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Syftet med undersökningen är att granska och jämföra retoriken hos Socialdemokraterna och 

Moderaterna i de avslutande anförandena i de sista valduellerna mellan partierna vid tre 

tillfällen: 1991, 1998 och 2014. Utifrån metoder för retorikanalys undersöks partiledarnas 

användning av stilfigurer och hur de varierar talhandlingar samt deras användning av de tre 

argumentationsmedlen ethos, pathos och logos. 

Resultaten visar att stilfigurer förekommer i samtliga tal. De vanligaste är anafor, 

klimax och metafor. Gällande talhandlingar varieras påståenden främst med uppmaningar, 

förhoppningar, varningar och framför allt förslag. Argumentationsmedlen ethos, pathos och 

logos kombineras i samtliga tal men till olika grad. Vilket som står i fokus varierar mellan 

talen, något som kan bero på yttre omständigheter. Utifrån just den här undersökningen kan 

det konstateras att Socialdemokraterna främst använder ethos och pathos, medan Moderaterna 

snarare fokuserar på logos. 

Det finns likheter både inom och mellan partierna. Likheterna gäller främst form och 

faktumet att stilfigurer används, men detaljerna skiljer sig givetvis åt. Dessa likheter kan bero 

på att det inte ges mycket rum för variation i just den undersökta talsituationen. Båda 

partierna använder också identifikationstekniker för att vinna förtroende hos publiken. 

Gällande Socialdemokraternas retorik antyder resultaten att den kännetecknas av många 

stilfigurer samt ethos- och pathosappell, något som kan leva kvar sedan slutet av 1800-talet 

och dåtidens agitatorer som förknippas med Socialdemokraterna.   
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Skillnader som upptäcktes mellan partierna var bland annat att Moderaterna i större 

utsträckning än Socialdemokraterna använder metaforer i positiv mening, och att 

Socialdemokraterna är mer benägna att måla upp hotbilder. Retoriken påverkas också av om 

partiet är i opposition eller i regering.  

___________________________________________________________________________ 

 

Nyckelord: retorik, politisk retorik, stilfigurer, argumentationsmedel, Socialdemokraterna, 

Moderaterna 
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1.  Inledning 

”Utan det effektiva språket ingen effektiv politik.” (Johannesson (2001:210) Språket är ett 

ovärderligt verktyg inom politiken, där de viktigaste uppgifterna är att tydligt kunna förmedla 

information, övertyga och vinna väljarnas förtroende. För att lyckas med detta är det 

avgörande att en politiker behärskar talekonsten, alltså har goda kunskaper i retorik. Denna 

konst har varit erkänd och utövats sedan antiken, och just politiskt språk har alltid stått under 

granskning inom området. 

Alla tal är till för att på något sätt kommunicera, och innehåller därmed någon form av 

retorik. En vanlig uppfattning är dock att retorik endast handlar om utsmyckning av språket 

och övertalningsmetoder, men det är bara delar av retoriken. Den del som rör den språkliga 

utformningen består av fyra mål som ska uppfyllas: språket ska vara ändamålsanpassat, 

tydligt, klart och fascinerande. För att fascinera publiken smyckas språket med stilfigurer, 

som hjälper till att variera eller skapa mönster och rytm, och att förstärka budskap. För att 

övertyga bör talare fokusera på tre saker: att inge förtroende, informera och engagera 

(Elmelund Kjeldsen 2008:38f). Detta är något som alla politiker måste hantera. Hur det 

hanteras och möjligheten att det skulle finnas mönster eller likheter inom och mellan politiska 

partier är något som har väckt mitt intresse att undersöka detta område. 

Jag granskar och jämför i det här arbetet modern politisk retorik genom att analysera 

material från Socialdemokraterna och Moderaterna vid tre svenska valtillfällen. Materialet 

består av tre slutdueller mellan Socialdemokraternas och Moderaternas partiledare och det är 

varje talares avslutning som analyseras. De partierna har valts därför att de är Sveriges två 

största partier och har så varit under den tidsperiod som är aktuell i denna studie, 1991 till 

2014. Undersökningen är avgränsad till hur talarna använder stilfigurer, hur de varierar 

talhandlingar samt hur de använder sig av de tre argumentationsmedlen: ethos, pathos och 

logos. Materialet granskas med hjälp av metoder för retorikanalys och resultaten jämförs 

sedan.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att analysera Socialdemokraternas och Moderaternas retorik i det avslutande 

anförandet i valduellerna innan tre olika val: 1991, 1998 och 2014. Detta för att se hur 

retoriken fungerar hos partiledarna och vilka likheter och skillnader som finns mellan 

partierna samt mellan de olika årtalens dueller. Jag utgår från flera frågeställningar, och dessa 

är som följer:  



8 
 

 

 Hur använder talarna sig av retoriska grepp, främst stilfigurer, och talhandlingar? 

 Hur använder sig talarna av argumentationsmedlen ethos, pathos och logos?  

 Hur skiljer sig retoriken åt mellan talarna i varje duell? Vilka likheter finns? 

 Finns det likheter inom partierna?  

 Vilka generella skillnader finns mellan partierna?  

 Vad finns det för likheter och skillnader mellan de olika årtalens dueller sett ur 

utvecklingsperspektiv?  

 

1.2 Disposition 

I kapitel två tar jag upp tidigare forskning om politisk retorik, en kort sammanfattning av de 

båda partiernas historia samt en förklaring av några retoriska begrepp som förkommer i 

analysen. I det tredje kapitlet beskrivs materialet, hur det har valts ut och samlats in samt 

vilken analysmetod som används. Sedan, i kapitel fyra, följer den egentliga analysen av de sex 

talen. Analysen av duellen från 1991 inleder den delen och följs av 1998 och 2014 i den 

ordningen. I den följande diskussionsdelen, kapitel fem, diskuteras resultaten i anknytning till 

tidigare forskning, och därefter metoden. Slutligen följer den sjätte och avslutande delen. 

 

2.  Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel beskrivs först de två aktuella partiernas historia och ideologier samt relevanta 

retoriska kopplingar partihistoriskt sett. Därefter följer den klassiska retorikens historia och 

tidigare forskning som rör politisk retorik. Avslutningsvis förklaras några retoriska begrepp 

som förekommer i analysen och diskussionen. 

  

2.1 Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna bildades 1889 ur den svenska arbetarrörelsen av främst August Palm och 

Hjalmar Branting, som båda hade kämpat för socialismen i flera år. Partiet bildades för att 

motverka de orättvisor som enligt deras uppfattning fanns i det svenska klassamhället. 

(Socialdemokraterna 2015) Socialdemokraterna beskriver själva sin socialistiska ideologi som 

en strävan mot frihet, jämlikhet och solidaritet. Det innebär att alla människor har rätt att vara 

sig själva och leva ett värdigt liv, och att alla ska kunna känna ansvar och medkänsla för sina 
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medmänniskor. Partiets övergripande grund att utgå ifrån är att alla människor är lika mycket 

värda. (Gustavsson & Hanson, 2012) 

Retorik och talekonst har spelat en stor roll inom partiet ända sedan grundandet, och 

redan innan det. August Palm höll 1881 sitt omtalade tal ”Vad vilja socialdemokraterna?”. 

Han och många andra, som i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet reste runt och spred 

information om socialismen kallas för agitatorer (talare med intensiv, glödande talarstil). De 

socialistiska agitatorernas uppgift var att med hjälp av sitt lidelsefulla språk få människor att 

komma till insikt om det de ansåg vara samhällets orättvisor, och att dra med dem i kampen. 

(Johannesson 1996:7, 10) 

En del moderna socialdemokratiska politiker har ansetts tala i samma anda som 

agitatorerna. Det främsta exemplet är Olof Palme, vars retoriska förmåga har 

uppmärksammats ordentligt (Engman 1996:346). Palmes glöd och förmåga att engagera 

publiken är ännu väldigt omtalad. Det som skiljde hans stil från andra politiska talares var 

hans språkliga utsmyckning och variation, och karaktäristiskt var också användningen av 

stilfigurer (Johannesson 2001:201–206). Även Göran Persson och Mona Sahlin har kallats för 

moderna agitatorer (Johannesson 1996:49).   

En välkänd metafor i den socialdemokratiska historien är ”folkhemmet”. Dåvarande 

partiledaren Per Albin Hansson uttryckte på 1920-talet sin vision om det svenska folkhemmet, 

där ingen skulle favoriseras utan hela familjen skulle vara jämlika (Socialdemokraterna 2015). 

Han använde det som en metafor för samhället, och menade att alla människor skulle ha lika 

rättigheter.  

 

2.2 Moderaterna 

Moderaterna grundades 1904 under namnet Allmänna Valmansförbundet. Det nuvarande 

namnet antogs 1969. Partiet bildades ur ett antal konservativa och moderata riksdagsgrupper, 

och initiativet till bildandet togs av Gustav Fredrik Östberg och Christian Lundeberg. Syftet 

var från början att motarbeta socialismen och partiet var vid grundandet väldigt konservativt. 

(Nilsson 2004:16–20) 

Under 1970- och 80-talen började liberalismen influera det då konservativa partiet allt 

mer och skapade grunden för den ideologi som partiet arbetar efter idag: 

liberalkonservatismen. Konservatismen går ut på att värna om tradition och historia, och att 

göra det som är bäst för helheten, i det här fallet nationen. Liberalismen å andra sidan 

betraktar den enskilda individen som det viktigaste, och uppmuntrar till mer individuell frihet 
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i samhället och att olika lösningar kan vara bäst för olika människor. (Nilsson 2004:307) Den 

liberalkonservativa ideologin kombinerar alltså detta och strävar enligt partiet självt mot ett 

samhälle enligt traditionell utveckling, men med större plats för den liberala synen 

(Moderaterna 2012).  

2003 lanserade partiet sig på nytt, som Nya Moderaterna under ledning av Fredrik 

Reinfeldt, och säger sig sedan dess vara mindre högerriktat. Dessa ideologiska ändringar kan 

antas ha påverkat partiets retorik. Aron Etzler, som bör påpekas är vänsterpartist, hävdar till 

exempel att Reinfeldts retoriska insats ledde till att politiken efter valet 2006 till större del än 

tidigare skulle komma att handla om individuell trovärdighet (2008:170f).  

I en masteruppsats av Frida Ekman har de språkliga förändringar som skedde i samband 

med lanseringen av Nya Moderaterna undersökts (2009:40–46). Undersökningen visar att 

partiets ordförråd omarbetades efter 2003. Vissa ord och uttryck som framstod som 

föråldrade, utslitna eller negativa ersattes med modernare och mer positiva ord, och partiet 

omformulerade många meningar så att budskapet blev mer positivt. Enligt Ekman var 

Moderaternas mål att väljarna skulle känna igen deras språk men få mer positiva intryck.  

 

2.3 Den klassiska retoriken 

Retoriken benämns ofta som konsten att övertyga eller konsten att tala. Grunden för 

retorikkonsten lades redan under antiken, på 400-talet f.Kr. Några av de mest framstående 

retorikerna från antikens Grekland var Demosthenes, Korax, Tisias, Platon och Aristoteles. 

Den sistnämnde är speciellt betydande, då han står för den hittills mest vedertagna 

definitionen av retorik: ”Konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att 

övertyga” (Aristoteles definition enligt Lindqvist Grinde 2008:30) och även har författat 

världens äldsta lärobok i ämnet, Retoriken. I den redogör han bland annat för de tre 

argumentationsmedlen ethos, pathos och logos, vilka förklaras närmare senare i detta arbete. 

Aristoteles var också den som först uppmärksammade vikten av samspel mellan ett tals 

sändare, budskap och mottagare. (Hellspong 2004:20–25; Elmelund Kjeldsen 2011:27–34) 

Även i romarriket fanns det flera framgångsrika retoriker, varav den främste var Cicero. 

Han bidrog till att fastslå de tre viktigaste momenten för talare, nämligen docere, delectare 

och movere. Docere innebär att upplysa och informera, delectare står för skapandet av 

förtroende och movere betyder att väcka känslor. Dessa moment går att koppla samman med 

Aristoteles tre argumentationsmedel. (Elmelund Kjeldsen 2011:35f) 
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Det system som än idag brukas inom retorik kallas för partesläran, och består av fem 

faser som retoriker arbetar sig igenom. Partesläran härrör från Ciceros tid och är det vi idag 

kallar klassisk retorik. De fem delarna är: inventio, förarbetsfasen; dispositio, strukturering av 

innehållet; elocutio, språklig genomarbetning; memoria, inarbetning av talet och slutligen 

actio, förberedelse och faktiskt genomförande. (Elmelund Kjeldsen 2008:38f)  

Den klassiska retoriken delas slutligen in i tre genrer: den juridiska (genus judiciale), 

den demonstrativa (genus demonstrativum), till vilken underhållande tal hör, till exempel 

högtidstal, och slutligen den deliberativa (genus deliberativum). Politiska tal faller under den 

sistnämnda genren, då de oftast förordar något eller uppmanar till handling. (Renberg 

2007:17f) 

 

2.4 Tidigare forskning om politik och retorik  

Politisk retorik är ett stort och varierande forskningsområde, och det finns en mängd tidigare 

forskning om politiskt språk och retorik. Stilfigurer, framför allt metaforer, 

trovärdighetstekniker och polemik har granskats av många. Det finns också flera böcker och 

avhandlingar där retorik hos partier eller i politiskt språk i allmänhet undersöks. 

 

2.4.1 Politiskt språk  

Nicklas Håkansson (1999:12–17) har i sin avhandling undersökt hur det politiska språket ser 

ut i valpropaganda, och tar bland annat upp två modeller gällande valretorik. Den ena kallas 

tidlös, och innebär att det skulle finnas ett retoriskt upplägg som följs oavsett parti och 

politiskt system, eftersom det övergripande målet alltid är att övertyga väljarna. Håkansson 

menar att enligt den tidlösa modellen skulle ett mönster kunna urskiljas, trots att språket 

givetvis skiljer sig åt mellan enskilda politiker. Den andra modellen kallas föränderlig och 

betyder att retoriken styrs av yttre omständigheter, förändringar i samhället samt medias 

påverkan. Resultaten från hans undersökning stödjer den tidlösa modellen, i den meningen att 

retorikens variation inte har anknytning till massmediernas utveckling och bara påverkas 

marginellt av partiposition: regering eller opposition (a.a.211). Håkansson är dock noga med 

att påpeka att hans undersökning hela tiden utgått från att individuella skillnader är en 

självklarhet. Han konstaterar också att valretoriken och språket kan påverkas av 

meningsskiljaktigheter mellan partier, till exempel gällande händelser i omvärlden eller 

specifika frågor, och inte minst av vem som är partiledare (a.a.75f). 
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Orla Vigsös avhandling (2004) fokuserar på partiretorik. Han har jämfört hur retoriken 

skiljer sig åt mellan Sveriges partier. Han har analyserat retoriken i valaffischer från 2002, 

mer specifikt samspelet mellan text och bild. Resultaten visar att samtliga partier 2002 

fokuserade på att nå väljarna med text istället för bild vilket väckte en del kritik i media. 

Enligt Vigsö användes ingen direkt logosappell utan främst pathos och ethos, men med fakta, 

alltså logos, som grund. Vidare använde Socialdemokraterna detta år slagordet ”tillsammans” 

medan Moderaterna satsade på ett direkt och personligt tilltal då valaffischerna innehöll fraser 

som ”din farfar” och ”din granne”, och imperativformen ”rösta”. Resultaten visade också att 

samtliga partier helt undvek att använda sig av polemik (kritik mot eller angrepp på 

motståndarna) i sina valaffischer detta år. (s.207–211) 

 

2.4.2 Stilfigurer i politiskt språk   

Politikers användning av stilfigurer har undersökts av flera forskare. Användning av bildspråk 

och stilfigurer är en kontaktskapande teknik. Att till exempel använda en metafor kan hjälpa 

publiken att förstå komplexa saker, genom att det svåra liknas med något vardagligt som 

publiken känner till (Håkansson 1999:50; Heradstveit och Bjørgo 1996:66). Resultaten från 

Håkanssons undersökning visade att politikers användning av bildspråk och metaforer ökade 

efter 1968, men skillnaden mellan partier och framför allt personer är stor (a.a. 1999:124f).  

Även Anders Sigrell har skrivit om stilfigurer (2001:188–192). Avhandlingens ämne är 

underförståddheter i politiskt språk, och i relation till detta nämner han stilfigurer. Han menar 

att vissa metaforer används i syfte att förmedla ett underförstått budskap, medan andra 

används i ett förenklande syfte. Detta, metaforer som förenklar, belyser även Heradstveit och 

Bjørgo (1996), som har granskat bland annat hur metaforer används i politisk kommunikation. 

De menar att användning av metaforer hjälper till att skapa nya relationer och att de kan få 

människor att se den aktuella saken på nya sätt (s.16). Enligt dem är metaforen den centrala 

tropen i politiskt språk (s.63).  

Christos Pappas har undersökt användningen av metaforer hos de socialdemokratiska 

och liberalkonservativa partierna i Sverige och Grekland. Mer specifikt undersöks huruvida 

det finns metaforer som är typiska för de olika ideologierna och partierna. Rent allmänt dras 

ingen slutsats att metafor och ideologi skulle ha någon koppling när det gäller retoriken hos de 

berörda partierna. Vissa skillnader märks dock retoriskt, då de socialdemokratiska och liberal-

konservativa partierna har olika uppfattning om vad som ska fokuseras på i politiken. (Pappas 

2003) 
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2.4.3 Att övertyga som politiker 

Heradstveit och Bjørgo definierar här retorik och konsten att övertyga:  

 

Att övertyga bygger på förmåga att organisera verklighetsuppfattningen och 

erfarenheterna hos de som skall övertygas på ett sådant sätt att de uppfattningar och 

handlingsplaner som retorikerna framställer uppfattas som naturliga och självklara. 
(Heradstveit & Bjørgo 1996:11–12, refererar till Paine 1981:10) 

 

Det räcker alltså, enligt dem, att bilden som framställs är rimlig, då det viktiga är att publiken 

godtar den (a.a.13). Detta stöds av Aristoteles åsikt att retoriken är en konst snarare än en 

vetenskap (Hellspong 2004:24). En vetenskap kräver sanning medan en konst, som retorik, 

klarar sig med något som är sannolikt.  

Det är inte helt lätt att övertyga som politiker. Heradstveit och Bjørgo (1996:101, 

refererar till Fredriksson 1969:73ff) skriver om politikers retoriska problem. Det är svårt för 

politiker att anpassa sina tal helt efter mottagarna, eftersom det ofta är många olika grupper 

som kan ha olika inställningar till talets ämne. Därför använder många politiker påståenden 

som är sanna och som ingen riktigt kan säga emot, men som egentligen inte betyder något 

konkret. Till exempel kan påståendet handla om att hitta en bra lösning på ett visst problem. 

Det är svårt att inte hålla med, men påståendet säger inget om själva lösningen och riskerar 

därför inte att uppröra någon.  

Håkansson (1999:49) skriver om identifikation som är en annan viktig teknik för att 

övertyga, en trovärdighetsteknik. Han kopplar samman detta med stilfigurer för att precis som 

stilfigurer kan förenkla budskap, gör även identifikation det lättare för publiken att relatera till 

något svårförstått. Vi blir dessutom mer mottagliga för budskap från någon vi kan identifiera 

oss med. Identifikation innebär alltså att talaren lyfter fram kvaliteter hos sig själv som 

publiken kan identifiera sig med.  

Hur effektivt det egentligen är med polemik, alltså att gå till angrepp mot 

motståndarsidan, har undersökts framför allt i USA (se Håkansson 1999:47 och där anförd 

litteratur). Att använda polemik syftar till att framställa motståndarsidan sämre för att det egna 

partiet ska framstå som bättre. Håkanssons resultat gällande polemik visade att under de fem 

decennier aktuella för hans undersökning kunde ingen ökning konstateras. Det fanns dock 

skillnader under tiden, och som möjlig förklaring till detta nämner Håkansson att det rådde en 

ansträngd situation i landet då mer polemik användes, vilket kan ha påverkat (a.a.91).  
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2.5 Relevanta retoriska begrepp 

Här ges en kort beskrivning av några retoriska begrepp som används i analysen. Detta för att 

underlätta för läsaren.  

 

2.5.1 Elocutio 

Detta är ett retoriskt begrepp för själva språket i talet. Språket ska vara utformat för att uppnå 

önskad reaktion hos publiken. Det innebär bland annat att stil, ordval och talhandlingar måste 

tänkas igenom noggrant och anpassas till såväl publik och syfte som talsituation. Med detta 

menas till exempel att tala med informell eller mer formell stil, användning av stilfigurer och 

att variera beskrivningar och påståenden med hälsningar, varningar, retoriska frågor, 

vädjanden och andra handlingar. (Hellspong 2004:123f, 162f) 

 

2.5.2 Ethos 

Detta är det första av de tre argumentationsmedel som, enligt Aristoteles, kan användas för att 

övertyga en publik. Ethos används för att påverka och vinna förtroende hos lyssnarna, och står 

därmed i nära relation med talaren som person och dennes erfarenheter och trovärdighet. 

Genom att bygga upp förtroende hos publiken stärks talarens ethos. Detta görs på två sätt: 

genom att luta sig mot tidigare erfarenheter och meriter, och genom att skapa en känsla av 

gemenskap genom att använda direkt tilltal. En talare kan påverka mycket av detta själv 

baserat på vad han eller hon säger till publiken, men till stor del kan känslan för talaren 

grundas i dennes utseende, ålder, kön, etnicitet och andra faktorer som inte går att påverka. 

(Renberg 2007:26–28; Karlberg & Mral 1998:33) 

 

2.5.3 Pathos 

Det andra argumentationsmedlet är pathos, som används för att påverka publiken 

känslomässigt. Talaren försöker nå publiken genom att framkalla önskade känslor hos den, till 

exempel glädje, avundsjuka, rädsla eller hat. Detta uppnås till exempel genom uttalanden som 

påstår att en viss sak kan hända till följd av en annan. Pathos anses vara det starkaste medlet 

för övertygelse, och det är viktigt att talaren är medveten om vilka känslor som strävas efter 

att skapa. (Renberg 2007:29f) 
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2.5.4 Logos 

Logos är det tredje argumentationsmedlet och representerar den logiska kärnan i ett tal. Det 

innebär till exempel att logos består av kontrollerbara uppgifter och logiska uttalanden. 

Logosargument kan byggas upp med hjälp av premisser som för argumentet fram till en 

bevisande slutsats, som tilltalar lyssnarens praktiska sida. (Renberg 2007:33–35)  

 

3.  Material och metod  

I detta kapitel beskriver jag analysmaterialet. Jag förklarar vad det består av, hur jag har valt 

ut det och hur jag har gått tillväga för att avgränsa mig i undersökningen. Jag redogör också 

för de metoder jag arbetar med, och slutligen diskuterar jag min studies validitet och 

reliabilitet.  

 

3.1  Material  

Det material som analyseras är de avslutande delarna av sex tal från tre utvalda politiska 

slutdueller, samtliga tevesända inför valen 1991, 1998 och 2014. De delarna av videoklippen 

som är relevanta för min analys är ungefär en till tre minuter långa, därför att den tiden talarna 

fick till sina avslutningar varierar från duell till duell. 1991 talade de i ungefär tre minuter 

vardera, 1998 fick varje talare en minut till sin avslutning och 2014 fick de 90 sekunder var. 

Jag tar dock inte med i beräkningen huruvida den varierande tiden är en faktor som påverkar 

talets slutintryck. Jag har valt ut det här materialet för att kunna undersöka dels retoriska 

likheter och skillnader mellan partiledarna i duellerna, och dels för att se hur retoriken har 

utvecklats inom partierna under en längre period.  

Allt material i min undersökning är offentligt, vilket innebär att jag inte har behövt ta 

hänsyn till eventuell anonymitet hos talarna. Duellerna har sänts i nationell teve och finns idag 

tillgängliga för allmänheten på till exempel SVT:s Öppet arkiv, TV4 play och Youtube. Något 

jag ändå har varit noga med är att försöka vara objektiv i arbetet, för att inte min egen åsikt 

ska lysa igenom och framställa en viss talare på ett subjektivt vis.  

 

3.2  Urval och avgränsning 

Till analysen bestämde jag mig från början för att ha någon form av tevesänt material som 

inkluderade både Socialdemokraternas och Moderaternas partiledare, och som var passande 

för en retorisk analys. Det visade sig att slutduellerna som sänds innan valen innehöll det 
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enligt mig lämpligaste materialet. Partiledarnas avslutande anföranden ansåg jag lagom långa 

med hänsyn till arbetets omfång och tidsplanering, och innehållet passade mitt syfte utmärkt.  

Efter att ha undersökt vad som fanns tillgängligt föll mitt val på duellerna från åren 

1991, mellan Ingvar Carlsson och Carl Bildt, 1998 mellan Göran Persson och Carl Bildt och 

2014 mellan Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt. Anledningen till mitt val var helt enkelt att 

jag inte lyckades hitta motsvarande material (just talarnas avslutningar) från något annat 

passande årtal. Det optimala hade varit att ha ett jämnare tidsspann mellan varje duell. Men 

jag ansåg att det var viktigare att materialet var jämlikt i möjligaste mån, alltså att det var just 

det avslutande anförandet i valduellerna, och därför valde jag trots allt materialet från dessa 

tre årtal.  

En retorikanalys kan vara väldigt omfattande, varför jag har varit tvungen att avgränsa 

min analys. Lennart Hellspongs analysmetod, som används i den här undersökningen, 

innefattar många moment, men jag har alltså valt att endast analysera talets språkliga 

kvaliteter.  

 

3.3  Metod  

Den metod som appliceras på materialet i denna undersökning är en analysmetod utformad av 

Lennart Hellspong. Metoden hittas i sin helhet i Konsten att tala – Övningsbok i praktisk 

retorik (2011:151–160). De punkter som jag använder finns under rubriken ”Elocutio – Talets 

språk” på sidorna 155–156. Jag har valt den här metoden för att det finns många frågor och 

vinklar att tillgå för att lyckas göra en övergripande analys. Jag kommer att fokusera främst på 

talets språkliga aspekt, elocutio (se 2.5.1). Följande fem frågor har jag applicerat på samtliga 

talare:  

 

 Är det språkliga framställningssättet, stilen, anpassad till lyssnarna och till talarens 

relation till dem, till syftet och ämnet? 

 Håller talaren samma stil genom hela talet eller förekommer stilväxlingar? Är de 

motiverade? 

 Utnyttjar talaren stilfigurer för att öka talets verkan? Vilka stilfigurer och vilken 

verkan får de? 

 Skapar talaren variation i talet genom att använda sig av andra satstyper än enbart 

påståenden?  
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 Använder talaren förutom beskrivande yttranden även mer expressiva eller sociala 

yttranden?  

 

Jag kommer även att granska hur talarna använder sig av ethos, pathos och logos (se 2.5.2 – 

2.5.4) med stöd från Bo Renbergs Retorikanalys (2007) och Maria Karlbergs och Brigitte 

Mrals Heder och påverkan – Att analysera modern retorik (1998). Renberg utgår från 

Karlbergs och Mrals metod så det känns därför relevant att använda båda verken till min 

undersökning. Slutligen kommer jag att göra en mindre, komparativ analys på några punkter, 

närmare bestämt användande av stilfigurer, variation av talhandlingar och användande av de 

tre argumentationsmedlen. Detta för att belysa eventuella likheter och skillnader mellan 

talarna.  

 

3.4  Validitet och reliabilitet 

Ett arbetes validitet avgörs av om material och metod är relevant för undersökningens syfte 

(Patel & Davidson 2011:102f). Eftersom syftet med detta arbete är att undersöka språk och 

argumentationsmedel i politiskt tal känns valduellerna mellan socialdemokratiska och 

moderata partiledare relevant. Där visas tydliga exempel på talarnas retorik. Metoderna jag 

har använt är lämpliga för syftet, därför att applicerandet av dem på materialet ger relevanta 

resultat.  

Det finns vissa svårigheter med att avgöra reliabiliteten i en kvalitativ studie som denna. 

Då jag endast har analyserat sex tal från tre årtal går det att ifrågasätta de generella slutsatser 

som dras gällande utveckling, likheter och skillnader. Det kan också finnas tvivel om 

huruvida resultaten verkligen säger något om partiernas retorik, eller om det bara är 

slumpmässiga likheter.  

Jag har försökt vara så objektiv som möjligt både i tolkningen av resultaten och i mina 

formuleringar. Trots det bör man i en kvalitativ studie alltid ha i åtanke att det är min analys 

och mina slutsatser baserat på min egen tolkning av resultaten. Det är möjligt att andra 

personer skulle tolka annorlunda och komma fram till andra slutsatser (jfr Patel & Davidson 

2011:106). 

 

4.  Resultat 

I det här kapitlet presenteras resultaten av analyserna. Duellerna presenteras i kronologisk 

ordning med start 1991. Analyserna av de två talarna redovisas var för sig, först de viktigaste 
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punkterna gällande stil, stilfigurer och variation av talhandlingar. Därefter följer en 

sammanfattning av ethos, pathos och logos. Efter redovisad analys av båda talarna följer den 

komparativa analysen.  

Jag vill klargöra att stilfigurer kan delas in på olika sätt, till exempel som troper och 

ornament. Troper är de figurer som används för att beskriva något med hjälp av bildspråk, till 

exempel metafor, besjälning och hyperbol. Ornament, till exempel anafor, antites, epifor, 

allitteration och hopning smyckar texten och skapar mönster. (Karlberg & Mral 1998:47) För 

enkelhetens skull har jag valt att använda samlingsbegreppet ”stilfigurer” i min undersökning.   

I varje separat analys nämner jag syfte, talsituation och relation mellan talare och 

publik, men det är inget jag utvecklar vidare utan förklarar det här då samma premisser gäller 

i samtliga situationer. Syftet för varje talare är att sammanfatta det viktigaste och övertyga 

väljarna att rösta på deras parti. Talsituationen är en tevesänd slutduell, så mottagarna av talet 

är både publiken på plats och hela nationen genom tevesändningen. Jag utgår från att 

mottagarna har olika kunskaper och bakgrund, och att nivån för engagemang i politik varierar 

individuellt. När jag i analyserna nämner ”svåra ord” menar jag ord som enligt min subjektiva 

bedömning kan uppfattas som svåra av delar av befolkningen. Slutligen handlar det inte om 

någon personlig relation mellan parterna, men jag antar att majoriteten av publiken känner 

igen talarna och kan ha olika grader av förtroende för dem. 

Jag vill också belysa en faktor som givetvis kan påverka retoriken, nämligen partiernas 

position (jfr Håkansson 1999:176). 1991 och 1998 var Moderaterna i opposition och 

Socialdemokraterna i regering. 2014 var det ombytta roller, Socialdemokraterna var i 

opposition och Moderaterna i regering. Ett parti i regering är troligen mer benäget att försvara 

sin politik medan ett oppositionsparti kan tala om förändring och förbättring i större 

utsträckning.  

 

4.1 Analys av duellen Carlsson–Bildt 1991 

 

4.1.1 Elocutio hos Ingvar Carlsson 

Det språkliga framställningssättet är anpassat till talsituationen, lyssnarna och syftet. Språket 

är inte för formellt eller svårförståeligt, men ordet ”kapprustning” känns idag lite 

ålderdomligt. Men 1991, när kalla kriget nyligen hade varit aktuellt, var det förmodligen inte 

ett främmande uttryck. Utöver det märks inga stilväxlingar. Carlsson uttalar dock vissa ord 

talspråkligt, på gränsen till slarvigt, vilket gör att det ibland är svårt att uppfatta vad han säger. 
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Fundamenten i Carlssons anförande är förhållandevis korta med undantag för ett par meningar 

som är mer komplext uppbyggda, vilket innebär att talet överlag är enkelt att förstå (se bilaga 

1 för min nedskrivning av talet). 

Carlsson använder sig av stilfigurer. Han räknar upp positivt laddade ord då han talar 

om fördelarna med ett medlemskap i EG (Europeiska Gemenskapen, företrädaren till EU, 

Europeiska Unionen). Dessa ord är delvis nyckelord inom socialdemokratin och nära 

kopplade till deras ideologi, vilket han också påpekar: ”rättvisa, solidaritet, medmänsklighet, 

rätt till arbete”. Det finns även en stegring med, vilket förstärker budskapet. Han säger först 

att EG är en ”stor möjlighet” och i nästa mening att medlemskap i EG medför ”större 

möjligheter” än att inte vara med.  

Han använder sig också av upprepningar. Vid två olika tidpunkter i talet pratar han 

utförligt om EG, och vid varje tillfälle upprepar han ”EG” tre gånger nära relaterat till 

varandra. I slutet räknar han också upp just tre områden som hotas ifall Moderaterna skulle 

vinna valet. Han avslutar med en parallellism, vilket innebär att flera meningar i följd har 

samma uppbyggnad och liknande innebörd (Hellspong 2004:145): ”din röst behövs i 

framtidens Europa, den behövs i höstens val […]”. En sådan upprepning ger extra tyngd åt 

uppmaningen. Detta direkta tilltal till publiken är också ett sätt att skapa en känsla av 

gemenskap och därigenom vinna förtroende (jfr Renberg 2007:27).  

Carlsson gör polemiska uttalanden, personangrepp, om Bildt och Moderaterna. Han 

hävdar att de har motarbetat Socialdemokraterna i frågor gällande EG. Han säger också att det 

är viktigt att ”göra rätt sak vid rätt tillfälle”, och syftar då på den nämnda ansökan om 

medlemskap i EG. Detta uttalande riktar han specifikt till Bildt, vilket låter som att Bildt inte 

skulle veta när det rätta tillfället är.  

Talet är främst uppbyggt av påståenden och beskrivningar, men i slutet varieras 

talhandlingarna något. Carlsson varnar väljarna då han hävdar att det som kan hota Sveriges 

välfärd är om Moderaterna vinner. Han avslutar med en uppmaning till publiken: ”din röst 

behövs”. Carlsson inleder med att direkt tilltala Bildt och genmäla hans uttalande om 

pensionärerna. Han tackar även sin motståndare för debatten.  

 

4.1.2 Ethos, pathos och logos hos Ingvar Carlsson 

Carlsson fokuserar på logos i sitt anförande. Han refererar till viktiga internationella 

händelser, vilka är kontrollerbara uppgifter. Överlag talar han om konkreta saker, så som ett 

medlemskap i EG och socialdemokratins framgång i Europa. Pathos märks bitvis då Carlsson 
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uttrycker sina egna känslor rörande EG. Han säger bland annat att han inte räds reaktionerna 

på hans planerande för medlemskap i EG, och redogör för sin personliga åsikt om vad 

möjligheterna med EG betyder för honom. Även när han i slutet säger till väljarna att deras 

röster behövs för att kunna förbättra Sverige använder han sig av pathos, men också ethos då 

direkt tilltal skapar förtroende. Hans trovärdighet, ethos, stöttas också av att han hänvisar till 

Socialdemokraternas ideologi och säger att de fortfarande arbetar enligt ideologins 

grundvalar. Carlssons tal är övervägande sakligt, men det saknar trots det konkreta 

beskrivningar och förklaringar. 

 

4.1.3 Elocutio hos Carl Bildt  

Språkbruket är anpassat till mottagarna, talsituationen och syftet. Stilen är vare sig överdrivet 

formell eller vardaglig, utan ett väl anpassat mellanting. Bildt uttalar vissa ord talspråkligt, till 

exempel säger han ”såna” och ”va” istället för ”sådana” och ”vara”. Utöver det märks inga 

stilväxlingar. Fundamenten i talet är uteslutande korta och syntaxen är inte speciellt 

komplicerad (se bilaga 2 för min nedskrivning av talet). Moderaterna är i opposition i denna 

duell, vilket kan ha inverkan på Bildts retorik.  

Bildt använder sig av många stilfigurer. Till exempel använder han anaforer, vilket 

betyder att två eller flera meningar i tät följd inleds med samma ord (Hellspong 2004:146). 

Tidigt i talet upprepar han inledningen ”vi fick rätt” i sex meningar. Från ungefär mitten av 

talet till slutet inleder han nästan varje mening med orden ”vi vill”, med undantag för ”vi 

måste” på ett ställe och ”jag vill” i den allra sista meningen. Den retoriska effekten blir ett 

mönster i talet och att en stegring sker. I slutet säger han att ”det fordrar att detta bra land får 

en bättre regering”, och får därmed fram att Sverige redan är bra men att det behövs ett bättre 

styre för att kunna fortsätta vara bra. Detta är också en sorts stegring, att ’bra kan bli bättre’. 

Dessa uttalanden kan kopplas till att partiet är i opposition, då de framför negativa budskap 

om den dåvarande, socialdemokratiska regeringen.  

Det finns även en allitteration, vilket innebär att det inledande ljudet i flera följande ord 

är detsamma (Hellspong 2004:146). Han kallar Socialdemokraterna för ”gårdagens parti med 

gårdagens politik”, och upprepar därmed ”gårdagens” i kombination med två olika ord som 

börjar på p. Detta bidrar också till talets mönster. Han säger också att Socialdemokraterna 

låser sig ”vid det gamla, vid sina gamla idéer och vid sina gamla system”, vilket är exempel 

på en hopning, som det kallas när flera uttryck har ungefär samma betydelse för att stärka 

effekten (a.a.145). 
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Han använder en metafor när han talar om vad som krävs för att säkra Sveriges välfärd 

och utveckling: ”Sverige ska bli en vinnare i det nya Europa”. En metafor är något som 

används som en liknelse, för att förklara ett annat fenomen än det som ordet egentligen 

betyder (Hellspong 2004:148). Till exempel menar inte Bildt att Sverige bokstavligen ska 

vinna något, utan att ’Sverige ska bli ett framgångsrikt europeiskt land’. ”Det nya Europa” 

syftar på det då nyligen förändrade Europa, som bildades till följd av viktiga händelser, till 

exempel Berlinmurens och järnridåns fall, och kalla krigets slut. När han säger ”[…] annars 

riskerar arbetslösheten att stanna hos oss” talar han om arbetslösheten som något levande med 

egna förmågor, vilket är en sorts metafor som kallas för besjälning (a.a.150). Han avslutar 

med ytterligare en metafor när han säger att frihet snarare än socialism ska vara ”ledstjärnan 

för 90-talet”, då ”ledstjärnan” betyder ’målet’.  

Han upprepar sig i tretal, till exempel då han pratar om vad han anser vara 

Socialdemokraternas föråldrade politik och upprepar då ”gamla” tre gånger. När han talar om 

vad han vill uppnå med skolan upprepar han ”bra” i tre meningar.  

Han använder också polemik och går till angrepp mot både Carlsson och hans parti när 

han använder sig av negativt laddade uttryck när han pratar om Socialdemokraterna. Han 

hävdar att partiet har motarbetat Moderaternas politik och att deras egen politik är utdaterad 

men att de trots det inte förändrar den (se bilaga 2 för uttalandet).  

Talet består främst av deskriptiva påståenden och förslag då Bildt ofta berättar vad hans 

parti vill uppnå och skapa. Han talar om vad de vill, men i den avslutande meningen går han 

över till att använda ”ska” istället för ”vill”: ”det är mycket vi ska ändra på”. Det är mer 

bestämt jämfört med de tidigare uttrycken. I inledningen tilltalar Bildt Carlsson direkt när han 

bland annat beskriver pensionärernas situation och tackar motståndaren för debatten.  

 

4.1.4 Ethos, pathos och logos hos Carl Bildt 

Bildts anförande innehåller främst logos, alltså konkret information. Han inleder med att 

hävda att de fått rätt om flera saker, vilket antagligen är möjligt att kontrollera och därför är 

de hållbara logosargument. Renberg hävdar att logosargument inte alltid måste vara korrekta, 

men de måste framstå som det (Renberg 2007:33). Bildts ethos kan därför sägas stärkas av 

hans uppräkning, då det låter förtroendeingivande att partiet lyckats förutspå utgången i 

många viktiga frågor. När han sedan räknar upp de problem som behöver lösas uppger han 

orsakerna bakom dem, vilket också bidrar till logiken i argumentationen. Han pratar mycket 

om vad Moderaterna vill ändra på, till exempel att äldre och sjukliga personer ska få det bättre 
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och att föräldrar ska få mer tid för sina barn. Detta är också känslomässigt påverkande, alltså 

för han in pathos i talet.  

 

4.1.5 Komparativ analys  

De båda talen skiljer sig åt gällande stilfigurer, även om ett par likheter finns. Både Bildt och 

Carlsson använder sig av upprepningar, gärna i tretal. De går även till angrepp mot varandra. 

Bildt använder sig dock av betydligt fler stilfigurer än Carlsson. Det som utmärker sig i Bildts 

tal är främst hans flitiga bruk av anaforer. Att han inleder sex meningar med anaforen ”vi fick 

rätt” ger ett väldigt starkt intryck, och för varje gång han säger det stegras talet. Efter 

stegringen ställer han Socialdemokraterna i dålig dager (se bilaga 2) och återgår sedan till att 

framhäva sitt eget partis väldigt positiva ambitioner, och hans återkommande ”vi vill” gör att 

även slutet av talet stegras. Carlssons tal är inte lika starkt retoriskt sett.  

Vid jämförelse av talhandlingar finns förhållandevis stora likheter. Båda talarna 

använder sig främst av beskrivningar och påståenden, men uttrycker också förslag då de talar 

om vad deras respektive partier vill göra i framtiden. Skillnaden är att Carlsson uttrycker en 

varning i slutet, om att en vinst för motståndarna kan utgöra ett hot mot Sveriges framtid. 

Tilläggas kan att både Carlsson och Bildt ofta tittar ner i sina papper som de har framför sig. 

De talar alltså inte fritt utan läser till viss del innantill.  

De två talen har några likheter när det kommer till argumentationsmedel. Det de har 

gemensamt är att de innehåller främst logosargument, men de ger olika grund för dem. Bildt 

uppger till exempel närmare information om de problem han tar upp än vad Carlsson gör. 

Pathos märks då båda talar om vad de vill uppnå. Skillnaden gällande pathos är att Carlsson 

talar om sina egna känslor och tankar. Ethos märks också i bådas tal, och likheten är att båda 

tar hjälp av partiets bakgrund för att stärka sin trovärdighet. Bildt hänvisar till saker som 

Moderaterna har haft rätt om, och Carlsson använder sig av Socialdemokraternas ideologiska 

nyckelord. Bildt kombinerar de tre argumentationsmedlen på ett mer effektivt sätt än 

Carlsson.  

 

4.2 Analys av duellen Persson–Bildt 1998 

 

4.2.1 Elocutio hos Göran Persson  

Språk och stil är anpassade till talsituationen, lyssnarna och till sitt syfte. Persson använder 

inget svårt språk. Han talar överlag enkelt men utan att vara informell. Ett ord som framstår 
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ganska formellt i sammanhanget och möjligen kan uppfattas som ett stilbrott är ”mödrar”, då 

det inte är ett ord som vanligen används i vardagligt tal. Även ordet ”koalitionsregering” kan 

vara otydligt för någon som inte är insatt i politik. Meningarna har korta fundament och 

syntaxen är i övrigt överlag enkel (se bilaga 3 för min nedskrivning av talet). 

Persson använder många stilfigurer. Han inleder med två anaforer, med orden ”berätta” 

och ”jag”: 

 

Berätta gärna för mig, Carl Bildt, om den stora fina världen. Berätta gärna om nya IT-

satsningar och nya flygplansmodeller. Men berätta inte för mig om det svenska 

klassamhället. Jag har sett det; jag har växt upp i det; jag hatar det. (Persson 1998) 

 

Båda anaforerna upprepas tre gånger. Den förstnämnda anaforen är även en slags antites, 

motsatser som ställs mot varandra (Hellspong 2004:154), då han först uppmanar Bildt att 

berätta men sedan att inte berätta. Den andra anaforen är också en hopning och en klimax, 

alltså en stegring med extra stark avslutning (a.a.147). De tre meningarna har samma 

uppbyggnad, och ungefär samma innebörd. De första två bygger upp inför den tredje 

meningen, som är starkare än de andra och därför utgör klimaxen.  

I inledningen uppmanar Persson Bildt att berätta saker för honom. På grund av den 

negativa klangen som uppstår när han uppmanar Bildt att berätta för honom om klassamhället 

kan det ses som en sorts personangrepp. Det låter som att han menar att Bildt inte ska tala om 

klassamhället till honom, som vuxit upp i det svenska klassamhället. 

Påståendet att ensamstående kvinnliga föräldrar får ta skattesmällen för att de som är 

rikare ska slippa är exempel på en hyperbol, vilket innebär att ett mer kraftfullt, något 

överdrivande uttryck används istället för det som hade varit mer sanningsenligt (Hellspong 

2004:153). Budskapet är ungefär att ’de människor som har det sämre ställt blir mer lidande 

än de som har det gott ställt’. Men det är också ett exempel, eftersom Persson väljer ut en av 

de människorna och menar att hon får ta smällen. Ett sådant exempel förstärker budskapets 

effekt.  

Den avslutande uppmaningen är exempel på en annan antites, men även ett väl grundat 

uttryck: ”Ta det säkra före det osäkra”. Innebörden är ungefär att ’Socialdemokraterna är det 

säkra valet medan Moderaterna är ett osäkert val’. 

Perssons tal är byggt på en mängd retoriska grepp och innehåller tilltal och 

uppmaningar till både publiken och motståndaren. Han tilltalar först Bildt direkt. Därefter 

tilltalar han publiken när han uppmanar den till handling, genom att rösta. Han säger att han är 

välbekant med det svenska klassamhället och använder det starkt negativt laddade ordet 
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”hatar” för att beskriva sina känslor om det. Han uppger även ett indirekt löfte när han säger 

vad han ska genomföra i sin politiska karriär. Mot slutet varnar han publiken, då han räknar 

upp vad som kan hända om man inte röstar alls eller om man röstar på något annat parti än 

Socialdemokraterna. Han talar om för publiken vad de borde känna när han påstår att ”det tror 

jag inte att ni vill”, vilket är ett retoriskt försök att projicera sina egna känslor på väljarna. 

Slutligen uppmanar han dem igen till sist att rösta på Socialdemokraterna.  

 

4.2.2 Ethos, pathos och logos hos Göran Persson 

Persson bygger sitt anförande främst på pathos och ethos. När han talar om att han har vuxit 

upp i Sveriges klassamhälle skapar han förtroende hos väljarna, alltså stärks hans ethos. Det 

är en teknik för att publiken ska kunna identifiera sig med honom, han försöker därigenom 

visa att han har samma bakgrund som många av väljarna. Han fortsätter att med emfas berätta 

att han hatar klassamhället, vilket sänder en känslomässig signal till publiken, alltså påverkar 

han med hjälp av pathos.  

I andra halvan av sitt tal varnar han väljarna för vad de har att vänta sig om de inte 

röstar på Socialdemokraterna. Detta är ett slags hot, och är därför också ett försök till 

känslomässig påverkan, då han önskar framkalla rädsla och motvilja hos publiken. Persson 

lägger ingen större kraft på logos i sitt tal. Hans påstående ”det finns tydliga ideologiska 

skillnader i Sverige” är det enda som faktiskt kan kontrolleras och därför möjligen räknas som 

ett logosargument.  

 

4.2.3 Elocutio hos Carl Bildt  

Bildt talar med så kallad mellanstil, normalprosa, vilken karaktäriseras av korrekt men 

lättförstått språk (Renberg 2007:37). Språket är anpassat till talsituationen, lyssnarna och 

talets syfte. Fundamenten är korta, och talet innehåller inga svårförståeliga ord (se bilaga 4 för 

min nedskrivning av talet). Moderaterna är i opposition i denna duell, vilket kan påverka 

retoriken i talet. 

Bildt har med flera stilfigurer i sitt tal. Han börjar sitt tal med en anafor, när han inleder 

fyra meningar med samma fras: ”Jag är inte nöjd med […]”. Samtliga fyra meningar har 

också samma uppbyggnad: efter de inledande fem orden följer objektet. Den anaforen 

återknyter han till i slutet av talet då han konstaterar att det han vill för Sverige inte kan 

uppnås genom att bara vara nöjd. Det är en form av polemik då han i början antyder att 

Persson är nöjd med de sakerna han själv är missnöjd med.  
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I talet används en allitteration i form av orden ”förnya och förändra” eller ”förändringen 

och förnyelsen”, vilket Bildt upprepar vid tre tillfällen i talet. Dessa ord går som en röd tråd 

genom talet och skapar ett mönster som nog är tänkt att fastna i lyssnarnas minne.  

I mitten av anförandet finns en samling positivt laddade ord: ”rättvisa, frihet, ansvar, 

trygghet”. Värdeladdade ord påverkar talets innebörd och ton, i detta fall positivt. Bildt 

inkluderar också en metafor då han säger att han vill skapa en ”ny värld”, vilket är en 

omskrivning för ett bättre samhälle.  

I slutet ges exempel på en kiasm, vilket betyder att ordföljden ändras i den ena av två 

liknande uppbyggda meningar för att överraska lyssnaren (Hellspong 2004:147): ”Sverige är 

ett bra land, det vet jag, men jag vet också att Sverige kan mycket bättre.” Här ändrar Bildt i 

den andra delen av meningen, då han säger ”jag vet också” innan han nämner Sverige för 

andra gången. Här sker också en stegring, när han säger att Sverige är bra men att det kan bli 

bättre.   

Slutligen upprepar han ordet ”måste” två gånger i talets sista mening, när han talar om 

vad som behövs för Sveriges framtid. Han både inleder och avslutar alltså med tydliga 

stilfigurer, och återkopplar som tidigare nämnts till sin inledning i talets avslutning.  

Bildts tal består mest av påståenden. Han uttrycker dock en förhoppning när han säger 

att han hoppas att publiken lägger sin röst på dem och förklarar varför. Han berättar också om 

sina förslag, alltså vad Moderaterna vill göra om de vinner valet. De förslagen och flera av 

Bildts uttalanden, till exempel den inledande anaforen, och allitterationen ”förnya och 

förändra”, kan relateras till att Moderaterna är i opposition. Detta därför att det budskap som 

förmedlas är att den dåvarande regeringen, ledd av Socialdemokraterna, inte är tillräckligt bra. 

 

4.2.4 Ethos, pathos och logos hos Carl Bildt 

Bildts slutanförande innehåller mycket pathos och ethos. När han räknar upp vad han inte är 

nöjd med försätter han publiken i en stämning som gör dem mottagliga för resten av hans tal, 

vilket kännetecknar ethosappellen (jfr Renberg 2007:26). Men detta är också en pathosappell 

då han uttrycker sina känslor. Då jobb, skola, vårdköer och skatter är viktigt för många 

väljare, försöker han i och med att han påtalar sitt missnöje med de frågorna, att placera sig 

ibland väljarna så att de kan identifiera sig med honom. Han sätter ord på det som kan antas 

vara publikens känslor. När han sedan säger att han hoppas få väljarnas röster använder han 

sig av ethos och pathos, då direkt tilltal kan vara förtroendeingivande och hans förhoppning är 

en känsla. Hans tal innehåller också logos, då han talar om konkreta problem i samhället och 
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om Moderaternas partiprogram. Han uppger dock inte någon detaljerad faktagrund för något 

av dem. Han redogör heller inte för några specifika lösningar vilket gör att informationen kan 

riskera att tolkas som ohållbar.   

 

4.2.5 Komparativ analys  

Båda talarna använder sig av många stilfigurer, varav anaforer förekommer i båda talen. 

Talarna gör även personangrepp på varandra. De upprepar sig i tretal fast på olika sätt. 

Persson upprepar sina anaforer tre gånger, medan Bildt anspelar på sin allitteration vid tre 

tillfällen. Trots att de båda talen är olika innehållsmässigt finns en gemensam faktor: båda 

framstår som väldigt retoriskt genomtänka.  

Persson varierar sina talhandlingar mer genom att använda olika sorters satser än Bildt. 

Han använder sig av uppmaningar och varningar. Bildt å andra sidan ger mer förslag på 

förändringar, möjligen på grund av partipositionen, och han uttrycker en förhoppning. Båda 

inleder också sina tal med att nämna sin motståndare vid namn, men skillnaden är att Persson 

tilltalar Bildt direkt medan Bildt endast nämner Persson. Både Persson och Bildt har papper 

framför sig, men ingen av dem läser innantill under talets gång utan håller blicken på 

motståndaren eller publiken via tevekameran.  

Gällande argumentationsmedlen har talen fler likheter än vad det först verkar som. Både 

Persson och Bildt använder sig främst av ethos och pathos, och lägger inte stor kraft på logos. 

Den största skillnaden är att Bildt nämner faktiska problem som vård, skola, jobb och skatter, 

medan Persson inte tar upp de frågorna. Perssons slutreplik är i stort sett bara retoriska grepp 

och är inte speciellt informativt. Perssons logosappell rör ideologiska skillnader, vilket skulle 

kunna vara en uppgift som går att kontrollera.  

 

4.3 Analys av duellen Löfven–Reinfeldt 2014  

 

4.3.1 Elocutio hos Stefan Löfven  

Stilen är anpassad till talsituationen, lyssnarna, och syftet. Språkbruket är inte svårförståeligt 

och inte heller informellt och slarvigt. Han uttalar dock vissa ord talspråkligt, som ”nånstans” 

och ”varann” istället för ”någonstans” och ”varandra”. Det går också att uppfatta vissa 

grammatiska felsägningar i talet, men det har snarare att göra med själva framträdandet än 

felplanering. Löfven håller samma stil genom talet förutom vid användandet av ordet ”ungar”, 
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vilket är ganska informellt i sammanhanget. Det kan vara ett retoriskt grepp från Löfvens sida 

för att placera sig ibland publiken och förstärka sin position som en arbetarklassens man, eller 

bara ett slumpmässigt ordval. Fundamenten är korta, syntaxen överlag enkel och talet 

innehåller inga onödigt svåra ord (se bilaga 5 för min nedskrivning av talet). 

Socialdemokraterna är i opposition i denna duell, vilket möjligen påverkar Löfvens retorik. 

Han utnyttjar flera stilfigurer. Han använder metaforer, när han säger att ”något har gått 

sönder med Sverige”, ”arbetslösheten biter sig fast” och ”jag vill ha en annan färdriktning på 

Sverige”. Det som menas är att ’samhället inte fungerar bra’, ’vi lyckas inte övervinna 

arbetslösheten’ och att han ’vill få ändring på dessa problem’. ”Arbetslösheten biter sig fast” 

är också exempel på en besjälning.  

Löfven använder anaforer då han inleder två på varandra följande meningar med ”jag 

vill”. Här finns också en epifor, vilket är motsatsen till en anafor och betyder att flera 

meningar avslutas med samma ord (Karlberg & Mral 1998:51). I detta fall avslutas båda 

meningarna med ”Sverige”.  

Därefter följer en sorts hopning. Löfven upprepar ordet pronomenet ”sin/sitt” när han 

talar om att alla människor har rätt till ”sin del […] sitt ansvar […] sin plats” och fortsätter 

sedan med ”sin frihet […] sin framtid”. Han gör sedan en näst intill identisk upprepning då 

han säger ”vi tar ansvar för varandra, ja, tar ansvar för oss själva, ja.”. Som avslutning gör han 

en form av upprepning: ”Vi ska ha ett Sverige där vi bryr oss om varandra, ett Sverige som 

håller ihop, ett bättre Sverige för alla.” Detta är också en hopning, som stegras och avslutas 

med en klimax.  

Han använder direkt tilltal, säger ”vi” och talar mycket om gemenskap, och försöker 

därigenom skapa en känsla av samhörighet med publiken (jfr Renberg 2007:27). Han gör ett 

polemiskt uttalande om den moderata regeringen. Det är dock ett sofistikerat uttalande då han 

säger att den borgerliga regeringens fokuseringar under sin regeringstid inte har fungerat. Det 

är alltså inte ett grovt påhopp (jfr Håkansson 1999:47).  

Gällande talhandlingar och variation i sina yttranden kan konstateras att talet innehåller 

två indirekta uppmaningar: ”[…] så måste vi också våga” och ”det är dags att se allvaret” som 

uppmanar till en gemensam satsning. Han dömer ut den tidigare regeringen genom att lägga 

skulden för arbetslösheten på dem. Löfven ger inga uttalade löften, men däremot berättar han 

vad han vill ändra och satsa på. Löfvens beskrivningar av samhället och hans talande om 

förändringar som behöver göras är antagligen påverkade av partipositionen, alltså att 

Socialdemokraterna är i opposition. Det är inte troligt att han skulle uttrycka sig på samma 

sätt om partiet hade varit i regering. 
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4.3.2 Ethos, pathos och logos hos Stefan Löfven 

Löfven använder sig främst av pathos och ethos för att påverka publiken. Han inleder med att 

säga att han älskar Sverige och att han är stolt över att leva här. Detta sätter genast en 

personlig prägel på hans argumentation. När han som partiledare intygar att han bryr sig om 

Sverige genom att använda personliga känslor bidrar det till hans ethos då det låter 

förtroendeingivande och inbjuder till identifikation. Han talar om att ”vi” ska ta ansvar för 

varandra, och om gemenskap, frihet och solidaritet. Han säger också att ”vi” tillsammans ska 

skapa ett ”Sverige där vi bryr oss om varandra, ett Sverige som håller ihop, ett bättre Sverige 

för alla.” Genom att fokusera på känslor och gemenskap utnyttjar han det som anses vara det 

starkaste medlet för övertygelse, pathos (Renberg 2007:29). I detta fall samverkar det han 

säger med ethos, då hans känslomässiga engagemang och hans bakgrund höjer hans 

trovärdighet.  

När han blottar sina känslor för Sverige, och i slutet av anförandet menar på att alla, 

även han själv, kommer att vara i behov av välfärden, ger han publiken en chans att identifiera 

sig med honom. Hans återkoppling till socialdemokratiskt ideologiska nyckelord som 

solidaritet, frihet och välfärd kan också bidra till hans trovärdighet, då de påminner om 

partiets bakgrund. Löfven nämner i början en siffra gällande arbetslöshet, vilket är en uppgift 

som går att kontrollera, alltså logos (Renberg 2007:33). I övrigt innehåller talet inte några 

konkreta sakuppgifter.  

 

4.3.3  Elocutio hos Fredrik Reinfeldt 

Språkbruket och stilen är väl anpassad till talsituationen, sitt syfte och till stor del till 

lyssnarna också. Reinfeldts språkbruk är inte svårförståeligt, och fundamenten i meningarna 

är korta (se bilaga 6 för min nedskrivning av talet). Även Reinfeldt uttalar vissa ord 

talspråkligt, till exempel ”nånstans” istället för ”någonstans”.  

Reinfeldt använder sig av en del stilfigurer. Inledningsvis anaforer, då han tre gånger 

precis i början upprepar ”väldigt många av dem är […]”, och när han talar om skolan inleder 

han flera meningar med ”vi behöver” följt av ett slags klimax när han säger ”vi förtröttas 

aldrig i vår strävan att se barn och unga växa av egen kraft”. Det stycket är också exempel på 

en hopning, då meningarna tillsammans förstärker budskapet. 

Sedan följer uttrycket ”Vi går till val på ett Sverigebygge.” vilket är en metafor. Det 

som menas är ungefär att ’samhällets välfärd är ett ofärdigt projekt, likt ett bygge’. Det har en 
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positiv innebörd, då ett ofärdigt projekt någon gång blir klart, vilket låter hoppfullt för 

Sverige.  

Han talar fortsättningsvis om löften: ”Vi har inte lovat allt till alla i den här valrörelsen, 

men jag lovar att hålla ordning på svensk ekonomi.” Detta skulle kunna betraktas som en 

antites, eftersom det han säger är motsägelsefullt: de har inte lovat saker, men trots det lovar 

han nu det här.  

Vad det gäller talhandlingar och olika yttranden, så håller sig Reinfeldt främst till 

beskrivningar och påståenden. Men han inleder sitt anförande med en förhoppning: ”Jag 

hoppas att […].” Han avslutar talet med ett direkt löfte om vad Moderaterna kommer att 

genomföra vid vinst, och benämner det själv som ett ”allianslöfte”. Han lovar också tydligt att 

hålla ordning på Sveriges ekonomi, men berättar inte konkret hur han planerar att göra det. 

Han uppger också flera förslag på vad som behövs för att förbättra skolan.  

 

4.3.4  Ethos, pathos och logos hos Fredrik Reinfeldt 

Reinfeldt har stort fokus på logos i sitt anförande, då den första halvan av hans tal består 

nästan uteslutande av statistik och andra kontrollerbara uppgifter som också verkar rimliga 

(jfr Renberg 2007:33). Han inleder dock med en pathosappell, då han uttrycker en 

förhoppning om att väljarna ska rösta på hans parti (a.a.29). Det direkta tilltalet fungerar 

också som förtroendeskapande och stärker hans ethos.  

Vidare om logosargumentationen i talet, så påpekar Reinfeldt först att det är jobben som 

är grunden till svensk välfärd, och därefter konstaterar han att skolan är en viktig satsning. 

Slutsatsen att en bra utbildning leder till arbete kan de flesta dra och därför framstår 

argumentationen som logisk och hållbar snarare än känslosam. Hans löfte om att behålla 

kontrollen på ekonomin stöds av det konstaterande påståendet om att hans regering har klarat 

detta tidigare. Detta stärker Reinfeldts ethos då det inger förtroende.  

 

4.3.5  Komparativ analys  

Överlag använder Löfven fler stilfigurer och retoriska grepp än Reinfeldt. Löfvens tal 

framstår som mer retoriskt genomarbetat än Reinfeldts, vilket är mer klargörande och 

informerande. En likhet gällande stilfigurer är att båda talarna använder metaforer för 

Sveriges framtid. Löfven talar om ”framtidsprojekt för Sverige” medan Reinfeldt säger att de 

”går till val på ett Sverigebygge”. Den stilfigur de båda använder sig av, förutom metafor, är 

anafor och hopning.  
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En skillnad gällande talhandlingar är att Reinfeldt uppger direkta löften i sitt anförande. 

Löfven lovar inget rakt ut, utan räknar upp det han vill ändra på och åstadkomma, vilket kan 

ha att göra med partipositionen. Sådana förslag ger förvisso också Reinfeldt. Varken Löfven 

och Reinfeldt har papper med sig utan talar fritt.  

Något som är genomgående tydligt är att Löfven använder sig främst av pathos och 

ethos medan Reinfeldt mest använder logos. Både inledning och avslutning skiljer sig tydligt 

åt mellan de två. Löfven inleder med personliga känslor för Sverige och Reinfeldt inleder med 

siffror och konkreta exempel. I avslutningen lovar Löfven inga praktiska saker utan räknar 

upp mer känsloinriktade mål, medan Reinfeldt pratar om ekonomiska och praktiska mål. 

Innehållsmässigt tar Löfven och Reinfeldt upp ungefär samma ämnen i sitt anförande, men en 

tydlig skillnad märks angående hur Reinfeldt och Löfven talar om arbetslöshet. Reinfeldt 

vinklar frågan till något positivt, då han i stället för att säga hur många människor som är 

arbetslösa berättar hur många fler som jobbar 2014 jämfört med 2006. Löfven å andra sidan 

säger att 400 000 människor i Sverige är arbetslösa.  

 

5. Diskussion  

I den här delen diskuterar jag resultaten av min analys. Jag diskuterar de resultat jag anser 

vara mest relevanta och intressanta, och knyter an till tidigare forskning och litteratur. 

Därefter följer en metoddiskussion där jag utvärderar den valda metoden för undersökningen.  

  

5.1 Resultatdiskussion 

 

5.1.1 Stilfigurer 

Som flera forskare har konstaterat är stilfigurer vanliga i politiskt språk, både för att förenkla 

komplexa saker för lyssnaren genom att bli en länk mellan politiskt språk och vardagligt språk 

(Heradstveit & Bjørgo 1996; Håkansson 1999; Sigrell 2001). Min analys visar att samtliga 

talare använde sig av stilfigurer i sina tal. Efter en sammanställning konstaterar jag att de mest 

förekommande stilfigurerna är den upprepande anaforen och den stegrande klimaxen. Båda 

användes i fem av sex tal.  

Metaforer används i fyra av sex tal, vilket stödjer påståendet att metaforen är den 

centrala stilfiguren i politiskt språk (Heradstveit & Bjørgo 1996:63). En iakttagelse värd att 

nämna är att metaforer förekom i samtliga moderata partiledares tal. Bildt använde 1991 

metaforerna ”Sverige ska bli en vinnare i det nya Europa”, ” annars riskerar arbetslösheten att 
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stanna hos oss” och ”ledstjärnan för 90-talet”. 1998 talade han om en ”ny värld” och 2014 sa 

Reinfeldt att de ”går till val på ett Sverigebygge”. Fyra av de fem metaforerna innehåller 

budskap om förnyelse, förändring och framgång. Detta skulle kunna peka på att metaforer 

främst används för positiva budskap i Moderaternas retorik, men för att kunna komma fram 

till en sådan slutsats måste mer omfattande forskning göras.  

2014 använder Löfven, liksom Bildt 1991, tre metaforer i sitt tal. En skillnad mellan 

partierna i den här aspekten är att medan majoriteten av de moderata ledarnas metaforer har 

positiv innebörd, använder Löfven metaforer även för negativa saker: ”något har gått sönder 

med Sverige” och ”arbetslösheten biter sig fast”. Den tredje metaforen ”jag vill ha en annan 

färdriktning på Sverige” har dock ett liknande budskap som Moderaternas metaforer. Det går 

tyvärr inte att göra en helt rättvis jämförelse då Socialdemokraternas metaforer alla 

förekommer i samma tal, till skillnad från Moderaternas. En intressant likhet är att Bildt 1991 

och Löfven 2014 använder sig av besjälning när de beskriver arbetslösheten. Det är intressant 

dels för att de tillhör olika partier och dels för att det skiljer 23 år mellan deras tal.  

Ett politiskt tal riskerar att bli långdraget och komplext för allmänheten att lyssna på, 

och jag tror att de flesta politiker försöker undvika detta genom att använda olika retoriska 

verktyg. Det borde speciellt gälla valtal och framförallt i avslutningen i den sista valduellen, 

eftersom det är partiledarnas sista chans att påverka väljarna. Mina resultat visar ju att 

stilfigurer användes i samtliga avslutningar. Karlberg och Mral (1998:46) menar att stilfigurer 

också är ett sätt att väcka känslor hos publiken. Ytterligare en anledning till att talarna 

använder stilfigurer kan alltså vara att den känslomässiga appellen är den starkaste och 

därmed lämnar ett större intryck på publiken.  

Stilfigurer verkar ha spelat en större roll i Socialdemokraternas historia än i 

Moderaternas. Stilfigurernas förmåga att göra ett tal levande och dynamiskt kan härröras till 

den glödande stil som förknippas med de agitatorer som av många anses ha lagt grunden för 

Socialdemokraterna (Johannesson 1996:7). Metaforen ”väcka de sovande” (a.a.15) användes 

för att förklara agitatorernas uppgift, alltså att få människor att komma till insikt om och stå 

upp emot klasskillnaderna. Metaforer var överlag en viktig del i agitatorernas skarpa tal. 

Exempel på detta finns i arbetartidningarna Social-Demokraten och Arbetet: de väckta har fått 

”ögonen öppnade” (Social-Demokraten 1887, se a.a.11) och de ska ”draga ett strå till stacken” 

(Arbetet 1889, se a.a.12).  Liknelsen ”det klarnar i hans hjärna som det gör på himmelen” och 

metaforen ”gräf upp kanaler åt denna flod af fruktsamma idéer” (Social-Demokraten 1889, se 

a.a.12) användes i en tryckt uppmaning om att värva fler agitatorer.  
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5.1.2 Identifikation 

Identifikation är extremt viktigt i politiska tal, och att som talare framhäva likheter mellan sig 

själv och publiken är ofta framgångsrikt (Håkansson 1999:31; jfr Burke 1969). Detta gör 

Persson 1998 när han inleder sitt tal med att säga att han själv har vuxit upp i det svenska 

klassamhället och att han hatar det. Han ger därmed många i publiken en möjlighet att direkt 

identifiera sig med honom. Även Löfven gör detta 2014, då han säger att alla, inklusive han 

själv, en dag blir beroende av den svenska välfärden och solidariteten.  

Denna teknik används också av Moderaterna. Vänsterpartiets partisekreterare Aron 

Etzler skriver om Reinfeldts förmåga att framställa sig själv som helt ordinär vid valrörelsen 

2006, vilket inte direkt uttrycktes tvivel om. Etzler menar att Reinfeldts roll som familjefar 

bidrog till den ordinära bilden. Han hävdar också att hans taktik att formulera sina uttalanden 

så att han själv som avsändare doldes gjorde att han framstod som en representant för folket 

istället för en makthavande ledare (2013:151f).  

1991 uttrycker sig Bildt ”jag är inte nöjd med […]”, och detta upprepade han 1998. Det 

är också en sorts identifikation. Genom att uttrycka sitt missnöje angående flera av de 

viktigaste frågorna som vård, jobb och skola, antyder han, liksom Reinfeldt när han 

framställer sig själv som vanlig, att han har samma problem som en stor del av det svenska 

folket.  

Av de årtal som jag har diskuterat här vann Moderaterna valet 1991 och 2006 men 

förlorade 1998, och Socialdemokraterna vann både 1998 och 2014. Men huruvida 

partiledarnas identifikationstaktik bidrog till vinst går inte att uttala sig om. 

Identifikationstekniken kan fungera för båda partierna, men baserat på deras ideologier och 

värdegrund kan de möjligen rikta sig mot något olika grupper. En viss ändring gällande 

målgrupp kan också antas ha skett inom Moderaterna sedan Nya Moderaterna lanserades. Det 

beror givetvis väldigt mycket på vem som är partiledare och vilka partiet riktar sig mot.  

 

5.1.3 Partipositionens påverkan  

Retoriken kan till viss del påverkas av vilken position partierna har, alltså om de är i regering 

eller i opposition. Studier har visat att partier som är i opposition är mer benägna att gå till 

angrepp mot motståndarna, alltså använda sig av polemik (se Håkansson 1999:27 och där 

anförd litteratur). Håkanssons egen undersökning gav dock inget starkt stöd till detta, men han 

kunde konstatera att polemik användes något mer av oppositionen i alla fall i tevedebatter 

(a.a.182). 
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Mina resultat överensstämmer dock inte helt med detta. 1991 uttalar Carlsson direkt att 

Moderaternas politik utgör ett hot mot Sverige, och 1998 uppmanar Persson väljarna att inte 

rösta på Moderaterna för att de är ett dåligt val. Både Carlsson och Persson var vid dessa 

tillfällen statsminister. Håkansson påpekar dock att Socialdemokraterna överlag använder sig 

av polemik mer än andra partier, oavsett position, vilket skulle kunna bidra till att förklara 

mina resultat (jfr Håkansson 1999:183).  

Bildt, som var i opposition både 1991 och 1998, använder sig av polemik, så ur den 

vinkeln stämmer mina resultat med den förstnämnda teorin. Detta gäller även 2014 då Löfven 

uttalar sig negativt om Moderaternas politik, eftersom Socialdemokraterna var i opposition då.  

Att mer polemik används i materialet från 1990-talet kan bero på den dåvarande 

världssituationen, vilket Håkansson nämner som en möjlig påverkande faktor (jfr 1999:91). 

1991 var man mitt uppe i en tid av förändringar i hela Europa, och frågan om medlemskap i 

EG kan också ha påverkat. 1998 fanns fortfarande den svenska finanskrisen i början av 90-

talet i färskt minne, och även krigen i Irak och dåtida Jugoslavien.  

Precis som med polemik kan det antas att ett oppositionsparti är mer benäget än ett 

regeringsparti att tala om förändringar som behöver göras, därför att de är utmanare i kampen 

om makten. Detta märks till exempel i Bildts tal 1998, då Moderaterna var i opposition. Bildt 

talar då om att han vill ”förnya och förändra” och att Sverige kan bli bättre. Även 1991, då 

partipositionerna var desamma, talar han om förbättring. Oppositionsretoriken märks även 

2014 då Socialdemokraterna var i opposition och Löfven använder sig av metaforer med 

negativ innebörd när han beskriver den dåvarande samhällssituationen. Även han talar om 

förändringar som bör göras. Ett parti i regering kan givetvis också tala om att förändra eller 

förbättra, som när Reinfeldt 2014 räknar upp vad som behöver ändras i skolan. Skillnaden är 

att talaren för ett regeringsparti inte framställer sitt eget parti eller arbetet de gjort negativt.  

Håkansson (1999:198) har berört även detta. Hans resultat visar bland annat att negativa 

budskap, då innefattande både polemik och ofördelaktiga skildringar av samhället, 

förekommer mer hos oppositionspartier än hos regeringspartier. Mina resultat stämmer 

överens med detta. Det kan nog konstateras självklart att retoriken påverkas av positionen, 

eller åtminstone att inget parti framhäver sig självt på ofördelaktigt vis.  

 

5.1.4 Abstrakta uttalanden och tidlös valretorik 

Att många politiker uttrycker sig abstrakt och vagt är ingen nyhet, och så är fallet även i de 

här politiska duellerna. De konkreta förslag eller löften som går att urskilja i analysen är 
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relativt få. Partiledarna talar om vad de vill ändra på och vad som behöver förbättras eller 

förändras, men utvecklar inte konkret. Ett uttalande som skiljer sig från mängden är 

Reinfeldts, när han 2014 uppger siffror för hur många nya jobb och bostäder hans parti 

kommer att ha skapat vid ett visst årtal. En sådan vision låter förvisso positiv och lovande, 

men om de misslyckas med att uppfylla målen är det större risk för partiet att anklagas för att 

ha ljugit. Det innebär alltså en viss risk att uttala sig så konkret som Reinfeldt gör (jfr 

Håkansson 1999:43).  

Det abstrakta talandet skulle kunna vara en del av den tidlösa valretoriken som 

Håkansson skriver om (1999:12f). Talarna som har granskats här uttrycker sig förhållandevis 

vagt, det är alltså ett återkommande fenomen. De uttrycker sig självfallet inte likadant 

ordagrant, men innehållet är liknande: de tar upp samhällsproblem, föreslår förbättringar och 

uppmanar till att rösta på dem. Abstraktion och tidlös valretorik kan också relateras till det 

Heradstveit & Bjørgo (1996:101) skriver om politikers retoriska problem. Det förekommer 

många uttryck som egentligen inte säger någonting konkret. Den här sortens klichéartade 

uttryck är återkommande i valretoriken.  

Upplägget går också att anknyta till den tidlösa valretoriken. Talarna tar upp sina 

huvudfrågor, ger förslag på förbättringar och uppmanar väljarna att rösta på rätt parti. Min 

undersökning visar att samtliga tal var relativt lika på den punkten. Det tal som utmärker sig 

en aning är Perssons 1998, då han inte tar upp några typiska valfrågor. I övrigt konstaterar jag 

att stilfigurer och någon form av variation gällande talhandlingar förekom i alla tal, och 

argumentationsmedlen kombinerades också till viss mån. Detaljerna skiljer sig givetvis åt, till 

exempel vilka stilfigurer och talhandlingar som användes, och vilket argumentationsmedel 

som var tydligast. Det är exempel på individuella skillnader. Men jag drar slutsatsen att det 

övergripande finns så pass många likheter att min undersökning skulle kunna relateras till 

modellen om den tidlösa valretoriken som Håkansson tar upp (jfr 1999:11–17). Jag tror dock 

att upplägget i just den här situationen nog oundvikligen blir lite likartat eftersom samma 

premisser gäller för alla talare. Till exempel är taltiden begränsad och syftet är att 

sammanfatta de viktigaste punkterna och övertyga lyssnarna att rösta på just deras parti. 

 

5.1.5 Ethos, pathos och logos 

Enligt den klassiska läran om retorik fungerar övertygandet bäst då ethos, pathos och logos 

används tillsammans i ett tal (Renberg 2007:26; Elmelund Kjeldsen 2008:38). Samtliga talare 

uppmärksammar detta, men utnyttjar det till olika grad. Vilket medel partiledarna fokuserar 
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på i sitt tal varierar också. 1991 finns en tydlig logosappell framförallt i Carlssons tal, men 

även i Bildts. Båda utnyttjar också ethos och pathos, men Bildt gör detta i större utsträckning 

än Carlsson. 1998 fokuserar både Persson och Bildt på ethos och pathos, men Bildt utnyttjar 

logos mer än vad Persson gör. 2014 skiljer sig resultaten åt mest. Löfven fokuserar på ethos 

och pathos, och har med lite logos, medan Reinfeldt gör tvärtom och fokuserar på logos och 

endast utnyttjar ethos och pathos litegrann.   

Att logos tydligt märks 1991 skulle kunna bero på den relativt osäkra världssituationen 

just då, till exempel de förändrande förhållandena i Europa. Inte minst påverkade 

förhandlandet om Sveriges ansökan om medlemskap i EG partierna, vilket märks tydligt i 

Carlssons och Bildts tal. Möjligen märktes en oro bland väljarna som gjorde att partiledarna 

valde att tala konkret om till exempel EG. Carlsson påpekar till exempel att han är medveten 

om denna oro bland befolkningen (se bilaga 1).  

Det är intressant att partiledarna fokuserar på samma argumentationsmedel som sin 

motståndare i duellerna 1991 och 1998. Det skulle till viss del kunna bero på likartade 

huvudfrågor, vilket oundvikligen leder till att talarna talar om liknande saker. Partierna har 

enligt Håkansson (1999:17) idag ofta samma huvudfrågor, till skillnad från vid partiernas 

grundande. Han framhåller dock att politiker istället kan behöva använda sig av olika 

retoriska strategier för att nå väljarna, vilket delvis stämmer med mina resultat. En tydlig 

skillnad märks 1991 då Bildt använder betydligt mer stilfigurer än Carlsson, som istället 

fokuserar på saklig argumentation. 2014 märks skillnaden då båda talarna pratar om jobb och 

skola, men använder sig av olika argumentationsmedel. Löfven använder även fler stilfigurer 

än Reinfeldt.  

Carlsson 1991 och Persson 1998 målar upp hotbilder av vad som kan hända om deras 

motståndare vinner, och framför samtidigt budskap om att om väljarna istället röstar på 

Socialdemokraterna behöver de inte oroa sig för hoten. Detta är ett vanligt retoriskt knep som 

syftar till att väcka känslor hos publiken, en pathosappell (Karlberg & Mral 1998:35).  

1998 fokuserar både Persson och Bildt på att påverka med ethos och pathos. Detta 

skulle kunna ha att göra med att makten hade skiftat de senaste valåren: Moderaterna var i 

regeringsposition 1991–1994, men 1994–1998 var det åter Socialdemokraterna som var i den 

positionen. Inget av partierna hade alltså flera regeringsperioder bakom sig vid tillfället, och 

möjligen blev det därför extra viktigt att verka trovärdig och påverka med hjälp av pathos. Att 

Persson målar upp en hotbild av en moderat seger skulle kunna vara en återkoppling till 

Carlssons liknande uttalande 1991, då Moderaterna trots allt vann. Att det bara blev en 

moderat regeringsperiod tyder på att väljare tappade förtroendet för partiet, och möjligen är 
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det vad Persson vill påminna väljarna om. Till exempel säger han att regeringen kan bli 

”skakig, ledd av den svenska högern”.  

En annan likhet jag noterat gäller egentligen talets framförande, men kan vara relevant 

och därför vill jag ta upp den här. 1991 tittar båda talarna ofta ner i sina papper, medan talarna 

både 1998 och 2014 inte gör det alls. Det skulle möjligen kunna bero på att både Carlssons 

och Bildts tal 1991 är logosorienterade och att det då är av större vikt att säga rätt uppgifter. 

Även Reinfeldts tal 2014 är dock logosorienterat och han läser inte innantill. Det kan 

självfallet också bero på individuella skillnader eller att talen var längre 1991 än i de andra två 

duellerna. En möjlighet är också att framförandetekniken helt enkelt har utvecklats.  

En generell slutsats baserat på mina resultat är att Socialdemokraterna försöker påverka 

med ethos och pathos i högre grad än logos. Moderaterna kan i så fall konstateras fokusera 

mer på logos. Detta är dock endast med de tre analyserade duellerna som grund. Jag kan inte 

uttala mig om partiernas argumentationsmedel i större skala då det kräver mer analysmaterial 

eller en mer djupgående analysmetod.  

 

5.1.6 Socialdemokratisk retorik  

En iakttagelse jag har gjort är att det finns likheter inom den socialdemokratiska retoriken. 

Perssons tal 1998 är främst byggt på stilfigurer och andra retoriska grepp. Även Löfvens tal 

2014 innehåller mycket av detta, och båda talen ger ett retoriskt genomtänkt intryck. Båda 

söker också främst påverka publiken genom ethos och pathos. Den retoriken, med många 

stilfigurer och stor pathosappell, kännetecknade till stor del Olof Palme (Johannesson 

2001:204f). 

Palme och agitatorn Hjalmar Branting, som verkade i slutet av 1800-talet, hade båda en 

bakgrund som skiljer sig åt från Perssons och Löfvens bakgrund. Både Palme och Branting 

anklagades av många för att inte ha några personliga bakomliggande skäl till att använda 

”klasskampsretorik” (Johannesson 2001:202), då de inte egentligen tillhörde arbetarklassen 

(Johannesson 1996:29). Att det trots olikheter i bakgrund hos de fyra nämnda 

socialdemokraterna finns likheter i retoriken tyder på att den här sortens retorik skulle kunna 

vara typisk för partiet. Som Håkansson (1999:12) påpekar förekommer det dock alltid 

skillnader mellan individers retorik. 

Denna retorik skulle kunna härröra från agitatorerna som var verksamma vid förra 

sekelskiftet (Johannesson 1996:7). Det som Socialdemokraterna idag står för har stora likheter 

med dåtidens agitatorer: ”Agitatorerna kopplas till kamp, strid och glöd. Agitatorerna skulle 
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kämpa mot borgerliga krafter och fysiska svårigheter […]” (Engman 1996:350). Det är därför 

möjligt att de grundläggande målen och tankesätten har genomsyrat Socialdemokraternas 

retorik mer eller mindre fram tills idag. Enligt Håkansson (1999:211) kan varje parti ha egna 

traditioner när det kommer till valretorik, och om så är fallet här skulle Socialdemokraternas 

retorik idag kunna vara ett arv från agitatorernas tid, men i modern tappning givetvis. 

Ytterligare stöd till mina resultat och denna teori om socialdemokratisk retorik ger 

Cecilia Eks, Madelene Johanssons och Alexandra Rönnqvists undersökning. De konstaterar 

att före detta socialdemokratiska partiledaren Mona Sahlins retorik också fokuserar på 

elocutio genom att till exempel använda många stilfigurer, och att hon ofta använder 

pathosappell (2008:39). 

 

5.1.7 Moderat retorik 

En logosappell är märkbar i samtliga av de moderata talen, men framförallt 1991 och 2014. 

Enligt min analys använder alltså Reinfeldt 2014 främst logosargument i sitt tal, och han har 

även i andra undersökningar konstaterats argumentera på ett pragmatiskt vis genom att 

använda sig av logos (se Ek, Johansson & Rönnqvist 2008:38, 41). Etzler (2008:150f) hävdar 

dock att Reinfeldts retorik avviker från den klassiska retoriken. Till exempel påstår han att 

Reinfeldt fokuserar på att gå till personangrepp, och att han ofta försöker dölja sin roll som 

avsändare i sina tal genom att använda Sveriges befolkning som avsändare istället. Jag vill 

dock understryka att Etzler är vänsterpartist och därför kan det han skriver delvis vara 

ideologiskt färgat.   

En intressant iakttagelse är att Reinfeldts retorik i just det material jag har analyserat 

inte alls stämmer med Etzlers påstående. Reinfeldt är den enda i min undersökning som inte 

använder sig av personangrepp och han talar i stort sett uteslutande om sig själv och partiet 

som ”vi”. Etzler talar dock om Reinfeldts retorik i tevedebatter, och min analys avser ju 

endast avslutningarna i de här specifika slutduellerna som inte tas upp av Etzler. Eftersom jag 

inte har analyserat hela duellerna kan jag inte dra några egentliga slutsatser om huruvida 

Etzlers påståenden stämmer eller ej, då mitt material inte motsvarar det han skriver om.  

Några ord och uttryck förekommer i Bildts tal både 1991 och 1998. Han använder ”jag 

är inte nöjd med […]” och bra och bättre i samband med varandra: ”detta bra land får en 

bättre regering” och ”Sverige är ett bra land […] Sverige kan mycket bättre”. Det är intressant 

att se, men jag tror att det snarare handlar om Bildts retorik än om moderat retorik. 

Visserligen förekommer ”bättre” även i Reinfeldts tal 2014, men enligt mig är det mest troligt 
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en slumpmässig likhet. Bildt talar också om ”frihet” både 1991 och 1998. Detta skulle 

möjligen kunna kopplas till moderat retorik i större perspektiv, då det är ett nyckelord inom 

liberalismen som är del av grunden till partiets nuvarande ideologi (Nilsson 2004:307).  

 

5.2  Metod- och materialdiskussion 

Jag hittade inte någon metod som explicit granskade just de aspekter jag fokuserade på: 

språklig utformning och argumentationsmedel. Därför fann jag det passande att kombinera 

metoder som passade mitt syfte. Därmed inte sagt att en lämpligare metod inte existerar. Det 

är fullt möjligt, men jag hittade tyvärr inte någon sådan.  

Jag har endast använt en bråkdel av Hellspongs frågor gällande elocutio men det var enligt 

mig tillräckligt för att få fullgoda resultat och svar på mina frågeställningar. De metoder jag har 

använt för identifiering av argumentationsmedlen har främst fungerat som stöd till mig för att 

själv bedöma de olika argumentationsmedlen. Därför kan självfallet min bedömningsförmåga 

ifrågasättas, då jag kan ha misstagit mig.   

Jag anser att undersökningen gått bra, baserat på utgångspunkten. Jag hela tiden varit 

medveten om att det skulle bli svårt att dra konkreta slutsatser om partiernas retorik därför att 

min analys endast täcker en relativt kort period i partipolitisk historia (23 år). Jag trodde först 

att jag skulle behöva applicera flera frågor på materialet, men när jag började analysera insåg 

jag att analysen blev tillräckligt djup med de frågor jag utgick från. Jag fann det ibland svårt 

att identifiera argumentationsmedlen, men jag anser att jag har lyckats ganska bra med hjälp 

av Renbergs och Karlbergs och Mrals metod och beskrivningar. Jag har inte stött på några 

direkta problem, förutom att dra konkreta slutsatser utöver mina resultat, på grund av att jag 

inte kunde uttala mig om perioden innan 1991. Jag anser dock att undersökningen visade på 

intressanta resultat gällande just den för undersökningen aktuella tidsperioden.  

I efterhand kan jag konstatera att det hade varit intressant att analysera partiledarnas 

språk och teknik i hela debatten, just för att få en bättre bild av hur de argumenterar och 

bemöter argument från motståndaren. Det hade också varit intressant och kanske gjort min 

undersökning ännu bättre att ha mer analysmaterial. Det hade antagligen kunnat säga ännu 

mer om partiretoriken. Det hade också varit intressant att jämföra samma partiledare vid fler 

tillfällen. Detta kan vara förslag på framtida forskning.   

Det går givetvis att ifrågasätta om mitt tillvägagångssätt har varit det optimala, då det 

finns många metoder för tal- och retorikanalys. Resultatet går också att ifrågasätta med tanke 

på den korta period som analysen täcker. Det har inom den perioden dessutom skett 
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ytterligare tre val, som inte tagits med i undersökningen. Utifrån detta kan konstateras att en 

annan metod för granskning och/eller ytterligare material hade kanske kunnat ge mer solida 

resultat.  

 

6.  Avslutning  

De vanligaste stilfigurerna är alltså anafor, klimax och metafor. Just metaforer har en stor roll 

i socialdemokratisk retorikhistoria, men förekommer i den här undersökningen i samtliga 

moderata partiledares tal. Övergripande kan inget mönster i användningen av stilfigurer 

urskiljas. Polemiken har ur utvecklingssynpunkt blivit mindre förekommande och mildare 

med åren. Personangreppen var grövst 1991, lite mildare 1998 och väldigt subtila 2014. Talen 

består främst av beskrivningar och påståenden, men varieras tills viss del med uppmaningar, 

förhoppningar, varningar och framförallt förslag på vad partierna vill förändra och förbättra i 

samhället.  

Med endast den genomförda analysen som grund konstaterar jag att Socialdemokraterna 

främst använder ethos och pathos och att Moderaterna istället använder logos i större 

utsträckning. Underlaget är dock inte tillräckligt för att fastslå något om partiernas retorik 

generellt sett. Vilket medel som fokuseras på varierar, och det kan bero på yttre händelser. 

Andra möjliga förklaringar skulle kunna vara individuella skillnader i retoriken och 

tillvägagångssättet.  

Det finns retoriska likheter hos Persson och Löfven som skulle kunna härröra från 

agitatorerna som anses ha skapat grunden för Socialdemokraterna. Likheterna gäller främst 

stilfigurer och pathosappeller. Det kan vara en retorisk tradition som levt kvar inom partiet 

och utvecklats sedan slutet av 1800-talet. Den främsta likheten inom Moderaterna är 

logosargumentationen som oftast står i fokus.  

Det finns även likheter partierna emellan, till exempel upplägget, användningen av 

stilfigurer, stilanpassningen och till viss del även innehållet. Identifikationstekniken används 

av båda partierna, men på olika sätt. Persson och Löfven hänvisar till sig själva som vanliga 

människor i samhället 1998 respektive 2014. Bildt använder samma teknik genom att uttrycka 

sitt missnöje med vissa samhällsfrågor 1991 och 1998. I fem av sex tal förekommer direkt 

tilltal till publiken, vilket är en ethosappell. En annan intressant likhet och utveckling rör 

framförandet av talet. 1991 använde båda talarna ofta sina stödpapper, 1998 syntes sådana 

men ingen av talarna tittade på dem och 2014 hade talarna inga stödpapper. 



40 
 

Några skillnader mellan partierna som är värda att nämna är att Moderaterna använder 

metaforer främst för positiva saker, medan Socialdemokraterna använder sådana för både 

positiva och negativa saker. Allitteration är exempel på en stilfigur som endast förekommer i 

moderata tal, medan parallellism endast förekommer i socialdemokratiska tal. Det är bara 

Socialdemokraterna som uttrycker konkreta varningar till publiken 1991 och 1998. 

Oppositionspartierna (Moderaterna 1991 och 1998, Socialdemokraterna 2014) talar om 

förändringar som bör göras i större utsträckning än regeringspartierna.  

Det finns alltså likheter både inom partierna och mellan partierna, men det är svårt att 

avgöra om detta säger något konkret om partiretoriken eller politisk retorik i allmänhet eller 

om det är slumpmässiga likheter. En sammanfattande tanke är att det inte finns så stort 

utrymme för variation i just de här talen, alltså avslutningen i valduellerna. Partiledarna har 

begränsad tid, bestämt syfte och det retoriska problemet – många olika mottagare – att 

anpassa sig efter. Jag skulle vilja konstatera att mina resultat passar in på modellen om en 

tidlös valretorik till viss del. I de här duellerna kanske upplägget blir mer eller mindre 

detsamma, oavsett år, parti eller partiledare. Innehållet kommer oundvikligen att variera i takt 

med samhällsförändringarna och huvudfrågorna, och de retoriska teknikerna och språkbruket 

kommer att förändras baserat på vem som är partiledare.  
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Bilagor 
Här finns samtliga sex tal nedskrivna av mig. Jag har skrivit ner det utifrån att ha lyssnat på 

videoklippen för att ha som hjälp för mig själv vid analysen. Jag har alltså inte tillämpat riktig 

samtalsanalytisk transkribering och vill därför poängtera att det inte är säkert att texten 

stämmer helt överens med talen då jag hade problem att uppfatta några ord.  

 
Bilaga 1: Ingvar Carlssons avslutning 1991  

Först bara en, en kort kommentar till Carl om skatteomläggningen. Det var ju synd att… om jag får en 

smäll så får ju Bengt Westerberg också en smäll, för Bengt Westerberg har ju sin goda förtjänst i 

skatteomläggningen. Sen är det faktiskt så att pensionärskollektivet tillförs genom skatteomläggningen 

fyra miljarder kronor, jag tror Bengt Westerberg skulle bli mycket ledsen om jag inte påpekade det där 

för det tycker han är viktigt att understryka. Jag vill tacka Carl Bildt för att vi har fått till stånd den här 

debatten, och jag ska väl säga några avslutande ord.  

 

Det har skett väldigt mycket positivt i vår del av världen de senaste åren. Naturligtvis framförallt 

Europa där kommunistregimerna har fallit, avspärrningen mellan stormakterna har kommit till stånd, 

vi har fått en chans att använda miljarder som tidigare gått till kapprustning för att bekämpa nu istället 

miljöförstöring. Sverige kommer nu att ansöka om medlemskap i EG, och Carl Bildt, viktigt göra rätt 

sak vid rätt tillfälle. Nya möjligheter skapades i Europa, och då tror jag ingen kan säga annat än att jag 

med stor handlingskraft har handlagt den här frågan och vi kommer nu att tillsammans med Österrike 

förhandla om ett medlemskap. Jag är inte ett dugg rädd för vad eftervärlden kommer att säga på den 

punkten.  

 

Moderaterna säger ständigt och jämt att vi måste anpassa oss till EG, men det finns inget färdigt EG. 

Ibland har jag till och med en känsla av att ni kanske hoppas att ni den vägen ska kunna förverkliga er 

politik på ett lättare sätt. För mig är EG en stor möjlighet att förverkliga socialdemokratins idéer, om 

rättvisa, solidaritet, medmänsklighet, rätt till arbete. Större möjligheter än om vi bara arbetar inom vårt 

eget land.  

 

Socialdemokraterna vill ha ett löntagarnas och medborgarnas Europa, där idéerna om jämlikhet och 

rättvisa får en chans. Och socialdemokratin växer sig nu stark ute i Europa, i länder som Tyskland, 

Storbritannien, Österrike. Fler och fler människor vill ha den politik som socialdemokratin står för, 

och i detta nya Europa så vill socialdemokratin vara med och bygga, där rätten till arbete, där 

jämställdhet, där barnen har det bra och där självklart alla ska få möjlighet till god omsorg och vård. 

Jag vet att det finns många svenskar, inte minst kvinnor, som oroar sig för EG, men EG är inte hotet. 

EG blir vad vi tillsammans gör det till. Hotet mot jobben, och mot jämställdheten, och det som vi 

socialdemokrater tycker är viktigt, det ligger i om dagens opinionsundersökningar skulle omsättas i ett 

valresultat den femtonde september. Din röst behövs i framtidens Europa, den behövs i höstens val, för 

att Sverige ska bli ett ännu bättre land att leva och bo i.  

 

Bilaga 2: Carl Bildts avslutning 1991 

Ja, vi ska försöka hålla tiden, får jag bara mycket kort säga till Ingvar att vara pensionärerna. Idag 

redovisar pensionärerna stor demonstration utanför riksdagshuset. 700 000 har drabbats av 

skatteomläggningens alla ökade kostnader, av dessa har 16 000 på sin höjd fått en kompensation. Alla 

de andra råkade illa ut. Men sen vill jag, trots allt, tacka Ingvar för debatten, jag hoppas vi får 

möjlighet att råkas igen, inte bara i riksdag.  

 

Ser vi tillbaka på den period som har varit så vet ju de flesta alla att det är vi moderater som faktiskt på 

den ena punkten efter den andra har fått rätt i vår politik. Vi fick rätt om att man måste sänka 
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marginalskatterna, det tog sin tid. Vi fick rätt om sjukförsäkringen, ni tvingades att rösta igenom 

förändringarna till och med med våra röster. Vi fick rätt om kommunalskatterna till stor del. Vi fick 

rätt om socialismen. Vi fick rätt om Europa och EG. Vi fick rätt om den tredje vägens misslyckande. 

Vi fick rätt om arbetslösheten.  

 

Socialdemokraterna, de har ägnat sig åt att bekämpa och förtala vår politik under decennier. Men så 

småningom har de tvingats att vrida sig litegrann åt vårt håll, och det ska jag säga, högervridningen 

har ibland gjort till och med Ingvar Carlsson gott. Men de förblir låsta vid det gamla, vid sina gamla 

idéer och vid sina gamla system. De är gårdagens parti med gårdagens politik. Nu vill vi med i det nya 

Europa, inte motvilligt och sent, vi vill med och det ställer krav på oss. Vi vill sänka skattetrycket, det 

är en absolut nödvändighet för Sverige, för att vi inte ska behöva att söka bidrag utan kan klara oss på 

vår lön, eller på pension, men också för att Sverige ska bli en vinnare i det nya Europa. Vi vill sänka 

momsen, inte bara på vissa saker och höja den på andra, utan vi vill sänka momsen på allt.  

 

Vi måste få fart på ekonomin igen, därför att annars riskerar arbetslösheten att stanna hos oss, och nya 

jobb, de skapas aldrig av AMS, utan bara genom nya företag som går bra och som kan bygga ut och 

som kan anställa flera, och såna har vi för få av i Sverige idag. Vi vill se till att Sverige får Europas 

bästa skola, med bra böcker, med bra betygssystem och med bra lärare. Vi vill ha mer av lag och 

ordning i landet, möta våldsbrotten, det är just nu det allvarligaste, se till att kriminalpolitiken 

fungerar, och det gör den inte i Sverige idag. Vi vill ha vård och omsorg som ger värme och trygghet, 

jag är inte nöjd med det sätt på vilket många gamla och sjuka har det i Sverige idag. Jag vill ge 

familjerna mer tid att va med sina barn. Det är mycket vi ska ändra på, det fordrar att detta bra land får 

en bättre regering, frihet istället för socialism, det är det som är ledstjärnan för 90-talet.  

 
Bilaga 3: Göran Perssons avslutning 1998 

Berätta gärna för mig, Carl Bildt, om den stora fina världen. Berätta gärna om nya IT-satsningar och 

nya flygplansmodeller. Men berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det, jag har 

växt upp i det, jag hatar det. Hela min politiska gärning kommer att ägnas åt att bekämpa 

klassklyftorna, för ensamstående mödrar betalar skattesänkningarna åt bättre ställda. Det kan jag tala 

om för dig.  

 

För er som har följt debatten, det finns tydliga ideologiska skillnader i Sverige. Gå och rösta på 

söndag, därför att om du inte röstar, eller röstar kanske på något annat parti än Socialdemokraterna, då 

kan du vakna upp på måndag med en koalitionsregering, skakig, ledd av den svenska högern. Det tror 

jag inte att du vill ha, så därför ta det säkra före det osäkra, rösta och rösta på Socialdemokraterna.  

 

Bilaga 4: Carl Bildts avslutning 1998 

Och Göran Persson och jag är överens om en viktig sak, och det är att det är viktigt att rösta, för det 

handlar om att välja framtidsväg. Och jag är mindre nöjd med mycket än vad Göran Persson är, jag är 

inte nöjd med hur det är med jobben, jag är inte nöjd med skolan, jag är inte nöjd med vårdköerna, jag 

är inte nöjd med att alla har fått höjd skatt och därmed sämre möjligheter.  

 

Och därför vill jag förnya och förändra. Det handlar väldigt mycket om att göra det i europeisk 

samverkan, det handlar om att inte minst ge unga människor som växer upp med helt nya möjligheter, 

möjlighet till en ny värld, av frihet, av ett ansvarstagande. Rättvisa, frihet, ansvar, trygghet, det är det 

som jag vill åstadkomma, men inte genom att sitta och bara vara nöjd med sakernas ting. Vi har 

programmet, för förändringen och förnyelsen och för en bättre framtid. Det är det jag hoppas att ni alla 

ska lägga er röst på. Sverige är ett bra land, det vet jag, men jag vet också att Sverige kan mycket 

bättre. Därför måste vi förnya och förändra, vi måste vilja mera.  
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Bilaga 5: Stefan Löfvens avslutning 2014 

Jag älskar Sverige, och jag är väldigt, väldigt stolt över att bo i vårt land. Och just därför så måste vi 

också våga se och uttala att det är nånting som håller på att gå sönder med Sverige. 400 000 människor 

är arbetslösa, vi har mycket stora problem med skolan, det är dags att se allvaret. Under åtta år har nu 

regeringen ägnat sig åt att sänka skatterna, 20 gånger mer än vad de har satsat på skolorna, därav de 

fallande skolresultaten, arbetslösheten biter sig fast.  

 

Jag vill ha en annan färdriktning på Sverige. Jag vill se ett framtidsprojekt för Sverige, där alla känner 

sin del, har sitt ansvar och därmed också har sin plats. Där vi tar ansvar för varandra, ja, och tar ansvar 

för oss själva, ja. Vi gör ett/det gemensamt projekt, investeringar i jobben så att alla har sin frihet, kan 

utveckla sin framtid i skolan, så att alla ungar kommer ur skolan som starka och fria individer. Men 

inte bara som starka och fria individer, som solidariska människor som ser till också att vi har en 

välfärd som finns där när du behöver den. För den dagen kommer för oss alla.  

 

Vi ska ha ett Sverige där vi bryr oss om varann, ett Sverige som håller ihop, ett bättre Sverige för alla.  

 

Bilaga 6: Fredrik Reinfeldts avslutning 2014 

Jag hoppas att ni imorgon låter den jobbskapande svenska ekonomin få fortsätta leverera jobb. Det är 

340 000 fler som nu jobbar jämfört med 2006. Över 50 000 av dem är unga. Väldigt många av dem är 

utrikesfödda. Väldigt många av dem är äldre som fortsätter att också jobba långt upp i åren. Väldigt 

många av dem är kvinnor. Vi har nu nått den historiska nivån av 53 procent kvinnor som jobbar heltid. 

Det lägger grund för starkare egenförsörjning, starkare egenpension. Det är via jobben vi skapar bättre 

jämställdhet och ett bättre samhälle.  

 

Vi går till val på ett Sverigebygge. Att få fram 300 000 fler bostäder till 2020, det kommer ge nånstans 

runt 20 000 fler byggjobb. Vi har inte lovat allt till alla i den här valrörelsen, men jag lovar att hålla 

ordning på svensk ekonomi. Det har vi gjort genom finanskris och lågkonjunktur, jag ska se till att det 

är ett bra klimat för investeringar tillsammans med mina alliansvänner, och vi har finansierat stora 

satsningar på den svenska skolan. Vi behöver mindre klasser. Vi behöver bygga ut till en tioårig skola. 

Vi behöver mer matematikundervisning. Vi behöver obligatorisk läxhjälp. Vi förtröttas aldrig i vår 

strävan att se barn och unga växa av egen kraft. Det måste grundläggas av bra resurser till svensk 

skola. Det har vi finansierat, mycket annat kommer vi att vänta med, för att bygga upp våra 

skyddsvallar.  

 

Vi tänker se till att Sverige står rustat när nästa lågkonjunktur och nästa kris kommer. Det är vårt 

gemensamma allianslöfte, ett förberett regeringsalternativ som vet vad det vill.  

 


