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Sammanfattning 
 

Almedalsveckan på Gotland har kommit att bli en betydelsefull vecka för svensk politik. 

Statsvetaren Maria Wendt har tidigare problematiserat medias rapporteringar om denna 

tillställning då den diskursivt framställts som en symbol för ”svenskhet” vilket följer en retorik 

av öppenhet, frihet och sann demokrati. Tidigare postkolonial feministisk forskning visar hur 

en vit och patriarkal ”svenskhet” fortlever som norm på olika plan i det svenska samhället 

liksom i det riksdagspolitiska rummet. Den politiska elitens retorik visar sig också ha stor 

betydelse för hur samhället i övrigt hanterar strukturer av rasism och sexism. Utifrån 

postkoloniala, intersektionella och affektteoretiska perspektiv syftar den här studien till att 

synliggöra hur kön och ras förstås och praktiseras diskursivt och med stöd av känslor i 

partiledartalen från Almedalsveckan 2018. Med ett fokus på konstruktioner av ”vi” och ”dem” 

tar undersökningen avstamp i Sara Ahmed’s teoretiska förståelse för känslor som 

”affektekonomier” och som meningsskapande praktiker i relation till ras och kön. Ett analytiskt 

fokus riktas mot vilka känslor som uppstår, hur de cirkulerar och vad de gör i sådana 

skillnadsskapande processer. Med hänsyn till tidsram och studiens sidomfång har materialet 

som undersöks avgränsats till tre av åtta partiledartal (Socialdemokraterna, Moderaterna och 

Sverigedemokraterna). Analysens resultat tyder på en vit och maskulin norm som får 

representera ”svenskhet” och talets ”vi”. Denna position kan kontrasteras mot ”den andre” som 

ger sken av något utländskt, icke-vitt, hotfullt och även maskulint. Det feminina osynliggörs 

och får istället representera något ”skyddsvärt”. Känslor av rädsla, ilska, olust men även glädje 

och skratt bidrar som betydelsebärande dimensioner i att förena talets ”vi” med varandra genom 

att ta avstånd från ”de andra”. Analysen visar sammantaget på en underliggande vilja om att 

värna något förutsatt ”svenskt”, vilket i linje med ovanstående resultat kan förstås som en vilja, 

medveten eller omedveten, att bevara en vit och maskulin överordning.  
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1. Inledning 

 

1.1 Almedalen som politisk kontext 

 
Traditionen lever starkt och sedan 1991 har samtliga riksdagspartier varit representerade i 

Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till världens största demokratiska 

mötesplats. Genom demokrati och öppenhet är Almedalsveckan en förebild och en fantastisk 

plattform för alla som vill debattera samhällsfrågor. Öppenheten och tillgängligheten under 

Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla evenemang i programmet 

under Almedalsveckan är kostnadsfria och öppna för alla. (Det här är Almedalsveckan 2018) 

 

I  boken ”Politik som spektakel” åskådliggör Maria Wendt (2012:50) hur medias rapportering 

av Almedalsveckan kommit att symbolisera bilden av ”svensk kultur” och ”svensk identitet”, 

vilket i linje med ovanstående citat från arrangörernas hemsida domineras i termer av öppenhet, 

tillgänglighet och sann demokratisk anda. Mediala representationer av detta event präglas av 

ett kraftigt emotionellt språk som sammanbinder Gotlands omgivningar och dess kroppar i en 

nostalgisk ”Almedalsnationalism”, som i sin konstruktion upprättar gränser för vad som får 

passa in i innebörden av Sverige som nation. På det hela taget kan en sådan medial konstruktion 

förstås som en fråga om makt, då utvalda föreställningar och identiteter får representera 

”svenskhet” medan andra sorteras bort (Wendt 2012:64). 

 

Almedalsveckan har allt mer kommit att bli en viktig och betydelsefull vecka för svensk politik. 

Historiskt sett har denna plats sitt ursprung i de tal från ett lastbilsflak som dåvarande 

utbildningsminister Olof Palme höll med startskottet år 1968. Varje år efter det har minst ett 

politisk tal framförts på samma plats under samma tid, vilket föranlett till att innefatta 

arrangerade seminarier, olika events och mycket annat. Utöver företrädare från riksdagens 

samtliga partier samlas allt från politiker på lokalnivå, kommuner och landsting till ideella 

organisationer, statliga myndigheter, miljöaktivister, politiska förbund, företagare, 

entreprenörer och besökare av andra slag. Hur många dagar denna tillställning äger rum 

bestäms av antalet riksdagspartier som närvarar. Genom lottning tilldelas varje parti var sin dag 

som avslutas med att partiledaren håller ett tal under eftermiddagen. År 2018 var ett 50-års 

jubileum av detta arrangemang vilket uppmättes till 4311 publicerade och genomförda 

evenemang med drygt 45 000 människor på plats (Så här fungerar Almedalsveckan 2018, 

Statistik 2018). 
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Mitt eget intresse för Almedalsveckan bottnar i en nyfikenhet på den politiska elitens centrum, 

på hur normer och maktstrukturer här tar sig uttryck och hur människor förhåller sig till dessa. 

Demokrati som styrelseform är en starkt etablerad norm i det svenska samhället. Men hur 

representativ riksdagens företrädare är utifrån en mångfald av intressen och perspektiv och hur 

”öppen” och ”tillgänglig” den demokratiska inkluderingen är, har av feministisk forskning 

genom åren problematiserats. Med hänsyn till aspekter som kön, etnicitet och ras1 kan den 

svenska riksdagspolitiken ses som bristfällig, vilket därmed också påverkar en representation 

av åsikter och perspektiv på den politiska dagordningen (Freidenvall 2011:63-77). Med det i 

åtanke skulle en kunna fråga sig hur öppen och tillgänglig Almedalsveckan egentligen är? 

Tidigare forskning visar även hur riksdagspolitikers språkbruk och retorik har stort inflytande 

på det resterande samhällets attityder och beteenden kopplat till strukturer av rasism och sexism 

(Peralta 2005, Lappalainen 2005) vilket därmed gör partiledartalen under Almedalsveckan 

intressanta att närmare studera. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Mot bakgrund av Wendts (2012) illustrationer av hur media konstruerat Almedalsveckan som 

en symbol för ”svenskhet” och med hänsyn till hur tidigare forskning visar på ett samband 

mellan politikers språkbruk och samhällets förståelse för fenomen som ras och kön, är det av 

intresse att studera hur sådana maktordningar diskursivt aktualiseras i partiledarnas tal. Med 

inspiration från Wendts (2012) studie, om hur känslor aktivt bidrar i nationsskapande processer, 

är ett affektteoretiskt perspektiv intressant att utgå från, för att vidare förstå om och i så fall hur 

föreställningar om ras och kön upprätthålls i partiledarnas tal. Genom att synliggöra diskursiva 

praktiker kopplat till ras och kön och hur känslor bidrar i konstruktioner av dessa fenomen, 

synliggörs också de normsystem som sätter villkor för kroppars närvaro i det politiska rummet. 

 

1.3 Syfte  

 

Utifrån postkoloniala, intersektionella och affektteoretiska perspektiv syftar denna 

undersökning till att synliggöra hur ras och kön förstås och praktiseras diskursivt och med stöd 

av känslor i partiledartalen från Almedalsveckan 2018. Med ett fokus på konstruktioner av ”vi” 

och ”dem” tar undersökningen avstamp i Sara Ahmed’s teoretiska förståelse för känslor som 

                                                 
1 Med ordet ras menar jag (i likhet med kön) den socialt konstruerade idé och diskursiva klassifikation kroppar 

identifierar sig med och kontinuerligt tillskrivs av sin omgivning. Se vidare diskussion under teoriavsnitt. 
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”affektekonomier” och som meningsskapande praktiker i relation till ras och kön. Ett analytiskt 

fokus kommer således riktas mot vilka känslor som uppstår, hur de cirkulerar och vad de gör i 

sådana skillnadsskapande processer.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

 

Till stöd för undersökningen ställs följande frågeställningar: 

- Hur konstrueras ”Vi” och ”Dem” diskursivt och hur används känslor i 

skillnadsskapande processer?  

- Vilka föreställningar om kön och ras går att urskilja – implicit eller explicit – och hur 

medverkar dessa som betydelsebärande principer i partiledarnas tal? 

 

2. Tidigare forskning 

 

En betydande och inspirerande studie för den här undersökningen har varit Maria Wendts 

deltagande observationer av medias bevakning och rapportering om de svenska valrörelserna 

under Almedalsveckan i Visby. Genom att argumentera för hur politiken allt mer 

”medialiseras” poängterar Wendt (2012) hur politiska budskap anpassas och reduceras enligt 

medias mallar och villkor. Korta och slagkraftiga formuleringar ges plats på bekostnad av 

komplexitet och nyans. Med ett analytiskt fokus på nationsskapande processer synliggör hon 

hur medias bild av Almedalsveckan är fylld av affektiva värden vilket konstituerar denna plats 

som starkt förknippat med ”svensk kultur” och ”svensk identitet”. Med en kritisk blick studeras 

de gränsdragningar för vad som får passa in och för vad som utestängs i konstruktionen av 

Sverige som nation. Således problematiseras den bild medier reproducerar av Almedalen som 

en plattform för sann demokratisk anda, frihet och öppenhet (Wendt 2012).  

 

Min egen undersökning rör sig inom forskningsområden så som intersektionella, postkoloniala 

och kritiska vithetsstudier men studien kan även ses som en del i ett större forskningsfält som 

behandlar politisk retorik och kommunikation. Den tidigare forskning som här presenteras är 

bland annat studier där maktordningar som ras och kön kritiskt granskats inom en svensk 

politisk kontext men också inom andra samhällsdomäner som till exempel media, vilket jag 

menar knyter an till min egen undersökning. Det finns en rad forskare som påvisat hur en vit 

och patriarkal ”svenskhet” utgör normen och måttstocken för hur etablerade privata aktörer och 
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statliga institutionella arrangemang går till väga i sina handlingsprogram. Följande studier är 

således ett begränsat urval ur ett brett forskningsfält.  

 

I antologin Om ras och vithet i det samtida Sverige lyfter Habel (2012:67) begreppet ”Nordisk 

exceptionalism”. Detta begrepp har kommit att omfatta en dominerande och reproducerande 

uppfattning om Sverige som ett tolerant och ”raslöst land”, tack vare en välfärdspolitik baserad 

på jämlikhet, solidaritet och demokratisk frihet. En sådan syn bottnar i långt gångna 

föreställningar om att Sverige stått utanför kolonialismens decennier av förtryck och tyranni 

och genom tiderna haft en neutral position i globalt världsomspännande konflikter. En sådan 

hegemonisk och reducerad berättelse har i sig föranlett till vad forskaren Katarina Schoughs 

benämner en ”exceptionell svensk vithetsstatus” (Habel 2012:67) vilken kännetecknas av en 

godtycklig tro om den svenska vithetens kulturella överhöghet, som med sin sanna moral i alla 

tider stått för solidariska och demokratiska värderingar. En samtid dominerad av sådana 

tankegångar är i sig det som motarbetar bilden av Sverige som, i likhet med andra länder, 

historiskt till idag bär på rashierarkiska strukturer vilka genomsyrar samhällets ekonomiska, 

politiska och sociala incitament (Habel 2012:68).  

 

Med fokus på samhällsdebatter, nyhetsrapporteringar och dagskritik synliggör medieforskaren 

Ylva Habel hur den svenska vithetspositionen genomsyras av tre slags mentaliteter som hon 

benämner ett ”vitt liberalt tvivel”, en ”normativt färgblindhet” och en ”sanktionerad okunskap” 

(Habel 2012:69). Det vita liberala tvivlet representerar här den svenska nyliberalismens 

vithetsdominans vilka definierar rasism som något föråldrat, tillhörande historien och vad ”vi” 

människor idag tagit oss ur. Denna kunskapsbild är vad vitheten vet om verkligheten och därför 

också den kunskapsbild som besitter tolkningsföreträde. Det vita liberala tvivlet bär i sig på en 

normativ färgblindhet vilket gör vithet (för vitheten själv) osynlig. Stereotypa representationer 

och generaliserande uttalanden om sociala grupper kan erkännas som beklagliga men de kan 

inte sammanlänkas med historiskt koloniala företeelser. Dels då Sverige som land inte besitter 

någon kolonial historia av rasistiskt förtryck och då avsikten att upprätthålla en sådan 

människosyn aldrig funnits. Den vita upphovspositionen kan därmed inte stå som ansvarig för 

eventuella följder av en upplevd kränkthet. Likaså kan heller inte människor på grund av 

okunnighet (sanktionerad okunskap) ta ansvar för rasistiska utlåtanden. Denna mentalitet 

förbinder rasism med okunskap och ignorans, vilket därmed kan utbildas bort av vitheten själv. 

Sammantaget förkroppsligas dessa mentaliteter av det tolkningsföreträde som vitheten bär 
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vilket sätter villkoren för vad som ska anses kränkande, stereotypiskt eller rasistiskt (Habel 

2012:70).  

 

År 2005 lanseras SOU:s rapport ”Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige”  

som tidigare bemyndigats av regeringen för att utreda strukturell diskriminering på grund av 

etnisk eller religiös tillhörighet i Sverige. Som särskild utredare åskådliggör här juristen Paul 

Lappalainen hur rasistiska strukturerar infiltrerar samhällets samtliga domäner på ett 

omfattande plan. Bland annat tydliggörs det hur den politiska retoriken har stor del i skapandet 

av ”invandraren” som symbolik för samhällsproblem och offer för statliga åtgärder. Olika 

skillnadsskapande processer i det politiska rummet vidmakthåller en vit patriarkal norm och 

nyttjas av mediala företag som källor till fakta. Konstruktioner av ”de andra” legitimerar på så 

vis rasism och andra diskriminerande strukturer i samhället vilket på det hela taget gör politiken, 

som potentiellt emancipatorisk plattform, till raka motsatsen då dessa 

utestängningsmekanismer vidmakthåller en vit maskulin överordning (Lappalainen 2005:199-

202).  

 

Dessa associationsbanor går i linje med Tesfahuneys (1998) upptäckter kring svenska 

diskursiva framställningar om migrationen som ett hot mot nationens gränsdragningar. 

Diskurser om migration i Europa liksom Sverige ger återkommande sken om främlingsfientliga 

och rasistiska ideologier av ett ”vi” och ett ”dem” vilket skapar misstroende och vaksamhet i 

det politiska och ekonomiska systemet. En sådan postkolonial samtida politik benämner 

Dahlstedt och Tesfahuney (2004:66-67) för ”rädslans ekonomi” vilket skapat ett vitt 

kontrollsamhälle med stängda gränser som upprätthåller koloniala tankegångar om vem som 

utgör hoten och hur dessa hot ska hanteras (Dahlstedt & Tesfahuney 2004:66-68).  

 

Integrerat i tankegångar om vem som utgör hoten existerar föreställningar om vem som är tänkt 

att beskyddas. Med ett intersektionellt genusperspektiv på svensk offentlig politik illustrerar 

Eduards (2012) hur den kvinnliga kroppen görs ”skyddsvärd” och verkar historiskt till idag som 

en kulturell och nationell symbol. Enligt en könad hierarkisk logik tycks kvinnokroppen 

fungera likt en politisk måttstock för hur olika nationer förstås och värderas samtidigt som 

samma kropp marginaliseras och utsätts för övergrepp inom den egna nationen (Eduards 

2012:14). Med ett intersektionellt angreppsätt belyser hon hur en svensk nationell gemenskap 

konstrueras och på vems villkor denna samhörighet växer fram. Således problematiseras också 

de handlingsutrymmen olika kvinnor ges utifrån religiösa, etniska och rasifierade förordningar. 
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Det socialdemokratiska välfärdsprojektet ”folkhemmet” har stor del i upprättandet av en svensk 

nationell gemenskap under 1900-talet. Denna allomfattande välfärdsreform framställdes 

retoriskt som ”ett hem för vanligt folk” vilket blev synonymt för den arbetande mannen. 

Projektet skulle kännetecknas av jämlikhet och solidaritet baserat på en treenighet bestående av 

demokratin, folket och nationen (Norocel 2013:52). Med ett intersektionellt perspektiv på den 

segregerade bostadsmarknaden i Sverige synliggör Molina (1997) hur denna välfärdsanordning 

maskerats av ideologiska föreställningar om icke-vita kroppar som mer benägna av 

trångboddhet och fysisk närhet. Rasifierade och könade föreställningar om ”de andras” kultur 

genomsyrar statens ekonomiska och institutionella arrangemang vilket föranleder till ett 

systematiskt särskiljande på ”invandrare” och ”svenska” bostadssökande (Molina 1997:235-

236). I en samtida politisk kontext pläderar Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson för ett 

återinförande av ”det svenska folkhemmet”. Denna retorik har problematiserats av Norocel 

(2013) som synliggjort hur rasistiska, patriarkala och heterosexistiska föreställningar om 

svenskhet och familjebildning ligger till grund för en sådan plädering. Med ett genusperspektiv 

på högerpopulistisk retorik visar han hur Åkessons omtolkning av folkhemsmetaforen i 

grunden legitimerar en hegemonisk vit och heteronormativ maskulinitet som med en 

främlingsfientlig hållning kan positionera sig själv gentemot ”invandraren”, som istället får 

symbolisera våld, hot och kriminalitet (Norocel 2013:63). Genom ett fokus på konstruktioner 

av maskulinitet synliggör han hur en genealogisk förståelse för ”svenskhet” blir synonymt med 

en vit manlig heterosexuell norm. 

 

Maktaxlar så som ålder och klass har i likhet med kön betydelse i konstruktioner av ras och 

vithetsnormer. Peralta (2005:187) skildrar hur migranter i Sverige, på grund av språkliga 

utmaningar, bemöter förutfattade meningar om att vara lågutbildad, oerfaren, traditionsbunden 

och i behov av svenska myndigheters uppfostring. Det vita subjektet förkroppsligar här 

vuxenheten som står i en legitim maktrelation till den icke-vita kroppen, som förblir ett barn på 

grund av sin kulturella oduglighet. Hon illustrerar fortsättningsvis hur kategorin ”invandrare” 

kontinuerligt förstås och nyttjas som en stigmatiserad och rasifierad beteckning på icke-vita 

kroppar snarare än som en benämning för människor vilka invandrat till Sverige (Peralta 

2005:188). På det hela taget tydliggörs det här hur politikers språkliga begreppsanvändning 

normaliserar ett särartstänk kring människor baserat på ras och etnicitet, vilket i sig 

upprätthåller och legitimerar diskriminerande strukturer inom samhällets olika domäner 

(Peralta 2005:201).    
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Mot bakgrund av tidigare forskningsresultat är det av intresse att med ett intersektionellt 

analytiskt fokus på ras och kön kritiskt granska skillnadsskapande processer i partiledartalen 

från Almedalsveckan. En sådan analys möjliggör ett synliggörande av exkluderande och 

marginaliserande praktiker vilka från början sätter villkoren för kroppars närvaro inom den 

politiska eliten och maktens centrum. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

 

3.1 Postkolonial feministisk teori och Intersektionalitet 

 

Det postkoloniala tänkande kan på inga vis beskrivas som en enhetlig teori. Sammantaget kan 

postkoloniala studier förstås som ett tvärvetenskapligt fält där forskare ämnar undersöka vilka 

olika effekter kolonialismen och imperialismen fått på en global som lokal nivå. På så vis 

sträcker sig detta forskningsfält över allt från litteraturanalyser, kritisk läsning av medicinska 

texter till ekonomisk teoribildning (Loomba 2012:10) En feministisk kritik mot postkolonial 

teori har varit den könsblindhet som präglat synen på det koloniserade subjektet. Postkolonial 

feminism har således synliggjort koloniserade kvinnors dubbla förtryck då de systematiskt 

marginaliserats mellan två hegemoniska representationer av det ”koloniserade subjektet” som 

förgivettas vara en man och det ”kvinnliga subjektet” som förgivettas vara vit (Loomba 

2012:160). Postkolonial feministisk teori pläderar således för hur en patriarkal överordning 

även måste förstås i linje med rashierarkiska strukturer.  

 

Ur svarta feministers kritik mot den vita medelklassen som dominerar feministisk debatt och 

tar tolkningsföreträde i talet om ett universellt sexistiskt förtryck (Hooks 1999), åskådliggörs 

ett faktum om hur kön, ras, klass och sexualitet inte kan förstås likt separata maktsystem 

oberoende av varandra. I takt med denna utveckling växer begreppet intersektionalitet fram 

som möjliggör förståelser för hur dessa maktordningar interagerar likt en samverkande process 

där olika kontextbundna klassificeringar får mening i relation till en vit, västerländsk, 

heterosexuell och manlig medelklassnorm (Crenshaw 2003:1244, De los Reyes & Gröndahl 

2011:14). Intersektionalitet kan idag förstås som centralt i samtida genusvetenskaplig forskning 

och används som analytiskt verktyg för att studera hur olika maktordningar som kön, ras, klass, 

sexualitet och så vidare interagerar i socialt meningsskapande processer. Koncept som kön och 

ras förstås här inte besitta någon essentiell innebörd då ett socialt meningsskapande kring dessa 
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begrepp heller inte följer någon enhetlig stabilitet mellan historiska epoker eller platsers 

kulturella och geografiska mellanrum. Att aktivt använda ordet ras menar Hübinette, Hörnfeldt, 

Farahani och Rosales (2012:14-15) paradoxalt nog är en nödvändighet för att kunna belysa och 

adressera den problematiskt materiella verklighet, dessa koloniala idéer, än idag har på hur 

kroppar blir bemötta, behandlade och hur en uppfattar sig själv. För att sätta fingret på hur ras 

görs socialt såväl som materiellt har denna process kommit att benämnas ”rasifiering”, vilket 

kan förstås i likhet med det teoretiska begreppet ”genus”. Fenomen som vithet och maskulinitet 

kan på så vis förstås som meningsskapande praktiker vilka produceras och reproduceras 

symboliskt och ideologiskt och får mening i sin performativa kontinuitet (Mattsson 2005:142). 

 

Det råder oenigheter om huruvida intersektionalitet ska förstås som ett begrepp vilket ringar in 

just interaktionen mellan ras, kön och klass eller om intersektionalitet kan omfatta andra 

tänkbara maktaspekter som till exempel ålder, funktionalitet, kroppsfigur etcetera beroende på 

kontext. Att inta begreppet intersektionalitet i analyser av maktförhållanden utan att ta hänsyn 

till konstruktioner av ras har trots allt fått stor kritik då en sådan appropriering av begreppet kan 

förstås som ännu ett av vithetens materiella maktövertag. Jag kommer i denna undersökning 

utgå från intersektionalitet som teoretiskt ramverk men begränsa mitt fokus till konstruktioner 

av kön och ras och inte analysera klass, sexualitet, funktionalitet, ålder eller andra tänkbara 

maktaspekter.   

 

3.2 Kritiska ras- och vithetsstudier 

 

Ur postkoloniala, feministiska, intersektionella så väl som queerteoretiska och crip-orienterade 

studier växer fältet kritiska ras- och vithetsstudier fram. Inte heller detta fält kan sägas ha någon 

enhetlig definition men sammanfattningsvis lägger forskare här ett gemensamt fokus på 

normbildningen av den vita, funktionsfullkomlige, heterosexuella medelklassmannen som 

opererar likt ett bedömningskriterium för hur mänsklighet förstås och praktiseras (Habel 

2012:50). Vithet interagerar här med klassifikationer av kön, klass, sexualitet, funktionalitet, 

ålder med mera och kan i linje med dessa förstås som socialt meningsskapande processer 

sprungna ur förhållanden av makt (Mattsson 2005:142).  

 

Med vithetens politiska och ekonomiska maktövertag har en specifik vit utblickspunkt 

utkristalliserats som sträcker sig djupt in i kunskapsproducerande discipliner och kommer till 

uttryck i hegemoniska diskurser och vetenskapliga förklaringsmodeller. Vitheten bemästrar 
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likaså kulturella och sociala praktiker vilka osynliggörs som just ”vita” men utgör i sig den 

måttstock för hur andra kulturella praktiker och traditioner förstås, bedöms och definieras 

(Mattsson 2005:141). Genom att beskriva vithetens institutionalisering, i framförallt 

västerländska samhällen, beskriver Ahmed (2011:136) hur så kallade ”vita rum” uppstår som 

en effekt av detta materiella maktövertag. Likt olika rum tar institutioner färg baserat på de 

kroppar som bebor samma rum och vitheten blir först synlig (för vitheten själv) när den bryts 

av en icke-vit kropp. Vithetens överlägsenhet tillkommer således i att inte vara den som blir 

studerad, granskad och bedömd. Att benämna en sådan överordning som just vit menar Dyer 

(1997:44-45) har stor betydelse då det i grunden av många inte ses som en färg, liksom vatten 

och luft inte anses ha någon smak. Att förkroppsliga vithet och med andra ord därför vara 

”färglös” i ett samhälle där vitheten regerar, innebär i realiteten att du kan se dig själv som 

omärkt.  

 

3.3 Affektteori  

 

En inflytelserik forskare inom postkolonialt feministiskt tänkande är den brittiske teoretikern 

Sara Ahmed. I sin bok the ”Cultural Politics of Emotion” illustrerar hon hur den vita 

västerländska kulturpolitiken genomsyras av ett känsloregister baserat på rädsla, hat och 

avsmak som samverkar i ett kulturellt och rasmässigt skillnadsskapande. Känslor av utsatthet 

och sårbarhet konstituerar här det vita subjektet vilket legitimerar ett frihetsberövande av ”de 

andras” kroppar som antas göra intrång på nationens gränser (Ahmed 2013). Känslor förstås 

här inte som något psykologiskt kommandes inifrån subjektet. Snarare kan vi förstå känslor 

som reaktioner och meningsskapande praktiker vilka rör sig mellan symboler, individer och 

kroppar. Där känslor berör skapas ”ytor” som i sin kontinuitet binder samman individer med 

kollektiv och olika kroppar med olika sociala antaganden. Känslor får enligt detta perspektiv 

avgörande betydelse för hur kroppar upplevs, bedöms och definieras och det blir på så vis 

intressant att studera vad känslor gör snarare än vad känslor är för något (Ahmed 2013:4). 

 

I boken ”Vithetens hegemoni” undersöker hon med ett liknande affektteoretiskt fokus hur 

vithetens priviligierade ställning naturaliseras och fortlever som norm i vardagen liksom genom 

samhälleliga institutionskulturer. Med hjälp av marxistisk teori introducerar hon här begreppet 

”affektekonomier” vilket teoretiserar känslor likt olika kapital, som cirkulerar enligt en 

ekonomisk marknadslogik mellan symboler, objekt och kroppar och där vissa kroppar via en 

ackumulation av cirkulation blir ”klibbiga” och samlar på sig affektiva värden. Det avtryck 
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känslor gör och hur de klibbas fast mer på vissa kroppar än på andra har således att göra med 

hur vissa symboler och kroppar cirkulerar mer än andra (Ahmed 2011:70). Med ett 

affektteoretiskt perspektiv kommer jag i denna studie fokusera på hur känslor, i en 

affektekonomisk mening, cirkulerar mellan diskursiva framställningar och materialets explicita 

som implicita subjektspositioner kopplat till föreställningar om ras och kön. Således bidrar detta 

perspektiv i förståelsen för hur positioner av kön och ras görs. 

 

3.4 Diskursteori  

 

Diskursteori bottnar i poststrukturalistiska tankegångar som lägger tonvikt på språket och 

symbolers betydelse för hur vi människor uppfattar oss själva och vår omgivning. Ordet diskurs 

kan på ett abstrakt plan förstås som en språklig betydelsefixering beträffande ett visst fenomen 

inom ett visst område, vilket i sig kommer styra hur vi förstår, praktiserar och talar om samma 

fenomen. Varje diskurs inbegriper således en reducering av möjliga innebörder med målet av 

att skapa entydighet bland en mängd potentiella mångtydigheter. Diskurser kan på så vis förstås 

som oavbrutna processer då mening och betydelse kring olika koncept är i konstant förhandling 

och förändring (Winther Jørgensen & Phillips 2000:34-35).  

 

Med en sådan ontologisk och epistemologisk förståelseram finns det aldrig en sann eller 

färdigställd version av verkligheten som forskaren ämnar synliggöra med hjälp av diskursanalys 

som metod. ”Sanning” som fenomen måste i sig förstås som en mänsklig konstruktion inom 

diskursen då utgångspunkten är att symbolerna och orden formar uppfattningar om sant och 

falskt. Således kan syftet med diskursanalys snarare förstås som ett försök till att kartlägga de 

processer där anspråk på symbolernas ”sanning” görs och på så vis synliggöra vilka 

meningsinnehåll som naturaliseras och vidmakthålls och vad som lika snabbt förkastas 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:32).  

 

Med det sagt kan en maktaspekt urskiljas i diskursens logik där kampen om olika 

betydelsefixeringar kan liknas vid en språklig strid om meningsinnehåll. En betydande forskare 

här är Michel Foucault som med sin teoretiska förståelse för sambandet mellan makt, diskurs 

och kunskap fått stort inflytande inom diskursanalysens teori och metodologi. Foucault menar 

att makt måste förstås relationellt och som något vilket systematiskt upprätthålls och utspelas i 

diskursen, med andra ord i anspråken på betydelsefixering. Genom att praktisera och tala om 

fenomen som kön och ras är vi samtidigt med och skapar kön och ras, vilket gör makten 
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produktiv såväl som begränsande. På så vis är kunskap förbunden med makt och makt 

förbunden med kunskap. Upprepade diskursiva mönster går således att härleda till dominerande 

kulturella kunskapsproduktioner (Winther Jørgensen & Phillips 2000:19-20). Ur ett 

maktkritiskt perspektiv blir det därmed av intresse att kritiskt granska perception och språk och 

ställa sig frågan vem diskursen gynnar? Foucaults diskursiva syn på makt utgör ett övergripande 

teoretiskt ramverk för den här studien där koncept som kön och ras förstås som diskursiva 

fenomen vilka skapas och omskapas enligt dominerande kulturella förordningar.  

 

4. Metod 

 

4.1 Diskursanalys  

 

Partiledartalen har i denna undersökning främst studerats i skriftlig form där en kritisk 

diskursanalys genomförts, som lägger fokus på språkets lingvistiska form, i detta fall det 

skrivna ordet (Winther Jørgensen & Phillips 2000:67). Talen har också studerats och bitvis 

transkriberats från SVT:s mediabevakning av Almedalsveckan 2018. Orginalmanuskripten 

hämtades från Almedalsveckans hemsida  och de inspelade talen hämtades från SVT-play. Att 

ha studerat materialet i skriftlig form samtidigt som jag studerat det i rörlig bild har dels varit 

till fördel då avvikelser från originalmanuskriptet upptäckts och dels till fördel för studiens 

affektteoretiska fokus då aspekter som tonfall och kroppsspråk i kombination med ordval gett 

en mer berikad bild.  

 

Jag har därefter fokuserat på textavsnitt där ras och kön på ett eller annat sätt diskursivt 

konstrueras. Ett sådant fokus har delvis baserats på talens explicita uttalanden om kön och ras 

men också på diskurser där föreställningar om ras och kön implicit närvarar. Det har till 

exempel varit utlåtanden om Sverige som nation, talet om hot och våld, migration och 

integration etc. där ras och kön implicit närvarat som underliggande koncept och legat till grund 

för olika antaganden. Med studiens diskursanalytiska fokus har en kritisk blick riktats mot vad 

som tagits för givet, normaliserats och osynliggjorts inom diskursen för att på så vis kunnat 

synliggöra vilka föreställningar om kön och ras som dominerar. Med hjälp av studiens 

affektteoretiska utgångspunkt har ett analytiskt fokus även riktats mot hur känslor bidrar i ett 

praktiserande av kön och ras. Med andra ord har detta perspektiv främst använts för att 

analysera hur olika språkliga uttryck kan förstås som göranden av kön och ras, likt 

identitetsskapande processer. Jag har därmed riktat blicken mot vilka känslor som cirkulerar i 
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talarnas diskursiva framställningar för att med hänvisning till Ahmeds teoretiska förståelse för 

känslor analyserat hur dessa emotionella praktiker bidrar i att förena vissa kroppar med 

varandra genom att ta avstånd från andra kroppar.  

 

Efter att citat och textavsnitt valts ut har det analytiska arbetet koncentrerats på att finna 

återkommande teman i talen. Med hjälp av tidigare forskning och studiens teoretiska ramverk 

valde jag först att sortera in samtliga citat och textavsnitt i tre övergripande diskurser vilka jag 

benämnt: ”Säkerhet – hot och våld”, ”Migration och Integration” och ”Nationen Sverige”. 

Dessa tre ämnesområden kan emellertid inte att särskiljas helt då till exempel nationsskapande 

processer eller talet om ”hot och våld” på olika sätt närvarat i alla tre diskurser. Men för att 

lättare finna återkommande mönster kopplat till ras och kön och för att göra analysarbetet mer 

lättöverskådligt har en sådan uppdelning varit nödvändig. Utvalda citat och textavsnitt har 

sedan fått representera olika diskursiva mönster inom mitt material och har sedan analyserats 

mot bakgrund av tidigare forskning och studiens teoretiska ramverk.  

 

4.2 Avgränsningar och urval av material  

 

Med hänsyn till studiens omfång och tidsram har undersökningen avgränsats till att innefatta 

tre av åtta partiledartal, vilket kommit att motsvara ett material på knappa 2 h, där vardera tal 

ungefärligt motsvarar 40 min från SVT:s inspelning. Jag har då valt att fokusera på de tre största 

riksdagspartierna, Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna, med 

motiveringen av att dessa partier gemensamt utgör 232 av 349 mandat i riksdagen efter valet 

20182. Detta urval kan på så vis inte ses som representativt för samtliga partiledartal under 

Almedalsveckan 2018 men det kan ge en fingervisning av vilka föreställningar som dominerar 

inom den politiska eliten i Sverige. För att göra studien genomförbar har jag valt att fokusera 

analysen på de talade och skrivna orden med ett visst fokus på till exempel kroppsspråk och 

reaktioner från publiken. Intressant för en vidare analys hade kunnat vara en mer omfattande 

text och bild-analys där till exempel mer fokus på omgivningen, kameravinklar, musikval och 

ljud kunde ha gett intressanta ingångar för det affektteoretiska perspektivet såväl som det 

diskursteoretiska.  

 

 

                                                 
2 Information hämtad från Sveriges riksdag (2018) 
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4.3 Egen positionering  

 

Själv skulle jag beskriva mig som politiskt engagerad inom frågor som berör jämlikhet och 

miljö. Men inte genom att sympatisera med ett specifikt politiskt parti, jag är bland annat aktiv 

inom en ideell organisation istället. Jag har själv aldrig besökt Almedalen under denna 

återkommande tillställning. Med det sagt har jag ingen egen referens till denna plats vilket 

kommer ha betydelse för hur jag tolkar materialet och resultaten i denna undersökning. Så som 

jag själv identifierar mig och så som min omgivning uppfattar mig uppfyller jag kategorier som 

”vit” och ”kvinna”. Då jag i denna studie ämnar studera konstruktioner av sådana 

kategoriseringar kan min egen position bidra till att uppmärksamma vissa saker mer än andra, 

hur jag bearbetar och tolkar mina resultat och vilka slutsatser jag drar baserat på dem. Detta i 

sig gör inte studiens analysresultat mindre eller mer trovärdiga, utan enbart mer specifika för 

den situerade kunskap som min undersökning producerar. 

 

5. Analys 

 

Analysens disposition följs av studiens tre övergripande diskurser; ”Säkerhet – hot och våld”, 

”Migration och Integration” och ”Nationen Sverige”. Dessa har delats upp i tre huvudrubriker 

där utvalda citat ur materialet analyserats utifrån studiens teoretiska ramverk och tidigare 

forskning.   

 

5.1 Säkerhet – hot och våld 

 

Socialdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas partiledartal från 

Almedalsveckan 2018 präglas bland annat av ett fokus på hur Sverige ska bli och förbli ett 

säkert land att leva i. Det argumenteras på olika plan hur våld och hot ska bekämpas. Detta görs 

med hjälp av definitioner om vad våld är, dess ursprung och indirekta hänvisningar till vem 

som förkroppsligar ett våldsamt och hotfullt beteende. Sådana implicita subjektspositioner bär 

på återkommande könade och rasifierade föreställningar om vem som hotar vem och vem som 

ska skyddas från vem. Analysens första del kommer illustrera hur dessa skillnadsskapande 

processer görs inom diskursen ”Säkerhet – hot och våld”.  

 

5.1.1 Rädsla som affektekonomi 

 

Sverigevänner, Almedalsbesökare, Vet ni vad jag är livrädd för? Som får mig att ligga 
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sömnlös. Jo, det är att det skjuts som aldrig förr på våra gator. Det är att en helt vanlig 

medborgare sprängs till döds av en handgranat som han har hittat på gatan. Det är att 

sexualbrotten – våldtäkter – har ökat i en skrämmande takt, att kvinnor inte vågar gå 

ut när det är mörkt. Det är att bara en av fem utländska våldtäktsmän som bor i Sverige 

utvisas. (Det är naturligtvis helt horribelt. När vi får bestämma utvisas de allihop!) 

Det som skrämmer mig är att det i praktiken råder slöjtvång för flickor på många av 

landets förskolor. Att tusentals – tiotusentals – flickor redan från tidig ålder låses fast 

i hedersstrukturer och islamism. (Åkesson 2018) 

 

Ovanstående citat är en berättelse baserad på explicita känslostämningar av rädsla och skräck. 

Rädsla inför ”de andras” påtagliga närvaro som hotar med ”hedersstrukturer” och ”islamism”. 

”Den utländske mannen” framställs här diskursivt i termer av våldtäkter, sexualbrott, 

skjutningar och handgranater vilket associerar samma kropp med känslor av våldsamhet, 

ondska och kvinnoförtryck. Negativt laddade affekter klibbar sig fast på denna kropp och 

cirkulerar här i diskursen om säkerhet på ett socialt, materiellt såväl som psykologiskt plan 

(Ahmed 2011:70). Då rädsla i sig inte kan förstås som något kommandes inifrån subjektet, kan 

det heller inte förstås som något essentiellt betingat i objektet vi beskådar. Vi blir således inte 

rädda för ”den andres” kropp för att den är otäck. Snarare blir ”den andres” kropp otäck på 

grund av de skräckfyllda symboler som cirkulerar och fäster sig på samma kropp. En sådan 

cirkulation är i sig det som genererar affekten och som förkroppsligas i ett objekt, vilket i denna 

berättelse blir den ”utländske mannen” (Ahmed 2011:77). Det går i ovanstående citat se hur 

känslor av rädsla inför ”den andre” gör det motsatta med Åkessons kropp och den ”vanliga 

medborgaren” som explicit framställs som en man och implicit framställs som vit. Med hjälp 

av rädsla som affektekonomi kan den vita manliga medborgaren här förkroppsliga trygghet i en 

polarisering gentemot den utländska icke-vita mannen. Således konstitueras Åkessons kropp i 

ett avståndstagande gentemot ovanstående våldsamhet, vilket gör samma position oförmögen 

till att vara en del av själva problematiken (Ahmed 2011:67).  

 

I takt med en ökad andel vita kvinnor i det politiska rummet menar Eduards (2012:68) att 

rasifierade kvinnor får inta den nya symbolen för vilka kvinnokroppar den svenska vita mannen 

är i behov av att skydda. Att ingå i relationer med svenska vita män framställs som frigörande 

medan relationer med icke-vita män gör henne till ett offer för en patriarkal struktur. Att de 

”utländska våldtäktsmännen” tillåts stanna i landet blir enligt denna logik till ett direkt hot mot 

den vita manliga maktpositionen. I linje med ett sådant resonemang kan vi i ovanstående citat 

se hur kvinnans position, hennes ”slöjtvång”, ”ökningen av sexualbrott” och ”hedersstrukturer” 
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blir till symboler för kulturella essenser som i sig utgör ett skillnadsskapande mellan ”vår” och 

”de andras” kultur (Loomba 2012:209).  

 

Problematiken av hedersstrukturer är en reell verklighet för många kvinnor i Sverige idag. Men 

det specifika talet om hedersstrutkurer, i detta citat, är något som kan problematiseras ur 

postkoloniala och intersektionella perspektiv. ”Hedersrelaterat våld” är ett begrepp som kan 

hänvisas till en dominerande medial berättelse om särskilda kulturer vilka besitter problem av 

hot, våld och mord på kvinnor som utförs av män i hederns namn (Eduards 2012:60). 

Bakgrunden och definitionen av detta begrepp kan på inga sätt förstås som en neutral diskursiv 

process då detta specifika våld förbundits med något kulturellt och på så vis särskilts i 

förhållande till ”svenska vita mäns” våld mot kvinnor, som istället skildras likt individuella 

avvikelser i förhållande till en förutsatt ”svensk kultur”. Vita mäns våld inom den egna kulturen 

förstås på så vis som något ”icke-kulturellt” då det frångår ”svenska värderingar” om 

jämställdhet och jämlikhet medan icke-vita mäns våld mot kvinnor förstås som en produkt av 

den ”hederskultur” de besitter, enligt en essentialistisk logik. Den vita mannens våldsamma 

handlingar bedöms enligt denna logik på ett individuellt plan medan den icke-vita mannens 

våldsamma beteende får representera ett kollektiv av kroppar (Eduards 2012:60-64, 

Lappalainen 2005:194). Talet om hedersstrukturer och islamism kan således förstås som ett sätt 

att bibehålla en nationalistisk idé om Sverige som ett jämställt och fritt land vilket vidmakthåller 

en vit patriarkal norm.  

 

Då rädslan inför ”de andras” intrång i ovanstående citat får symbolisera och legitimera den vita 

mannens utsatthet, förminskas parallellt samma känslor tidigare i talet, då Åkesson gör sig rolig 

på bekostnad av Jan Björklunds tidigare uttalande om nationalism. Åkesson säger följande: 

 

Ytterligare en sak jag reagerade på i veckan var Jan Björklunds tal, och då i synnerhet hans 

utfall mot mig och Sverigedemokraterna: ”Jag är livrädd för nationalismen”, sa han. Det är 

starka ord. Han är ”livrädd”. Det ska han ju inte behöva vara. Ingen ska behöva vara livrädd. 

Det är svårt att inte få bilder i huvudet... Jan är ju ändå en tuff kille – militärutbildning och 

allt... och så sitter han där hemma på kammaren, hopkrupen i ett hörn, skakar av rädsla... 

(Åkesson 2018) 

  

Dessa rader framställs i talet som sarkasm och Åkesson skrattar i samklang med publiken. När 

alla dessa egenskaper associeras med Björklunds vita manliga kropp blir det i sammanhanget 

till humor, varför? Att sitta hopkrupen i ett hörn, skaka av rädsla och vara i behov av beskydd 
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är delvis en allmänt accepterad bild av barn (Peralta 2005) men också en könad bild av den 

kvinnliga kroppen, reducerad till ett objekt som nationen (mannen) är i behov av att skydda 

(Eduards 2012:52). Jan Björklund framställs här som barnsligt feminin och misslyckas på så 

vis i ett genusframträdande som ”tuff kille med militärutbildning”. Barnslig femininitet och 

ledarskap blir en obegriplig kombination vilket dels ingiver känslor av falskhet men också 

frammanar till skratt på grund av den löjeväckande kombinationen. Glädjen och skrattet 

cirkulerar i likhet med rädslan och hatet vilket konstruerar en upplevd gemenskap, ett 

gemensamt ”vi” som tar avstånd från denna barnsliga femininitet. Vi:et kan här enas i en 

patriarkal och heteronormativ maskulinitet som vet hur en ”tuff kille med militärutbildning” 

egentligen ska bete sig. En sådan analys går i linje med Norocels (2013) illustrationer av 

högerpopulismens genealogiska uppfattningar om ”svenskhet” vilket tycks grundas i en 

heterosexistisk, patriarkal och vit maskulinitetsnorm. På det hela taget kan vi se hur känslor av 

rädsla här förlöjligas i relation till Jan Björklunds kropp samtidigt som rädslan legitimeras hos 

Åkesson när den klibbas fast på rätt sorts kroppar, enligt en affektekonomisk logik (Ahmed 

2011:78).  

 

5.1.3 Att värna om det ”svenska” 

 

Så till alla dem som hatar och hotar, har jag ett budskap: Vi kommer jaga er med den 

fulla kraften i vår demokrati. Vi svarar – precis som de sa i Norge efter Utöya 2011 – 

med ännu mera öppenhet. Men inte bara med öppenhet. Utan också med rättsstatens 

samlade medel. Sveriges demokratiska kraft är mycket starkare än ert hat. Personer 

och organisationer som vill påverka samhället med våld kan inte mötas bara med 

åsikter och motargument. De måste också mötas med demokratins rätt till 

självförsvar. (Kristersson 2018) 

 

Demokratin blir här synonymt med ”Sverige” och talets ”vi” vilka måste försvara sig med 

”rättsstatens samlade medel” för att stoppa ”de andra” som hotar och hatar. Efter dessa rader 

redogör Kristersson för förslagen om en ny terroristlagstiftning och föreslår fortsättningsvis hur 

den nya lagen kan gå ett steg längre, för att straffa och stoppa organisationer som använder våld 

som politisk metod. En strävan mot att bekämpa ett fysiskt våld mot oskyldiga civila är nog 

många eniga om är en viktig del i lagstiftningen. Men det blir till synes motsägelsefullt att i 

ovanstående citat tala om ”öppenhet” när resterande förslag på reformer enbart innefattar 

hårdare straff inför det som implicit skildras som icke-svenskt och hotande. Att diskursivt 

definiera demokratin (och därmed sin egen) rätt till ”självförsvar” signalerar omvända 
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känslopraktiker av att ”vi” är utsatta, hotade och attackerade vilket indirekt legitimerar ett eget 

våldsutövande beteende. Ett beteende som Kristersson paradoxalt nog pläderar emot. Enligt 

Ahmed (2011:66) förkroppsligar det vita subjektet alltid kärlek och aldrig hat. Då vithetens 

självupplevda position som värd och husfader av nationen känns påtagligt hotad görs han 

istället till ett offer i situationen, som blir berövad på sina känslor av omsorg, välvilja och 

demokrati. Den självupplevda positionen som värd sammanfogas med känslor av rättigheter, 

vilka ”de andra” hotar att ta ifrån honom (Ahmed 2011:67). Ur ett affektteoretiskt perspektiv 

går det att se hur känslor av utsatthet här konstituerar Kristerssons manliga vithetsposition och 

då han förkroppsligar godhet och demokrati kan Moderaternas politik av hårdare straff 

legitimeras som ”självförsvar”.  

 

En liknande retorik där något förutsatt svenskt hotas av ”utländska odemokratiska makter” går 

stundom att urskilja i Socialdemokraternas tal: 

 

Vi ser ett växande hat på nätet, inte bara från anonyma konton med nazisymboler eller 

Daesh-flaggor, utan från människor, med namn och porträtt, leende in i kameran, som 

vräker ur sig det grövsta och mest förnedrande de kan komma på. Det gör vårt 

samhälle mer sårbart, eftersom utländska makter kan komma att utnyttja den här 

hatiska stämningen till att elda på konflikter och få ut falsk propaganda. Det kväver 

demokratin. (Löfven 2018) 

 

Ovanstående resonemang konstituerar två grupper vilka Löfven med sin deklarerade oro tar 

avstånd från. Den första gruppen består av ”svenska människor”, vilka med sin omärkthet kan 

tolkas som vita subjekt (Dyer 1997:11). Denna grupp har plötsligt börjat vräka ur sig hatiska 

kommentarer på nätet och i brist på kunskap förstår de inte hur sårbart Sverige riskeras bli då 

deras uttalanden kan utnyttjas av den andra gruppen, ”utländska makter”, vilka kan komma att 

utnyttja en sådan hatisk stämning till sin egen fördel. Det går här att urskilja en normativ 

färgblindhet när ”svenska människors nät-hat” diskursivt särskiljs från ”utländska makters hat” 

(Habel 2012:70). Det förstnämnda hatet skildras visserligen som kränkande och förnedrande 

men det erkänns inte ingå i något rasistiskt meningsskapande system som svensk kultur skulle 

vara präglat av. Problemet framstår till synes inte vara det växande hatet på nätet. Den verkliga 

faran verkar snarare grundas i hur en sådan retorik kan approprieras av ”utländska makter” och 

omvändas till deras fördel. Utifrån en vithetsmentalitet av sanktionerad okunskap kan gruppen 

”svenska människor” inte stå som ansvariga för den rasism som utspelas på nätet (Habel 

2012:70). Detta hat tycks i ovanstående uttalande heller inte definieras som rasism, då näthatets 
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upphovspersoner i brist på kunskap inte verkar förstå bättre eller för den delen ha några 

intentioner av att vara rasistiska. När näthatet här skildras som enbart ”hatiska inlägg” 

framställs det, ur detta perspektiv sett, som individuella avvikelser ur en annars jämlik och ras-

tolerant kultur som Sverige (Habel 2012:67).   

 

Löfven tar visserligen senare avstånd från en uttalad nazism som blir allt mer utpräglad och 

påtaglig i det svenska samhället, speciellt när sympatisörer från Nordiska Motståndsrörelsen 

gör intrång på Almedalens område. Löfven uttrycker sig så här: 

  

Och vänner, det har kokat inom mig, när jag hör att nazister är här i Visby, störa, 

skrämma, trakassera och nu i går kväll: attackera kvinnor som bär regnbågsflaggor. 

De har inte här att göra, det här är ett demokratiforum! Oavsett om befintlig 

lagstiftning behöver användas bättre, eller nuvarande lag behöver skärpas, så ska min 

regering göra det som krävs för att vårt demokratiska samhälle ska kunna försvara sig 

själv. Vårt land ska aldrig låta odemokratiska, anti-demokratiska krafter använda vår 

demokrati för att förgöra den, aldrig. (Löfven 2018) 

 

I ovanstående citat kan vi se hur en ilska, frustration och olust riktas mot landets egna nazister 

vilka stört, skrämt och trakasserat kvinnor med regnbågsflaggor. En sådan olust är å ena sidan 

berättigad då nazisternas attack mot kvinnorna, på grund av deras sexualitet, är en ytterst 

kränkande och problematisk handling som kan ses som högst bidragande i strukturer av sexism 

och rasism. Men samma uttryckta olust skulle å andra sidan kunna problematiseras med stöd 

av vad Ahmed (2011:97) benämner ”olustens politik”. Med ”olustens politik” beskriver Ahmed 

hur politikers deklarerade känslor av besvikelse och skam för sitt egets lands problematik 

riskerar att mynna ut i ett slags erkännande av orättvisor som straffar andra vilket samtidigt 

konstituerar den egna maktpositionen som problemfri. Att hävda känslor av olust innefattar i 

sig en egen självuppfattning om att vara ”den goda” och problemfria. I linje med ovanstående 

citat riskerar känslor av olust istället uppmana till känslor av en nationell gemenskap och ett 

upplevt ”vi” bland talaren och åhörarna. Vi som känner olust, å andras vägnar, vilket gör oss 

till de snälla i sammanhanget. Tillkännagivna känslor av olust och frustration kan på så vis lika 

lätt gå över i känslor av nationell stolthet då detta ”vi” kan enas i ett avståndstagande från det 

vi känner olust till och ”vår frustration” tyder på att vi vill väl (Ahmed 2011:114).  

 

Om sådana olust-känslor går över i en nationell stolthet blir det av intresse att fråga sig vilka 

kroppar som är berättigade att bära en sådan olust? Och vem som därmed är berättigad att känna 
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nationell stolthet? Olustens politik bär således med sig villkor och begräsningar för vilka 

kroppar som är legitima att bära nationens olust- och stolhetskänslor (Ahmed 2011:117). Ur 

detta perspektiv sett riskerar Löfvens deklarerade olust inför de intågande nazisterna i Visby 

vidmakthålla normen om den vita västerländska mannen som befogad och legitim ledare då 

samma position förblir oproblematiserad. Med det sagt går det här att skymta en underliggande 

önskan om att värna något förutsatt ”svenskt” (som inte inbegriper nazisterna) men som likväl 

inrymmer en rådande samhällsordning.  

 

5.1.3 Privilegiet av att formulera ett problem 

 

Talet om hot och hat tyder på en del motsägelsefullheter i Moderaternas tal. Å ena sidan 

förespråkas vikten av att främja människors lika rättigheter där ett mer öppet Sverige med 

demokratins fulla kraft ska störta ”de” som hatar och hotar. Å andra sidan används den svenska 

demokratin som rättfärdigande princip för att legitimera samma hat då det i grunden definieras 

som en mänsklig rättighet att hata. Kristersson säger så här: 

 

Man har rätt att ha vilka åsikter som helst i Sverige – det är själva grunden för vår 

demokrati. Man kan vara rasist i Sverige. Det är fullt lagligt. Man har rätt att vara 

nazist. Och stalinist, och fundamentalistisk islamist. Det är en grundläggande rättighet 

att inte lära sig någonting alls av historiens alla brutala övergrepp. Så måste det också 

vara. Men när orden tar slut, får inte nävarna ta vid. Därför måste vi dra en gräns vid 

det politiska våldet. (Kristersson 2018) 

 

Kristersson hänvisar i ovanstående citat till lagen om yttrandefrihet i Sverige. Med lagen som 

stöd menar han att rasism som ideologi måste få finnas. Att hierarkiskt klassificera och hata 

människor baserat på ras, etnicitet eller religion är och ska vara fullt lagligt då det måste förstås 

och legitimeras som en fundamental rättighet i en demokrati. Lagen om yttrandefrihet har en 

historisk tyngd och legitimitet i det svenska samhället vilket delvis kan förklara ovanstående 

påstående. Men att slå fast lagen om yttrandefrihet som överordnad annan lagstiftning säger 

någonting om vems rättighet som bedöms viktigare än någon annans. Samtliga människor på 

plats nickar i en instämmande tystnad vilket åskådliggör hur denna tolkning görs utifrån en 

överordnad vit utblicksposition som här konstituerar olika lagstiftningar hierarkiskt till sin egen 

fördel. Den vita utblickspositionen är det perspektiv vitheten bär som i detta rum, liksom i det 

svenska samhället, dominerar och betraktas som det normativa och självklara (Habel 2012:48). 

Att inte vilja eller behöva dra lärdom av historiskt brutala övergrepp går även i linje med en 
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dominerande svensk historieskrivning, som systematiskt osynliggjort ett institutionellt förtryck 

av etniska minoriteter (Lappalainen 2005:91). Ur ett sådant historiskt perspektiv upprätthålls 

här bilden av Sverige som ett land fritt från rasistiskt impregnerade institutionskulturer då det 

knyts an till att enbart handla om enstaka individer, vilka med sin yttrandefrihet har rätt att vara 

rasister. 

 

Om Kristersson i ovanstående citat hade valt att tala om sexism och kvinnoförtryck som 

samhällsattityder vilka med stöd av yttrandefrihet måste få finnas i en demokrati, hade samma 

instämmande tystnad från publiken infunnit sig då? Det är en fråga som förblir obesvarad. Men 

med en historisk tillbakablick på den svenska diskrimineringslagstiftningens utveckling 

illustrerar Lappalainen (2005:115) hur rasism och etnisk diskriminering, jämfört med 

könsdiskriminering, i större grad förringas som en del av svensk institutionskultur. Historiskt 

till idag går det att se hur problem kopplat till institutionell rasism förstås och behandlas som 

något sekundärt efter en delvis etablerad och allt mer vedertagen teori om en könsmaktsordning. 

Den svenska diskrimineringslagstiftningens särskiljande av olika diskrimineringsgrunder 

riskerar på så vis medföra hierarkiska över- och underordningar snarare än att förstå hur olika 

maktaspekter interagerar intersektionellt (Lappalainen 2005:122). Med det i åtanke kan 

ovanstående påstående ses som talande för hur samhällsproblem kopplat till rasism i större grad 

förminskas jämfört med problem kopplat till sexism och kvinnoförtryck. Trots allt säger detta 

påstående någonting om vilka kroppar som närvarar och dominerar i detta politiska rum under 

Almedalsveckan, då ingen i rummet tycks reagera eller göra motstånd mot ovanstående 

uttalande.  

 

Emellertid bör ovanstående analys inte förta partiledartalarnas upprätthållande av en 

könsmaktsordning. Då rasism som samhällsproblem i detta citat bagatelliseras kan vi samtidigt 

se hur sexism som samhällsproblem genomgående osynliggörs i Moderaternas tal. 

Anmärkningsvärt är också att ingen av partiledarna nämner det stora ”metoo-uppropet” som i 

oktober 8 månader tidigare ägt rum. Ett uteslutande tal om detta genombrott, där miljontals 

kvinnor vittnat om erfarenheter av sexuellt våld i Sverige 3, kan förstås som ett sätt att indirekt 

framföra dessa händelser som avvikande drag ur en redan ”jämställd svensk kultur”. 

Partiledartalens osynliggörande av ”metoo-uppropet” exkluderar på så vis sexistiska strukturer 

från samhällets allmänna intresse, vilket går i linje med hur tidigare forskare beskrivit den 

                                                 
3 Information hämtad från Nationalencyklopedin (2018) 
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svenska politiken som ”en politik för, av och om män” (Freidenvall 2011:64). Således 

återskapas maktordningar utifrån kön och ras av sig själv då politiken här definieras och tar 

form utifrån en manlig liksom vit svenskhetsnorm (Lappalainen 2005:452). 

 

Vad Kristersson även upprättar är en gräns i sin definition av ”politiskt våld” vilket reduceras 

till att innefatta fysiska slag förenat med politiska grupper underordnade honom själv. Tydligt 

i en sådan problemformuleringsansatts blir vad som i sammanhanget inte ses som ett problem. 

Att som partiledare för Sveriges näst största riksdagsparti legitimera rasism som ideologi med 

hänvisning till mänskliga rättigheter problematiseras exempelvis inte. Att med 

tolkningsföreträde definiera vad som är ett problem och vad som inte är det, kan förstås som 

ännu ett sätt att frånta det underordnade subjektet sin egenmakt att definiera problematiken. Ur 

postkoloniala och maktkritiska perspektiv blir detta ”problemformulerings-privilegium” ett sätt 

att vidmakthålla en rasifierad och könad samhällsordning som säkrar den egna maktpositionen 

(Mattsson 2005:246).  

 

5.2 Migration och Integration  

 

Moderaterna påtalar upprepade gånger behovet av en väl fungerande integration i samhället, 

vilket Sverige och framförallt den tidigare regeringen sägs ha misslyckats med. 

Sverigedemokraterna utesluter helt frågor om integration i sitt tal och lägger istället allt fokus 

på ”massinvandringen”, vilket Åkesson framställer som orsak till diverse samhällsproblem som 

en ökning av våldtäkter, arbetslöshet, bostadsbrist, dåliga skolresultat, vårdköer och så vidare. 

Socialdemokraterna berör frågor om integration och migration mer implicit i sitt tal då Löfven 

bland annat talar om ”kampen mot arbetslöshet bland utrikesfödda”. 

 

5.2.1 Att investera i ”svenskhet” 

 

Vi vill införa språkplikt, som gör det obligatoriskt att delta i språkträning, om du lever 

på försörjningsstöd och behöver svenskan för att få jobb. Men höga krav – ska komma 

med större möjligheter: En modern och individanpassad svenskutbildning. Gedigna 

utbildningar till yrken där det råder brist. Enkel tillgång till praktik, introduktionsjobb 

och extrajobb i välfärden. (Löfven 2018) 

 

Talet om integration ger återkommande sken om en slags assimilationspolitik, där en ”modern 

och individanpassad svenskhet” ska läras in av människor som invandrat till Sverige. Med en 
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historisk tillbakablick på den svenska ”invandrarpolitiken” redogör Lappalainen (2005:112) för 

hur denna politik, under slutet av 1990-talet, får allt mer kritik vilket föranleder till ett namnbyte 

från ”invandrarpolitik” till ”integrationspolitik”. Det som ska känneteckna den nya 

integrationspolitiken är att statliga säråtgärder inte längre ska riktas mot ”invandrare”, utan 

istället omfattas av generella åtgärder, då ”invandrarskap” kommit att stigmatiserats med ett 

synonymt annorlundaskap. Ett flertal granskande studier visar emellertid hur den nya politiken 

inte kommit att innefatta mer än ett namnbyte, vilket särskilt kommer till uttryck i frågor som 

berör arbetsmarknadsområdet (Lappalainen 2005:113). En sådan analys gör sig påmind även 

här, då Socialdemokraternas tillvägagångssätt för att motverka arbetslöshet bland utrikesfödda, 

tycks grundas i ett tankesätt om att utbilda människor i ”svenskhet”. Ovanstående citat kan även 

ses som en del i en större samtida debatt som präglas av tanken om att migranter i Sverige ska 

investera i ”svenskhet” för att säkra sina arbetsmöjligheter genom att göra sig själv 

anställningsbar (Mattsson 2005:145).  

 

I linje med Löfvens uttalande reduceras integrationsfrågor konsekvent till att innefatta 

språkplikt och lönearbete. En sådan begränsning utesluter all form av institutionell 

diskriminering. Tappar det integrationspolitiska arbetet kopplingen till diskrimineringsfrågor 

så bör politikens integrationsskapande effekt även ifrågasättas menar Lappalainen (2005:554). 

Om integrationspolitiken istället skulle utgå från ett anti-diskrimineringsperspektiv i analyser 

och utvärderingar av åtgärder skulle detta sätta ett större fokus på makthavares handlingar 

istället för ”de andras” egenskaper menar Lappalainen fortsättningsvis. Att utesluta ett anti-

diskrimineringsperspektiv i frågor om integration upprätthåller således en segregerad och 

ojämlik arbetsmarknad och ”svenskhet” förblir, liksom i ovanstående citat, normen som 

förkroppsligas av ett vitt subjekt. 

 

Både Socialdemokraternas och Moderaternas tal om integration bygger på ett resonemang som 

förutsätter att en viss grupp redan är färdiglärda gällande integrationsfrågor medan en annan 

grupp behöver skola och utbildning. Detta kan förklaras genom att integrationsfrågan görs till 

en språk- och arbetsfråga. Emellertid bör en sådan uppdelning problematiseras ur ett 

maktperspektiv. Kristersson säger följande: 

 

Jag kommer för det tredje bara att bilda och leda en regering som driver en ansvarsfull 

migrationspolitik. EU kan göra mer, men det är vi själva som måste skapa en hållbar 

svensk politik. Sverige behöver dessutom nu fokusera på den väldiga uppgiften att 
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integrera dem som redan har kommit hit (…) Till hösten kan vi också påbörja arbetet 

för en fungerande integration. Skärpa kraven på att faktiskt lära sig svenska på SFI. 

För svenska språket är själva nyckeln till integrationen. (Kristersson 2018) 

 

Genomgående följer diskursen om integration en dikotom logik av två grupper. Dessa grupper 

består här av ett ”vi” som måste integrera ”de”, vilka får vänta på att bli integrerade av oss. Det 

går här att se likheter med toleransdiskursens språkliga mekanismer där en given grupp enligt 

samma logik förutsätts tolerera ”de andras” olikhet, medan ”de andra” fogligt får vänta på att 

bli tolererade (Habel 2012:65). Diskursen om integration cirkulerar oavbrutet under samma 

premiss av att den ”kulturella olikheten” (som här ska integreras/assimileras bort) aldrig blir till 

ett hot för den vita majoriteten, då vithetens kultur utgör själva normen för hur andra praktiker 

förstås och definieras (Mattsson 2005:141). Således utmanas heller inte den vita kulturens 

könade och rasifierade förgivettaganden vilka i sig kan sägas ligga till grund för idéer om 

olikhet.  

 

5.2.2 En ”hållbar” migrationspolitik  

 

I en genomgående kritik mot Moderaternas skattepolitik lyfter Löfven två sakpolitiska frågor 

som de trots allt är överens om: 

 

Som de gärna påpekar själva, ser vi samma behov av en fortsatt hållbar 

migrationspolitik. Vi är också överens om rejäla tag mot brotten, inte minst den 

organiserade brottsligheten. (Löfven 2018, min kursivering) 

 

Denna retorik går i linje med Moderaterna liksom Sverigedemokraternas tal om migration. 

Intressant i sammanhanget är emellertid att det i Löfvens originalmanuskript står stram istället 

för ”hållbar migrationspolitik” och hårdare istället för ”rejäla tag mot brotten”. Det han faktiskt 

säger i sitt partiledartal överensstämmer således inte med manuskriptet från Almedalens 

hemsida. Ur ett affektteoretiskt perspektiv kan detta skifte i benämning förstås som en strategi 

för att förmedla mer positivt laddade känslor kopplade till en allt mer obekväm och strikt 

migrationspolitik då ord som ”stram” indikerar på känslor av orättvisa och våldsamhet. Att 

diskursivt framställa nationens stängda gränser i termer av ”hållbarhet” medför en känsla av 

omtänksamhet och välmening vilket konstituerar dessa vita män som förnuftiga och 

ansvarstagande ledare. Känslor av tacksamhet kan såldes infinna sig då de till synes gör alla 

människor en tjänst genom att spärra av nationens gränser, utestänga ”de andra” och på så vis 
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upprätthålla rättvisa, kvalitet och hållbarhet.  

 

Att Löfven nämner migrationspolitiken och brottslagstiftningen efter varandra skulle enbart 

kunna förstås som en vilja att synliggöra två sakpolitiska frågor där Socialdemokraterna och 

Moderaterna delar åsikt. Men att kombinera dessa politikområden skulle också kunna förstås 

som en del av en underliggande diskurs om att dessa områden har med varandra att göra. Ur 

postkoloniala och intersektionella perspektiv går det här att urskilja ett implicit ”dem” 

(utländska icke-vita migranter) vilka genom en mer ”hållbar migrationspolitik” behöver bli 

färre samtidigt som de vilka redan är här är i behov av mer ”rejäla tag”. Dahlstedt och 

Tesfahuney (2004:66) redogör på olika plan hur rädsla och misstänksamhet har kommit att 

institutionaliserats i det svenska samhället, liksom i andra europeiska länder. Denna 

misstänksamhet präglar politiken, juridiken, välfärden, arbets- och bostadsmarknaden såväl 

som vem som får bli insläppt ifrån krogkön på Stureplan en fredagskväll. Rädslans politik och 

ekonomi har mynnat ut i ett vitt kontrollsamhälle som bevakar nationens gränser och i detta 

exempel kan sägas resultera i en legitim myndighetsutövning av mer ”rejäla tag” och ”hårdare 

straff”. 

 

5.3 Nationen Sverige 

 

Nationsskapande processer gör sig starkt påminda genom samtliga tal. Till stor del sker 

nationalistiska utspel mer implicit i Socialdemokraternas och Moderaternas tal där en vilja av 

att värna om något förutsatt ”svenskt” ligger till grund för olika resonemang och förslag på 

reformer. Sverigedemokraterna går en annan väg och förespråkar explicit nationalismen som 

ideologi, genom att likställa det med känslor av gemenskap och samhörighet. 

 

5.3.1 Nationen som ett familjehem 

 
Vad är det som gör att vi över hela landet kollektivt firar, jublar, gråter över Sveriges 

öden och äventyr under stora idrottsevenemang? Jo, vi är en nation. Vi känner 

tillhörighet. De där elva gubbarna på planen representerar oss, spelar för oss, för sitt 

land, för sin nation. Och vi sluter kollektivt upp bakom dem. Vi tillhör samma 

gemenskap (…) Nationalism är – för mig, för oss Sverigevänner – någonting vackert. 

Någonting vackert som bygger samhörighet, som bygger gemenskap. Nationalism 

bygger folkhemmet. (Åkesson 2018) 
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Under Almedalsveckan detta år har det svenska herrlandslaget precis förlorat i kvartsfinalen 

mot England i fotbolls-VM. Åkesson inleder talet med att hylla dessa män för sin nationella 

insats och menar att trots deras förlust ska vi ”Sverigevänner” ha vår egen segerfest. 

Nationalism romantiseras här som något positivt för folket där vikten av gemenskap och 

samhörighet lyfts. Värden som signalerar värme, glädje och kollektivt deltagande lyfts fram 

och kan på så vis inte uppfattas som negativa. Emellertid grundas varje konstruktion av 

gemenskap på en kontrastering gentemot vad gemenskapen inte är. Med andra ord bygger 

konstruktionens logik på att en motpol måste existera som denna föreställda gemenskap kan 

konstitueras gentemot. Således baseras varje nationalistisk formation på ett utestängande av 

andra grupper, erfarenheter och traditioner då utvalda element av historien lyfts fram medan 

andra tystas (Loomba 2012:195). Sådana exkluderingsprocesser går genomgående att urskilja i 

Åkessons retorik där hans diskursiva framställningar av svenskhet grundas i en vit manlig norm 

som är produktiv och ansvarstagande. Svenskhet blir synonymt med den implicit vita och 

manliga ”vanliga hederliga medborgaren” som kämpar tappert för sitt land, likt de elva männen 

på fotbollsplanen, men som blir till offer för en ”massiv invandring”.  

 

Att referera till ”folkhemmet” går även i linje med en kolonial retorik där nationer förstås i 

termer av familjehem och där mannen, i den heterosexuella kärnfamiljen, framställs som 

beskyddaren och familjens överhuvud. Således är denna gemenskap konstruerad utifrån en 

rasifierad så väl som könad logik (Loomba 2012:207-208). Norocel (2013:61) belyser hur 

Sverigedemokraternas omtolkning av folkhemsprojektet är ett försök till att återskapa en sådan 

ordning där den vita, heterosexuella mannens överordnade position legitimeras enligt en 

nationalistisk patriarkal logik. Den positivt laddade bilden av nationalism, som här illustreras, 

kan således tolkas som en nostalgisk tillbakablick mot en sådan samhällsstruktur.  

 

5.3.2 Den svenska ”icke-nationalistiske” mannen 

 

Då Sverigedemokraterna explicit förespråkar nationalism som fenomen tar Socialdemokraterna 

uttryckligen avstånd från detta begrepp. Löfven säger följande: 

 

Och under åren som följde, på 20- och 30-talet, saknade den svenska politiken tydliga 

majoriteter. Politiken var fruktansvärt polariserad. Den blinda nationalismen härjade 

i Europa, och starka krafter mobiliserade mot internationella samarbeten och 

frihandel. Det är inte svårt att se likheterna med idag. Men svenska arbetare och 

tjänstemän klev fram. Socialdemokrater – men också frisinnade och liberala krafter. 
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De valde att inte ge makt åt de som spred hat och konspirationsteorier, de som ville 

ställa folk mot folk. De höll ihop landet! Och tillsammans byggde de ett Sverige som 

slog världen med häpnad! (Löfven 2018) 

 

Genom att hänvisa till historien görs nationalism här till något vilket tillhör det ”förgångna 

Europa” men som nu än en gång riskerar ta sig innanför Sveriges gränser. Nationalismen 

tillskrivs ”de andra” som hotar, hatar och förtrycker medan ”internationella samarbeten och 

frihandel” får symbolisera svenskhetens demokratiska öppenhet. Det Socialdemokraterna här 

gör kan förstås som ett implicit nationsskapande projekt, där Sverige konstitueras som ett 

frisinnat och liberalt land baserat på en norm av ”svenska arbetare och tjänstemän” vilka ”håller 

ihop landet” och ”slår världen med häpnad”. Genom att ta avstånd från en utbredd uppfattning 

om nationalism konstruerar Löfven här svenskhet som något ”icke-nationalistiskt”. Det hela 

upplevs alltså inte som nationalism då det till synes är en så pass institutionaliserad och 

naturaliserad process att den inte märks (Wendt 2012:61). ”Den svenska arbetarens” maskulina 

norm blir om än tydligare mot slutet när Löfven väljer att citera USAs tidigare president Robert 

Kennedy, som avslutning på sitt tal: 

 

Våra liv på den här planeten är för korta, och arbetet att genomföras för stort, för att låta den 

här mentaliteten leva kvar i vårt land. Självklart kan vi inte utrota den med en reform eller en 

resolution. Men kanske kan vi komma ihåg, om bara för en kort tid, att de som lever med oss 

är våra bröder, att de delar med oss ett kort ögonblick av liv, att de söker, precis som vi, inget 

annat än att leva sina liv med mening och lycka. Nog kan vi åtminstone lära oss, att se dem 

runtomkring oss som medmänniskor, och nog kan vi börja jobba lite hårdare för att läka såren 

mellan oss, och i våra hjärtan återigen bli bröder och landsmän. Så fatta ditt beslut! Axla ditt 

ansvar! Välj att stå på rätt sida av historien! (Löfven 2018) 

 

Ovanstående citat kan förstås som en splittring av ett ont och ett gott i världen, där en mentalitet 

av hat hotar en mentalitet av kärlek. ”Vi:et” förkroppsligar kärleken, den goda mentaliteten och 

en form av legitim överordning som blir vädjad till att ha överseende med ”de andras” hat och 

oförstånd (Ahmed 2011:66). Den hatiska mentaliteten framställs här som en form av 

omogenhet, då de liksom vi egentligen bara vill leva ett gott meningsfullt liv. De vet bara inte 

hur detta ska gå till (Peralta 2005). ”Vi” som vet detta, måste ha överseende med ”de andras” 

okunskap och med vår kärlek vägleda och erkänna de som ”medmänniskor”, ”bröder” och 

”landsmän”. Berättelsen om storartade vita män som tryggt och stabilt styr landet och vägleder 

folket rimmar väl med koloniala föreställningar om den ”vita mannens börda”. Denna koloniala 

idé grundar sig i en tro om den vita mannens biologiskt särskilda förmåga till förnuft, vilket gör 
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honom tvungen till att axla vuxenrollen och ansvara för nationen och det outvecklade folket 

(Loomba 2012:208). Att explicit köna samtliga mentaliteter som ”bröder” och ”landsmän” 

avslöjar en genomgående maskulin norm, vilket tyder på hur postkoloniala narrativ cirkulerar i 

en affektekonomisk mening (Ahmed 2011) och gör avtryck på samtida föreställningar om vem 

som förkroppsligar gott ledarskap i relation till kön och ras.  

 

”Den andres” maskulina norm går även att urskilja i Moderaternas tal då Kristersson fastställer 

statens mest fundamentala uppgifter: 

 

Att skydda våra gränser och värna demokratin är en av statens mest grundläggande 

uppgifter. Det finns en till. Nästan alla barn föds rätt lika. Men ändå med så väldigt 

olika förutsättningar. En del barn börjar i uppförsbacke – med föräldrar som vill väl 

men inte klarar uppgiften. Det kan vara missbruk eller psykisk sjukdom. Eller våld. 

Ofta en kombination. Jag har själv genom åren jobbat mycket med de här frågorna. I 

olika roller: I början på 2000-talet, som styrelseordförande i Adoptionscentrum, för 

att övergivna barn i andra länder skulle få en ny familj – i Sverige eller i hemlandet. 

(Kristersson 2018) 

 

Det första beskrivs här som behovet av att ”skydda nationens gränser” och ”värna” om den 

svenska demokratin. Det andra beskrivs vara statens uppdrag av att tillgodose att alla barn ska 

få en trygg uppväxt fri från missbruk, psykisk sjukdom och våld. När han fortsättningsvis 

beskriver sin tid i Adoptionscentrum där han tidigare arbetat för att övergivna barn i andra 

länder ska få en ny familj i Sverige, framträder dessa två uppgifter först som en omöjlighet för 

mig att kombinera. För hur ska barn kunna få en ny familj i Sverige ifall vi samtidigt stänger 

Sveriges gränser och gör det omöjligt för människor att komma hit? För att förstå denna 

kombination behöver vi närmare studera vem nationens gränser är tänkta att skyddas gentemot. 

Ur ett intersektionellt perspektiv illustrerar Eduards (2012:55) hur föreställda hot mot nationen 

bär på tydliga bilder om främmande icke-vita män. ”Fienden” är således inte kvinnor eller barn 

då dessa kroppar i sig inte utgör samma hot mot den vita mannens maktposition. Kvinnor och 

barn blir snarare till symboler för de kroppar som är tänkta att beskyddas. Varje intrång på 

nationens mark kan ur en binär könslogik även förstås som ett intrång på den kvinnliga kroppen 

då varje nationell gemenskap i grunden baseras på könade föreställningar om vem som är tänkt 

att skydda vem (Loomba 2012:207). Genom att försvara nationens gränser mot hotfulla kroppar 

och samtidigt ta ansvar för barns framtid upprätthåller Kristersson här en ”legitim manlighet” 

som berättigar honom rollen som vit manlig beskyddare av nationen genom ett utestänga andra 
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icke-vita hotfulla män (Eduards 2012:67).  

 

Socialdemokraterna och Moderaternas partiledartal ger återkommande sken om en 

romantisering av den svenska demokratin. Samhällsproblem som växande polariseringar och 

socialt utanförskap framställs inte ha med demokratins villkorande inkluderingen att göra. 

Snarare tycks dessa problem grundas i ”yttre hot”, vilka stundom bär på könade och rasifierade 

föreställningar. Således framställs indirekt en befintlig samhällsordning som något ”vi” måste 

värna om och försvara med vår ”öppna” och ”fria demokrati”. Talet om öppenhet blir alltjämt 

motsägelsefullt då tankegångar och förslag på reformer snarare verkar fokusera på hur en viss 

grupp ska utestängas. I Sverigedemokraternas tal är denna retorik som mest explicit där ett 

uttalat utländskt och manligt ”de” genom en ”massiv invandring” beskrivs som grunden till all 

samhällsproblematik. Socialt utsatta grupper ställs mot varandra där den vita arbetande mannen 

framställs som bortglömd och nedprioriterad av en socialdemokratisk hegemonisk politik.  

 

5. Avslutande diskussion  

 

Studiens syfte har varit att utifrån postkoloniala, intersektionella och affektteoretiska perspektiv 

synliggöra hur kön och ras förstås och praktiseras diskursivt och med stöd av känslor i 

partiledartalen från Almedalsveckan 2018. Med stöd av studiens frågeställningar har ett 

analytiskt fokus riktats mot talens konstruktioner av ett ”vi” och ”dem” samt vilka känslor som 

närvarar och vad de gör i sådana skillnadsskapande processer. På ett övergripande plan visar 

analysen hur talets ”vi” ger återkommande sken om en vit och maskulin norm som får 

representera trygghet, ledarskap och ansvarstagande. Denna position kan kontrasteras mot ”de 

andra” vilka förkroppsligas av något utländskt, icke-vitt, hotfullt och även här maskulint. Det 

feminina uteblir gång på gång i talet om ”vi” och ”dem” och görs istället skyddsvärt enligt en 

patriarkal logik. Analysen visar även hur ett brett känsloregister av rädsla, ilska, olust men även 

glädje och skratt bidrar som betydelsebärande dimensioner i att förena vissa kroppar med 

varandra och att ta avstånd från andra.  

 

I talet om landets säkerhet och hot och våld kommer detta till uttryck bland annat i den vita 

mannens problemformuleringsprivilegium (Mattsson 2005:246). Rasism som ideologi 

bagatelliseras, metoo-uppropet osynliggörs och politiskt våld reduceras till fysiska slag vilket 

tillskrivs ”de andra” i form av utländska makter, nazister, extremister, fundamentalister eller 

mindre vetande människor. När våldsamma MNR-sympatisörer (Nordiska Motståndsrörelsen) 
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gör intrång på Almedalens inhägnande område blir det enklare för partiledarna att konstituera 

sig själva som godhjärtade och pålitliga ledare. I en sådan polarisering görs implicita 

antydningar om en vilja av att värna den ”svenska öppenheten och demokratin”. Tydligt inom 

säkerhetsdiskursen är hur rädsla fyller en stor funktion i ett konstituerande av olika 

subjektspositioner. Ondska och våldsamhet blir förkroppsligat av den utländska icke-vita 

mannen medan den vita mannen får representera tryggheten. Kvinnor osynliggörs eller 

framställs som sexuellt utsatta och därmed i behov av beskydd (Eduards 2012:35).  

 

Diskursen om ”Migration och Integration” har ett liknande mönster. Integration likställs med 

språkplikt och lönearbete och påminner snarare om assimilation där en förutsatt ”svenskhet” 

ska läras in av nyinflyttade migranter. Den svenska vita majoriteten förblir oproblematiserad 

och indirekt framställd som färdiglärda i integrationsfrågor. Problemet med den misslyckade 

integrationen har således ingenting med talets ”vi” att göra. Problemet sitter snarare i ”de” som 

kommit hit vilka misslyckats i sina prestationer av ”svenskhet”. Lösningen blir därmed hårdare 

krav i form av en individanpassad svenskutbildning så att olikheten kan assimileras bort och 

något förutsatt svenskt kan bibehållas som norm. ”Svenskhet” underförstås som det vita 

subjektet och är till viss del könlöst, men bär stundom på maskulint kodade egenskaper. 

Intressant i detta avsnitt är upptäckten av Löfvens omformulering från en ”stram” till en 

”hållbar” migrationspolitik. En jämförelse av ordvalen får ur ett affektteoretiskt perspektiv 

avsevärd betydelse i uppfattningen om huruvida positiv eller negativ en sådan migrationspolitik 

ter sig för lyssnaren. Det är ett tydligt exempel på hur känslor har en meningsskapande funktion 

och hur diskursiva formuleringar ”uppifrån” får direkta komplikationer i form av ett legitimt 

myndighetsutövande på ”de andras” kroppar (Lappalainen 2005, Peralta 2005).  

 

Nationalistiska processer gör sig kontinuerligt påminda genom samtliga tal, tydligt uttalat hos 

Sverigedemokraterna men även i undertext hos Socialdemokraterna och Moderaterna. I linje 

med Wendts (2012:52) analys av mediamakten och den svenska demokratin visar min analys 

hur samtliga talare explicit och implicit uttrycker en vilja av att värna om det ”svenska” snarare 

än att framhäva Sverige som ett land i behov av förändring. Då förslag på institutionella 

förändringar nämns bottnar dessa likväl i ett underliggande resonemang om att återta och 

försvara ”våra svenska värden” som i denna samtid håller på att berövas av ”de andras” 

våldsamhet, rasism och extremism. Ett sådant förhållningssätt genomsyrar talet om hot och 

våld, migrationspolitiken såväl som i talet om nationen. Mot bakgrund av studiens ovanstående 
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resultat kan ett sådant värnande förstås som en vilja, medveten eller omedveten, att bevara en 

vit och maskulin överordning.  

 

Ovanstående analysresultat är betydelsefulla att synliggöra för att påvisa hur maktens politiska 

elit villkorar olika ”glastak” som utifrån en rasifierad och könad samhällsordning bromsar vissa 

kroppar i tillgången av makt och resurser (Lappalainen 2005). Hur dessa villkorande processer 

samspelar med hjälp av känslor som meningsskapande praktiker ger en vidare förståelse för hur 

sådana komplexa normativa strukturer produceras och reproduceras.  

 

För att Almedalsveckan, liksom den politiska riksdagseliten, ska kunna motsvara värden som 

”öppenhet” och ”tillgänglighet” behöver den demokratiska inkluderingen vidgas så att 

riksdagens representanter i så stor grad som möjligt kan motsvara en mångfald av intressen och 

behov som vitt skilda och ständigt föränderliga individer och grupper bär på. Att vidga den 

demokratiska inkluderingen är en oavslutat process, som ständigt måste granskas. Därför 

behövs hela tiden ny kunskap som synliggör hur normativa maktstrukturer upprätthålls och 

förändras.  

 

För vidare forskning skulle det vara av intresse att ta det intersektionella perspektivet ett steg 

längre och granska fler maktordningar än ras och kön samt med hjälp av affektteori undersöka 

ett större rörligt bildmaterial från Almedalsveckan och de partipolitiska talen. På det hela taget 

behöver Almedalsveckan som institutionellt fenomen problematiseras, exempelvis med stöd av 

vad Ahmed (2011:136) benämner ”vita rum”. Almedalsveckan utgör ett intressant studieobjekt 

för vidare forskning för att synliggöra hur detta gotländska event, som utifrån denna 

undersökning skulle kunna benämnas ”en vit och maskulin ö”, påverkar en normativ förståelse 

av demokratiska begrepp som öppenhet och tillgänglighet.   

 

6. Litteratur- och källförteckning 

 

7.1 Litteratur  
 

Ahmed, Sara (2013) The cultural politics of emotion. [Elektronisk resurs]. Hoboken: Taylor 

and Francis. 

 

Ahmed, Sara (2011) Vithetens hegemoni. Hägersten: Tankekraft.  

 



 34 

Crenshaw, Kimberlé (2003) Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and 

violence against women of colour. Identities: race, class, gender, and nationality. s. 175-200. 

 

Dahlstedt, Magnus och Tesfahuney, Mekonnen (2004) Rörlighetens paradoxer: om 

”migrationshot”, ett inhägnat Europa och en paranoid samtid. I: Brah, Avtar (red.) Rasismer i 

Europa: migration i den nya världsordningen. Stockholm: Agora.  

 

De los Reyes, Paulina & Gröndahl, Satu (2011) Introduktion Framtidens Feminismer – vägar 

bortom Törnrosalandet. I: De los Reyes, Paulina (red.) Framtidens feminismer – 

Intersektionella interventioner i den feministiska debatten. Stockholm: Tankekraft. 

 

Dyer, Richard (1997) White, New York/London: Routledge. 

 

Eduards, Maud (2012) Kroppspolitik: om moder Svea och andra kvinnor. [Ny utg.] 

Stockholm: Atlas. 

 

Freidenvall, Lenita (2011) Introduktion till svensk politik. I: Freidenvall, Lenita & Jansson, 

Maria (red.) Politik och kritik: en feministisk guide till statsvetenskap. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Habel, Ylva (2012) Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier. I: Hübinette, Tobias, 

Hörnfeldt, Helena, Farahani, Fataneh och Léon Rosales, René (red.) Om ras och vithet i det 

samtida Sverige. Tumba: Mångkulturellt centrum.  

 

Hooks, Bell (1999) Racism and Feminism. I: Back och Solomos (red.) Theories of Race and 

Racism. London and New York: Routledge, s.373-388. 

 

Hübinette, Tobias, Hörnfeldt, Helena, Farahani, Fataneh och Léon Rosales, René (2012) Om 

ras och vithet i det samtida Sverige. Inledning. I: Hübinette, Tobias (red.) Om ras och vithet i 

det samtida Sverige. Tumba: Mångkulturellt centrum.  

 

Lappalainen, Paul (2005) Det blågula glashuset: Strukturell diskriminering i Sverige. SOU 

2005:56. Stockholm: Fritzes. 

 

Loomba, Ania (2012) Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält. 2. 

[omarb. och utvidgade] uppl. Stockholm: Tankekraft. 

 

Mattsson, Katarina (2005) Diskrimineringens andra ansikte – svenskhet och ”det vita 

västerländska”. I: De los Reyes, Paulina och Kamali, Masoud (red.) Bortom Vi och Dom: 

Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering. SOU 2005:41.  

 

Molina, Irene (1997) Stadens rasifiering. Etnisk boendesegregation i folkhemmet. Geografiska 

regionstudier 32, 260 pp. Uppsala.  

 

Norocel, Ov Cristian (2013) Konstruktionen av högerradikala populistiska maskuliniteter i 

Sverige. En feministisk analys. Det vita fältet II. Samtida forskning om högerextremism, 



 35 

specialnummer av Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 2, s. 45–67.  

 

Peralta, Amanda (2005) Det sagda och det tänkta – begreppsanvändning och begreppsskifte i 

diskursen om invandrare och invandrarpolitik. I: De los Reyes, Paulina och Kamali, Masoud 

(red.) Bortom Vi och Dom: Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 

diskriminering. SOU 2005:41.   

 

Tesfahuney, Mekonnen (1998) Imag(in)ing the Other(s). Migration, Racism and the Discursive 

Constructions of Migrants. Uppsala Universitet. Geografiska region Studier 34.  

 

Wendt, Maria (2012) Politik som spektakel: Almedalen, mediemakten och den svenska 

demokratin. Stockholm: Atlas. 

 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

7.2 Elektroniska källor och material 
 

Det här är Almedalsveckan (senast uppdaterad 08.10.18)  

Tillgänglig: <http://www.almedalsveckan.info/om-almedalsveckan> (hämtad 03.01.2019) 

 

Nationalencyklopedin (2018) Metoo-rörelsen. (Elektronisk)  

Tillgänglig: <https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/me-too-

r%C3%B6relsen> (hämtad 08.01.19) 

 

Statistik (senast uppdaterad 02.10.18)  

Tillgänglig: <http://www.almedalsveckan.info/statistik> (hämtad 12.12.18) 

 

Sveriges riksdag (2018) Den nya riksdagen efter valet. (Elektronisk) 

Tillgänglig: <http://www.riksdagen.se/sv/valet-2018/den-nya-riksdagen-efter-valet/> (hämtad 

03.12.18)  

 

Så här fungerar Almedalsveckan (senast uppdaterad 11.07.18)  

Tillgänglig: <http://www.almedalsveckan.info/hur_fungerar_almedalsveckan> (hämtad 

12.12.18) 

 

 

Material – skriftliga manuskript: 

Kristersson, Ulf (2018) Moderaternas partiledartal, Almedalen 06.07.18  

Tillgänglig: <http://www.almedalsveckan.info/1308> (hämtad 14.11.18) 

Löfven, Stefan (2018) Socialdemokraternas partiledartal, Almedalen 05.07.18  

Tillgänglig: <http://www.almedalsveckan.info/1320> (hämtad 14.11.18) 

Åkesson, Jimmie (2018) Sverigedemokraternas partiledartal, Almedalen 07.07.18  

Tillgänglig: <http://www.almedalsveckan.info/1325> (hämtad 14.11.18) 

http://www.almedalsveckan.info/hur_fungerar_almedalsveckan
http://www.almedalsveckan.info/1320
http://www.almedalsveckan.info/1325


 36 

 

Material – nyhetssändning från SVT-play: 

Kristersson, Ulf (2018) Moderaternas partiledartal, Almedalen 06.07.18  

Tillgänglig: <https://www.svtplay.se/video/18352822/partiledartal-i-almedalen/partiledartal-i-

almedalen-ulf-kristersson-m?start=auto&tab=2018> (hämtad 14.11.18) 

Löfven, Stefan (2018) Socialdemokraternas partiledartal, Almedalen 05.07.18  

Tillgänglig: <https://www.svtplay.se/video/18298654/partiledartal-i-almedalen/partiledartal-i-

almedalen-stefan-lofven-s-1?start=auto&tab=2018> (hämtad 14.11.18) 

Åkesson, Jimmie (2018) Sverigedemokraternas partiledartal, Almedalen 07.07.18 

Tillgänglig: <https://www.svtplay.se/video/18298602/partiledartal-i-almedalen/partiledartal-i-

almedalen-jimmie-akesson-sd?start=auto&tab=2018> (hämtad 14.11.18) 

 

 

 

https://www.svtplay.se/video/18352822/partiledartal-i-almedalen/partiledartal-i-almedalen-ulf-kristersson-m?start=auto&tab=2018
https://www.svtplay.se/video/18352822/partiledartal-i-almedalen/partiledartal-i-almedalen-ulf-kristersson-m?start=auto&tab=2018
https://www.svtplay.se/video/18298654/partiledartal-i-almedalen/partiledartal-i-almedalen-stefan-lofven-s-1?start=auto&tab=2018
https://www.svtplay.se/video/18298654/partiledartal-i-almedalen/partiledartal-i-almedalen-stefan-lofven-s-1?start=auto&tab=2018
https://www.svtplay.se/video/18298602/partiledartal-i-almedalen/partiledartal-i-almedalen-jimmie-akesson-sd?start=auto&tab=2018
https://www.svtplay.se/video/18298602/partiledartal-i-almedalen/partiledartal-i-almedalen-jimmie-akesson-sd?start=auto&tab=2018

	Sammanfattning
	1. Inledning
	1.1 Almedalen som politisk kontext
	1.2 Problemformulering
	1.3 Syfte
	1.4 Forskningsfrågor

	2. Tidigare forskning
	3. Teoretiska utgångspunkter
	3.1 Postkolonial feministisk teori och Intersektionalitet
	3.2 Kritiska ras- och vithetsstudier
	3.3 Affektteori
	3.4 Diskursteori

	4. Metod
	4.1 Diskursanalys
	4.2 Avgränsningar och urval av material
	4.3 Egen positionering

	5. Analys
	5.1 Säkerhet – hot och våld
	5.1.1 Rädsla som affektekonomi
	5.1.3 Att värna om det ”svenska”
	5.1.3 Privilegiet av att formulera ett problem

	5.2 Migration och Integration
	5.2.1 Att investera i ”svenskhet”
	5.2.2 En ”hållbar” migrationspolitik

	5.3 Nationen Sverige
	5.3.1 Nationen som ett familjehem
	5.3.2 Den svenska ”icke-nationalistiske” mannen


	5. Avslutande diskussion
	6. Litteratur- och källförteckning
	7.1 Litteratur
	7.2 Elektroniska källor och material


