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Abstract 
 

”The myth of Palme- a textual analysis of the documentary Palme and its description of 

the social memory of Olof Palme as a norm or anomaly” by Emma Svanström aims to 

analyze how the directors of the documentary Palme choose to present Olof Palme to 

the future generations. Also the goal is to find out if their version presents Palme as a 

person who followed the norms or was divergent. 

To this purpose the thesis use textual analysis combined with a quantitative method in 

search of which persons the directors give the right to form the myth of Palme and 

which keywords they use to do describe him. To view the film as a social memory in 

the transformation to a myth the thesis use Jan Assmans theory of social memory and to 

find out if the documentary describes Palme as following the norms or divergent it uses 

Mary Douglas theory of anomaly.  

The results show that it is mainly the narrator and Olof Palme that gets to form the 

myth of him but also his family, friends, fellow employees and other persons that met 

him or was affected by his actions. Palme is discribed as special, intelligent, interested 

in social politics and able to act as he saw fit even if it was against the norms. He is 

above all described as a complex person with many and sometimes contradicting sides. 

Some of these actions and characteristics’ are viewed as following the norms while 

others are shown as anomalies.  
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Olof Palme, dokumentärfilm, documentary, socialt minne, social memory, anomali, 

anomaly, Mary Douglas, Jan Assman, myt, myth 
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1.  Ingress 
 

Olof Palme var en gång ordförande för det socialdemokratiska partiet och Sveriges 

statsminister. Han var en man som vågade ta ställning genom att exempelvis protestera 

mot USAs handlingar i Vietnamkriget.
1
  

Palme är idag ett minne, en återskapelse, av något som inte längre finns men som 

anses viktigt av samhället eller kulturen. Det gör honom till ett socialt minne.
2
 Som 

sådant tillfredsställer han ett universellt behov genom att utgöra ett gemensamt minne 

inom en viss grupp vilket syftar till att skapa en förståelse för dess förflutna och forma 

en gemensam identitet.
3
 Minnet blir en avgränsning mellan gruppen gentemot andra.

4
 

Men som socialt minne befinner sig Palme i en övergångsperiod mellan att vara ett 

personligt och egenupplevt minne till att bli något som endast nämns genom andras 

berättelser, en myt.
5
 Frågan blir därför vilka delar av minnet efter Palme som kommer 

att utgöra denna myt?  

Det kan finnas flera sociala minnen om en person eller händelse under samma period.
6
 

Studien undersöker hur filmen Palme (2012) väljer att utforma minnet efter honom. I 

filmen är det regissörerna Kristina Lindström och Maud Nycander som genom sitt urval 

avgör vilka minnen efter Palme som ska föras vidare i framtiden.
7
 Ett urval som blir 

intressant att undersöka inte minst med tanke på att filmen, enligt regissörernas egna 

uttalanden, skapades delvis på grund av ett eget politiskt intresse och bygger på en 

önskan av att ge en komplex bild av personen Palme till de som inte själva minns 

honom.
8
 Det blir vidare relevant eftersom kursplanen för historia 1b har som mål att 

eleverna ska få kunskaper om hur historien används på olika sätt för att forma identiteter 

och en gemensam bild av kulturens förflutna.
9
 Med andra ord hur kulturen skapar ett 

socialt minne av, i det här fallet, Olof Palme. 

 

                                                
1 Henrik Berggren, Underbara dagar framför oss, Stockholm: Norstedt 2010, s. 417, 423, 462ff.  
2 Halbwach och Assman i Jan Selling, Ur det förflutnas skuggor: historiediskurs och nationalism i 
Tyskland 1990-2000, Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion 2004, s. 15f. 
3 John Tosh, Historisk teori och metod, 3. uppl., Lund: Studentlitteratur 2011, s. 20f. 
4 Peter Aronsson, Historiebruk: att använda det förflutna, Lund: Studentlitteratur 2004, s. 61. 
5 Assman i Selling 2004, s. 17f 
6 Aronsson 2004, s. 77 
7 Sveriges Radio, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2151&artikel=5263019, 2012-09-

08, Hämtad: 2013-04-12, 04:29f, 08:40f. 
8 Sveriges radio 2012, 14:12f; Se bilaga 1 
9
 Skolverket, http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-

laroplaner/his?subjectCode=HIS&lang=sv&courseCode=HISHIS01a1#anchor_HISHIS01a1, 2011, Hämtat: 2013-
04-25. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2151&artikel=5263019
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/his?subjectCode=HIS&lang=sv&courseCode=HISHIS01a1#anchor_HISHIS01a1
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/his?subjectCode=HIS&lang=sv&courseCode=HISHIS01a1#anchor_HISHIS01a1
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2. Syfte och frågeställning 
 

2.1 Syfte och frågeställning 
 

Ett syfte med denna studie är att undersöka vem som, enligt filmen Palme (2012), får 

rätt att delta i utformandet av det sociala minnet, myten, efter Olof Palme samt vilken 

bild av honom som lyfts fram. Ett socialt minne innebär, inom ramarna för denna studie, 

delar av historien som har valts ut av kulturen eller samhället i syfte att forma en 

gemensam identitet och syn på gruppens förflutna. Detta minne blir, enligt Assman, en 

myt när det inte längre är något som människor själva har upplevt utan ett minne 

förmedlat via medier som exempelvis film.
10

 Utöver detta önskar studien undersöka om 

filmen skildrar Palme som följande av normer eller som en anomali. Begreppet norm 

innebär någon eller något som passar inom de av kulturen givna kategorierna för att 

bilda ordning. Av det följer att en anomali är någon eller något som bryter mot dessa 

kategorier och hotar kulturens ordning. Kulturen måste alltid hantera en sådan avvikelse 

genom någon eller några av de anomalistrategier som Douglas beskriver.
11

  

Syftet leder fram till följande frågeställning: 

 Vilka personer ger filmen Palme tolkningsföreträde i myten om Olof Palme? 

 Vilken bild av Palme förmedlas genom deras uttalanden? 

 Framställer filmen honom som följande av normerna eller som en anomali? 

 

2.2 Disposition 
 

Studien har valt att placera teorikapitlet i anslutning till syftet för att ge läsaren en 

djupare förståelse för de teorier och begrepp som används eftersom frågeställningen är 

nära förbunden med dessa. Efter teorierna följer sedan ett kapitel kring tidigare 

forskning vilket ger en inblick i vad andra forskare funnit i sina undersökningar av 

relationen mellan socialt minne och dokumentärfilmer. Tanken är också att klargöra 

relevansen av denna studie. Materialet presenteras sedan och granskas för att ge en bild 

av dess användbarhet för studiens syfte. Varefter studiens metod presenteras. Studien 

har valt att tillägna bakgrunden till en snabb överblick av regissörerna och Palme. 

Tanken är att kapitlet ska presentera dessa, för studien, viktiga personer innan fokus 

övergår till empirin.  

                                                
10 Halbwach och Assman i Selling 2004, s.15f; Tosh 2011, s. 20; Aronsson 2004, s. 61, 71 
11 Mary Douglas, Renhet och fara: en analys av begreppen orenande och tabu, Nya Doxa: Nora 1966, s. 

56, 60, 62.  
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Kapitel 8 består av såväl resultat som analys. Detta är ett medvetet val eftersom dessa 

delar anses komplettera varandra. Dessutom syftar upplägget av kapitlet till en lättare 

läsning genom en uppdelning av filmen i olika teman vilka behandlas var för sig. 

Genomgången av filmens innehåll och analysen av densamma leder sedan fram till 

slutdiskussionen vilken tillsammans med sammanfattningen formar studiens avslutning. 

 

3. Teori 
 

3.1 Definition av begreppet myt 
 

Studien använder sig av historikern Peter Aronssons definition av begreppet myt. Enligt 

honom är en myt en tolkning av historien som får en betydelse för individen i dess 

helhet. Som myt blir tolkningen inte längre en av många utan den självklara och 

auktoritära förklaringen vilken fyller en funktion för framtiden.
12

  

Som en dokumentär utger sig filmen Palme för att beskriva något som verkligen har 

skett.
13

 Att verket också utgör den hårdast lanserade dokumentären i Sveriges historia 

och har setts av 241 432 personer under sin tid på landets biografer kan troligen vara ett 

tecken på att den anses vara betydelsefull.
14

 Det är ännu oklart om verket kommer att bli 

en självklar och egenmäktig version vilken påverkar framtiden eller om den kommer att 

stå som en av många. Vilket innebär att det är möjligt att filmen kommer att bli en myt 

med tiden. Något som fungerar väl med studiens syfte som är att undersöka vad denna 

preliminära myt väljer att skapa för bild av Palme. 

 

3.2 Socialt minne enligt Jan Assmans teori 
 

Studien använder sig utav egyptologen Jan Assmans teori om sociala minnen. Hans 

teori kommer att studeras genom historikern Jan Sellings bok Ur det förflutnas skuggor 

(2004) eftersom Assman själv skriver på tyska, vilket denna studie inom sin givna 

tidsram inte hinner tillgodogöra sig.
15

  

Ett socialt minne är ett gemensamt minne för en grupp eller ett samhälle. Alla grupper 

och samhällen har behov av sociala minnen eftersom det syftar till att ge en förståelse 

                                                
12 Aronsson 2004, s. 89, 276 
13 Knut Kjeldstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var, Lund: Studentlitteratur 1998, s. 275.; 

Kristina Lindström och Maud Nycander, Palme ,Scanbox Entertainment 2012. 
14 Svenska filminstitutet, http://www.sfi.se/statistik, u å a , Hämtad: 2013-04-08.; Sveriges radio 2012 

00:10f  
15 Selling 2004, s. 17 

http://www.sfi.se/statistik
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för gruppens förflutna samt skapa en gemensam identitet.
16

 Som sådant blir det också en 

avgränsning mot andra individer eller grupper.
17

  

Assman intresserar sig för hur sociala minnen skapas. Hans teori utgår från sociologen 

Maurice Halbwachs teori som menar att det sociala minnet för ett samhälle eller kultur 

är en återskapelse av något förgånget som aktivt väljs i det aktuella kollektivets kontext 

och påverkar dem.
18

  

I sin teori skiljer Assman mellan fyra olika kategorier av det sociala minnet som han 

kallar det mimetiska minnet, tingens minne, det kommunikativa minnet och det 

kulturella minnet. Det mimetiska minnet är det som individen lär sig genom att imitera 

något. Tingens minne innebär att olika saker förmedlar en inlärd föreställning om dess 

konstnärliga eller praktiska användning. Det kommunikativa minnet är minnen som kan 

kommuniceras och som har upplevts av individerna själva. Den egna erfarenheten 

skiljer de tre föregående kategorierna av minnen från det kulturella i vilket det rör sig 

om extrema minnen som inte längre är självupplevda utan hänvisar till något förgånget 

som formats till meningsskapande myter och historier för kollektivet. När minnet är 

kommunikativt kan varje individ som har del av det forma detsamma men i övergången 

till ett kulturellt minne tillfaller definitionsföreträdet en elit vilka kan utgöras av 

exempelvis journalister eller forskare. Dessa förmedlar det kulturella minnet genom 

olika medier som exempelvis film.
19

 

Ett socialt minne övergår successivt från att vara kommunikativt till att bli kulturellt. 

Detta sker genom generationsskiften. Övergången inleds efter cirka 40 år och pågår 

aldrig längre än 80 år. Varvid det enda som finns kvar är det kulturella minnet som 

definieras av den nämnda eliten vilka subjektivt väljer ut betydande delar som bildar 

historier och myter vilka är meningsfulla för samtiden.
20

 

Denna teori kommer i arbetet med filmen Palme främst att användas i syfte att 

definiera filmen som material. Utifrån detta kan studien sedan gå vidare och undersöka 

de båda inledande frågorna som belyser vilka regissörerna ger rätt att definiera vad som 

ska ingå i det minne som förs vidare av Palme och vilken bild detta ger. Detta innebär 

att det är det kommunikativa och kulturella minnet samt övergången mellan dessa som 

kommer att vara centrala i studien.  

 

                                                
16 Tosh 2011, s. 20f 
17 Aronsson 2004, s. 61, 71 
18 Halbwach och Assman i Selling 2004, s. 15f 
19 Assman i Selling 2004, s. 17; Aronsson 2004, s. 45f 
20 Assman i Selling 2004, s. 17f 
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3.3 Anomali enligt Mary Douglas 

 

I boken Renhet och fara: en analys av begreppen orenande och tabu (1966) intresserar 

sig antropologen Mary Douglas för social ordning över kulturgränser. Hon betraktar 

främst vad olika kulturer definierar som rent eller smutsigt och vad som blir 

tabubelagt.
21

 Teorin utgår från att människor skapar ordning i sin kontext genom 

scheman av kategorier. Individen skapar inte dessa kategorier avskilt från sin kontext 

utan påverkas av kulturens och samhällets normer och värden. Vissa kategorier tilldelas 

till och med individen genom den auktoritära kulturen.
22

 

Kategorierna fyller en funktion för individerna genom att rikta deras uppmärksamhet 

mot det som, enligt samhällets och kulturens värden, anses vara relevant. De skapar 

med andra ord en ordning vilken kan korrigeras i takt med att individen lär sig mer om 

sin omgivning. Det som ryms inom dessa kategorier betraktas som normalt, med andra 

ord normen. Men för att denna ordning ska kunna upprätthållas blir vissa delar 

bortsorterade. Det som faller utanför kategorierna och hotar dessa kallas av Douglas för 

anomalier. Dessa hot mot ordningen måste kulturen hantera genom valda strategier.
23

 

Vidare menar Douglas att anomalier också är förbundna med människor. En människa 

kan vara avvikande vilket leder till att hennes omgivning måste förhålla sig till henne 

som en fara.
24

 De individer som innehar makt vilken samhällsystemet godkänner 

kommer att få krafter som anses goda och ordnade. En individ som inte kan placeras i 

kulturens kategorier men innehar makt, främst andlig, kommer att betraktas som en 

anomali. Dennes krafter betraktas inte som goda och kontrollerade utan som onda och 

otyglade. Skillnaden ligger alltså i om kraften anses hota kulturens ordnade kategorier 

eller om de skyddar dessa.
25

 Ofta skildras gränsen genom att de med accepterade krafter 

innehar klara och tydliga roller i kulturen medan anomalierna har mer diffusa 

ställningar.
26

 Men en anomali kan också vara en individ som missköter sin tilldelade 

roll och därmed hotar ordningen.
27

  

Det finns en rad möjliga strategier som kulturen kan använda för att hantera en 

anomali. Om anomalin endast är en mindre avvikelse försöker kulturen ofta utvidga de 

                                                
21 Douglas 1966 
22 Douglas 1966, s. 55ff 
23 Douglas 1966, s. 55ff, 60, 62, 135 
24 Douglas 1966, s. 139 
25 Douglas 1966, s. 141f 
26 Douglas 1966, s. 145 
27 Douglas 1966, s. 152 
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existerande kategorierna för att passa in avvikelsen.
28

 Denna strategi är inte alltid möjlig 

eftersom kulturen ändras långsamt.
29

 Ett annat alternativ är att ignorera avvikelsen 

vilket medför risken att medlemmarna tappar förtroendet för kulturen.
30

 För mer 

extrema avvikelser kan kulturen välja att undvika den. Detta kan ske genom regler som 

stärker gränserna mellan anomalin och de vedertagna kategorierna. En annan strategi är 

omdefiniering av kategorierna så att anomalin ryms inom dessa exempelvis genom att 

förklara något avvikande som tillhörande en annan kategori. Med omdefinieringen 

följer att människor hanterar anomalin på ett nytt sätt.
31

 Kulturens scheman av 

kategorier är därmed inte statiska utan kan ändras genom avvikelser i kontexten men 

dessa förändringar är svåra att göra eftersom kulturen är tämligen statisk.
32

 En annan 

strategi för att hantera anomalier kan vara eliminering, det vill säga att döda eller 

förstöra dem. Ytterligare en strategi är att klassa avvikelsen som farlig. På detta sätt 

förblir anomalin en avvikelse och samtidigt kan kulturen skapa en sammanhållning 

kring denna föreställning. Förlöjligande av anomalin är en annan strategi som kulturen 

kan välja och slutligen är det också möjligt att upphöja anomalin genom att ära 

avvikelsen till en annan existensnivå.
33

 

Douglas menar att ett sätt för att finna en kulturs anomalisystem är att studera en text 

utifrån dess funktion som text.
34

 Detta gör att teorin går väl ihop med studiens valda 

metod, texttolkning, vilken beskrivs nedan. Douglas betonar att forskaren måste vara 

medveten om sin egen inställning till vad som är en anomali innan hon kan betrakta en 

annan kulturs anomalier.
35

 I det här fallet finns en svårighet i det faktum att studien 

studerar forskarens egen kultur. Forskning kan aldrig bli objektiv utan kommer alltid att 

påverkas av forskarens kontext och erfarenheter.
36

 Studien kommer att försöka inta en 

så objektiv syn som möjligt genom medvetenhet om subjektiviteten och en grund av 

vetenskap i form av teori och metod.
37

 Detta innebär att forskaren försöker sätta sig in i 

vad som påverkar henne och undersöka, i det här fallet, sin egen inställning till 

anomalier. Detta är inte omöjligt eftersom Douglas skriver att en individ visserligen är 

                                                
28 Douglas 1966, s. 57 
29 Douglas 1966, s. 60 
30 Douglas 1966, s. 60 
31 Douglas 1966, s. 61 
32 Douglas 1966, s. 57, 60 
33 Douglas 1966, s. 58, 61f 
34 Douglas 1966, s. 62, 66, 74 
35 Douglas 1966, s. 46 
36 Bruce Lincoln, Discourse and the Construction of Society. Comparative studies of Myth, Ritual and 

Classification, New York: Oxford University Press 1989, s. 137. 
37 Bruce Lincoln, How to Read a Religious Text: Reflections on Some Passages of the Chândogya 

Upanisad. I: History of Religions, (46:2), Chicago: ChicagoPress 2006, s. 127.  
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påverkad av kulturens fastlagda kategorier men ändå har möjlighet att syna och ändra 

dem.
38

 

Douglas teori om anomali och hur detta hanteras av kulturen kommer att användas för 

att påvisa om Palme skildras följa normerna eller vara en anomali, enligt filmens 

nyckelord, och vilka strategier som i så fall används för att hantera de eventuella 

avvikelserna.  

 

3.4 Problematisering av teorierna 
 

Dessa teorier är valda i syfte att hjälpa forskaren att finna svar på studiens 

frågeställningar. Men förhållandet är också motsatt i det att frågeställningen måste få 

stöd av teorierna.
39

 I studiens fall syftar Assmans teori till att, genom definition av 

materialet, understödja de två första frågorna medan Douglas teori ska stödja och 

synliggöra svaret på den tredje. Teorierna uttrycker en tolkningsmall med vilken 

forskaren närmar sig materialet för att finna svar på sin frågeställning. Detta innebär att 

teorierna kommer att styra forskarens intresse till vissa delar av studien medan andra 

lämnas oberörda. Valet av Assman och Douglas teorier kommer därför att påverka 

resultatet. Men en studie utan teorier hade lett till att forskaren hade påverkats av sina 

outtalade föreställningar, eftersom det inte existerar någon objektiv forskning. Det är i 

det fallet bättre att använda teorier som ger klara och bestämda utgångspunkter.
40

 

Studien har också valt att använda dessa teorier eftersom en studie med endast en teori 

lätt kan leda till ett fokus på att verifiera densamma. Goda kunskaper om sina teorier 

samt det faktum att studien använder sig av mer än en teori kommer att motverka denna 

risk.
41

  

 

4. Tidigare forskning om socialt minne och 
dokumentärfilmer 
 

Tidigare forskning av socialt minne rör många olika områden som exempelvis nyheter 

och internet.
42

 Av utrymmesskäl kommer denna studie endast att inrikta sig på 

forskning kring socialt minne och dokumentärfilmer eftersom detta är fokus för den 

                                                
38 Douglas 1966, s. 60 
39 Kjeldstadli 1998, s. 36, 135 
40 Kjeldstadli 1998, s. 134ff 
41 Kjeldstadli 1998, s. 138 
42 Motti Neiger, Oren Meyers & Eyal Zandberg (red.), On media memory [Elektronisk resurs] : 

Collective memory in a new media age, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2011, s. 18f. 



  
 

11 

följande undersökningen. Av samma skäl är inte tidigare forskning om Palme 

inkluderad i detta kapitel även om sådan redan har utförts av exempelvis historikerna 

Henrik Berggren och Kjell Östberg.
43

 

I boken The Arab-Israeli conflict in the media: producing shared memory and 

national identity in the global television era (2010) undersöker filosofiedoktor i media 

och kommunikation, Tama Ashuri, om globalisering och kommersialisering påverkar 

hur sociala minnen skildras i media.
44

 I sin undersökning använder hon tre versioner av 

tv-dokumentären The fifty years of war: Israel and the Arabs (1998). De tre versionerna 

är skapade samtidigt av ett gemensamt material genom ett internationellt samarbete 

mellan televisonbolagen BBC, WGBH Boston och MBC Abu-Dhab/London.
45

 Genom 

att undersöka såväl produktionen som innehållet av de tre versionerna kunde studien 

synliggöra att det fanns en spänning mellan globala och nationella, ekonomiska och 

kulturella intressen samt världsomspännande och nationella sociala minnen vilken 

påverkade dokumentärernas skildringar av konflikten.
46

 Ashuri menar att den stora 

skillnaden mellan de olika versionerna beror på olikheter i nationernas historiska 

berättelser och sociala minnen.
47

 Hon ville också synliggöra om globaliseringen och 

kommersialiseringen utmanade de sociala minnen som tidigare existerat kring 

konflikten mellan Israel och de arabiska länderna. Studiens resultat visar att det snarare 

skedde ett bevarande av dessa.
48

  

 Ett globalt och nationellt perspektiv gällande dokumentärfilmer och socialt minne 

används också i forskaren Joanna K. Stimmels artikel Between globalization and 

particularization of memory: screen images of the holocaust in Germany and Poland 

(2005). I artikeln undersöker Stimmel om minnena som förmedlas genom filmer om 

förintelsen är globala eller lokala. Dessutom syftar artikeln till att granska om dessa 

båda perspektiv kan samexistera och om detta påverkar hur händelsen tar sig uttryck i 

verken.
49

 För att finna svaren på frågorna studerar Stimmel framförallt två filmer: den 

första heter Bittere Ernte (1885) och är ett romantiskt krigsdrama medan den andra 

                                                
43 Se Berggren 2010; Östberg, Kjell, I takt med tiden: Olof Palme 1927-1969, Stockholm: Leopard 2008. 
44 Tama Ashuri, The Arab-Israeli conflict in the media: producing shared memory and national identity 

in the global television era, London: Tauris Academic Studies 2010, s. 9, 191. 
45 Ashuri 2010, s. 1, 13 
46 Ashuri 2010, s. 13, 193 
47 Ashuri 2010, s. 193ff 
48 Ashuri 2010, s. 9, 196 
49 Joanna K. Stimmel, Between globalization and particularization of memory: screen images of the 

holocaust in Germany and Poland, I: German politics and society vol. 23 (76:3), Cambridge, Mass.: The 

Center for European Studies, Harvard University 2005, s. 84f. 
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filmen, Fotoamatören (1998), är en dokumentär.
50

 Utöver dessa filmer använder sig 

studien också till viss del av den historiska dramabiografin The pianist (2002).
51

 Utifrån 

filmerna kommer Stimmel till slutsatsen att det finns en global enighet om att 

förintelsen har inträffat men händelsen framställs på olika sätt i olika nationer beroende 

på samtida faktorer som politik, språk och kultur. I frågan om svåra minnen är det 

framför allt det lokala och specifika som avgör hur det skildras men i visst samspel med 

det globala. Filmerna, som ofta visar en ensidig skildring, påverkar sociala minnen och 

identiteter genom att bidra till yngre generationers syn på dåtid, nutid och framtid.
52

 

Filmskaparen och antropologen Carmen Guarini har också intresserat sig för 

relationen mellan filmer och minnen. Hon ville undersöka hur grupper talar om det 

förflutna samt hur detta skildrades på nya sätt. Hennes resultat visar en uppdelning i två 

olika sorters dokumentära filmer. Filmer som genom bilder och intervjuer vill förmedla 

något som tidigare har skett och filmer som visar hur ett minne bildas och även gör 

anspråk på att bidra till detta. Guarinis resultat visar också att filmer genom exempelvis 

kroppsspråk kan visa delar av minnen som annars varit osynliga.
53

  

I en del av boken Transcultural cinema (1998) undersöker David MacDougall, 

etnografisk filmskapare och forskare i filmvetenskap, relationen mellan socialt minne 

och dokumentärfilm. Han menar att dokumentärfilmer försätter åskådaren i en passiv 

position i vilken denne accepterar innehållet som den historiska sanningen istället för att 

betrakta den som en möjlig representation av det förflutna. Framförallt är risken stor att 

dokumentärer som skildrar intervjuer och arkivmaterial blir betraktade på detta sätt. 

Åskådaren inser inte att när vittnesmålen och bevisen är tagna ur sin kontext är de 

endast en representation av det förgångna och kan aldrig fullständigt återskapa detta.
54

  

Roxana Waterson, socialantropolog, ställer sig i sin artikel Trajectories of Memory: 

Documentary Film and the Transmission of Testimony kritisk till MacDougalls resultat 

och menar att det inte undersöker hela området om film och socialt minne. Artikeln 

syftar till att öka intresset för ämnet och Waterson ställer sig frågan om 

dokumentärfilmer kan vara ett medium för att vidarebefordra sociala minnen? Speciellt 

intresserar hon sig för vittnesmål som överförs genom mediet.
55

 Watersons 

                                                
50 Stimmel 2005 s.84f, 95; Imbd, http://www.imdb.com/title/tt0088811/?ref_=fn_al_tt_1,  u å,  Hämtad: 2013-05-

03. 
51 Stimmel 2005, s. 84 
52 Stimmel 2005, s. 101ff 
53 Guarini i Roxana Waterson, Trajectories of Memory: Documentary Film and the Transmission of 

Testimony, I: History and anthropology  (18:1), Chur: Harwood Academic 2007, s. 65. 
54 MacDougall i Waterson 2007, s. 53f 
55 Waterson 2007, s. 51, 55f 

http://www.imdb.com/title/tt0088811/?ref_=fn_al_tt_1
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undersökning leder henne till slutsatsen att dokumentärfilm är och kommer att förbli en 

viktig media för sociala minnen vilken kan nyttjas genom kritisk granskning. Några av 

de dokumentära filmerna anser hon till och med, i motsats till MacDougall, bidrar till att 

åskådaren aktivt reflekterar över historiska skeenden. Hon menar också att vittnesmålen 

i dokumentärfilmerna har en viktig roll att fylla genom att föra fram röster som annars 

inte skulle bli hörda, stå emot glömska, skapa en mer komplex bild av historien och 

bidra till händelseutvecklingar i samtiden.
56

 

I essän Trauma, memory, documentary: re-enactment in two films by Rithy Pahn 

(Cambodia) and Garin Nugroho (Indonesia) (2009) undersöker mediahistorikern 

Dierdre Boyle filmerna S-21: The Khmer Killing Machine (2003) och The poet: 

Unconcealed Poetry (1999). Boyle definierar filmerna som en blandning mellan fakta 

och fiktion.
57

 Resultatet av hennes studie visar, i likhet med Waterson, att filmerna för 

fram sociala minnen som tidigare blivit förträngda och tystade genom att återskapa dem 

och därigenom framkalla en reaktion i sin samtid. Detta blir inte minst väsentligt 

eftersom minnet påverkar samtiden såväl som framtiden.
58

 

José Rabasa, professor i romanska språk och litteratur, har undersökt hur fem 

dokumentärer om massakern vid Acteal, Mexico, bevarar och skapar de minnen som 

finns efter händelsen. Minnena är i det här fallet vittnesmål som hotas av en 

omtolkning, vilken menar att det inte var en massaker som de 45 offren drabbades av 

utan att de hamnade i mitten av stridigheter.
59

 Rabasa kommer till slutsatsen att 

dokumentärerna bidrar till att upprätthålla det sociala minnet av massakern genom att 

förmedla en bild till publiken, vilken talar emot de versioner i vilka president Ernesto 

Zedillo framställs som utan skuld. Regissörerna gör detta genom material som tidigare 

lagrats, nya intervjuer samt material som inte ursprungligen var menat för 

dokumentärfilmerna. Till detta material används olika tekniker som musik och slow-

motion.
60

 

Sammanfattningsvis har relationen mellan socialt minne och dokumentärfilmer 

undersökts av en rad olika studier och artiklar med fokus på relationen i allmänhet eller 

hur minnet efter specifika händelser vidareförmedlats och formats i dokumentärerna. 

                                                
56 Waterson 2007, s. 56, 60, 69, 70 
57 Dierdre Boyle, Trauma, memory, documentary: re-enactment in two films by Rithy Pahn (Cambodia) 

and Garin Nugroho (Indonesia), I: Bhaskar Sarkar och Janet Walker (red.), Documentary testimonies: 

global archives of suffering, New York: Routledge 2009, s. 155f. 
58 Boyle 2009, s. 164, 166f 
59 José Rabasa, On documentary and testimony: the revisionist history, the politics of truth, and the 

remembrance of the massacre at acteal, chiapas. I: Bhaskar Sarkar och Janet Walker (red.), Documentary 

testimonies: global archives of suffering, New York: Routledge 2009, s. 173ff. 
60 Rabasa 2009, s. 181f , 188, 190, 192f 
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Det tycks trots det inte finnas någon studie som undersöker hur dokumentärfilmer 

formar ett socialt minne efter en person. Något som denna studie hoppas kunna börja 

bidra till genom att undersöka hur dokumentären Palme väljer att framställa honom. Att 

studien undersöker en svensk dokumentärfilm är också ett nytt bidrag till 

forskningsläget eftersom tidigare studier främst fokuserat på internationella 

dokumentärer eller verk från andra nationer.  

 

5. Material 
 

5.1 Val av primärmaterial 
 

Studiens valda primärmaterial består av filmen Palme som är regisserad av Kristina 

Lindström och Maud Nycander och hade premiär år 2012.
61

 Under sin tid på bioduken 

såg 241 432 personer filmen.
62

 Den är också den dokumentärfilm som har lanserats 

starkast någonsin i Sverige och verket har mottagit två guldbaggar för bästa klippning 

och musik samt var nominerad för bästa dokumentärfilm.
63

 Enligt dessa uppgifter kan 

filmen anses representativ för en bild av Palme som förts ut till en bred publik. Vidare 

är materialet valt för att det är ett primärmaterial, det vill säga placerad närmast i tid till 

det studerade, av vilken bild regissörerna önskade skapa av personen Palme.
64

 

Dessutom har materialet valts eftersom ingen tidigare studie av socialt minne och 

dokumentärfilmer har arbetet med det.
65

  

 

5.2 Källkritisk granskning av primärmaterialet 
 

Studien utgår från ett funktionellt källgrepp vilket innebär att alla källor som används 

först och främst väljs eftersom de svarar mot frågeställningen. En källkritisk granskning 

av materialet kommer att leda till en medvetenhet om dess användningsområde så att 

det kan brukas på ett korrekt sätt i studien.
66

 En första fråga som forskaren måste ställa 

sig är orsaken till att källan har skapats?
67

 Filmen Palme utger sig för att vilja kartlägga 

                                                
61 Lindström och Nycander 2012 
62 Svenska filminstitutet u å a  
63 Sveriges Radio 2012 00:10f; imdb, http://www.imdb.com/title/tt2070768/awards?ref_=tt_awd, 2013, 

Hämtad: 2013-04-31. 
64 Kjeldstadli 1998, s. 171 
65 Se kapitel 4 om tidigare forskning. 
66 Kjeldstadli 1998, s. 163, 173 
67 Kjeldstadli 1998, s. 169 

http://www.imdb.com/title/tt2070768/awards?ref_=tt_awd
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hans liv och beskriva honom som människa.
68

 Syftet med verket ska med andra ord vara 

att förmedla en bild av Palme som person. Men eftersom det alltid måste ske ett urval 

när det eftersöks ett svar på en fråga kommer det endast att vara de delar som 

regissörerna finner relevanta för bilden av Palme som person som kommer att 

vidareförmedlas.
69

 Det är med andra ord inte en heltäckande utan utvald och till viss del 

subjektiv bild av Palme som förmedlas genom verket. Något som blir synligt i några av 

de recensioner som filmen fått som bland annat belyser att bilden som ges inte är helt 

korrekt gällande exempelvis IB-affären och att andra delar av Palmes liv över huvud 

taget inte nämns som Bofors- och Harvardaffären.
70

 

Filmen är i studiens syften en muntlig och språklig mänsklig kvarleva eftersom den är 

skapad av Lindström och Nycander och förmedlar sitt budskap muntligt i form av 

berättarröst och intervjuer.
71

 Men eftersom filmen också också använder sig av bilder är 

den även en ikonografisk källa.
72

 Det bör också klarläggas att filmen tillhör genren 

dokumentärer och därmed syftar till att förmedla en bild av vad som verkligen skedde, 

eller regissörernas urval av detta.
73

  

Vidare måste forskaren också undersöka vem som har skapat källan och när.
74

 Filmen 

började skapas år 2010 och utkom två år senare.
75

 Den är regisserad av Kristina 

Lindström och Maud Nycander.
76

 Lindström är producent, författare och journalist 

medan Nycander till yrket är fotograf, regissör och producent.
77

 Enligt studiens 

kartläggning av regissörerna finns det ingen orsak att anta att det skulle finnas en 

underliggande tendens hos någon av dem utan snarare tvärtom. Nycander innehar en 

master i dokumentärfilm vilket innebär att hon har studerat detta vetenskapligt och 

därav bör arbeta på ett systematiskt sätt vilket betyder att så långt som möjligt försöka 

vara kritiskt tänkande och objektiv.
78

 Det faktum att filmen bygger på forskning gjord 

                                                
68 Lindström och Nycander 2012, 05:00f 
69 Kjeldstadli 1998, s. 163 
70 Se Kjell Östberg, http://www.internationalen.se/2013/01/olof-palme-hans-tid-och-var/, 2013, Hämtad: 

2013-06-04.; Jan Gillou, http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article15998660.ab, 
2012, Hämtad: 2013-06-04.  
71 Kjeldstadli 1998, s. 151; Lindström och Nycander 2012 
72 Kjeldstadli 1998, s. 152 
73 Kjeldstadli 1998, s. 275; Lindström och Nycander 2012; Sveriges Radio 2012, 08:40f 
74 Kjeldstadli 1998, s. 169 
75 Sveriges Radio 2012, 04:00f 
76 Lindström och Nycander 2012 
77 Svenska filminstitutet, http://www.sfi.se/sv/svensk-

filmdatabas/Item/?type=PERSON&itemid=171371&iv=MOVIE, u å b, Hämtad: 2013-04-08.; Maud 

Nycander, http://www.maudnycander.se/, u å a, Hämtad: 2013-04-08. 
78 Lincoln 2006, s. 127 

http://www.internationalen.se/2013/01/olof-palme-hans-tid-och-var/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article15998660.ab
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=PERSON&itemid=171371&iv=MOVIE
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=PERSON&itemid=171371&iv=MOVIE
http://www.maudnycander.se/
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av regissörerna tyder också på att de har försökt skapa en så objektiv bild som möjligt.
79

 

Trots det finns det ingen helt opartisk forskning utan forskaren kommer alltid att vara 

påverkad av sin kontext.
80

  

Filmen är, som nämnts ovan, ett primärmaterial för den bild av Palme som Lindström 

och Nycander önskar föra fram. Enligt Assmans olika former av det sociala minnet 

bygger filmen genom sina intervjuer på självupplevda och därmed kommunikativa 

minnen.
81

 Dessa blir kulturella genom att väljas ut och förmedlas genom filmen. 

Lindström och Nycander har i rollerna som journalist och vetenskapligt utbildad 

dokumentärfilmare rätt att välja ut de delar av det sociala minnet som ska utgöra det 

kulturella minnet, myten, om Palme.
82

 Assman uppger nämligen dessa yrken som två av 

de grupper med befogenhet att göra detta urval.
83

 Utöver intervjuerna förkommer också 

en berättarröst vilken tillhör Kristina Lindström.
84

 Den uttrycker troligen inte ett 

kommunikativt minne vilket blir kulturellt genom filmen utan är istället kulturellt redan 

från början eftersom den bygger på forskning.
85

 Men både Lindström och Nycander kan 

ha egna minnen av delar av Palmes liv eftersom de är födda 1957 respektive 1960.
86

 Det 

är därav troligt att deras egna erfarenheter har påverkat det urval som de har gjort med 

tanke på att en skapare alltid påverkas av sin kontext.
87

 Detta demonstrerar också att 

minnet efter Palme befinner sig i en övergångsperiod mellan att vara ett kommunikativt 

till att bli ett kulturellt minne. En övergångstid vilken Assman menar uppkommer när 

minnet är mellan 40-80 år gammalt.
88

 Filmen visar denna övergång genom att delvis ta 

med kommunikativa minnen i intervjuerna men också bygga på berättarrösten som 

exempelvis inte kan ha egna minnen från Palmes födelse 1927.
89

 Filmen förmedlar 

därav ett kulturellt minne som byggts upp och valts ut av kommunikativa minnen och 

forskning.  

Filmen stämmer väl in på studiens frågeställning som inte söker vem Palme var som 

person eller vad som verkligen hände honom utan vilken bild som regissörerna vill 

                                                
79 Sveriges radio 2012, 04:29f 
80Ingvild Sælid Gilhus, Metodisk mangfold: utforskningen av en religiØs tekst. I: S.E. Kraft & R.J. Natvig 

(red.), Metode i religionsvitenskap, Oslo: Pax 2006, s. 103. 
81 Lindström och Nycander 2012 
82 Svenska filminstitutet u å b; Maud Nycander u å a 
83 Assman i Selling 2004, s. 17 
84 Lindström och Nycander 2012 
85 Sveriges radio 2012, 04:29f; Assman i Selling 2004, s. 17 
86 Svenska filminstitutet u å b; Maud Nycander u å a 
87 Gilhus 2006, s.103 
88 Assman i Selling 2004, s. 18 
89 Lindström och Nycander 2012, 05:15f; Svenska filminstitutet u å b 
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presentera av personen. Källan är därmed trovärdig gällande vad regissörerna önskar 

betona och det medför att det är ett bra material för studiens syfte.
90

  

 

5.3 Material till bakgrundskapitlet 

 

I bakgrundkapitlet används internetkällor från Maud Nycander, Sveriges radio, svenska 

filminstitutet, journalisten Christina Kennedy och Berggrens bok Underbara dagar 

framför oss för att ge fakta om regissörerna och Palme. Av dessa skulle det vara möjligt 

att Nycander har intresse av att framställa sig i bättre dager men eftersom uppgifterna 

som hon lämnar stämmer överrens med uppgifterna ur andra källor är hon troligen inte 

tendentiös.
91

 Ingen av dessa källor framstår därför, efter källkritisk granskning, som att 

de av några skäl inte kan tillgodose studien med information.  

Allt material är valt för att det i enlighet med det funktionella källgreppet kan hjälpa 

till att få svar på studiens frågeställning genom att förse studien med viktig 

bakgrundsinformation vilket kan ge mer förståelse för verkets innehåll och belysa den 

relation som regissörerna har till filmen.
92

  

 

6. Metod 
 

6.1 Kvalitativ metod och texttolkning 
 

Att använda en kvalitativ metod innebär att forskaren väljer ett antal källor och tolkar 

dessa. När materialet är valt tolkas det för att synliggöra om något funnits, hur det var, 

vilket syfte det fyllde samt hur olika delar i det studerade materialet förbinds till 

varandra.
93

 I den här studiens fall valdes av utrymmesskäl endast filmen Palme som 

material i syfte att finna svar på den valda frågeställningen. Metoden valdes därför att 

frågeställningen kräver en metod som kan tolka materialet i avsikt att kartlägga vilken 

bild filmen skapar av Palme. För att få svar på detta måste studien analysera vilka som 

får beskriva Palme och hur de gör detta. I syfte att belysa den syn som filmen ger av 

Palme delas verket upp i olika delar vilka motsvarar olika teman som regissörerna har 

valt att ta upp. Denna uppdelning är baserad på att den kvalitativa metoden syftar till att 

skapa en förståelse för hur de olika delarna av verket förhåller sig till varandra.
94

 

                                                
90 Kjeldstadli 1998, s.173 
91 Kjeldstadli 1998, s. 171 
92 Kjeldstadli 1998, s. 163, 173; Gilhus 2006, s. 103 
93 Kjeldstadli 1998, s. 176 
94 Kjeldstadli 1998, s. 176 
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Studien kommer därför att analysera de olika temana barndom, skola och ungdomsår, 

politiskt inträde, kärleksliv och äktenskap, Palme som far, vald till partiordförande, 

inrikespolitiska handlingar, internationella handlingar, beskrivningar av Palme som 

politiker, hatkampanjer, satir och rykten, förluster och vägen tillbaka, återigen 

statsminister samt mordet i tur och ordning för att sedan sammanställa resultatet i 

slutdiskussionen. Syftet med detta upplägg är också att ge en tydlig kronologi eftersom 

åtföljandet av filmens kronologi hade skapat en mindre tydlig röd tråd.  

Texttolkning är den kvalitativa metod som kommer att användas i denna studie. Denna 

metod kartlägger både den direkta och den djupare meningen av verket. Utifrån detta 

kan forskaren sedan skapa en ny mening av texten. Det är viktigt att kartlägga svåra 

eller främmande ord och vad upphovsmännen kan avse med dessa samt att i tolkningen 

ta hänsyn till skaparens relation till verket eftersom detta påverkar dess utformande.
95

 

Filmen Palme kommer att tolkas som en text i syfte att finna både hur Palme direkt och 

indirekt beskrivs av verket.
96

  

I en texttolkning kan forskaren gå tillväga på en rad olika sätt för att finna den djupare 

meningen i texten.
97

 Denna studie kommer att inrikta sig på innehållet i filmen. Fokus 

kommer att ligga på vilka ord som används för att beskriva Palme och hur dessa ord 

förhåller sig till varandra. Genom denna metod är syftet att få en förståelse för vilken 

bild regissörerna önskar skapa av Palme.
98

 Sökandet efter nyckelord och hur dessa 

förhåller sig gentemot varandra gör texttolkningen lämplig inte bara för texter utan 

också för denna muntliga källa.
99

 Ett exempel på att filmen innehåller nyckelord med ett 

visst förhållande till varandra går att finna i ungdomsvännen Lars Edelstams och 

journalisten Annette Kullenbergs uttalanden. Edelstam framhåller att Palme inte var en 

kvinnokarl medan Kullenberg menar att han var just det.
100

 Det finns därav ett 

motsatsförhållande mellan begreppen ”inte kvinnokarl” och ”någon som kvinnorna fann 

tilltalande”. Förhoppningen är att sökandet efter nyckelord ska leda till en uppfattning 

av hur filmen önskar framställa Palme som socialt minne och myt samt ifall den skildrar 

honom som följande av normer eller en anomali. Detta bör vara en givande strategi 

eftersom Douglas menar att varje anomali måste hanteras av kulturen genom någon av 

                                                
95 Kjeldstadli 1998, s. 178f 
96 Kjeldstadli 1998, s. 183 
97 Kjeldstadli 1998, s. 179f 
98 Kjeldstadli 1998, s. 179 
99 Se kapitel 5.2 
100 Lindström och Nycander 2012, 18:25f, 40:57f 
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de strategier hon nämner.
101

 Studien kan därav söka efter anomalistrategier genom att 

undersöka om dessa passar med de nyckelord som Palme beskrivs genom och om dessa 

överrensstämmer är det troligt att han skildras som en anomali. 

Kvalitativ metod är emellertid inte anpassat till att undersöka hur ofta något 

förekommer.
102

 Detta blir problematiskt för studiens syfte att undersöka vilka personer 

som regissörerna ger tolkningsföreträde. Texttolkningen kan därav, genom 

uppmärksamt arbete, hjälpa forskaren att studera verkets bild av Palme men får det 

svårare att belysa vilka personer som får störst företräde i denna skildring.  

 

6.2 Kvantitativ metod 
 

Den svårighet som den kvalitativa metoden uppvisar i att kartlägga hur ofta något 

förekommer kan uppvägas genom inslag av en kvantitativ metod. Kvantitativ metod 

innebär att forskaren tolkar materialet utifrån mängden. Genom denna metod kan 

forskaren skapa förståelse i stora mängder material och se hur utbrett ett fenomen är.
103

 

Men i arbetet med kvantifiering måste forskaren vara medveten om att allt inte går att 

undersöka med denna metod. Exempelvis är det svårt att studera vad som inte existerar 

på det här sättet och studien får inte heller samma djup som av en kvalitativ metod.
104

 I 

studien kommer kvantifiering användas i syfte att belysa i hur många teman olika 

aktörer får uttala sig i myten om Palme. Den kvalitativa metoden utgör därmed grunden 

till studiens metod men kommer att kompletteras av en kvantitativ metod.  

 

7. Bakgrund 
 

7.1 Kristina Lindström och Maud Nycander 

 
Kristina Lindström är född 1957 och arbetar som producent, författare och journalist 

samt har tidigare varit kulturchef för Sveriges television.
105

 Hon har också vunnit 

publicistklubbens stora pris.
106

 

Maud Nycander är fotograf, regissör och producent. Hon föddes 1960 och har arbetat 

med såväl fotografier som dokumentärfilmer. Sedan år 2007 innehar hon en master i 

                                                
101 Douglas 1966, s. 60 
102 Kjeldstadli 1998, s. 176 
103 Kjeldstadli 1998, s. 218f 
104 Kjeldstadli 1998, s. 230f 
105 Svenska filminstitutet u å b; Sveriges radio 2012, 02:25f 
106 Christina Kennedy, http://www.publicistklubben.se/?s=kristina+Lindstr%C3%B6m, 2012, Hämtad: 

2013-04-08. 
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20 

dokumentärfilm.
107

 Hon är också flerfaldigt prisbelönad för sitt arbete, bland annat vann 

hon Guldbaggen för bästa dokumentärfilm år 2008.
108

 

Regissörerna började sitt arbete med filmen Palme år 2010 efter att ha övertagit idén 

till arbetet från regissören Kristian Petri och Henrik Berggren.
109

 Filmen bygger på 

regissörernas forskning om Palme i form av arkivmaterial från svt, intervjuer och super 

8-filmer från Palmes familj.
110

 Regissörerna har tidigare arbetat tillsammans med början 

på tidningen Etcetera, men Palme är deras första gemensamma längre dokumentärfilm. 

De menar själva att de gjorde filmen eftersom de ansåg att Palme var en fantastisk 

person som var framstående under 1900-talet och dessutom intresseväckande. Samtidigt 

ville de ge en komplex bild av Palme till den generation som inte själva levde under 

hans tid.
111

 Efter egen mailkorrespondens mellan Nycander och författaren till denna 

studie framkommer det att regissörerna också tog uppdraget eftersom de har ett eget 

intresse för politik.
112

  

 

7.2 Kort om Olof Palme 
 

Olof Palme föddes den 30 januari 1927 och växte upp i en familj tillhörande 

överklassen på Östermalm. Hans föräldrar var Gunnar Palme och Elisabet von 

Knieriem, som träffats när hade hon flytt från Riga och blev omhändertagen av Gunnar 

och hans familj. Utöver det bestod Palmes familj av hans två äldre syskon, Claës och 

Catharina som var tio och sju år äldre än sin bror. Som barn var Palme mycket sjuk men 

också begåvad och lärde sig att läsa redan som fyra åring. Han behärskade också flera 

olika språk.
113 

Som sjuåring började Palme studera vid en privatskola kallad Beskowska men samma 

år förändrades hela familjesituationen genom att fadern, Gunnar, avled. Detta ledde till 

att Palme som tioåring fick börja på Sigtuna humanistiska läroverk eftersom han skulle 

få umgås med andra män och skapa kontakter. Skolåren blev såväl svåra som goda för 

                                                
107 Maud Nycander u å a 
108 Maud Nycander, http://www.maudnycander.se/CV.htm , u å b, Hämtad: 2013-04-08. 
109 Sveriges Radio 2012, 04:00f; Se bilaga 1 
110 Anders Ljungberg, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5268881, 2012, 

Hämtad: 2013-04-30.; Bodil Juggas, http://arbetarbladet.se/noje/recensioner/pabio/1.5097640-idealisten-

palme-in-pa-bara-skinnet, 2012, Hämtad: 2013-06-04.  
111 Sveriges radio 2012, 00:26f, 02:47f, 14:12f 
112 Se bilaga 1 
113 Berggren 2010, s. 13, 53f, 57, 59 
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Palme. Han betraktades som mycket intlelligent och försökte även hävda sig inom olika 

idrottsgrenar.
114

 

Efter att ha tagit studenten 1944 vikarierade han över sommaren på Svenska Dagbladet 

och började utbilda sig till jurist. Han blev kvar som frilansare för tidningen fram till 

1950 och utbildade sig också till reservfänerik inom militären. 1947 studerade han ett år 

vid Kanyon Collage i Ohio, USA, och spenderade sedan några månader med att lifta 

genom landet. Detta skapade början på ett intresse för sociala frågor.
115

 

Väl tillbaka i Sverige blev Palme politiskt aktiv genom tjänsten som Sveriges förenade 

studentkårers, SFS, sekreterare och så småningom ordförande. I sitt uppdrag inom SFS 

kom Palme att resa till Prag där han träffade Jalena Rennerova som han senare ingick ett 

skenäktenskap med för att rädda henne undan den kommunistiska regimen i 

Tjeckoslovakien.
116

 

Under sin tid som aktiv inom SFS deltog Palme också i en av deras vinterresor till 

Vilhelmina 1952. Där inledde han en relation med Lisbet Beck-Friis som fyra år senare 

skulle komma att bli hans fru. Tillsammans fick paret tre söner Joakim, Mårten och 

Mattias och flyttade såsmåningom till Vällingby.
117

 

Palmes politiska karriär fortsatte genom att han 1953 anställdes som sekreterare till 

statsminister Tage Erlander. De båda kom att stå varandra mycket nära. Efter detta blev 

Palme ledarmot i riksdagen 1958, statsrådsberedningens byråchef 1961 och konsultativt 

statsråd 1963. Karriären fortsatte genom att Palme 1965 utsågs till 

kommunikationsminister och 1967 till utbildningsminister.
118

  

Som utbildningsminister agerade Palme såväl nationellt som internationellt. Han 

bemötte de protesterande stockholmsstudenterna som ockuperade sitt eget kårhus 1968 

men tog även ställning emot USAs inblandning i Vietnamkriget genom såväl tal som 

medverkan i en demonstration tillsammans med Nordkoreas ambassadör.
119

 

1969 valdes Palme till partiordförande för socialdemokraterna och tillika statsminister, 

den sistnämnda posten behöll han fram till valet 1976. När gruvarbetarna i LKAB gick 

ut i strejk kunde inte Palme resa upp och bemöta dem trots att han ville. Men han 

fortsatte ta ställning i sin roll som statsminister genom att ta avstånd från USAs 

bombningar av Hanoi i jultalet 1972. Talet väckte starka reaktioner och ledde till ett 

                                                
114 Berggren 2010, s. 68ff, 75, 77ff, 84, 87 
115 Berggren 2010, s. 98f, 102, 111, 123, 133 
116 Berggren 2010, s. 148, 159, 183 
117 Berggren 2010, s. 204f, 261, 263f, 298, 398  
118 Berggren 2010, s. 135, 224, 238, 298, 316f, 358, 376, Utbildningsminister kallades då 

ecklesiastikminister. 
119 Berggren 2010, s. 352, 387, 397 
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tillbakadragande av ambassadörer från respektive land. Palme fick även andra problem i 

form av IB-affären, när journalisterna Jan Gillou och Peter Bratt avslöjade att det fanns 

en en hemlig underrättelsetjänst som arbetade med att kartlägga vänstersympatisörer 

och samarbete med andra västliga motsvarigheter. Denna olagliga verksamhet skulle 

endast regeringen och försvarstaben ha haft kunskap om men Palme förnekade 

inblandning. Palme var under denna tid också engagerad i att få ut gisslan som tagits vid 

bankrånet på Norrmalmstorg 1973, det såkallade Norrmalmtorgsdramat. Han mötte 

yttigare problem och kriser under såväl sin tid som statsminister som i opposition efter 

1976. När ordförande i transportarbetareförbundet, Hasse Ericsson, semestrade på 

Kanarieöarna på en anläggning tillhörande svenska arbetsgivareföreningen trots att 

landet bojkottades av LO fick han en utskällning av Palme. Men kritik riktades ändå 

mot regeringen. Innan valet 1976 mottog socialdemokraterna kritik för sin skattepolitik 

av bland annat av författarinnan Astrid Lindgren som i en artikel i Expressen berättade 

att hon förväntades betala 102 procent i skatt. Regissören Ingmar Bergman fick problem 

med skattemyndigheten och lämnade därför landet. Inte bara dessa utan också andra i 

den kulturella eliten tog nu ett steg bort från socialdemokratin. Palme fick också motta 

kritik för sin positiva inställning till kärnkraften och lönetagarfonderna. 

Lönetagarfonder innebar att företag med mer än 50 personer anställda skulle spara 20 

procent av sin vinst i gemensamt ägda lönetagarfonder. Ett förslag som genomfördes 

1983.
120

 

Men under sin tid som statminister var Palme också engagerad i andra internationella 

händelser bland annat stödde han ambassadören Harald Edelstams räddningsaktioner 

under militärkuppen i Chile, besökte Kuba 1975 och tog ställning emot 

segregerinsgssystemet apartheid och militärjuntorna i Spanien, Grekland och 

Portugal.
121

 

Efter förlusten i valet 1976 fortsatte Palme att agera för lönetagarfonderna men även 

på den internationella arenan genom att exempelvis agera som FNs medlare i kriget 

mellan Iran och Irak 1980. Palme fick också vidare problem genom Geijeraffären där 

justitieminister Lennart Geijer anklagades för att ha varit beblandad med prostitution 

och att Palme skulle haft kunskap om detta. Palme förnekade uppgifterna.
122

 

1982 återkommer Palme till posten som statminister men möter fler kriser i form av att 

vapenföretaget Bofors olagligt hade smugglat vapen till diktatoriska länder i 

                                                
120 Berggren 2010, s. 417, 423, 429, 462ff, 474, 477, 483ff, 519, 520ff, 526, 534, 539, 556, 628 
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mellanöstern och dessutom skulle ha mutat till sig en indisk beställning. Det finns inga 

uppgifter som tyder på att Palme skulle vara inblandad i detta men diksussionen 

skapade problem för honom. Ett annat svårighet som uppkom är Harvardaffären. Denna 

handlade om att Palme hade hållit en förläsning på Harvard och i betalning tagit emot 

ett stipendie till sonen Joakim. Detta redovisades inte i Palmes deklaration och blev 

därav till Harvardaffären.
123

 

Palmes andra period som statsminister fick ett abrupt slut när han mördades på 

Sveagatan den 28 februari 1986. Under sin livstid ville han stå för modernitet och 

förnyelse och jämfördes med John F. Kennedy, han ansågs ockå ha ett mycket hårt 

arbetstempo och hade bland annat rykte om sig att vara en god retoriker men han fick 

också utstå mycket kritik.
124

 

 

8. Resultat och analys 

8.1 Barndom 
 

8.1.1 Tolkningsföreträde 

 

När filmen beskriver Palmes barndom är det nästan bara genom berättarrösten, 

tillhörande Kristina Lindström.
125

 Men det finns också en intervju i ”Gäst hos Hagge” 

från 1977 i vilken Palme själv beskriver sin mors ursprung och att detta har gett honom 

en insyn i flyktingars svåra anpassnings situation i Sverige.
126

  

Berättarrösten skapar en bild av Palme som född senare än sina syskon i en välbärgad 

familj men med en stor begåvning. Hans barndom sägs också ha präglats av en tro på 

förändring. Dessa år beskrivs få ett hastigt slut genom faderns bortgång.
127

  

Sammanfattningsvis är det enligt filmen regissörerna och Palme själv som har 

tolkningsföreträde när det gäller minnet av hans barndom i vilken han framställs som 

välbärgad, sent född, begåvad och medveten om invandrarnas situation men med en tro 

på att det går att påverka. 

 

 

 

                                                
123 Berggren 2010, s. 648ff 
124 Berggren 2010, s. 230, 277f, 287, 315f,  655ff 
125 Lindström och Nycander 2012, 05:12ff 
126 Lindström och Nycander 2012, 06:12f 
127 Lindström och Nycander 2012, 05:13f 
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8.1.2 Norm eller anomali 

 
Enligt Douglas teori upprätthåller kulturen ordning genom att sortera upp omvärlden i 

kategorier som skapar ordning. Det som passar inom dessa kategorier betraktas som 

norm medan det som sorteras utanför dessa samt hotar ordningen blir avvikande och 

betecknas som anomalier. Dessa avvikelser måste kulturen hantera vilket gör det 

möjligt att upptäcka eventuella anomalier genom att söka efter strategier som används 

mot dem.
128

 Palme växte upp som ett ”sladdbarn” och ”underbarn”.
129

 Dessa båda 

begrepps existens kan tolkas som att han var avvikande inom kulturen och därav bröt 

mot dess kategorier genom att vara född senare än vad som var normen och dessutom 

var mer begåvad.
130

 Att denna intelligens ska betraktas som avvikande och hotande 

stöds också av att regissörerna senare väljer att ta med ett klipp med författaren Jörn 

Donner i vilken Palmes begåvning sägs överstiga hans hemland.
131

 Dessutom har 

Lindström och Nycander själva uttryckt att Palme som avvikande är det 

sammanlänkande temat i filmen.
132

 Det kan tyda på att han hanterades som en anomali 

genom omdefiniering eller utvidgning av de existerande kategorierna eftersom 

samhället väljer att skapa två speciella beteckningar på det faktum att Palme är född 

senare än sina syskon och är mycket begåvad. Det går inte att avgöra vilken av 

strategierna som nyttjas eftersom det kan vara långtgående kulturella förändringar som 

skapat utvidgningen. Men utvidgningar tar lång tid eftersom kulturen ändras långsamt 

och är därför mindre troliga i en film som skapades på två år.
133

 Genom 

omdefinieringen kan Palmes avvikelser däremot, genom en ny beteckning, inordnas i 

kategorierna och hotar dem inte längre.
134

  

Att Palmes mor är från Lettland skulle kunna betraktas som något avvikande men det 

tycks inte hanteras genom någon av de anomalistrategier som Douglas beskriver och är 

därav troligen inte en anomali.
135

  

Palme skildras därmed endast som en anomali i sin barndom genom en avvikande hög 

intelligens och den åldersskillnad som finns mellan honom och hans syskon vilken 

troligen hanteras genom omdefiniering eller möjligen utvidgning av kategorierna. 

 

                                                
128 Douglas 1966, s. 56, 60, 62 
129 Lindström och Nycander 2012, 05:35f 
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8.2 Skola och ungdomsår 

 
8.2.1 Tolkningsföreträde 

 
Även i beskrivningen av Palmes skol- och ungdomsår är det främst berättarrösten som 

leder åskådaren. Men Lindström och Nycander inkluderar också några intervjuer. 

Intervjuer som Rabasa menar är en vanlig metod via vilken dokumentärfilmer förmedlar 

sociala minnen.
136

  

Den bild som berättarrösten skapar är en där Palme mobbas under sina första skolår 

men inte ger upp utan kämpar på inom såväl skolan som olika idrottsgrenar. Det betonas 

återigen att han var mycket intelligent genom att han erbjuds plats på Harvard i ett 

rekommendationsbrev från rektorn på Kenyon College som beskriver Palme som 

väldigt begåvad. Berättarrösten framhåller också att Palme här utvecklas till en god 

talare och börjar utveckla ett intresse för sociala frågor genom kunskaper av möten med 

människor med olika erfarenheter i form av krig och fattigdom.
137

 

Såväl systern Catharina Palme som skolkamraten Ingvar Boman lyfter fram att Palme 

hade det svårt i skolan och utsattes för mobbning. Boman framhåller att detta berodde 

på att han var slarvig och därför kallades ”Skit-Olle”.
138

 Det förmedlas därför en bild av 

Palme som socialt utsatt vilken berättarrösten också instämmer i. I linje med 

berättarrösten framhåller också skolkamraten Richard Guston att Palme ville hävda sig i 

olika idrottsgrenar.
139

 Slutligen understryks berättarröstens uttalande om att Palme 

utvecklar sin retorik under tiden i USA av ungdomsvännen Olof Ruin. Han framställer 

Palme som retoriskt inspirerad av amerikanska förebilder.
140

 

Palme själv uttalar sig i form av anteckningar och en intervju om sin resa i USA. 

Dessa uppgifter betonar bilden av honom som utsatt i de tidigare skolåren samt ger 

insyn i de insikter han gjorde i sina möten på resan.
141

  

Lindström och Nycander låter med andra ord ett flertal människor få 

tolkningsföreträde i deras version av vad som bör bevaras i myten om Palmes skol- och 

ungdomsår. De olika deltagarnas uttalanden går väl ihop genom att bekräfta en bild av 

honom som socialt utsatt i de tidigare åren med en kämparglöd för att senare i 

ungdomen återigen framstå som mycket begåvad och talför.  

                                                
136 Rabasa 2009, s. 192f 
137 Lindström och Nycander 2012, 07:25ff 
138 Lindström och Nycander 2012, 07:35f, 08:18f 
139 Lindström och Nycander 2012, 08:45f 
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8.2.2 Norm eller anomali 

 
Under sina tidigare skolår framställs Palme som mobbad, vilket enligt Boman berodde 

på att han var slarvig.
142

 Detta kan vara ett tecken på att han betraktades som en 

anomali.
143

 Det är troligt att Palme bröt mönstret inom kulturen på Sigtuna humanistiska 

läroverk genom att inte vara så vårdad som det ansågs att han borde vara. Detta utgjorde 

troligen ett hot mot kulturen eftersom de andra eleverna skildras hantera det genom att 

mobba honom. Enligt Boman skedde mobbningen i form av att de andra eleverna 

kallade Palme för ”Skit-Olle”.
144

 Det skedde alltså en form av förlöjligande eller 

omdefinering av vad hans skolkamrater uppfattade som Palmes ovårdade intryck. 

Förlöjligande och omdefiniering är två av de strategier som Douglas beskriver att en 

anomali kan bli hanterad genom.
145

  

Beskrivningen av Palme som ett ”underbarn” följer också med honom upp i skolåren. 

Detta syns i att berättarrösten nämner att rektorn på Kenyon College beskrev honom 

som en ”unikt begåvad” elev.
146

 Precis som tidigare kan han genom filmen tolkas som 

en anomali genom sin begåvning vilken kulturen väljer att omdefiniera eller möjligen 

utvidga kategorierna för så att han inte längre hotar ordningen. Detta är också strategier 

som Douglas beskriver som möjlig för att hantera en anomali.
147

  

Även i hans skolår kan det vara troligt att Lindström och Nycander betraktar Palme 

som en anomali eftersom de väljer att lyfta fram hur han förlöjligas, utvidgar kategorier 

eller omdefinieras. Gällande beskrivningarna av hans idrottsengagemang kan studien 

inte upptäcka några anomalistrategier och antar därmed att han där skildras som 

följande av normerna. 

 

8.3 Politiskt inträde 
 

8.3.1 Tolkningsföreträde 

 

Berättarösten leder även här åskådaren genom majoriteten av beskrivningen. Den bild 

som berättarrösten skapar är en ambitiös man som arbetade hårt, agerade mot vad han 

ansåg var orättvisor genom handlingar som äktenskapet med flickan från Prag, skapade 
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en nära relation med sin chef men ändå inte var riktigt säker på att han var 

socialdemokrat.
148

 

Ungdomsvännen Olof Ruin återkommer även i denna del av Palmes liv och definierar 

honom som handlingskraftig, talför och överraskande genom äktenskapet med flickan i 

Prag och anställningen hos statsministern. Han berättar också att Palme hade kritiker 

redan vid denna tidpunkt.
149

 Hustrun Lisbet berättar om Palmes syn på sitt nya yrkesval 

och menar att han inte var riktigt säker på att han var politiker men insåg det senare.
150

 

Justitieminster Lennart Geijer betonar, liksom berättarrösten, att Erlander och Palme 

fick en mycket nära relation och att Erlander såg Palme som mycket lovande inom 

politiken. Han går till och med så långt att han säger att Erlander var beroende av 

Palme.
151

 En bild som nyanseras av ungdomsvännen Lars Edelstams uttalande i vilket 

han menar att Erlander fyllde en fadersroll som saknades i Palmes liv. Men han säger 

också att Palme inte trivdes så bra som socialdemokrat som han skulle gjort i en borglig 

regering och genom sin anställning ansågs ha förrått sina rötter inom den borgliga 

klassen.
152

  

Skildringen som Lindström och Nycander skapar av den unge politikern Palme blir en 

bild av en arbetssam, handlingskraftig och talför man som hamnade i politiken men inte 

var helt säker på detta val. Åskådaren får även kunskap om att Palme av vissa 

betraktades som på jakt efter en karriär och som svikare av den borgliga 

samhällsklassen.  

 

8.3.2 Norm eller anomali 

 
Palme beskrivs under denna period utföra några handlingar som människor fann 

uppseendeväckande i form av äktenskapet med flickan från Prag och anställningen hos 

statsministern.
153

 Men trots att dessa olika delar benämns som sensationella verkar inte 

Lindström och Nycander föra fram några strategier som skulle antyda att samhället 

betraktade detta som anomalier. Det enda tecknet på att Palmes beteende under den här 

delen inte var helt godtaget är Ruins och Edelströms uttalanden om att Palme hade 

kritiker och att dessa ansåg att han hade förrått sitt borgliga ursprung.
154

 Detta kan 
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innebära att Palme skildras som en anomali genom att omdefinieras till en ”förrädare”, 

så att motståndarna kunde passa in honom i kategorierna samt förhålla sig på ett nytt 

sätt emot honom.
155

 Enligt filmens framställning av Palmes inträde i politiken är det 

därav troligt att regissörerna förmedlar en bild av att vissa delar av samhället betraktade 

och hanterade Palmes inträde i politiken som en anomali. De andra nyckelorden som 

arbetsam, handlingskraftig och talför men osäker i sitt yrkesval stämmer inte med någon 

anomlistrategier och ska därav inte betraktas som sådana. 

 

8.4 Palmes kärleksliv och äktenskap 
 
8.4.1 Tolkningsföreträde 

 

Gällande Palmes kärleksliv innan Lisbet är det främst hans ungdomsvän Lars Edelstam 

som uttalar sig genom att säga att han inte var någon kvinnokarl.
156

 Journalisten Annette 

Kullenberg menar istället att Palme visst tilltalade kvinnor.
157

 Uppgifterna som de ger är 

motsägande men passar väl in i att Lindström och Nycander önskade skapa en 

nyanserad bild av Palme.
158

 Det stämmer också till viss del in på Ashuris resultat som 

visar att olika länder har skilda syner på historien och därav kommer att skildra den på 

varierande sätt.
159

 I detta fall handlar det inte om nationer utan olika personers 

uppfattningar om Palme. Dessutom stämmer komplexiteten in på resultaten av 

Watersons studie vilken visar att en fördel med hur sociala minnen förmedlas genom 

dokumentärfilmer är att de kan framställas som komplexa.
160

 

Mötet med Lisbet beskrivs av berättarrösten, Edelström och hustrun Lisbet. 

Berättarrösten ger en bild av en man och en kvinna med liknande bakgrunder som möts 

och startar en modern familj genom att flytta ifrån sitt ursprung till Vällingby.
161

 Lisbet 

beskriver Palme som speciell och modern men samtidigt gammalmodig. Han vågade 

vara seriös och tala om spännande saker något som också var det som människor 

presenterade honom som. Men han hade även en sida som var mycket arbetssam och till 

och med ohälsosam genom obekväma sovplatser, väntan på mat samt mycket kaffe och 
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cigaretter. En sida som gjorde att hon nästan krävde att han skulle ha årlig semester.
162

 

Edelstam beskriver Palme som liten och speciell.
163

 

Bilden som skapas av Palmes inom kärleksrelationer och äktenskap är komplex bland 

annat gällande om ha var populär bland kvinnorna men hur som helst framställs han 

som någon som var speciell. Han fortsätter också att benämnas som arbetssam men nu 

till en ohälsosam grad. Ytterligare ett ord som dyker upp flera gånger i samband med 

Palme är modern.  

 

8.4.2 Norm eller anomali 

 

Det avvikande hos Palme i denna del av hans liv handlar bland annat om att han vara 

speciell. I Lisbets beskrivning handlar det speciella om att han är en man som vågar tala 

om spännande och allvarliga saker och som förfaller både modern och gammalmodig. 

Edelstam menar att Palme var liten och speciell och i hans fall verkar det snarast handla 

om hans utseende.
164

 Detta skulle kunna tolkas som att Palme var en anomali vilken 

hanterades genom att omdefinieras som ”speciell”. En avvikelse måste hota kulturen för 

att räknas som en anomali.
165

 Något som hans utseende och samtalsämnen med Lisbet 

troligen inte gjorde eftersom de gifter sig.
166

 Det finns inte heller någon anomalistrategi 

som passar in på Jutterströms beskrivning av Palme som en man vilken kvinnor fann 

tilldragande.
167

 Palme var därav troligen avvikande men inte i den mån att han betraktas 

som en anomali gällande hans kärleksliv. 

Palme beskrivs i denna del av sitt liv också som arbetssam.
168

 Mycket arbetssam har 

han redan tidigare i filmen blivit skildrad som men det är först genom Lisbets utsaga 

som det framstår som avvikande genom att utgöra en hälsorisk.
169

 Eftersom hans hustru 

lägger märke till det och begreppet hårt arbetande används kan det ha skett en 

utvidgning för att rymma detta beteende eller rent av är en omdefinering för att Palme 

inte skulle bryta kategorierna. Men en utvidgning tar ofta mycket tid och därav handlar 

det troligen om en omdefiniering.
170

 Därav är det troligt att Palmes arbetsmoral ska 

betraktas som en anomali vilken förmodligen hanteras genom en omdefiniering eller 
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möjligen en utvidgning av kategorierna. I och med det framställs Palme endast som en 

anomali inom sitt äktenskap genom att han arbetar utöver vad som betraktas som 

normalt medan begreppet modern snarare förefaller vara norm eftersom det inte 

hanteras genom någon nämnd anomalistrategi. 

 

8.5 Palme som far 
 
8.5.1 Tolkningsföreträde 

 

Tolkningsföreträde till Palmes roll som fader läggs av Lindström och Nycander 

fullständigt på sönerna och honom själv. Bilden som skapas av Palme och hans barn är 

en tålmodig fader som umgås och slappnar av med sina barn framförallt under 

sommarledigheten men som arbetar mycket och därav är väldigt trött i perioder. Han 

beskrivs också vara noga med att anteckna olika händelser exempelvis 

julklappsutdelningen.
171

 Det finns med andra ord en motsättning i denna skildring av 

personen Palme i det att han både sägs ha ett utmattande arbetstempo samtidigt som han 

kan vara avslappnad.  

 

8.5.2 Norm eller anomali 

 

Gällande det långa tålamodet är det endast en av hans söner som framför denna åsikt 

vilken senare motsägs genom finansminister Kjell-Olof Feldts uttalande där Palme 

framställs ha ett kort tålamod.
172

 Detta uttalande gäller Palme som politiker men 

motsäger ändå bilden av honom som en man med långt tålamod. Motsägelsen gör det 

inte troligt att Palme ska betraktas som en anomali eftersom större delar av hans 

omgivning inte har uppfattat honom som väldigt tålmodig. Filmen talar snarare för en 

motsatt inställning genom att exempelvis statsministrarna Carl Bildt och Ingmar 

Carlsson beskriver Palme som en hård retoriker med fiender.
173

 Det skulle vara möjligt 

att Palme som en far med långt tålamod är en omdefiniering gjord av sonen själv 

eftersom Douglas menar att en enskild person kan gå emot kulturen och ändra 

kategorierna. Men detta är svårt eftersom människor framförallt formas av sin 

omgivande kultur.
174

 Dessutom hotar ett långt tålamod troligen inte sonen vilket innebär 

att han med största sannolikhet inte behövde hantera Palme som en anomali på grund av 
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detta.
175

 Troligare är att betoningen av Palme som en lugn far men hetsig politiker är 

förbunden med regissörernas önskan att skapa en mångsidig bild av mannen.
176

 

 Gällande Palme som en frånvarande far beskrivs det inte med ett specifikt begrepp utan 

endast som att han var borta mycket.
177

 Att det inte inte återkommer i filmen efter att en 

av sönerna nämnt det gör det mindre troligt att det skildras som något avvikande av 

regissörerna. Om det hade varit en omdefiniering för att hantera ett avvikande beteende 

av Palme innebär det att omgivningen skulle förhålla sig till detta, vilket troligen inte är 

fallet eftersom ingen av de andra sönerna benämner Palme som frånvarande.
178

 Men 

Palme som särskilt hårt arbetande har även beskrivits i andra delar av hans liv vilket 

tyder på att denna benämning av honom kan vara en utvidgning eller omdefiniering för 

att passa in en anomali.
179

 Det är till och med möjligt att denna omdefiniering ska 

inkludera det faktum att han var mycket borta från hemmet eftersom Lisbet vid ett 

tillfälle också säger att hans nästan påtvingade semester var nödvändig för deras 

relation.
180

  

Anteckningarna av händelser beskrivs inte hanteras genom någon av 

anomalistrategierna eller som avvikande och skildras därav troligen som enligt normen. 

När studien undersöker om Palme som far var en anomali är svaret att han visserligen 

beskrivs ha haft ett mycket långt tålamod men troligen inte ska betraktas som en 

anomali på grund av detta eftersom flera andra vittnesmål säger motsatsen. Att Palme 

arbetade hårt återkommer ett flertal gånger under filmen och definitionen av honom som 

någon som arbetade mycket kan därav vara en utvidgning av kategorierna eller 

omdefiniering för att skildra och hantera denna avvikelse från normen. En strategi som 

också kan inkludera beskrivningen av honom som mycket frånvarande från sitt hem. Att 

han ett flertal gånger beskrivs som hårt arbetande gör det också mer troligt att filmen 

med detta vill visa att han avvek från normen.  
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8.6 Vald till partiordförande 

 
8.6.1 Tolkningsföreträde 

 

Bilden som berättarrösten skapar är en av Palme som ung statsminister med några unga 

medarbetare vilka, enligt filmen, var framgångsrika.
181

 En skildring som kan vara färgad 

av regissörernas något subjektiva urval som kan betona de mer positiva sidorna.
182

 Den 

utrikespolitiske rådgivaren Pierre Schori skildrar Palme som en utstickande politiker 

genom att berätta om sin rädsla för att han ska råka ut för något likt andra politiker vilka 

han menar stack ut, som John F Kennedy och Martin Luther King.
183

 Medarbetaren 

Anders Ferm menar istället att de unga medarbetarna som Palme bland annat omgav sig 

med hade en liten för hög tro på sin egen förmåga. Medan partiordförande Mona Sahlin 

väljer att betona Palme som en normbrytande men medryckande person som fick henne 

att gå med i socialdemokraterna. De resterande uttalandena av Ferm, finansminister 

Kjell-Olof Feldt och statsminister Ingvar Carlsson syftar snarare till att beskriva att 

Palme hade det lätt under sin första tid som statsminister.
184

 Palme själv säger i en 

intervju med tralkshowvärden David Frost att han främst vill vara en bra del i sin 

grupp.
185

  

Härmed skapas en bild av Palme som en ung statsminister med känsla för sin grupps 

framgång. En person som mötte framgångar och bland annat arbetade med några unga 

medarbetare som trodde starkt på sig själva. Regissörerna väljer att beskriva det som en 

tid när socialdemokratin under Palmes ledning styrde landet på ett framgångsrikt sätt. 

Men samtidigt betonas att Palme var annorlunda, genom Schoris och Sahlins 

uttalanden.
186

  

 

8.6.2 Norm eller anomali 

 

Under den här perioden beskrivs Palme som medryckande och påhejad av Schori och 

Sahlin. Båda betonar också att han var annorlunda och han stack ut som politiker genom 

sitt sätt och klädsel.
187

 Han beskrivs som något som var annorlunda men i positiv 

bemärkelse av Schori och Sahlin. Därmed ligger det närmast att, i enlighet med Douglas 
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teori, se Palme som någon som blev upphöjd. Denna upphöjning ska handla om en 

annan existensform för att följa strategin, något som det inte finns några tecken på i 

uttalandena som inte benämner Palme som något annat än en människa.
188

 Därmed 

passar dessa beskrivningar inga av de anomalistrategier som Douglas nämner och ska 

inte betraktas som en anomali.  

Det finns i Schoris uttalande också en skräck för att delar av kulturen ska välja att 

hantera Palmes kategoribrytande beteende genom att eliminera honom.
 
Detta är en 

hantering av en anomali men ska i situationen närmast beskrivas som att regissörerna 

skildrar en farhåga för hur någon som kan tolkas som avvikande kan tänkas hanteras.
189

  

I beskrivningarna av Palmes framgångsrika inledning som partiordförande, 

gruppkänsla och tro på sig själv förkommer inte heller några andra anomalistrategier 

vilket troligen syftar till att ge en bild av att han följde normen i dessa fall. 

Palmes beteende fortsätter därmed att till viss del beskrivas som avvikande men utan 

att hanteras som en anomali i denna del av filmen. 

 

8.7 Inrikespolitiska handlingar 
 

8.7.1 Tolkningsföreträde 

 

Under Palmes tid som utbildningsminister är det utöver Lindströms berättarröst 

kollegorna Anders Ferm, Pierre Schori och Sven Aspling som uttalar sig samt 

journalisten Annette Kullenberg, konstnären Carl Johan De Geer och Palme själv. Men 

eftersom denna studie syftar till att undersöka vilken bild som förmedlas av Palme 

kommer uttalanden som behandlar andra delar av samtiden inte att analyseras. Dessa rör 

i det här avsnittet Ferm, Kullenberg, Schori och DeGeers beskrivningar av studenterna 

vid kårhusockupationen.  

Berättarrösten beskriver att Palme, mellan åren 1967-1969, var en god 

utbildningsminister som bidrog till att socialdemokraterna fick en stor valseger 1968 

och dessutom bemötte de protesterande studenterna.
190

 Medan Aspling skildrar Palme 

som någon som hade så stora problem med tänderna att de måste saneras varav han 

förändrades som person.
191

 Men regissörerna inkluderar också Palmes berättelser om 

när han reste i öststaterna som vid tiden var kommunistiska och filmklipp som visar hur 
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han bemötte studenterna i kårhusockupationen med argument om demokrati utan 

våld.
192

  

I gruvarbetarnas strejk skapar berättarrösten en bild av Palme som någon som 

misstroddes av arbetarna på grund av sin bakgrund men som ville agera genom att 

personligen resa upp till de strejkade. Han förhindrades att göra det på grund av sin titel 

som statsminister.
193

 En bild som också understryks av medarbetaren Ferm vilken 

poängterar att det fanns ett tryck från de strejkande och media att Palme skulle åka dit. 

194
 Finansminister Kjell-Olof Feldt beskriver att Palme inte var beredd på den här 

strejken.
195

 Palme säger i en intervju att han inte vill göra situationen värre och därav 

inte ska besöka strejken innan den är löst.
196

  

I skildringen av Norrmalmtorgsdramat ger berättarrösten en bild av en man som 

agerade mot gisslantagningen.
197

 En bild som bekräftas av kollegan Thage G Petersons 

intervju där han berättar att Palme var mycket engagerad i frågan.
198

 Justititieminister 

Lennart Geijer berättar att när gisslan hade släppts så åkte Palme ner och höll ett tal vid 

platsen.
199

 Palmes agerande visas också i ett telefonsamtal och tal som spelas upp i 

filmen. I dessa ger han en bild av att inte acceptera våld eftersom han i samtalet säger att 

gisslan inte kan gå med på att rånaren ska få vapen samt i talet poängterar att människor 

måste stå emot våld.
200

  

I IB-affären beskriver berättarrösten Palmes agerande som förnekande och stämplar 

det som ett misstag. Detta förnekande visas också i en intervju med Palme där han säger 

att anklagelserna inte är sanna.
201 

 Finansminister Feldt menar att Palmes agerande var 

generande men att han gjorde det för att värna om partiet.
202

 Journalisten Jan Gillou 

tolkar det som att Palme hade denna säkerhetstjänst för att han, liksom hans 

föregångare, hade så mycket makt.
203

 Regissören Roy Andersson menar att det inte går 

att veta hur pålitlig Palme var i frågan.
204
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Gällande problemen med transportfackets ordförande och skattefrågan skildrar 

berättarrösten Palme som någon som stöttar transportfackets ordförande och råkar ut för 

många svårigheter i inrikespolitiken exempelvis skattefrågan genom regissören Ingmar 

Bergman och författarinnan Astrid Lindgren.
205

 Palme själv säger att han inte försvarar 

ordförandes agerande utan endast det mänskliga i att handla fel. Han menar också att 

han förstår Bergmans okunskap om sina skatteproblem men att hans fall felanvänts för 

att svartmåla Sveriges skattesystem.
206

 Sonen Mattias beskriver kritiken och 

diskussionerna som mycket tärande på Palme.
207

  

Berättarrösten beskriver kärnkraftsfrågan som en fråga där Palme förlorar sitt stöd av 

kultureliten i Sverige.
208

 Här får berättarrösten medhåll av statsminister Ingmar Carlsson 

som menar att det tog hårt på Palme att tappa de intellektuellas stöd.
209

 Finansminister 

Feldt säger att Palme trodde på kärnkraften men att det kostade honom röster.
210

 Palme 

själv uttalar sig bara genom ett samtal med författaren Tage Danielsson i vilket han blir 

konfronterad i sin syn på kärnkraft men inte ger något klart svar.
211

 

Uppgifterna om justitieminister Geijers inblandning i en utredning om prostitution 

skildras bara genom berättarröstens förmedling och ett tal av Palme som fördömer 

skvaller.
 212

 Det skapar trots det bilden av en Palme som förnekar dessa anklagelser men 

utan att frågan helt utreds utan blir ett rykte av att han skyddar andra politiker.  

Palme mötte under sin tid som utbildningsminister, statsminister och partiledare flera 

inrikespolitiska problematiker. Genom de som fått tolkningsföreträde i filmen beskrivs 

han som en man som önskade handla och möta diskussionen på ett, enligt filmen, mer 

eller mindre lyckat sätt. Detta blir synligt genom berättelserna om hans vilja att möta 

gruvstrejken men också i det faktum att han ledde arbetet och höll ett tal mot våld vid 

gisslandramat på Norrmalmstorg. Han möter även diskussionerna gällande IB-affären, 

transsportfackets ordförande, skattesystemet och anklagelserna mot Geijer. I de senare 

fallen finns det en skillnad mot tidigare. I dessa fall föreslås det att Palme kanske 

skyddar de framgångsrika och sina egna. Något som benämns som ett misstag och 

pinsamt gällande IB-affären. I frågan om skattesystemet kan det tolkas som att han 
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försvarade inte den rike Bergman utan systemet. I vilket fall framställs Palme som en 

man som handlade och talade mot dessa olika kriser.  

 
8.7.2 Norm eller anomali 

 

Palme beskrivs ha problem med tänderna men detta är knappast något som hotar 

kulturen eller framställs behandlas genom någon av strategierna.
213

 Därav faller det inte 

inom ramen denna studies definition av en anomali. 

Gällande Palmes övriga inrikespolitiska handlingar kan studien urskilja att i IB-affären 

väljer berättarrösten att benämna Palmes förnekande som ett misstag och Feldt stämplar 

det som pinsamt.
214

 Det skulle kunna tolkas som att Palmes förnekande omtolkas som 

ett misstag eller pinsamt för att inte bryta kategorierna. Det blir troligen vad Douglas 

kallar omdefinierat.
215

  

I kärnkraftsfrågan beskriver istället berättarrösten och statsminister Carlsson att Palme 

tappade förtroendet hos den kulturella eliten. Fråntagandet av röster och stöd för Palme 

skulle kunna tolkas som att kultureliten började undvika honom. Vilket är en av de 

strategier som Douglas benämner för att hantera anomalier.
216

 Ett annat alternativ i det 

här fallet är att de ignorerade honom.
 217

 Men det är inte troligt eftersom Palme i ett 

klipp diskuterar frågan med Danielsson.
218

 

Utöver detta skildras i de inrikespolitiska handlingarna inga anomalistrategier trots att 

Palme agerar och diskuterar i flera frågor som Norrmalmstorgsdramat och 

skattesystemet. Eftersom inga återgärder mot anomalier vidtagit vid dessa tillfällen 

tolkar studien det som att Palme inte behandlas som en sådan av regissörerna i dessa 

situationer utan höll sig inom normen. 

 

8.8 Internationella handlingar 
 

8.8.1 Tolkningsföreträde 

 

Berättarrösten beskriver att Palme var en god utbildningsminister som bidrog till att 

socialdemokraterna fick en stor valseger 1968 men att han också gärna lade sig i 

utrikespolitiskafrågor genom exempelvis demonstrationen mot USAs inblandning i 
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Vietnamkriget. Han benämns till och med som kontroversiell på grund av detta.
219

 Han 

skildras som någon som tog ställning och mötte kritik både inom Sveriges gränser som 

utanför dessa. Samtidigt ligger det en motsättning i Palme som en god 

utbildningsminister och någon som bröt normerna för vad som förväntades av honom.  

Den bild som berättarrösten har valt att föra vidare i frågan om bombningarna över 

den Nordvietnamesiska staden Hanoi 1972 är att de var ett terrordåd som dåvarande 

statsminister Palme mötte med ett välplanerat tal som spreds över hela jorden och 

skapade reaktioner i såväl USA som oppositionen i Sverige.
220

 Medarbetaren Anders 

Ferm och journalisten Christina Jutterström framhåller båda två att Palme kände starkt 

för frågan, vilket Ferm menade berodde på medias förmedling av krigets förlopp.
221

 

Men trots hans känslor för denna fråga beskriver Jutterström också att Palme var spänd 

inför reaktionerna på talet.
222

 USAs reaktioner beskrivs sedan av landets utrikesminister 

Henry Kissinger som så pass kraftiga att de drog tillbaka sin ambassadör och inte lät 

den svenska ambassadören vara i USA på två år. Samtidigt som det höjdes röster som 

krävde Palmes avgång i Sverige. Statsminister Carl Bildt menar att Palmes starka ton i 

utrikespolitiska frågor skapade problem eftersom Palme själv sa att han inte kunde 

kritisera sina grannländer på detta sätt. Här finns en motsättning genom en intervju med 

Palme i vilken han hävdar att han också har kritiserat Sovjetunionen när de invaderade 

Tjeckoslovakien.
223

  

Berättarrösten gör en jämförelse mellan Palme och Kennedy. En jämförelse som även 

kom att göras av den utrikespolitiske rådgivaren Pierre Schori när Palme väljs till 

partiordförande. Schori väljer vid det tillfället att också inkludera Martin Luther King. 

Han gör sin sammankoppling eftersom dessa politiker sticker ut medan berättarrösten 

gör den för att Palme och Kennedy har liknande bakgrunder i högre sociala klasser men 

kämpar för de utsattas rätt i samhället.
224

 Båda uttalandena skapar en bild av Palme som 

en speciell politiker medan berättarrösten, till skillnad från Schori, också betonar 

Palmes kamp för de som inte har det så lätt i samhället.
225

  

Berättarrösten ger vidare bilden av att Palme gick sin egen väg internationellt och 

därmed fick såväl bundsförvanter som motståndare. Som analysen ovan visar agerade 
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han exempelvis genom sitt tal mot USAs inblandning i Vietnamkriget på ett 

kontroversiellt sätt vilket väckte reaktioner. Vidare besökte han personer som andra 

västerliga ledare inte gjorde.
226

 Bland annat visas ett besök som Palme gjorde på Kuba. 

Utöver berättarrösten beskrivs detta genom intervjuer med Schori och 

arbetsmarknadsminister Anna- Greta Leijon. Schori menar att Palme ville hålla sitt tal 

på spanska vilket överraskade Castro medan arbetsmarknadsminister Leijons intervju 

mer handlar om Castros intresse för Sverige och därmed inte ska anlyseras närmare i 

denna analys gällande bilden av Palme.
227

  

Palmes engagemang mot det han fann fel i världen rör sig inte bara om ageranden och 

tal mot Vietnamkriget utan inbegrep också tal och demonstrationer mot militärjuntorna i 

Spanien, Grekland och Portugal samt delaktighet i att rädda 250 personer när Kubas 

ambassad i Chile blev attackerad. Det är berättarrösten som fastslår att Palme agerade 

mot militärjuntorna. Men i fallet med militärjuntorna finns det en motsättning när Palme 

väljer att försvara den resa som transsportfackets ordförande gjorde till Spanien 

samtidigt som han är emot landets styre. Palme framhåller själv i en intervju att det 

handlar om att försvara ordföranden som människa och inte resan.
228

 Palme framställs 

tala och agera för det han tror på även om det går i motsättning mot hans tidigare 

ageranden. Ungdomsvännen Lars Edelstam berättar om hur den svenske ambassadören i 

Chile, tillika hans bror, räddade 250 personer på den kubanska ambassaden genom att 

förklara det som svenskt territorium och kontakta Palme som godkände handlingen.
229

 

Palmes fru Lisbet berättar att han var mycket engagerad när ambassadör Edelstam 

ringde.
230

 Palmes reaktion mot kuppen i Chile blir även synlig i det tal han håller innan 

det stundande valet där han menar att demokrati och frihet är förmåner.
231

 Han intar 

med andra ord genom sitt tal och godkännande av ambassadör Edelstams tilltag en stark 

ställning emot kuppen i Chile.  

Men Palme beskrivs inte bara som en person som tar aktiv ställning emot våld riktat 

mot små och utsatta länder, hans engagemang mot vad han anser vara felaktigt 

inbegriper också apartheid. Berättarrösten ger här en bild av Palme som en av de första 

västliga ledare som aktivt gör motstånd mot segregeringssystemet. Ett minne som de har 

valt att föra vidare är ärkebiskopen Desmond Tutus beskrivning av Palme som en 
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människa som helt och fullt stödde jämlikhet oavsett hudfärg. En inställning som kan ha 

bidragit till att stoppa uppkomsten av en motrörelse. Palmes starka ställning emot 

apatheid visas också genom ett tal som han själv höll i vilket han kallar metoden för 

fruktansvärd.
232

  

Genom sina ageranden i internationella frågor skildras en man som handlade för det 

han ansåg var rätt och som kände starkt för dessa frågor exempelvis i hans olika 

ageranden mot Vietnamkriget, besöken i länder som annars inte besöktes, stödjandet av 

ambassadör Edelstams tilltag och i motståndet mot apartheid. Flera vittnesmål av såväl 

medarbetaren Ferm, journalisten Jutterström, hustrun Lisbet som ärkebiskopen Tutu 

vittnar om detta engagemang i frågorna.  

 Jutterströms uttalande om att Palme var spänd för reaktionerna på sitt tal mot 

bombningarna av Hanoi kan också tolkas som att han var medveten om problematiken 

som detta, enligt Bildt, skapade i utrikespolitiken. Hans agerande för vad som var rätt 

kunde skapa motsättningar mot hans tidigare ageranden som när han förvarade 

transportfackets ordförande trots att han själv var emot militärjuntan i Spanien. 

Anledningen till detta blir tydligare när Palme förklarar det som försvaret av 

mänsklighet och inte av handlingen. Huruvida hans inställning att tala emot det han 

fann orätt också gällde grannländerna ger filmen motsägande uppgifter om genom 

Bildts och Palmes utsagor.  

 

8.8.2 Norm eller anomali 

 

Palme tar som analysen ovan visar starka ställningstaganden i internationella frågor 

något som också väcker reaktioner. I den här delen av sitt liv bryter Palme kulturens 

kategoriseringar genom att som utbildningsminister engagera sig inte bara i tillhörande 

frågor utan också i utrikespolitiken.
233

 Douglas skriver att samhällen brukar ge de som 

följer kulturens kategorier klara och tydliga roller med makt, medan så inte är fallet med 

de som hotar dessa roller eller missköter dem. En människa som bryter mot 

kategorierna tvingar dessutom inte sig själv utan sina medmänniskor att förhålla sig till 

dessa brott.
234

 Palme bryter gränserna för, eller missköter sin roll som, 

utbildningsminister när han engagerar sig i utrikespolitiken genom att demonstrera emot 

USAs handlingar i Vietnamkriget. Ett ställningstagande som fortsätter efter det att han 

har inträdit som statsminister men i det fallet handlar det om hans tal julen 1972. Det 
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sistnämnda får hans omgivning att reagera emot honom som en fara. Det sker genom att 

USA drar tillbaka sin ambassadör i två år och att det hörs röster som kräver Palmes 

avgång.
235

 Genom att dra tillbaka sin ambassadör undviker USA anomalin Palme. Inom 

Sverige väljer de som vill kräva Palmes avgång ur regeringen snarare att klassa honom 

som farlig för Sveriges neutralitetspolitik. Både undvikandet och farlighetsstämplingen 

är inom Douglas teori alternativa strategier för att bemöta en hotande anomali.
236

 

Jämförelsen som berättarrösten gör mellan Palme och Kennedy skulle kunna betraktas 

som att de båda personerna sorteras in i en gemensam kategori men detta innebär inte 

att de utgör en anomali.
237

  

Även om Palme också agerar uppseendeväckande i andra internationella frågor som 

besöken i länder som andra inte besökte, motstånd mot militärjuntor och apartheid 

beskrivs det inte som att han hanteras genom någon av Douglas anomalistrategier på 

grund av dessa handlingar.
238

 I besöket på Kuba beskrivs han visserligen betraktad som 

en hjälte men det nämns inget om att han skulle hyllas som något ovan den mänskliga 

existensen.
239

 Därmed kommer denna studie inte att betrakta denna och motståndet mot 

militärjuntorna och apartheid som anomalier utan som endast avvikande eller som ett 

normföljande beteende.  

 

8.9 Beskrivningar av Palme som politiker 
 
8.9.1 Tolkningsföreträde 

 

Berättarrösten menar att Palme som person och politiker var väldigt avvikande.
240

 

Medan några andra uttalanden skapar en bild av en person som kunde gå hårt mot 

människor såväl inom som utanför det egna partiet. Exempelvis vittnar finansministier 

Kjell-Olof Feldt om att Palme hade kort tålamod liksom statsminister Carl Bildt 

framhåller att några av Palmes tal kunde vara så kritiska mot människor att de blev 

sårade.
241

 Samma bild bekräftas av moderaternas partiledare Ulf Adelsohn som menar 

att Palme var mer aggressiv än Erlander och att pressen förväntade sig att denna tendens 

skulle försvinna när Palme inte längre var delaktig i politiken. Bilden får ytterligare 

nyanser genom att statsminister Ingvar Carlsson instämmer i att Palmes retorik kunde 
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framstå som för hård och skapa honom fiender.
242

 Filmen försöker därmed skapa en bild 

av en man som sa vad han tyckte och inte var rädd att kritisera andra oavsett om det 

skapade ovänner. Denna skildring blir även synlig i filmklipp av Palme som kritiserar 

partiledarna Adelsohn och Torbjörn Fälldin samt i ett annat där han beklagar att han inte 

får använda allt material han har mot sina motståndare i debatterna eftersom det kan 

skapa medlidande med dessa.
243

 Av detta framgår att Palme kunde kritisera andra 

människor skarpt i sina tal, något som också är kompatibelt med justitieminister Lennart 

Geijers beskrivning av Palme som någon som gärna framförde sina åsikter.
244

 

Ytterligare en gång betonas det att Palme var handlingskraftig i de frågor han kände för.  

Men Bildt är noga med att framföra att Palme också hade andra sidor.
245

 Exempelvis 

tappade han inte tålamodet på samma sätt med sina barn, enligt sonen Mattias.
246

 Han 

var också mycket intresserad av medias uppmärksamhet men tog gärna själv över 

kontrollen, menar journalisten Christina Jutterström.
247

 Författaren Jörn Donner ger 

ytterligare en nyans genom att beskriva Palme som så pass intelligent att det nästan var 

över det svenska samhällets kapacitet.
248

  

En något mörkare bild kommer ur intervjun med Palmes vän Harry Schein som menar 

att Palme såg sitt liv som hårt och med många motgångar men utan möjlighet att sluta, 

samt att han genom sitt ogillande av människor med makt förnekade att detta var en av 

hans egna egenskaper. Trots det var han, enligt Schein, en person som gillade att agera i 

frågor som en statsminister förväntades låta bli.
249

  

Palme som politiker framstår därmed som en person som inte följde ramarna för vad 

som förväntades av den roll han innehade och som såg sitt liv som fullt med motgångar 

utan slut. En person som inte hade svårt att säga vad han ansåg. Men han tyckte också 

om att ta över kontrollen från media och framställs som mycket intelligent.  

 

8.9.2 Norm eller anomali 

 

Många av de intervjuade uppfattade Palme som en hård retoriker. Bland annat uttalar 

sig Feldt, Bildt, Adelsohn och Carlsson om detta. Bildt och Carlsson menar till och med 

att detta skapade fiender till Palme. Genom Adelsohns utsaga verkar det som att Palmes 
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retorik betraktades som avvikande av såväl honom som pressen.
250

 Det är därmed troligt 

att han genom sin retorik framstod som en anomali. Det framstår som sannolikt 

eftersom de intervjuade menar att han var aggressiv i sin retorik vilket innebär att de för 

att hantera denna avvikelse antingen kan ha utvidgat kategorierna eller omdefinierat det 

han sa till att Palme var en person som, enligt Bildt, kunde kränka sina motståndare eller 

som Carlsson uttrycker det hade en för stark ton för tv-debatten.
251

 Både utvidgningen 

och omdefinieringen är strategier som Douglas beskriver för att hantera en anomali men 

om en utvidgning sker tar det ofta mycket tid och därmed är det troligare att det har 

skett en omdefinering genom vilken Palme benämns som en hård eller aggressiv 

retoriker och därmed hanteras som en sådan.
252

 Att filmen vill framställa honom som 

avvikande retoriskt får också bekräftelse genom intervjuer med regissörerna i vilken de 

beskriver Palme som en politiker vilken framförde sina åsikter.
253

  

Av de andra skildringarna kan Scheins beskrivning av att Palmes förnekade av sin 

egen makt tyda på att en anomalistrategi skildras.
254

 Ignorering är nämligen en av de 

strategier som Douglas beskriver och det är också möjligt att Palme själv såg detta som 

avvikande eftersom en individ, med viss svårighet, kan ändra sina kategorier mot de 

som kulturen har fastställt.
255

 Palme kan därmed ha framställts som att han sett sin 

maktställning som hotande av hans ordning, enligt vilken makt i så fall betraktades som 

negativ. Han kan därav ha skildrats som att han ignorerade denna del av sig själv.  

Donners yttrande om Palme som mycket intelligent skulle kunna betraktas som en 

omdefinering när han menar att denna intelligens är för stor för det svenska 

samhället.
256

 Möjligen kan detta betraktas som att Palme är så intelligent att det måste 

omdefinieras för att inte hota samhällets ordnade kategorier. Något som vore troligt 

eftersom han redan i barndomen sannolikt omdefinieras som ett ”underbarn”.
257

  

Att Palme var mycket avvikande framgår också av berättarröstens egen tolkning av 

materialet.
258

 Vilket stämmer väl överrens med att regissörerna, enligt egen utsaga, 

betraktade honom som avvikande och använde detta som ett grundtema i filmen.
259
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Därmed blir det sannolikt att hans retorik, ignorering av sin egen makt och intelligens 

ska betraktas som anomalier.  

De resterande beskrivningarna av Palme som förtjust i media, förmögen att ta över en 

fråga men med en svår syn på sitt liv speglar inte någon av de anomalistrategier som 

Douglas nämner och kommer därmed inte att betraktas som anomalier.
260

  

 

8. 10 Hatkampanjer, satir och rykten 
 

8.10.1 Tolkningsföreträde 

 

Berättarrösten uttalar sig också i denna del av Palmes liv och menar att han får ta emot 

mer kritik än andra politiker bland annat genom att det spreds rykten om att han var 

sinnesjuk. Dessutom ökade de hotfulla kampanjerna som var riktade mot honom under 

1980-talet. Detta ska enligt berättarrösten ha påverkat Palme personligen.
261

  Utöver 

berättarrösten är det ett antal människor som får möjlighet att uttala sig kring kritiken 

och hatet mot Palme och hur han själv reagerade på detta. Ungdomsvännen Olof Ruin 

berättar att Palme hade kritiker redan från början.
262

 Något som han får medhåll av från 

medarbetaren Thage G Peterson som också framhåller att hatet höll i sig hela Palmes 

karriär och att det, i motsats till omgivningens tankar, berörde honom illa.
263

 

Berättarrösten får inte bara stöd i sina uttalanden om kritiken mot Palme av Peterson 

utan också genom kollegan Anders Ferm som bekräftar att det fanns ett rykte om att 

Palme var sinnessjuk men att det egentligen rörde sig om att han hälsade på sin döende 

mor.
264

 Även sönerna Mårten och Mattias berättar om hatet mot Palme. Mattias säger att 

han själv fick ta emot hot i skolan mot sin fader och att det fanns avbildade dockor som 

kastades runt och trampades på. Mårten påpekar att det blev allmänt accepterat att 

uttrycka ett hat mot Palme. Mattias menar, likt Peterson och berättarrösten, att Palme 

tog illa vid sig av dessa kampanjer som fördes emot honom men att han inte var rädd för 

dem.
265

 Statsminister Ingvar Carlsson berättar att han själv varnat Palme för 

aggressiviteten i dessa kampanjer. En aggressivitet som Palmes fru, Lisbet, menar gick 
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över styr.
266

 Dessa uttalanden visas i samspel med olika skämtbilder, artiklar och 

videoklipp där Palme tvingas möta skämtteckningarna.
267

 

 Detta skapar en bild av en man som hade många hatkampanjer emot sig under sin 

karriär. En man som fick ta emot hot och förlöjliganden och som tog illa vid sig men 

aldrig var rädd. Något som också blir synligt i början av filmen när talkshowvärden 

David Frost frågar Palme hur han vill bli ihågkommen av världen när han är död, vid 

vilket Palme svarar att han inte tänker på döden eftersom sådana tankar åtföljs av 

rädsla.
268

  

 

8.10.2 Norm eller anomali 

 
I hatkampanjerna mot Palme förkommer ryktesspridning om att han skulle vara 

sinnesjuk och tidningsrubriker om att han var knarkare eller nazist.
269

 Detta kan 

betraktas som omdefinieringar av Palme så att han sorteras in i dessa tre kategorier och 

därmed passar inom den kulturella ordningen. Genom omdefineringen kommer 

människor att förhålla sig på ett nytt sätt mot anomalin, menar Douglas.
270

 Så genom att 

förklara Palme som sinnessjuk, knarkare och nazist kunde de som gjorde så skapa ett 

nytt förhållningssätt där han kunde behandlas som en person som vara sinnessjuk, 

neddrogad eller nazist. Som missbrukare skulle han i det fallet också kunna tolkas som 

stämplad som farlig eftersom han därmed definieras som någon som felanvänder något 

exempelvis en för stor mängd av droger.
271

 En sådan inställning kan skapa 

sammanhållning i kulturen samtidigt som anomalin förblir en avvikelse.
272

 Det som 

antyder att Palme kan ha hanterats på detta sätt är Mårtens uttalande om att det blev 

accepterat på 1980-talet att hata hans far samt tidningsrubrikerna som stämplade honom 

som missbrukare.
273

 Det kan tyda på att markeringen av Palme som farlig blev en form 

av sammanlänkning i en del av kulturen som uttryckte detta hat och därmed passade in 

honom i sin verklighet.  

Men Palme utsätts också för en rad skämtteckningar, piltavlor och dockor till hans 

avbild som kastas runt.
274

 Dessa visar att det fanns ett förlöjligande av Palme genom 
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dessa medier. Förlöjligande är en av de strategier som Douglas beskriver att en anomali 

kan hanteras på och därmed ytterligare ett tecken på att Palme inom delar av det 

material som filmen visar beskrivs vara avvikande.
275

.  

Inget tyder på att hans medvetenhet utan rädsla ska betraktas som en anomali eftersom 

detta inte beskrivs genom någon av anomalistrategierna. Därmed kan hatkampanjerna 

och ryktena som omgav Palme tolkas som ett sätt för kulturen att försöka hantera att han 

var en, som berättarrösten kallar det, utstickande person.
276

  

 

8. 11 Förluster och vägen tillbaka 

 
8.11.1 Tolkningsföreträde 

 

Gällande socialdemokraternas förlust i valet 1976 är ger berättarrösten en bild av en 

man som är med om en stor förlust. En förlust som enligt författaren Donners egna 

minnen och åsikt har sin grund i att folket svek socialdemokratin.
277

  

Filmen beskriver också Palmes tid i oppositionen. Berättarrösten argumenterar för att 

Palme under denna tid var under mycket stress och tvingades att argumentera för 

lönetagarfonder mot sin vilja. En bild som bekräftas av intervjun med finansminister 

Kjell-Olof Feldt vilken menar att Palme helst ville se bort från frågan men var tvungen 

att göra det bästa av situationen. Även medarbetaren Anders Ferm menar att Palme 

gjorde så gott han kunde genom att låta bli att avgå för att inte förstöra arbetarrörelsen. 

Feldt nyanserar bilden ytterligare genom att beskriva Palmes bild av arbetarna som 

mycket god. Det visas också ett tal där Palme argumenterar för lönetagarfonderna som 

väsentliga.
278

  

Palme beskrivs här som en person som möter motgångar och som tvingas att 

argumentera för frågor han inte tror på för att inte spräcka en rörelse som han håller 

mycket högt.  

 

8.11.2 Norm eller anomali 

 

Det faktum att Palme förlorade valet 1976 skulle kunna tolkas som att samhället såg 

honom som ett hot mot dess ordning och att invånarna därmed valde att undvika honom 

                                                
275 Douglas 1966, s. 58 
276 Lindström och Nycander 2012, 01:17:45f 
277 Lindström och Nycander 2012, 01:22:36f 
278 Lindström och Nycander 2012, 01:26:59f 
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genom att inte rösta på honom.
279

 Detta stämmer med Douglas teori eftersom 

undvikande är ett av de sätt som kulturen kan hantera en anomali genom. Dessutom är 

det i fallet med mänskliga anomalier omvärlden som måste handla och inte personen 

själv.
280

 Samhället har här valt att ta bort en klart markerad roll från Palme vilket kan 

innebära att han har brutit kategorierna för denna och därmed måste hanteras.
281

 Oftast 

är det så att personer med klart definierade roller har makt som bevarar ordningen och 

är godkänd av samhället, medan en person som bryter dessa tilldelas mindre klart 

definierade roller. Det kan också handla om att personen inte sköter sin roll.
282

 Detta är 

inte en osannolik förklaring eftersom det tidigare har framgått att Palme har brutit mot 

sin klart definierade roll som statsminister genom exempelvis talet mot bombningarna 

av Hanoi.
283

 Det som talar emot denna teori är att Palme fortfarande kvarstår som 

partiordförande för socialdemokraterna och därav ännu har en väl definierad roll. 

Möjligen kan detta förklaras med att han gått utanför gränserna för rollen som 

statsminister och därmed måste hanteras som en anomali men samtidigt har hållit sig 

inom kategorin genom exempelvis hanteringen av gruvarbetarnas strejk, och därmed får 

behålla en roll med mindre makt.
284

 

Palmes agerande under hans tid i oppositionen verkar inte markera honom som en 

anomali utan snarare som någon som agerar inom normen för sin roll trots att han inte 

önskar det själv. Detta sker genom att han försvarar lönetagarfonderna för att inte 

förstöra arbetarrörelsen.
285

 Återigen formas alltså en komplex bild av Palme genom att 

han följer det som kulturen kräver av hans roll men då och då bryter dessa gränser.  

 

8. 12 Återigen statsminister 
 
8.12.1 Tolkningsföreträde 

 

Berättarrösten framhåller en bild av Palme som lättad och framgångsrik när han väljs till 

statsminister efter sin tid i oppositionen.
286

 Palme själv berättar att han och partiet har 

väntat på att bli valda.
287

  

 

                                                
279 Lindström och Nycander 2012, 01:22:36f 
280 Douglas 1966, s. 61, 139 
281 Douglas 1966, s. 60 
282 Douglas 1966, s. 145, 152 
283 Se avsnitt 8.8.1. 
284 Lindström och Nycander 2012, 42:49ff 
285 Lindström och Nycander 2012, 01:26:59f 
286 Lindström och Nycander 2012, 01:30:47ff 
287 Lindström och Nycander 2012, 01:31:10f 
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8.12.2 Norm eller anomali 

 

När Palme återvänder till positionen som statsminister verkar det inte förkomma någon 

form av anomalistrategi.
288

 Det kan vara möjligt att betrakta det som att Palme blir 

upphöjd till statsminister och därav skulle kunna ha betraktats som en anomali som 

hanteras på detta sätt. Men enligt Douglas teori skulle det handla om ett upphöjande till 

en annan existensnivå, vilket inte är fallet med att utses till Sveriges statsminister 

eftersom titeln inte gör individen mindre mänsklig.
289

 Det troligaste är alltså att Palme i 

det här fallet inte betraktas som en anomali. 

 

8.13 Mordet 

 
8.13.1 Tolkningsföreträde 

 

I denna del av filmen är det främst bilder och telefonsamtal som skildrar 

händelseförloppet men berättarrösten är också delaktig. Bilderna, telefonsamtalen och 

berättarrösten förmedlar förvirring, ett Sverige med en uppriven självbild och ett land i 

början av en ny tid.
290

 Berättarrösten menar därmed troligen att Palme var en del av 

landet självbild och att han representerade en annan tid. 

Utöver berättarrösten är det två av sönerna som uttalar sig om sina minnen av kvällen. 

En av sönerna, som aldrig identifieras, berättar att han och hans föräldrar hade varit på 

en föreställning och att Palme valde att gå hem. Sonen Joakim beskriver när hans mor 

ringde och hur han fick beskedet att faderns liv inte gick att rädda.
291

 Filmen tar också 

upp utrikesminister Anna Lindhs tal på Palmes begravning i vilken hon framställer 

honom som en förkämpe för alla människor lika värde och rättigheter.
292

  

Bilden av Palme blir av dessa olika delar en man som stod för en del av Sverige med 

sina ageranden för rättvisa och frihet. En man som gjorde egna val men som tog den del 

av den politiken som han representerade med sig när han gick bort. 

 

8.13.2 Norm eller anomali 

 

Mordet på Palme kan vara en eliminering av en avvikande person eftersom Palme 

stuckit ut bland annat genom hur han tilltalade människor men också i hur han agerade 

                                                
288 Douglas 1966, s. 57, 60ff 
289 Douglas 1966, s. 62; Sveriges riksdag, http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-

riksdagen/Ordbok/statsminister/, u å, Hämtad: 2013-04-23. 
290 Lindström och Nycander 2012, 01:41:05f 
291 Lindström och Nycander 2012, 01:37:12f, 01:38:29f 
292 Lindström och Nycander 2012, 01:39:50f 
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internationellt mot exempelvis Vietnamkriget.
293

 Utifrån dessa handlingar och tal avvek 

Palme från sin roll som statsminister eller utbildningsminister, vilket argumentationen i 

ovanstående kapitel har visat.
294

 Det är därför möjligt att en del av kulturen valde att 

hantera hans avvikande beteende genom att mörda honom.  

 

9. Slutdiskussion 
 

Denna studie har syftat till att studera vilka filmen Palme ger rätten att forma det sociala 

minnet efter Olof Palme. Studien vill också belysa vilken bild som skapas av personen 

Palme och om han, i filmens version, skildras som följande av normerna eller en 

anomali. Detta syfte leder fram till följande frågeställning: 

 

 Vilka personer ger filmen Palme tolkningsföreträde i myten om Olof Palme? 

 Vilken bild av Palme förmedlas genom deras uttalanden? 

 Framställer filmen honom som följande av normerna eller som en anomali? 

9.1 Personer som formar myten om Palme 
 

Genom nästan hela filmen guidar berättarrösten, tillhörande Kristina Lindström, 

åskådaren men varierande definitionsföreträde ges även till Palme själv, hans familj, 

vänner och politiker inom såväl det egna partiet som andra. Det förekommer också 

intervjuer med individer som Palme berört genom sin inrikes- såväl som utrikespolitik. 

Det rör sig i det fallet om politiker såväl som författare, journalister, regissörer och 

ärkebiskop Desmond Tutu. Något som stämmer in på resultaten av Rabasas studier i 

vilket det framgår att intervjuer är en vanlig metod för att förmedla sociala minnen via 

dokumentärfilmer.
295

 

Genom nästan alla delar av filmen, 12 av 13 teman, ges tolkningsföreträde till 

berättarrösten, Kristina Lindström.
296

 I sina yrken som journalist och vetenskapligt 

utbildad dokumentärfilmare är regissörerna inom den grupp som Assman menar har rätt 

att välja ut delar till det kulturella minnet eller myten efter något historiskt. Det vill säga 

det minnet som förmedlas vidare när det inte längre finns individer som minns detta 

själva. Sådana minnen förmedlas genom medier som exempelvis film.
297

 Något som 

                                                
293 Lindström och Nycander 2012, 26:10f 
294 Se avsnitt 8.8.1 och 8.9.1 
295 Rabasa 2009, s. 192f 
296 Se bilaga 2 
297 Assman i Selling 2004, s. 17; Aronsson 2004, s. 45f; Svenska filminstitutet u å b; Maud Nycander u å a 
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även tidigare forskning av Waterson har visat.
298

 I funktion av sina roller beslutar 

Lindström och Nycander genom sina urval av intervjuer och material vad som ska föras 

vidare i filmens version av myten om Palme.
299

 Berättarrösten ska, enligt en intervju 

med Sveriges radio, vara baserad på den forskning som gjorts kring Olof Palme. Men 

eftersom regissörerna själva är födda 1957 respektive 1960 är det troligt att de också 

kan ha påverkats av sina egna minnen av delar av Palmes liv när de valt ut material till 

berättarrösten.
300

  

Det är därmed ytterst Lindström och Nycander som har tolkningsföreträde i hur myten 

om Palme formas enligt deras film Palme. Något som blir synligt i bilaga 2 där det 

framkommer att regissörerna har valt att ge störst utrymme till sin egen berättarröst följt 

av Palme själv i skildringen av hans liv. Hans egna uttalanden och tankar framkommer i 

olika form i 9 av 13 av temana som undersökts ovan. De resterande intervjuerna har fått 

olika stort utrymme men medarbetaren Anders Ferm, som utöver berättarrösten och 

Palme själv förkommer i flest teman av filmen, är ändå långt mindre representerad än de 

båda föregående. Ferm förkommer i 5 delområden och åtföljs sedan av andra kollegor i 

form av statsminister Ingvar Carlsson och finansminister Kjell- Olof Feldt samt Palmes 

familj genom hustrun och sönerna som alla förekommer i 4 av de 13 temana.
301

 Det är 

med andra ord flera personer som regissörerna låtit bidra till deras myt om Palme men 

framförallt formas deras version av regissörerna själva, Palme, hans kollegor och familj. 

 

9.2 Bilden av Palme  
 

Som diskussionen i kapitlet om tolkningsföreträdet gällande Palmes barndom visar 

skapar filmen en bild av Palme som ett välbärgat och begåvat barn som föds senare än 

sina syskon. Han blir en pojke som fostras till en tro på att det går att påverka och får 

insikter i hur svårt det är att komma som invandrare till Sverige. Hans barndom 

framställs få ett abrupt slut genom faderns bortgång. 

I skol- och  ungdomsårens kapitel framkommer det en syn på Palme som mobbad i 

skolan på grund av bristande ordning men trots det kämpande inom såväl studierna som 

olika idrottsgrenar. Han beskrivs, liksom i sin barndom, som mycket begåvad och 

utvecklar en talang för retorik. Det är också under denna tid som han beskrivs få ett 

intresse för sociala frågor genom de erfarenheter han gör. 

                                                
298 Waterson 2007, s. 69f 
299 Assman i Selling 2004, s. 17 
300 Sveriges radio 2012, 04:29f; Svenska filminstitutet u å b; Gilhus 2006, s. 103; Maud Nycander u å a 
301 Se bilaga 2 
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Det sociala intresset framkommer även i kapitlet om Palmes politiska inträde liksom i 

beskrivningarna av honom som en god talare. Men Palme beskrivs nu också som 

handlingskraftig, arbetssam, överraskande och talangfull som politiker även om han inte 

själv var helt säker på detta yrkesval. Han sägs ha en god relation med statsminister 

Erlander, men hans vänner menar att han skulle ha passat bättre i en borglig regering 

och att han kritiserades för att ha förrått dessa rötter och vara karriärshungrande. 

I analysen av Palmes kärleksliv framkommer en något motsägande bild av Palme som 

delvis betraktad som en man som inte attraherade kvinnor men också som en som 

gjorde det. Samtidigt beskrivs han av Lisbet och Edelstam som en speciell person vilket 

i Lisbets fall syftar på att han vågade vara seriös och tala om allvarsamma och 

spännande saker samt var en blandning mellan modern och gammalmodig. Edelstams 

beskrivning av Palme som speciell handlar istället om att han var liten. Samtidigt 

framställs han också som en man vilken arbetade ohälsosamt mycket till den grad att 

hans hustru nästan fick avkräva honom semester. Hans äktenskap beskrivs som 

modernt.  

Även i analysen av Palme som fader framkommer det att han arbetade mycket hårt och 

därav kunde vara utmattad i perioder. Men på semestern umgicks han gärna med barnen 

och slappnade av. Utöver denna motsägande beskrivning skildras Palme av sina barn 

som en tålmodig far vilken gärna antecknade olika händelser. 

Analysen av Palmes inträde som partiordförande för socialdemokraterna ger en bild av 

honom som en ung och annorlunda statsminister som bland annat arbetade med några 

unga medarbetare. En person för vilken en bra gruppkänsla var viktig men som 

samtidigt inte var rädd att bryta normer genom sitt beteende och klädsel. 

Inom inrikespolitiken beskrivs Palme möta en rad olika situationer i vilka han vill 

agera och ofta också gör det. Oavsett om filmen behandlar kårhusockupationen, 

gruvstrejken, gisslandramat på Norrmalmstorg, IB-affären, frågan kring transportfackets 

ordförande, kriserna kring skattesystemet, kärnkraftsfrågan eller anklagelserna mot 

Geijer så beskrivs Palme som en person som ville agera och möta diskussionen och som 

även ofta gjorde det på ett, enligt filmen, mer eller mindre lyckat sätt. För trots att 

Palme förnekar IB-affären, vilket enligt berättarrösten är ett misstag, så är det ett 

agerande likt bemötandet av studenterna som ockuperar kårhuset. Palme beskrivs därav 

vara en man som ville agera mot problem och orättvisor oavsett om det gäller hans 

tänder eller det svenska skattesystemet, med en medvetenhet om att det kunde leda till 

kritik. Det skildras också en osäker bild gällande om Palme skyddade sina egna eller 
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systemet genom IB-affären, krisen med transportfackets ordförande, förnekandet av 

anklagelserna mot Geijer och skattesystemet. 

Även i analysen av Palmes internationella handlingar framkommer en bild av en 

handlingskraftig man som agerade för det han fann rätt genom att besöka länder som 

andra inte besökte, kritisera USAs krig i Vietnam, militärjuntor och apartheid. Det finns 

här en motsättning i filmens beskrivning av Palmes beteende eftersom han samtidigt 

som han kritiserar militärjuntor försvarar transportfackets ordförande med 

förevändningen att han försvarar ordföranden som människa inte handlingen. Bilden 

som förmedlas av Palme är, liksom när han gjorde sitt inträde i politiken och i avsnittet 

om inrikespolitiken, en handlingskraftig man som agerade och ibland bröt normen för 

att kämpa för det han fann rätt även om andra kanske fann det felaktigt. Detta skapar en 

motsättning mot bilden av Palme som en god utbildningsminister. Han sägs också vara 

mycket engagerad i dessa frågor om än medveten om den kritik han kunde möta.  

Palmes personlighet som politiker beskrivs som mycket avvikande. Han framställs av 

många källor som en aggressiv retoriker som kunde gå hårt åt såväl sina motståndare 

som medarbetare vilket skapade fiender. Dessa infall ska ha varit relativt snabbt 

övergående och inte sträcka sig till hans fadersroll där han istället beskrivs som mycket 

tålmodig. Men Palmes personlighet framställs som än mer mångsidig. Bland annat 

beskrivs han liksom i sina tidigare år som mycket intelligent, nu i den graden att det 

kanske var svårhanterligt för Sverige. Han ska också ha gillat media i vilken han gärna 

själv tog kommandot över agendan. Han skildras inte ha tyckt om människor med makt 

och förnekade därmed denna sida av sig själv. Hans vän Schien tror till och med att han 

betraktade sitt liv som fyllt av misslyckanden men utan möjlighet att sluta när det väl 

var påbörjat. Även här beskrivs en komplex och intelligent person som bröt normerna 

eftersom han gärna tog diskussion för det han fann rätt. Palme framställs som en man 

vilken fick ta emot kritik och hatkampanjer under hela sin politiska karriär. Något som 

ska ha påverkat men inte skrämt honom.  

När socialdemokraterna förlorar valet 1976 beskrivs det av filmen som en stor förlust 

för Palme eftersom det svenska folket hade svikit hans parti. Hans väg tillbaka skildras 

genom argumenterande för lönetagarfonder som han inte själv trodde på men agerade 

för i syfte att inte förstöra arbetarrörelsen. Något som han ansåg var mycket viktigt 

eftersom han högaktade arbetarna. 

När han sedan återkommer till statsministerposten beskrivs det som en framgång och 

lättnad. Vilken tar slut genom mordet vilket skildras som startskottet för när Sverige 
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lämnar bakom sig politiker som Palme vilka kämpade för alla människors lika 

rättigheter och värde. Med Palmes död sägs en tid avslutas och lämna Sverige i brist på 

någon som honom. 

Palme framställs som en intelligent och speciell person med engagemang, intresse och 

insikt i sociala frågor. Under sitt liv hade han såväl stora politiska framgångar som 

motgångar men sägs ha betraktat sitt liv som svårt. Han mötte motgångarna genom en 

tro på förändring och genom att oftast agera oavsett om det rörde sig om mobbning i 

skolan eller apartheid i världen. Han beskrivs vara en man som agerade för det han fann 

rätt oavsett om det var i eget syfte eller för sin grupp, med en medvetenhet om att hans 

handlingar kunde bryta normer och skapa motsättningar. Samtidigt framställs han som 

en man som inte alltid var säker på sitt yrkesval och som då och då stod tillbaka, som i 

frågan med gruvstrejken eller lönetagarfonderna. Vidare beskrivs han som komplex i 

och med att vissa menar att han var en attraherande man medan andra menar att så inte 

var fallet, eller att han var en god utbildningsminister samtidigt som han gick utanför 

gränserna för denna roll. Han hade såväl vänner som fiender och utsattes för flera 

hatkampanjer vilka berörde men inte skrämde honom. Vidare ogillade han personer med 

makt men hade det själv. Komplexiteten fortsätter i hans hustrus beskrivningar av 

Palme som modern men samtidigt gammalmodig och när han framställs inte kritisera 

Sveriges grannländer men gör så ändå. Utöver den handlingskraftiga mannen skildras 

han också som en tålmodig, närvarande och noggrann far samtidigt som han var en 

begåvad, överraskande och mycket hårt arbetande politiker med en god men aggressiv 

retorik och en kort stubin. En man som kunde ta över frågor och skälla ut motståndare. 

Bilden som framkommer av Palme är därav mycket komplex. En komplexitet som 

Waterson beskriver som en av fördelarna med att förmedla ett socialt minne via 

dokumentärfilm och som till viss del stämmer överrens med Ashuris resultat vilket visar 

att olika syn på historien ger olika sätt att berätta den.
302

 I studiens fall handlar det inte 

om nationer utan om olika individers bild av Palme. Denna komplexitet syns slutligen 

inte minst i att han beskrivs som något som saknas Sverige efter hans bortgång men 

samtidigt som något förgånget. Det bör hållas i åtanke att trots denna komplexitet finns 

det delar som regissörerna valt att helt utesluta ur filmen exempelvis Bofors- och 

Harvardaffären.
303

 Filmen skapar därav inte en bild av vad som verkligen hände Palme 
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utan en skildring efter regissörernas urval vilket för fram Palme som en komplex person 

och som i vissa fall dunklar några av de mer negativa delarna av hans gärning.
304

 

 

9.3 Palme som norm eller anomali 

 

Det som betraktas som norm, enligt Douglas teori, är det som anses passa i de av 

kulturen givna kategorierna för att skapa ordning. Medan en anomali är någon eller 

något som anses stå utanför dessa kategorier och genom sin existens hotar dessa. Detta 

hot måste hanteras för att inte förstöra ordningen och till detta har kulturen flera olika 

strategier som utvidgning av kategorierna, ignorering, undvikande, omdefiniering, 

eliminering, klassning som farlig, förlöjligande och slutligen upphöjande till en annan 

existensnivå.
305

 Som analysen av de olika temana visar förkommer flera av dessa 

strategier i skildringen. 

Utvidgning av kategorier och omdefiniering förkommer ofta gemensamt eftersom det i 

flera situationer varit svårt eller omöjligt att avgöra vilken av de båda som använts. 

Gemensamt förekommer de bland annat i beskrivningar av Palmes intelligens i 

barndomen, skol- och ungdomsåren samt i beskrivningarna av honom som politiker. 

Detsamma gäller också för beskrivningarna av honom som ett ”sladdbarn” i barndomen. 

Utvidgning eller omdefiniering återkommer också i beskrivningarna av Palmes 

arbetsmoral vilken enligt analysen av såväl hans äktenskap som fadersroll framstår som 

ohälsosam och leder hans omgivning till att utvidga kategorierna eller omdefiniera 

honom som ”hårt arbetande” eller ”frånvarande”. Liknade är fallet kring hans hårda 

retorik som analyserades i kapitlet om beskrivningar av Palme som politiker. Även här 

använder regissörerna troligen en utvidgning av kategorierna eller en omdefiniering när 

de beskriver Palme som en hård retoriker. I alla dessa fall handlar det troligen om 

omdefineringar eftersom kulturen ändras så pass långsamt att en utvidgning skulle ta 

mycket lång tid, troligen mer än två år vilket skapandet av filmen tog.
306

 

Det finns även flera beskrivningar av Palme som gör det troligt att regissörerna har 

hanterat honom som en anomali genom omdefiniering. Så är fallet när han omdefinieras 

till ”Skit-Olle” i skolan, ”förrädare” när han börjar arbeta politiskt och när hans 

handlingar i IB-affären omvandlas till ”misstag” eller ”pinsamheter”. Slutligen 

förekommer omdefinieringarna också i hatkampanjerna och ryktesspridningen kring 

honom eftersom han i tidningarna definieras som sinnesjuk, knarkare och nazist.  Alla 

                                                
304 Se diskussion i kapitel 5.2 
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dessa omdefinieringar leder till nya sätt att förhålla sig till det avvikande exempelvis 

genom att mobba eller ta avstånd ifrån honom.
307

 

Utöver dessa båda strategier använder regissörerna ignorering genom att i avsnittet om 

beskrivningar av Palme som politiker ta med en intervju med vännen Henry Schien, 

vilken beskriver Palme som en man så pass emot makt att han, enligt analysen i kapitelt, 

kan ha ignorerat denna sida av sig själv. 

Vidare väljer Lindström och Nycander att i avsnittet om Palmes inrikespolitiska 

handlingar beskriva hur kultureliten tar bort sitt stöd från Palme när han stödjer 

kärnkraften liksom svenska folket gör i avsnittet när han förlorar valet 1976. Detta är 

skildringar som behandlar Palme som en anomali genom att undvika honom. En strategi 

som också används inom kapitlet om hans internationella handlingar genom en 

beskrivning av hur USA drar tillbaka sin ambassadör när Palme talar emot deras 

bombningar av Hanoi. 

När Palme genom ett tal agerar mot USAs bombningarna av Hanoi väcker det också 

reaktioner i Sverige vilka enligt analysen i kapitlet om internationella handlingar 

stämmer överrens med ett klassande av Palme som farlig eftersom hans avgång krävs 

när han anses hota landets neutralitet. Samma klassande som farlig strategi används, 

enligt analysen av hatkampanjer, satir och rykten, troligen också för att skildra de som 

omdefinierar Palme som knarkare.  

Under avsnitten om Palmes skol- och ungdomsår liksom hatkampanjerna, satiren och 

ryktena framgår det också av analysen att strategin förlöjligande används för att hantera 

det avvikande hos Palme. Detta sker genom att reta honom med omdefinieringen ”Skit-

Olle” eller genom skämtteckningar, piltavlor och dockor till hans avbild.  

Filmen inleds och avslutas med en skildring av mordet på Palme vilket analysen visar 

kan tolkas som att Palme framställs som hanterad genom anomalistrategin eliminering. 

Men trots att analysen visar att Palme flera gånger skildras som en anomali i filmens 

skildring om hans liv framställs han också på flera ställen följa normen eller utgöra en 

avvikelse men inte så att det hotar kulturen och utgör en anomali. Exempelvis är så 

fallet när Palme beskriver att han själv vet hur svårt det är att komma till Sverige som 

invandrare, eller hans uppseendeväckande beteende när han räddar en flicka i Prag 

genom att gifta sig med henne. Han håller sig troligen inom kulturens ramar när han i 

sina inrikespolitiska handlingar beskrivs stå tillbaka istället för att lägga sig i 

gruvstrejken eller när han trots att han inte tror på lönetagarfonderna propagerar för 

                                                
307 Douglas 1966, s. 61 
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dessa i syfte att inte förstöra arbetarrörelsen. Detta och beskrivningarna av Palme som 

en tålmodig far och andra delar inom vilka han inte behandlas som en anomali belyser 

att trots att det skildras många avvikelser som behandlas som en anomalier ska Palme, 

enligt filmen, inte gå till eftervärlden som enbart en hotande avvikelse. Regissörerna må 

ha använt sig av Palmes avvikelser som en röd tråd genom filmen och själva betonat 

denna genom berättarrösten men det starkast framträdande blir inte detta utan Palme i 

sin komplexitet, vilket också var ett av regissörernas mål med filmen.
308

 

 

9.4 Vidare forskning 

 

Det finns många olika sätt att undersöka relationen mellan dokumentärfilmer och socialt 

minne, något som avsnittet om tidigare forskning har visat. Denna studie är skapad 

utifrån en medvetenhet om att det inte finns någon objektiv forskning men i ett försök 

att förhålla sig så objektiv som möjligt genom medvetenhet om detta samt användandet 

av metod och teori.
309

 Den utger sig inte för att vara en slutgiltig version av hur myten 

efter Palme kommer att formas utan endast en tolkning av hur regissörerna i den 

studerade dokumentärfilmen har valt att framställa honom. Men arbetet har också väckt 

vidare frågor som: Vilka faktorer som har lett fram till skapandet av denna specifika 

skildring av Palme? Hur andra dokumentärfilmer och verk om Palme vill forma myten 

om honom? Och hur skiljer sig dessa skildringar från Lindström och Nycanders?  

 

10. Sammanfattning 
 

Kandidatuppsatsen ”Myten om Palme- en texttolkning av dokumentären Palme och dess 

skildring av det sociala minnet efter Olof Palme som norm eller anomali” syftar till att 

undersöka vilka personer som filmen Palme (2012) ger rätten att utforma det sociala 

minnet, myten, efter Olof Palme och vilken bild de skildrar av honom. Utifrån 

kartläggningen av filmens skildring av Palme önskar studien undersöka om han 

framställs som följande av normerna eller som en anomali.  

Studien har utifrån syftet valt följande frågeställning: 

 

 Vilka personer ger filmen Palme tolkningsföreträde i myten om Olof Palme? 

 Vilken bild av Palme förmedlas genom deras uttalanden? 

                                                
308 Ljungberg 2012; Sveriges radio 2012, 14:12f 
309 Lincoln 2006, s. 127 
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 Framställer filmen honom som följande av normerna eller som en anomali? 

I syfte att finna svar på frågeställningen använder sig studien av Jan Assmans teori om 

socialt minne.
310

 Enligt teorin befinner sig minnet efter Palme i en övergång mellan det 

kommunikativa och det kulturella minnet.
311

 Som kulturellt minne skildrar filmen 

Palme regissörernas bild av vad som ska vidareförmedlas i minnet efter Palme. 
312

 

Studien använder vidare Mary Douglas teori om anomalier för att studera om Palme i 

regissörernas version framställs följa normerna eller som en anomali.
313

 

Framförallt använder sig studien av den kvalitativa metoden texttolkning för att 

kartlägga de nyckelord som Palme beskrivs genom och om dessa passar in på någon av 

de anomalistrategier som Douglas beskriver.
314

 Därav är förhoppningen att genom att 

dela upp filmen i de teman som beskrivs i verket kartlägga bilden som regissörerna och 

de medverkande skapar av Palme samt om han där beskrivs följa normerna eller vara en 

anomali. Vidare använder studien också vissa inslag av kvantitativ metod som stöd i att 

kartlägga vilka individer som får störst rätt att forma filmens myt om Palme.
315

 

Resultatet av studien visar att det främst är berättarrösten och Palme själv som får 

möjlighet att utforma hur myten av honom ska se ut, enligt filmen. Men ett större 

utrymme har även tilldelats några av Palmes kollegor och hans familj. Flera andra får 

också del i utformandet av den bild som filmen ger av Palme men inte på lika många 

teman av hans liv som de tidigare nämnda.  

Palme framställs som en speciell och intelligent person som arbetade hårt och hade ett 

engagemang och intresse för sociala frågor. Under hans liv hade han såväl politiska 

framgångar som motgångar och mötte både beröm och kritik. Han stod också emot 

hatkampanjer som berörde men inte skrämde honom. Vidare beskrivs han drivas av en 

tro på att det var möjligt att förändra och vara innehavande av en handlingskraft att 

agera för det han ansåg rätt oavsett om detta gick emot normer och skapade 

motsättningar. Han skildras som en på många sätt komplex person. 

Denna komplexa bild av Palme speglar sig också i skildringen av honom som följande 

av normer eller som en anomali. Under flera delar av filmen skildras Palme som 

troligen hanterad genom olika anomalistrategier. Men det framgår också att Palme flera 

                                                
310 Assman i Selling 2004, s. 17 
311 Assman i Selling 2004, s. 17 
312 Assman i Selling 2004, s. 17 
313 Douglas 1966, s. 56ff, 60ff, 139 
314 Kjeldstadli 1998, s. 178f  
315 Kjeldstadli 1998, s. 218f 



  
 

57 

gånger i sitt liv framställs följa de normer som kulturen upprätthåller ordningen genom 

eller avvika men inte i den grad att det hanteras som en anomali.  

Denna studie önskar inte ge ett slutgiltigt svar på hur myten om Palme kommer att 

formas utan endast belysa hur en dokumentär väljer att framställa honom på ett för 

regissörerna meningsfullt sätt för eftervärlden. Detta blir inte minst relevant sett till 

kursplanen för historia 1 b, vilken syftar till att ge elever kunskaper om hur historien 

används för att skapa en gemensam syn på det förflutna och i formandet av kollektiva 

identiteter.
316

 Något som bör inkludera det meningsskapande och identitetsformande 

sociala minnet.
317
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11. Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Mailkorrespondens mellan studieförfattaren och Maud Nycander 

 

29 apr 2013 kl. 12.07 skrev Emma Svanström: 

 

Hej Maud, 
 
Mitt namn är Emma Svanström och jag studerar till lärare i historia på Linnéuniversitet 
i Växjö. Just nu håller jag på att skriva en kandidatuppsats om din och Kristina 
Lindströms film Palme. Jag undrar därför om du skulle vilja hjälpa mig genom att 
besvara en liten fråga som har dykt upp under mina studier av verket. Jag undrar om 
det ligger något politiskt intresse bakom ert val av att studera Palme? Jag tänkte 
närmast på att socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val sedan 1921 år 2010 när ni 
inledde arbetet med filmen. Dessutom gjorde sverigedemokraterna inträde i riksdagen 
vid samma val och deras främlingspolitik är snarast motsatsen till den politik som 
Palme själv framför i er film. Detta är endast några funderingar som jag har haft men 
det skulle hjälpa mig mycket om du ville besvara dem.  
 
Tack för en väldigt bra och givande dokumentär om Palme, 
 
Emma Svanström 
 

 

 

 

Hej Emma! 

 

Roligt att du skriver en uppsats om filmen. 

 

Vi blev tillfrågade att göra filmen, idén kom ursprungligen från Kristian Petri och 

Henrik Berggren. Henrik var också den som introducerade oss till familjen. Men 

naturligtvis sammanfaller det med ett eget personligt intresse för politik och sakernas 

tillstånd i vårt land. 

 

Bästa hälsningar 

 

Maud 
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Bilaga 2 

 

 

Person Antal teman i filmen som de uttalar sig i 

Berättarrösten (Lindström, Kristina) 12 

Palme, Olof  9 

Ferm, Anders 5 

Carlsson, Ingvar 4 

Feldt, Kjell -Olof 4 

Palme, Lisbet 4 

Sönerna (Palme, Joakim, Palme, 

Mårten, Palme, Mattias) 

4 

Edelstam, Lars 3 

Ruin, Olof 3 

Bildt, Carl  2 

Donner, Jörn  2 

Geijer, Lennart 2 

Jutterström, Christina 2 

Peterson, Thage G 2 

Schori, Pierre 2 

Adelsohn, Ulf 1 

Andersson, Roy  1 

Aspling, Sven 1 

Boman, Ingvar 1 

Gillou, Jan  1 

Guston, Richard 1 

Kissinger, Henry  1 

Kullenberg, Annette 1 

Leijon, Anna Greta  1 

Lindh, Anna 1 

Palme, Catharina 1 

Sahlin, Mona 1 

Schien, Harry  1 

Tutu,  Desmond  1 
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