulle folk som skrivet ord eller ljudbild vara tecknets uttrycksida, det 

betecknande, medan det som refereras till, det betecknade, skulle kunna vara en grundläggande 

betydelse av ordet folk liknande den i Svenska akademiens ordbok, syftande på de flesta 

                                                           
153 Lars Björlin, ”Lagen och agitatorerna”, Agitatorerna, Kurt Johannesson (red.), Stockholm: Carlsson 1996, s. 

133–134.  
154 Orrenius 2010, s. 33–47. 
155 McGee 1975, s. 245–246. 
156 Barthes 2007, s. 211–213. 
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människor.157 De värderingar och idéer Palm och Åkesson tillför begreppet folk ryms inte i det 

ursprungliga tecknet utan expanderar det så att det i enlighet med Barthes teori uppstår en ny 

nivå, den mytiska. Palm och Åkesson lägger på så vis beslag på tecknet eller ordet folk och 

fyller det med eget innehåll, det Barthes kallar språkstöld.158 Det neutrala ordet folk förses med 

en ny ideologisk och politiskt laddad betydelse och upphör därmed att vara neutralt. Det blir 

till en mytisk idé med politiska motiv. 

Mytbegreppet som den här uppsatsen använt sig av har varit till god hjälp för att 

undersöka hur ett enskilt begrepp kan fungera som både bärare och förmedlare av politiska 

idéer. Att identifiera en mytisk idé, eller en mytbärare, har gett en fast punkt att utgå från i 

försöket att granska det nät av föreställningar och värderingar som hos både Palm och Åkesson 

vävs kring begreppet folk. Den relativt fasta utgångspunkten har också underlättat jämförelsen 

dem emellan. Språkliga uttryck är levande och bär på spår av mer eller mindre alla sammanhang 

de använts i. Det är omöjligt att fånga in alla betydelser ett begrepp som folk försetts med och 

som skulle kunna ha påverkan på hur det uppfattas. Därför kan en uppsats av den här typen inte 

bli en fullständigt uttömmande analys av folk som mytisk idé generellt eller ens av de specifika 

folkmyterna i analysmaterialet. Som analytiskt verktyg är mytbegreppet heller inte någon 

systematisk metod med punkter att pricka av. Det blir på gott och ont upp till analytikern att 

avgöra vad som är relevant och vad den mytiska idén i huvudsak kan sägas bestå i. Samtidigt 

ger den öppenheten möjlighet att undersöka aspekter som befinner sig på ett mer abstrakt plan, 

någonstans mellan fiktionsskapande och logisk slutledning, och därför kanske hade varit 

svårare att komma åt i exempelvis en mer strikt uppställd argumentationsanalys.  

Att ställa frågan om vilka som ingår i folket blir att plocka isär denna myt för att se 

vilka antaganden och värden den egentligen grundar sig på. Trots att Palms och Åkessons 

folkföreställningar rymmer många likheter och är uppbyggda efter samma mönster där folkets 

verklighet ställs mot elitens frånvändhet, finns betydande skillnader. Båda använder sig av 

tidigare etablerade betydelser, men tar fasta på det som passar deras respektive ändamål. Med 

Barthes termer använder sig Palm och Åkesson av samma form, det vill säga ”folk”, men de 

fyller den med delvis olika innehåll. Medan Palms folkpolitik syftar till att åstadkomma ett 

klasslöst samhälle byggt på jämlikhet, är Åkessons och Sverigedemokraternas vision ett sam-

hälle som hålls samman av det svenska folkets kulturella likhet, i kontrast mot andra länders 

folk. Trots att folket eller åtminstone föreställningen om det kan plockas isär och lösas upp 

verkar den långt ifrån ha spelat ut sin roll som central politisk myt. Frågan är kanske inte om 

                                                           
157 ”Folk”, Svenska akademiens ordbok, http://www.saob.se/artikel/?seek=folk&pz=1#U_F891_181864 (2017-

04-11). 
158 Barthes 2007, s. 224–225. 

http://www.saob.se/artikel/?seek=folk&pz=1#U_F891_181864
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detta mytiska folk kommer fortsätta existera inom den politiska retoriken utan i vilka skepnader 

det kommer uppträda och till vilka ändamål det får låna ut sitt namn. All makt ska som bekant 

utgå från folket, och att skapa ett folk som passar den egna visionen kan vara en gynnsam 

politisk strategi.   
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5. Sammanfattning 

Med utgångspunkt ur Barthes teori om mytiska idéer har uppsatsen analyserat användningen av 

begreppet folk hos den socialdemokratiske 1880-talsagitatorn August Palm och hos 

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson. Hur konstrueras folket av dessa två som tidsmässigt 

och partipolitiskt skiljs åt, men som båda gör anspråk på att vara folkföreträdare? Vilka värden 

tillskrivs folket och vilken funktion får de folkmyter som skapas i deras politiska retorik? Både 

Palm och Åkesson använder sig av tidigare betydelser som folkbegreppet laddats med, men tar 

fasta på det som passar deras olika politiska agendor. För Palm är det klassaspekten som är det 

viktiga medan Åkesson också tar fasta på folket som en grupp med nationell eller kulturell 

samhörighet. De utgår från samma form, det vill säga begreppet folk, men fyller den med olika 

innehåll. Resultatet blir två olika folkmyter, var och en skräddarsydd för sitt ändamål.  
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