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Syftet med denna studie är att med hjälp av en retorikanalys kategorisera användandet av  

ethos, pathos och logos och stilfigurer i politikers tal och jämföra resultaten köns- och parti-

vis. Metoden utgår från en retorikanalysmodell där olika aspekter av ett tal analyseras. Materi-

alet består av sex Almedalstal mellan åren 2010 och 2015 av partiledare från Moderaterna, 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Resultaten visar att alla talare använder sig av argumen-

tationsmedel ganska frekvent. Pathos och stilfigurerna metafor, metonymi, retorisk fråga och 

anafor var dominerande. Slutsatser som drogs av analysen var att Moderaterna använder sig 

av pathos i mindre grad än de andra partierna och att de kvinnliga partiledarna använde fler 

stilfigurer i sina tal. 
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1. Inledning 

Retorikkonsten har sedan antikens Grekland präglat vårt sätt att tala och övertyga, inte minst 

inom områdena juridik och politik. I retorikens historia nämns främst framgångsrika manliga 

talare och tänkare. Genom historien har dock ett flertal kvinnliga talare präglat retoriken, men 

de verkade under annorlunda och mycket sämre villkor än männen. Kvinnonamn som åter-

finns redan från antikens Grekland är Aspasia och Diotima, som verkade som politiska rådgi-

vare och talare (Hellspong, 2011:34). En betydelsefull händelse för kvinnors framtida plats i 

talarstolen var de sammankomster som gav upphov till diskussioner inom retorik som utfor-

mades av kvinnor under 1800-talet. Sedan dess har allt fler retoriska situationer fyllts av såväl 

manliga som kvinnliga talare. (ibid.:36–38). 

En politikers viktigaste uppgift är att kunna informera och övertyga sin publik. För att 

uppnå detta är talekonsten, det vill säga retoriken, ett ovärderligt hjälpmedel för politikerna; 

men olika talare använder sig av olika redskap för att vinna publikens förtroende. Dessa skill-

nader märks tydligt i politiska sammanhang, där de retoriska tillvägagångssätten mellan parti-

erna ofta skiljer sig.  

I samband med en strävan efter ett jämställt samhälle och en fungerande demokrati har 

genusperspektivet växt sig stor inom de flesta fackområden, inte minst i politiska samman-

hang. Då politiker representerar landet och dess befolkning är det extra viktigt att belysa ge-

nusfrågan i just politiska sammanhang. Hur påverkas kvinnors och mäns retoriska tekniker av 

de stereotyper och förutfattade meningar de ständigt tillskrivs? Finns det en skillnad i kvinn-

liga och manliga politikers retorik?  

I denna kvalitativa studie analyseras nutida svenska kvinnliga och manliga politikers tal 

ur ett retoriskt perspektiv för att se om det finns skillnader eller likheter vid användandet av 

exempelvis övertalningsmedel och troper. Materialet, som består av sex Almedalstal, tre av 

dem hålls av kvinnliga politiker, tre av manliga, granskas med hjälp av retorikanalysmetoder 

och jämförs sedan med varandra. Talen kommer att analyseras köns- och partivis.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att analysera svenska manliga och kvinnliga politikers retoriska 

uttryckssätt och se om det finns likheter och/eller skillnader mellan dessa. Talen som valts ut 

och som ska analyseras utgörs av sex Almedalstal från åren 2010–2014, varav tre hålls av 
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kvinnor och tre av män. Talarna tillhör partierna Moderata samlingspartiet, Sveriges socialde-

mokratiska arbetareparti och Miljöpartiet de gröna, en kvinna och en man från vardera parti 

(se tabell 1).. De övergripande skillnaderna och likheterna i argumentationsmedel och stilfigu-

rer mellan partierna kommer också att analyseras. En hypotes är att det finns märkbara skill-

nader i användandet av exempelvis troper mellan könen. Undersökningen grundas i följande 

frågeställningar: 

1. Vilka stilfigurer använder sig talarna av? 

2. Vilket av övertalningsmedlen ethos, pathos och logos dominerar i talen? 

3. Finns det likheter/skillnader mellan de manliga och kvinnliga partiledarnas tal? 

4. Finns det likheter/skillnader mellan partierna? 

 

1.2 Disposition 

I kapitel 2 framställs bakgrundsfakta om ämnena genus och retorik samt partierna som berörs 

i detta arbete. Därefter följer en mer ingående förklaring av de argumentationsmedel och stil-

figurer som används i arbetet. I kapitlet nämns även tidigare forskning inom områdena politik, 

retorik och genus, framför allt undersökningar där två eller flera av begreppen är samman-

kopplade. I kapitel 3 redovisas material och metod. Här beskrivs hur materialet har valts ut 

och samlats in och vilken typ av analysmodell som kommer att utnyttjas. Talens kontext kom-

mer även att tas upp i materialdelen. I kapitel 4 redovisas resultaten av de utförda analyserna. 

Uppsatsen avslutas sedan med en resultat- och metoddiskussion och en avslutning (kapitel 5 

och 6). Avslutningen består av en sammanfattning och förslag för framtida forskning.  

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer inledningsvis begreppen genus och genusforskning att förklaras. Sedan 

följer en kort historik om retoriken och de politiska partier som kommer att beröras i arbetet. 

Därefter förklaras några viktiga termer inom retorik som är betydelsefulla för undersök-

ningen. Slutligen redovisas tidigare forskning inom ämnena politik, genus och retorik, i syn-

nerhet studier där åtminstone två av begreppen kopplas till varandra.  
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2.1 Genus 

Jämlikhet innebär att alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. En av de 

mest väsentliga frågorna inom jämlikheten är jämställdheten, det vill säga jämlikheten mellan 

män och kvinnor (Josefson, 2005:13). Adman, Bergqvist och Jungar (2008) hävdar att demo-

kratin i Sverige inte är förverkligad eftersom det fortfarande finns skillnader och orättvisor 

mellan könen. Så länge bland annat fördelningen mellan kvinnors och mäns deltagande och 

representation i formella sammanhang skiljer sig är kraven för demokrati inte uppfyllda (s. 

22).  

Män och det som betraktas som ”manligt” har traditionellt sett varit överordnade kvin-

nor och det som uppfattas som ”kvinnligt”, vilket genererar en genushierarki och ett patriar-

kalt samhälle som inte överensstämmer med demokratin (Josefson, 2005:9–10). I politiken är 

det viktigt att få en jämställd grund eftersom den har en stor påverkan på hur samhället ser ut 

och utvecklas. En politisk jämställdhet innebär att alla ska vara jämlikar inför beslutsfattanden 

som rör politik och att villkoren för manliga och kvinnliga politiker ska vara desamma 

(Adman, et al., 2008:21) 

Könsskillnader har också en stor inverkan på hur samhället i sin helhet ser ut och funge-

rar (Josefson, 2005:5). En god uppfattning om vad som påverkar och vad som förväntas av de 

olika könen är väsentlig för att kunna motarbeta de orättvisor som finns och komma tillrätta 

med dem. (ibid.:7, 10). 

Genusforskningen omfattar allt människor gör och konstruerar (Josefson, 2005:91). Den 

visar, till skillnad från könsförklaringen, inte bara hur kvinnor och män fostras in i olika rol-

ler, utan även hur detta genererar skillnader som i sin tur formar samhällets struktur (ibid.:83). 

Förhållandet mellan könen sätts i fokus och lyfter upp ojämna maktförhållanden från båda 

parter och de olika villkoren problematiseras (ibid.:88).  

Inte minst påverkas mäns och kvinnors sätt att tala av genus. För män har det till exem-

pel traditionellt sätt varit tabu att tala om känslor, vilket resulterat i att män kan känna sig fru-

strerade när de kommunicerar såväl privat som i arbetslivet (Josefson, 2005:52–53). Kvinnor 

å andra sidan har lärt sig att inte ta för mycket plats, vilket gör att de kan ha svårare att våga 

uttrycka sig verbalt i offentliga sammanhang (ibid.:31).  

Politiska rättigheter innebär att alla ska kunna påverka och göra sin röst hörd. Kvinnor 

har länge haft en minoritet i högre poster, inte minst i riksdagen. De senaste decennierna har 

statistiken dock balanserats; i år är 43,6 % av riksdagsledamöterna kvinnor (Sveriges riks-
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dag:2016). Ökningen beror dels på påtryckningar från olika grupper, dels på grund av genus-

forskningens allt mer betydande roll i samhället (Josefson, 2005:60–61). Manliga grupper har 

dock fortfarande mer makt än kvinnliga grupper, vilket gör maktbalansen skev (ibid.:74). I en 

rapport som gjordes tidigare i år konstaterades att kvinnor i riksdagen känner högre oro och 

ställer högre krav på sig själva än männen (Sveriges Riksdag:2016).  

 

2.2 Partihistorik 

Denna uppsats innefattar en analys av tal från partiledare ur Moderata samlingspartiet, Sveri-

ges socialdemokratiska arbetarparti och Miljöpartiet de gröna. I detta kapitel följer en bak-

grundsbeskrivning av partierna. För enkelhetens skull kommer partierna hädanefter att kallas 

Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

 

2.2.1 Miljöpartiet 

Miljöpartiet grundades 1981 som en reaktion på kärnenergiomröstningen året innan. Partiet 

driver främst frågor inom miljö, fred och jämställdhet och strävar efter en hållbar utveckling. 

Partiet har länge tagit avstånd från den traditionella blockpolitiken men har trots det utövat en 

del samarbetsförsök med Socialdemokraterna (Nationalencyklopedin, u.å.). Åsa Romson för-

klarar:  

Jag tänker på det här med makt… blockpolitik. Blockpolitik som, ja… asså 

som konsumenter så har vi ju lärt oss att vi måste kunna välja mellan tio 

olika tandkrämer, men i politiken, där har det gärna liksom fortfarande varit 

”nej det ska vara rött eller det ska vara blått”. Och vi gröna känner oss lite 

obekväma i det där. (Romson, 2012) 

Efter valet 2014 förlorade alliansen sin regeringsposition och Miljöpartiet tillträdde för första 

gången regeringen och skapade i samband med det en koalitionsregering med Socialdemokra-

terna.  

 

2.2.2 Moderaterna 

Moderaterna, tidigare Allmänna valmansförbundet, grundades 1904 och var till en början ett 

konservativt parti, men har allt mer kommit att bli liberalt. Till en början fokuserade partiet på 
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frågor som framför allt rörde jordbrukare, ämbetsmän och näringsliv. Frågor kring medbor-

garna och deras frihet och rättigheter står fortfarande ofta i centrum. Moderaterna satt i rege-

ringen mellan 2006 och 2014 med partierna Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. 

(Nationalencyklopedin, u.å) 

 

2.2.3 Socialdemokraterna 

Med rötter i industriarbetarklassen är Socialdemokraterna Sveriges äldsta politiska parti och 

grundades 1889. Med fokus på gemenskap och solidaritet vill Socialdemokraterna att alla ska 

samarbeta för ett bättre samhälle. Sedan 1898 har partiet även haft en stark anknytning till 

fackföreningsrörelsen. Under 1900-talet satt Socialdemokraterna i regeringen mer än något 

annat parti. (Nationalencyklopedin, u.å) 

 

2.3 Retorik ur ett historiskt perspektiv 

Retorikens startskott börjar i det antika Grekland och är ett av de äldsta kunskapsfacken. Be-

greppet retorik härstammar från ett grekiskt verb som kan översättas till talarlära (Hellspong, 

2011:19–20). Redan i de kända verken Illiaden och Odysseen påträffas praktisk retorik, där 

bestämda mönster återkommer regelbundet. Här återfinns retoriska knep som ännu idag 

nämns i den retoriska teorin; för att lyckas med retorik krävs att skapa kontakt med åhörarna, 

redogöra och argumentera för förhållandet samt avsluta med att beröra publiken (Elmelund 

Kjeldsen, 2008:27).  

Den mest kända och största retorikern från antika Grekland är Aristoteles som satte en 

grund för den retoriska teorin med boken Retorik och utformade en genrelära inom ämnet 

(Hellspong, 2011:21–24). I verket, som räknas som den äldsta bevarade boken i ämnet, nämns 

för första gången de tre retoriska appellformerna ethos, pathos och logos (Elmelund Kjeldsen, 

2008:32–33).  Dessa begrepp kommer att begrundas närmare i avsnitt 2.3. Redan under denna 

tid lades grunden för dagens retorikundervisning och retorik ansågs vara ett medel för att få 

inflytande och makt (Hellspong, 2011:21–24). 

 

2.4 Retoriken idag 

Trots att mycket av den antika retoriken och dess appellformer kan appliceras på dagens sam-

hälle skiljer sig det nutida framförandet till viss del från antikens. Retoriken idag kan utövas 

genom många olika medier – ofta i flera av dem samtidigt (Elmelund Kjeldsen, 2008:58). Det 
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ständigt växande massmediesamhället har utformat oändliga sätt att visa och sprida informat-

ion över hela världen. Bland annat politiker har använt dessa multimediala kanaler för att nå 

ut till fler; geografiska avstånd spelar inte längre någon roll (Gripsrud, 2011:55). Plötsligt står 

en mängd fakta och information till förfogande som användarna förväntas kunna navigera i. 

För att kunna göra det krävs kritisk granskning av det stora flödet av retorisk information. 

Dessa analysmodeller och resurser kan hämtas från den antika talarläran (Hellspong, 

2011:38). 

Massmedierna och de nya teknik- och kommunikationsformerna har påverkat retoriken 

både positivt och negativt. Elmelund Kjeldsen fokuserar på de negativa aspekterna som inte 

minst rör den politiska retoriken. Han nämner bland annat att de nya kommunikations- for-

merna gör det svårt att avgöra vem som är avsändaren av en text och att talarna står framför 

en intimitet med mottagaren som inte funnits förut. Med hjälp av olika skärmar kan motta-

garna få tillgång till den information som ges ut i princip varsomhelst, vilket påverkar talarnas 

framförande. Mottagarnas oberoende av tid och plats gör det svårare för talaren att anpassa 

sitt tal efter alla situationer den utsätts för.  Även journalistikens trend att framföra nyheter 

kort och koncist har påverkat politikers retorik. I den stora kampen om att få informationska-

nalernas uppmärksamhet handlar det om att kunna fatta sig kort och använda slagord som 

snappas upp av medierna. Med andra ord har synekdokiska satser kommit att spela en allt 

större roll i dagens retorik (Elmelund Kjeldsen, 2008:63–69). 

 

2.5 Grundläggande retoriska begrepp 

Följande retoriska begrepp är grundläggande och kommer att behandlas och tillämpas senare i 

arbetet. I det här avsnittet förklaras de lite närmare.  

 

2.5.1 Ethos 

Ethos kan kort beskrivas som talarens karaktär eller personlighet. Om talaren visar på en god 

karaktär stärker det åhörarnas förtroende för att det som sägs är sanning. Talaren ska med för-

del vara trovärdig och engagerad inom ämnet för att skapa ett gott ethos. Hellspong påpekar 

dock att det är karaktären i själva talsituationen som menas, inte karaktären av personen i sig 

(2011:47–48). Ethos är också en tillfällig föreställning som åhöraren har av talaren och är 

alltså föränderlig (Elmelund Kjeldsen, 2008:127). Renberg (2007) menar att man med hjälp 

av ett gott ethos skapar en tillförlitlighet hos lyssnarna som gagnar talaren. För att kunna en-

gagera och övertyga åhörarna krävs först deras uppmärksamhet och respekt, vilka har sin 
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grund i talarens ethos. Ålder, kön och yrke är exempel på omedvetna förhållanden som berör 

ethos och som inte går att påverka, medan bland annat klädsel, språkstil och uppträdande kan 

korrigeras beroende på talsituationen. För politiker brukar partitillhörighet ofta vara en grund 

till ethos och de försöker ofta skapa en vi-och-de-känsla när de talar (Renberg, 2007:27–28).  

 

2.5.2 Pathos 

Det övertygelsemedlet som har starkast påverkan på åhörarna är den som berör dem på ett 

emotionellt plan – även kallat pathos (Renberg, 2007:29). Här rör det sig om starka känslo-

mässiga affekter som lycka, ilska och förtvivlan som skapar medkänsla och sympati hos åhö-

rarna. Gripsrud (2011) framhäver att detta med fördel inte behöver handla om manipulation, 

utan är ett sätt för talaren att visa att denne själv är känslomässigt involverad i det som sägs. 

En avsaknad av pathos i tal kan göra att talaren uppfattas som känslokall, vilket kan påverka 

trovärdigheten i talet till det sämre (s. 212–213). Politiker använder gärna övertalningsmedlet 

pathos i form av kontrast mellan hopp och förtvivlan, gott och ont (Renberg, 2007:29).  

 

2.5.3 Logos 

I det tredje argumentationsmedlet använder sig talaren av logiska argument som grundar sig i 

själva språket och hur talaren väljer att framföra sina bevis. Genom att visa fakta och statistik 

som knyter an till ämnet visar talaren på en sakkunnighet som stärker framförandet. Hit räk-

nas också talarens framförandesätt. Om argumenten utförs på ett rationellt och till ämnet pas-

sande sätt har man argumenterat med hjälp av logos (Hellspong, 2011:47–48). Till logosargu-

ment hör ofta enthymemet och exempel, det vill säga övertalningsmedel som leder talarna 

från det allmänna till det specifika och vice versa. Med dessa medel brukar talarna ofta be-

höva dra egna slutsatser som inte alltid är i linje med verkligheten (Gripsrud, 2011:211–212).  

Logos är starkt knutet till såväl ethos som pathos. Elmelund Kjeldsen observerar att lo-

gos är grundkonstruktionen för ett ethosskapande, eftersom de rationella argumenten och 

framförandesättet är byggstenar i båda argumentationsmedlen (2008:125). Eftersom alla rat-

ionella tankar baseras på känslomässiga grunder hänger även pathos och logos starkt ihop 

(Renberg, 2007:30). 
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2.6 Troper och stilfigurer 

Stilfigurer är vanligt förekommande i retoriska tal och texter. I följande avsnitt förklaras de 

fyra huvudtroperna och stilfigurer som kommer att användas i undersökningen.  

 

2.6.1 De fyra huvudtroperna 

Troper används mycket i tal och är ett uttryckssätt som skiljer sig från det vanliga, vardagliga 

talet. Vid användandet av troper kan talaren uttrycka sig på ett målande och mer effektfullt 

sätt som påverkar åhörarna på ett helt nytt plan (Elmelund Kjeldsen, 2008:208). Publiken kan 

lättare identifiera sig med det som sägs, vilket på längre sikt kan skapa ett starkare band mel-

lan lyssnarna och talaren och i sin tur påverka talarens ethos. En viktig del inom retoriken är 

att skapa en samhörighet med publiken, något som underlättas med hjälp av troper. Håkans-

son (1999) beskriver troper som ”fenomen som åskådliggör, sammanfattar och förenklar kom-

plex information med hjälp av ett språk som ligger närmare vardagen” (s. 50).   

Enligt Elmelund Kjeldsen (2008) finns det fyra huvudtroper som är överordnade de 

andra troperna: metafor, metonymi, synekdoke och ironi. Alla andra troper kan kategoriseras 

under dessa huvudtroper. Metaforen använder ett tillvägagångssätt där det som egentligen me-

nas jämförs med något annat utan något/några jämförelseord. Ett exempel är ”vi står inför ett 

vägskäl”, där vägskäl är en metafor för ett val. Metonymin i sin tur bygger på ett orsak-ver-

kan-förhållande där sambandet är mer konkret (Elmelund Kjeldsen, 2008:208–212). ”Sverige 

är i kris” är ett exempel på metonymi, eftersom det faktiska landet inte är i kris, utan snarare 

den ekonomiska situationen, den rådande arbetslösheten etc. Synekdoken sätter antingen ett 

begrepp i ett snävare eller bredare perspektiv. Det talas om att ta helheten istället för en del 

eller tvärtom, t.ex. ”Löfven vann över Reinfeldt” när man egentligen talar om vilket parti som 

fick flest röster. När en talare använder sig av ironi betyder det att hen säger en sak men syftar 

på något annat, i de flesta fall motsatsen. Denna trop används ofta när talaren vill förmildra 

sin utförda kritik. (Elmelund Kjeldsen, 2008:213–215) 

 

2.6.2 Stilfigurer 

Nedan följer en lista på samtliga stilfigurer som tas upp i Renbergs (2007) verk och en be-

skrivning av dessa. De stilfigurer som förklaras i ovanstående avsnitt har uteslutits från denna 

lista. Dessa kommer att ligga till grund för stilfigursanalyserna i denna studie. 
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Allitteration: Ord som följs av varandra som börjar med samma språkljud; även kallat bok-

stavsrim eller stavrim. Exempel: ”Vackra Visby”. 

Anafor: Fras eller uttryck som upprepas i början av flera satser. Exempel: ”Jag kom, jag såg, 

jag segrade”. 

Antites: Någonting jämförs med en motsats för att skapa kontrast. Exempel: ”I Sverige är det 

fred, i andra delar av Europa är det krig”.  

Besjälning: Föremål eller händelser får humana egenskaper. Exempel: ”Almedalen andas de-

mokrati”. 

Eufemism: Någonting förklaras med en skönmålande formulering. Exempel: ”Min moster 

har gått bort” (istället för dött). 

Hopning: En mängd ord, ibland synonymer, används efter varandra för att skapa massverkan. 

Exempel: ”Jag var glad, lycklig, förväntansfull och nöjd”. 

Konkretion: Ett exempel beskrivs detaljerat och ingående för att publiken ska få en närvaro- 

och inlevelsekänsla.  

Stegring: Hopning som succesivt intensifieras. Kallas ibland även för klimax. (Renberg, 

2007:39–40) 

 

2.7 Tidigare forskning inom politik, retorik och genus 

Retorik har länge varit ett stort ämne för forskningen – inte minst den retorik som bedrivs i 

offentliga och politiska sammanhang. Även genus har länge varit ett omfattande forsknings-

område. Följande kapitel kommer att nämna tidigare undersökningar inom områdena politik, 

retorik och genus, i synnerhet undersökningar där flera av dessa kopplas samman.  

 

2.7.1 Politiskt språkbruk 

Politikers sätt att tala och framföra sina budskap har analyserats av ett flertal forskare. I Hå-

kanssons doktorsavhandling Valretorik – Om politiskt språk i partipropagandan (1999) un-

dersöks bland annat i vilken mån politiker använder sig av konkret eller abstrakt språkbruk. 

Ett konkret språkbruk kännetecknas av att talaren tar upp t.ex. samhällsproblem och förankrar 

dessa med konkreta förslag på en förbättring medan det abstrakta språkbruket inte tar upp 

några praktiska åtgärder utan talaren pratar bara om problemet på en allmän nivå (Håkansson, 

1999:45). Resultatet av det abstrakta och konkreta språkbruket visade sig vara mer eller 

mindre oförändrat genom tiden (ibid.:110). I sin kandidatuppsats Retorik i valduellerna: En 

jämförande undersökning av Socialdemokraternas och Moderaternas retoriska tekniker 1991, 
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1998 och 2014 antyder Ekman (2015) att det abstrakta språkbruket är mer frekvent än det 

konkreta (s. 33–34).  

En annan studie som belyser och undersöker svenska partiers valpropaganda är Vigsøs 

doktorsavhandlig Valretorik i text och bild – En retorisk studie av partiledare i partiledarde-

batter (2004). Genom att studera och analysera partiernas valaffischer under år 2002 kunde ett 

flertal slutsatser om partiernas valretorik dras, bland annat att argumentationsmedlet logos 

knappt användes alls i valaffischerna. De dominerades istället av pathos- och ethosappeller, 

något som tilltalar publiken och höjer förtroendet för partiet. Majoriteten av partierna använde 

sig av direkt tilltal. (Vigsø, 2004:209) Valaffischer som målar upp hotbilder eller smutskastat 

något annat parti förekommer inte i det analyserade materialet (ibid.:211).  

Mycket av det som sägs, framför allt i politikers användning av abstrakt språk, är inte 

uttalat ord för ord utan baseras på publikens förmåga att förstå det underförstådda. Detta 

fokuserar Sigrell på i den reviderade utgåvan av sin avhandling Att övertyga mellan raderna – 

En retorisk studie om underförståddheter i modern politisk argumentation (2001). Han 

observerar två anledningar att tala underförstått: dels för att kommunikationen ska bli 

effektivare, dels för att budskapet annars riskerar att ifrågasättas (s. 11–12). Sigrell menar att 

politiker ofta använder sig av stilfigurer för att tala underförstått (s. 188-191). 

Politikers språkbruk skiljer sig också mellan män och kvinnor och genusperspektivet 

har blivit allt större i politiska sammanhang. I avhandlingen Politikerspråk ur ett könsperspek-

tiv (1986) av Thelander studeras skillnaden mellan manliga och kvinnliga politikers sätt att 

tala. Studien har några år på nacken, varför det är intressant att studera den och sedan göra 

jämförelser med senare undersökningar. I studien utfördes intervjuer med 349 politiker, varav 

92 var kvinnor och 257 män (Thelander, 1986:25). I intervjuerna framkom bland annat att 

kvinnor tenderar att känna sig mer pressade i sammanhang där de måste tala än män 

(ibid.:44), att de oftare skuldbelägger sig själva i fråga om prestationer (ibid. 50) och att kvin-

nor uttrycker sig på ett mer informellt sätt (ibid. 56). I frågan om det är någon skillnad mellan 

manligt och kvinnligt offentligt språk svarade 72 % ”ja”, varav högre delen av dessa personer 

var kvinnor. Här bekräftas att kvinnligt språk uppfattas som bland annat mer informellt, 

känslomässigare, medryckande, mer koncist, begripligt och trevande. Manligt språk uppfattas 

i sin tur som opersonligt, auktoritativt, fackspråkligt, omständligt och med mer svepande for-

muleringar. Manligt språk tenderar alltså att beskrivas som mer negativt (ibid. 76–81). The-

lander berörde också huruvida manliga och kvinnliga politiker talar om samma ämnen eller 

inte. Det visade sig att det finns en betydande fördelning bland ämnesområden som behandlas 

av kvinnliga respektive manliga politiker, varav sociala och kultur- och utbildningsfrågor ofta 
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togs an av kvinnor medan frågor inom teknik, ekonomi och kommunikationer utfördes av 

män (ibid.:121). Sammanfattningsvis visade undersökningen att de manliga talarna fortfa-

rande har ett övertag och att kvinnor generellt sett inte har lika lätt att bli offentliga talare samt 

att de ofta vill framstå som sakliga på grund av könsrollsförväntningarna (ibid.:160–162).  

 

2.7.2 Politisk retorik då och nu 

En vanlig frågeställning som forskare inom politiken ställs inför är om politikers retorik skil-

jer sig över tid, något som Håkansson (1999) behandlar i sin avhandling. I hans studie utgår 

undersökningen från två perspektiv: tidlös och föränderlig valretorik. Den tidlösa retoriken 

syftar tillbaka på de övertalningsmedel som politiker använder sig av och som har varit des-

amma sedan antiken. Denna tes hävdar alltså att politikers främsta mål alltid är att övertyga 

åhörarna och att de tillämpar samma typer av retoriska tekniker, oavsett decennium, politiskt 

system och partitillhörighet. Tesen om den föränderliga retoriken hävdar att politikers språk 

och retorikbruk i hög grad påverkas av yttre omständigheter och förändras under tid. En stor 

förändringsfaktor är bland annat dagens ständigt växande massmedieurval. Undersökningen 

är gjord utifrån ett fågelperspektiv och berör därför inte enskilda politikers språkbruk eller an-

passning av retoriska medel för särskilda tillfällen eller budskap (Håkansson, 1999: 12–13).  

I resultatet konstaterar Håkansson bland annat att tesen om den tidlösa retorikmodellen 

väger tyngst. Trots att det i undersökningarna uppkommer skillnader i retorikmedel mellan 

partitillhörighet och ur ett tidsperspektiv är skillnaderna obetydliga i det stora hela (ibid.:211). 

Detta styrks av Ekman (2015), då hon fastslår att hennes studie kan relateras till Håkanssons 

modell av den tidlösa retoriken. Resultaten i studien visar på att de analyserade talen från år 

1991, 1998 och 2014 är tämligen lika i sina upplägg och att likheterna är fler än skillnaderna 

(Ekman, 2015:34).  

 

2.7.3 Partiskillnader i politisk retorik 

Retorik utövas inom alla politiska kretsar, men skiljer sig användningen av retorik beroende 

på partitillhörighet och ideologi? I Ekmans (2015) kandidatuppsats analyseras Moderaternas 

och Socialdemokraternas valdueller vid tre olika tillfällen: 1991, 1998 och 2014. Dessa jäm-

förs sedan med varandra för att undersöka om partiledarnas val av stilfigurer och användning 

av argumentationsmedel skiljer sig. Resultaten visar att argumentationsmedlen ethos och pat-

hos dominerade i Socialdemokraternas tal medan logos dominerade i Moderaternas. Samtliga 

partiledare använder sig av stilfigurer, främst anafor, klimax och metafor. En annan märkbar 
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skillnad mellan partierna är att Moderaterna tenderar att tala positivt medan Socialdemokra-

terna i högre grad talar negativt och målar upp hotbilder (Ekman, 2015:35).  

Ek, Johansson och Rönnqvist undersöker i sin uppsats Vägen till övertygelse, en reto-

risk studie av partiledare i partiledardebatter (2008) skillnader och likheter mellan Fredrik 

Reinfeldts och Mona Sahlins retorik. Analyserna grundas på 12 partiledardebatter under riks-

dagsåret 2007-2008. Resultaten av partiledarnas retoriska tillvägagångssätt jämförs sedan mot 

varandra. Precis som Ekman konstaterar Ek et al. att det finns skillnader mellan partierna 

(2008:35). Sahlin tenderar att använda sig av pathos i större utsträckning, medan Reinfeldt fö-

redrar argumentationsmedlet logos. Studien visar också att Sahlin använder sig mer av stilfi-

gurer (ibid.:35).  

 

3. Material och metod 

I följande kapitel redovisas studiens material och metod. Här förklaras vilka tal som valts ut 

för analysen, vad de handlar om och varför de valts samt hur undersökningen har begränsats 

för den tid och de resurser som finns. Undersökningens analysmetod kommer också att tas 

upp och diskuteras. Slutligen kommer undersökningens reliabilitet och validitet att diskuteras.  

 

3.1 Material 

Det material som kommer att användas och analyseras i studien är sex Almedalstal från åren 

2010–2015, där en kvinnlig respektive en manlig representant från Moderaterna, Socialdemo-

kratierna och Miljöpartiet representeras. Huruvida partiet är i opposition eller i regering kan 

spela en viss roll för hur partiledarna väljer att framföra sina tal. Av de analyserade talen är 

bara ett parti i regeringen det året då talet hölls. Skillnaderna mellan framförandet av en parti-

ledare i opposition eller i regering anser jag dock inte allt för betydande för den här undersök-

ningen. På nästa sida följer en tabell på partiledarna, deras partitillhörighet, året när Alme-

dalstalet hölls och i vilken politisk situation partiet var i då talet hölls, det vill säga om de var i 

opposition eller om de satt i regeringen.  
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Tabell 1. Partiledare som representeras i analysen 

Partiledare Partitillhörighet År Partiets politiska situation 

Anna Kinberg Batra Moderaterna 2015 Opposition 

Fredrik Reinfeldt Moderaterna 2014 Regering 

Stefan Löfven Socialdemokraterna 2013 Opposition 

Mona Sahlin Socialdemokraterna 2010 Opposition 

Gustav Fridolin Miljöpartiet 2013 Opposition 

Åsa Romson Miljöpartiet 2012 Opposition 

 

Talen är cirka 30 minuter långa och samtliga återfinns på Youtube. Faktumet att talen är of-

fentliga och partiledarna likaså underlättar användandet av klippen och gör det också etiskt 

mer oproblematiskt att studera dem. Analyserna kommer att genomföras ur de muntliga fram-

förandena från Youtube. I de fall något behöver citeras ur talen kommer en transkribering att 

göras. Eftersom transkriberingarna görs ifrån de muntliga talen kan informella uttryck och 

formuleringar användas som inte nödvändigtvis är korrekta i skriftspråket. Detta bör finnas i 

åtanke vid läsandet av citaten.  

I början av ett tal, då publiken ofta har högst koncentrationsförmåga, är det viktigt för 

talaren att tillkalla uppmärksamhet. På samma sätt är det viktigt att i slutet av talet säga något 

som publiken kommer att minnas, en så kallad punch-line eller slagord. Lindstedt (2013) skri-

ver i sin bok Textens hantverk. Om retorik och skrivande att publikens uppmärksamhet är som 

störst i början och i slutet av ett tal, varför det är klokt att placera sina argument efter det. För 

att uppnå bästa effekt bör alltså det viktigaste sägas först eller sist i ett tal, eftersom det är då 

uppmärksamheten är som störst (s. 47). För att kunna tillkalla uppmärksamhet kan talaren an-

vända sig av argumentationsmedel eller stilfigurer. Eftersom början och slutet av varje tal är 

mest intressant ur retorisk synpunkt kommer en djupare analys att ske de tre första respektive 

sista minuterna av talen. I den resterande delen av talen kommer endast en kort, övergripande 

analys att göras. Med hjälp av analysmodellen kommer retoriska skillnader och likheter mel-

lan de manliga och kvinnliga representanterna i materialet att undersökas. En jämförelse mel-

lan partierna kommer också att genomföras. Översikten på nästa sida visar partiledarnas namn 

och minuterna i Youtube-klippen som kommer att granskas närmare. 
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Tabell 2. Minuttal på analysmaterialet 

Partiledare De tre första minuterna i talet De tre sista minuterna i talet 

Anna Kinberg Batra 5.27–8.32 35.42–38.43 

Fredrik Reinfeldt 11.19–14.16 44.54–48.00 

Stefan Löfven 3.52–7.27 46.18–50.00 

Mona Sahlin 0.28–3.43 31.00–33.43 

Gustav Fridolin 4.53–8.05 36.12–39.36 

Åsa Romson 0.19–3.24 29.20–33.13 

 

3.1.1 Förkunskaper kring talarnas kontext: situation, syfte och  

mottagare 

I detta kapitel diskuteras huruvida talen är väl anpassade till situationen, syftet och motta-

garna. Detta görs med hjälp av kapitlet ”Steg 1: Kontext” i Renbergs (2007) bok (s. 16–23). I 

kapitlet förklaras en del medvetna och omedvetna bakomliggande faktorer som påverkar en 

talares framförande och jag knyter även an analysen till kulturella och/eller samhälleliga sam-

manhang. Utifrån iakttagelserna från denna analys kommer talets anpassning till situationen, 

syftet och mottagarna att kunna fastslås. Eftersom talarnas genre, retoriska situation och reto-

riska problem liknar varandras kommer en gemensam analys att göras av samtliga tal.  

Almedalen är en politisk tillställning som kommit att bli Sveriges största mötesplats för 

politiker och andra intresserade. Här samlas de årligen för att diskutera och debattera sam-

hällsfrågor (Almedalsveckan, u.å). Publikens uppfattning och tolkning av ett tal styrs till stor 

del av den förutfattade mening som den har av talet (Renberg, 2007:17f). Samtiga tal i denna 

analys har samma övergripande retoriska genre, nämligen genus deliberativum, som betyder 

att olika händelser argumenteras för eller emot varandra. Publiken förväntas här ta ställning 

till frågan, som oftast berör framtiden. Samtliga tal kan också klassas som argumenterande tal.  

För att bedöma den retoriska situationen i talen är det viktigt att ta hänsyn till om parti-

erna är i opposition eller i regering under tiden då talen hölls. Om partiet är i opposition måste 

partiledaren övertyga publiken till att rösta på dem, medan en partiledare som sitter i rege-

ringen istället måste upprätthålla det förtroendet som partiet redan vunnit. I de utvalda Alme-

dalstalen satt endast en partiledare i regeringen när talet hölls, nämligen Fredrik Reinfeldt.  

Almedalstalen syftar till att göra personer medvetna om de olika partiernas värderingar 

och åsikter. Undertesen i samtliga tal är att talarna vill vinna röster för att komma in i rege-

ringen och bygga upp ett förtroende för sitt parti (Renberg, 2007:30). Det finns många yttre 
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omständigheter som kan påverka den retoriska situationen. Under almedalsveckan är faktorer 

som bland annat vädret, den rådande politiska situationen eller talarens tidigare ethoskaraktär 

särskilt påtagliga. I politiska sammanhang är ethosargumentationen extra intressant att be-

grunda, eftersom politiker ofta redan innan de hunnit uttala sig har starka förutfattade me-

ningar emot sig bara genom att tillhöra ett visst parti (ibid.:28). Huruvida åhöraren håller med 

om partiets värderingar eller inte sätter stor prägel på hur talet kommer att uppfattas av åhöra-

ren. Talen framförs i en miljö där publiken är medveten om den retoriska situationen och ta-

lens syfte, vilket underlättar utförandet av talet. Tid och rumsliga förhållanden påverkar också 

den retoriska situationen, som till exempel talets tidpunkt och längd samt akustiken eller fun-

gerande teknik som mikrofoner etc (ibid.:20).  

Publiken för dessa politiska tal är tämligen bred och omfattar en stor del av Sveriges be-

folkning, inte minst på grund av medieringen i radio och TV. Av den faktiska publiken och 

publiken som följer talet via media är det den faktiska som kan tänkas vara viktigast i sam-

manhanget. Renberg (2007) skiljer på den avsedda publiken och den faktiska publiken (s. 21). 

I Almedalstalen kan den avsedda publiken och den faktiska publiken i många fall vara den-

samma eftersom partiledarna strävar efter att nå till så många personer som möjligt och för att 

en väldigt blandad skara oftast tar del av talen. Den kan dock skilja sig i vissa fall, exempelvis 

om partiet är i opposition. I sådana fall vill partiledaren främst vända sig till personer som inte 

röstar på dem för att vinna fler röster. Den avsedda publiken är alltså främst potentiella rös-

tare, medan den faktiska publiken kanske istället är partitrogna. Då talen utförs under alme-

dalsveckan kan talarna i detta sammanhang anta att publiken är intresserad och någorlunda 

påläst inom politiken och kan anpassa sina tal efter det.  

Det största retoriska problemet som partiledarna stöter på under talen är att kunna prata 

om komplexa problem och dess lösningar på ett trovärdigt sätt, samtidigt som de ska tala 

sympatiskt och i enkla ordalag så att så många som möjligt kan relatera till situationen och 

förstå den. Genom att få publiken att känna sig inkluderad får partiledarna publikens förtro-

ende (Renberg, 2007:27). Eftersom talarna vänder sig till stora delar av Sveriges befolkning 

måste de också tala ur ett väldigt brett perspektiv för att ingen ska känna sig exkluderad eller 

diskriminerad. Partiledarna måste vara väl medvetna om att talen är officiella och att de lätt 

kan bli konfronterade om de uttalar sig felaktigt eller motsägelsefullt. 

När partiledarna går upp på talarscenen eller när de uttalar sig i andra, offentliga sam-

manhang tar de på sig rollen som politiker, vilket också gör att de bör uppfylla de förvänt-

ningar som allmänheten kan tänkas ha av deras politikerroll. Renberg talar om ”masker” som 

ändras beroende på vilken situation som utspelar sig (Renberg, 2007:24). 
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3.2 Urval och avgränsning 
Materialet till denna studie valdes efter ett antal kriterier: talarna ska vara partiledare, talen 

ska behandla ungefär samma område inom politiken samt vara intressanta ur en retorisk syn-

vinkel. Med detta menas talare som kan tänkas använda sig av stilfigurer och argumentations-

medel samt utformar dispositionen på ett sätt som följer en retorisk modell. Dessutom ska lika 

många manliga som kvinnliga talare representeras. Således valdes sex Almedalstal ut ef-

tersom de ansågs vara lämpliga för kriterierna. På grund av arbetets tidsplanering avgränsades 

de djupare analyserna till att bara omfatta de tre första och sista minuterna i talet, eftersom jag 

anser att de delarna av ett tal är de mest intressanta ur ett retoriskt och stilfigursperspektiv. 

Med hänsyn till den knappa tiden omfattar studien endast sex Almedalstal från tre partier och 

inte fler. De partier som fick medverka i studien är de som fick flest röster valet 2014. Ef-

tersom Sverigedemokraterna inte har haft en kvinnlig partiledare kunde detta parti inte med-

verka. Det tredje partiet blev således Miljöpartiet.  

 

3.3 Analysmetod 

Metoden som används i denna studie är hämtad från Renbergs verk Retorikanalys. En intro-

duktion (2007). Renbergs analysmetod är ganska omfattande och rör många områden och jag 

anser därför att det är en passande analysmetod för detta arbete. Analyserna kommer främst 

att vara sändarorienterade (Renberg, 2007:15). I denna studie läggs vikten framför allt på ka-

pitlen ”Steg 3: Argumentationsmedel” (ibid.:26–29) och ”Steg 5: Stil” (ibid.:36–41). Följande 

frågeställningar kommer jag att använda mig av under varje talanalys: 

 Hur använder sig talaren av argumentationsmedlen ethos, pathos och logos? Vilken av 

dem dominerar? 

 Vilka är de mest förekommande stilfigurerna/troperna i början och i slutet av talen?  

I de övergripande analyserna av talen kommer argumentationsmedlen att ligga i fokus. För 

att undersöka och fastslå vilket av argumentationsmedlen ethos, pathos och logos som domi-

nerar i talen kommer användandet av argumentationsmedlen att analyseras. Argumenten i ta-

len kommer att bedömas som ethos- pathos- eller logosladdade med hjälp av Renbergs (2007) 

analysmodell. I de fall partiledarna citerar andra eller bjuder in andra till scenen kommer inte 

dessa delar att analyseras, eftersom det inte är partiledaren i sig som säger något. I kapitlet 

”Steg 4: Argumentation” går Renberg igenom ethos-, pathos- och logosargument och förkla-
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rar en del kännetecken för de olika appellerna. Med hjälp av dessa kännetecken går det att av-

göra vilken av appellerna som används i en argumentation (s. 33–36). I de fall flera appeller 

används i samma argumentation kommer den mest dominerade att räknas i analysen. Även 

den övergripande analysen av argumentationsmedel görs med hjälp av avsnittet ”Steg 3: Ar-

gumentationsmedel” i samma verk (Renberg, 2007:26–30). Därefter görs en beräkning på vil-

ken appell som dyker upp flest gånger i talet. Det argumentationsmedlet som har används 

mest i talet blir således det dominerande.  

I början och i slutet av talet kommer en djupare retorikanalys att göras som innefattar 

användandet av stilfigurer hos talarna. I den djupare analysen kommer de tre första och sista 

minuterna i talet att analyseras för att se vilka stilfigurer talarna använder sig av och hur 

mycket de används (se bilaga för transkribering av första och sista minuterna i talet). I många 

fall används samma uttryck med stilfigurer flera gånger, till exempel att talaren refererar till 

Europa när hen egentligen syftar på Europas institutioner eller liknande. Varje sådan enskild 

förekomst räknas som en stilfigur.  

De första och sista tre minuterna i talet transkriberas och återfinns som bilagor i under-

sökningen. Transkriptionerna är skrivna av författaren och är endast avsedda för att kunna 

peka ut stilfigurerna som hittades i analyserna. Diskurspartiklar och dialektala uttryckssätt 

(ex. ”fönstör” istället för ”fönster” eller ”och” istället för ”att”) har således inte tagits med i 

dessa transkriptioner. I transkriptionerna kommer de mest förekommande stilfigurerna att 

markeras i fet text och följs även av en parentes där typen av stilfigur som används nämns. I 

de fall någon annan talar eller partiledarna har valt att citera någon annan har jag valt att inte 

ta med citatet, eftersom det inte är talarens egna ord eller formulering. 

 

3.4 Undersökningens validitet och reliabilitet 

Eftersom syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för politisk retorik bedömer 

jag att det kvalitativa angreppssättet är mest lämpat. För att få en mer översiktlig blick på ar-

betet har dock inslag av en kvantitativ analys tillämpats, bland annat genom att sammanfatta 

resultaten i tabeller. Studien är alltså en kvalitativ uppsats med kvantitativa inslag. 

Den kvalitativa metoden har sin grund i hermeneutiken, tolkningsläran. Inom hermeneu-

tiken tolkas och studeras framför allt språket och mänskliga handlingar med ett subjektivt till-

vägagångssätt (Patel & Davidson, 2003:28–30). I en kvalitativ studie är kvalitet snarare än 

kvantitet väsentligt och resulterar ofta i en djupare förståelse för ämnets helhet. Den kvantita-

tiva metoden använder sig istället av statistik och siffror för att sammanställa resultaten i en 
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undersökning. Patel & Davidsson (2011) förklarar det som att ”systematisera, komprimera 

och bearbeta materialet för att kunna besvara de frågor vi ställt” (s.111).  

Patel och Davidson (2003) pratar också om forskningens validitet och reliabilitet 

(s.102). Validiteten i en kvalitativ studie berör forskningsprocessen i sin helhet och grundas 

bland annat i valet av material och hur det bearbetas (ibid.:103). Syftet för denna studie är att 

jämföra likheter och skillnader mellan kvinnliga och manliga politikers retoriska användning. 

Almedalstalen känns därför som ett relevant undersökningsmaterial. Att ha lika många man-

liga som kvinnliga medverkare är avgörande för att resultatet ska bli likvärdigt.  

Eftersom studien är begränsad till endast sex Almedalstal från tre partier är det svårt att 

dra generella slutsatser om köns- eller partiskillnader i ett större perspektiv. I en kvalitativ stu-

die kan mer utförliga analyser göras där målet är att finna mönster, tolka och förstå något mer 

på djupet och att få uppfattningar om ting, något som inte kan göras på samma sätt med kvan-

titativa studier. Viktigt att nämna är också att kvalitativa studier främst handlar om egna tolk-

ningar och uppfattningar och att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om den skrivits av 

någon annan (Patel & Davidson, 2003:102f).  

 

4. Resultat  

I följande kapitel redovisas resultaten av de utförda analyserna. Resultaten presenteras talvis 

och kapitlet avslutas med en sammanfattning och jämförelse av resultaten. Stilfigurerna allit-

teration, besjälning, eufemism, konkretion, stegring och hopning har förvisso legat som grund 

för undersökningen men förekom ytterst få gånger i materialet. Därför har jag valt att inte in-

kludera dessa i resultatdelen. 

 

4.1 Analys av Fredrik Reinfeldts tal 

4.1.1 Ethos, pathos, logos 

Av de tre argumentationsmedlen ethos, pathos och logos dominerar det sistnämnda i Rein-

feldts tal. Genom att framföra statistik, konkreta förslag och resultat från forskning kan det 

tänkas att Reinfeldt vill vända sig till lyssnarnas förnuft och därmed framstå som rationell 

(Renberg, 2007:33). Följande exempel taget ur Reinfeldts Almedalstal exemplifierar några av 

hans logosklassificerade argument: 
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Vi tänker se till att fem miljoner människor har ett jobb 2020. Det är 350 000 fler än idag, 

det är en kvarts miljon fler jobb vi har fått sedan 2006. (Reinfeldt, 2014:25.10) 

Mina vänner, om matematik är det enskilda ämnet som svenska elever har svårast och klara 

godkänt i, då har vi den här idén att då kanske man ska ha mer matematikundervisning. 

Och vi har börjat med de som är allra yngst, får vi fortsätta så tänker vi från 2016 bygga ut 

utökat matematikundervisning för hela grundskolan. (Reinfeldt, 2014:36.10) 

När man satte upp Kyotoprocessen som den heter för att möta det globala klimathotet då 

tog man 1990 som utgångsår. Det är från det året man mäter hur utvecklingen har utveck-

lats. Sverige kan nu stoltsera med att vi har 23 procent lägre utsläpp nu än vad vi hade 1990 

och detta trots att våran ekonomi har vuxit väldigt mycket. (Reinfeldt, 2014:37.52) 

Den näst vanligaste argumentationstekniken, som även till viss del kan återfinnas i ovanstå-

ende exempel, är ethos. Ett exempel på ett ethosargument är när Reinfeldt kallar publiken för 

”mina vänner”. Ett annat är när Reinfeldt i början av talet ställer frågor till publiken och 

tackar alla för att de kommit för att de ska känna sig inkluderade (se bilaga 1). Polemik, det 

vill säga smutskastning på ett annat parti för att själv framstå som bättre, förekommer till viss 

del, men är inte övervägande. Det minst använda medlet är således pathos. I de fallen då pat-

hos används talar Reinfeldt ofta om samhället och att alla inte har samma chanser i livet. Ett 

mer konkret exempel är när han beskriver krigsscener ur Ukraina (Reinfeldt, 2014:42.54). Av 

alla talare är Reinfeldt den som använder sig av pathos minst.  

 

4.1.1 Stilfigurer 

Retoriska frågor och anaforer är de stilfigurer som förekommer mest i Reinfeldts tal, närmare 

bestämt åtta gånger vardera. Ofta kombineras dessa stilfigurer med varandra och flera reto-

riska frågor blir till en stegring. Andra vanligt förekommande stilfigurer är metonymi och me-

tafor. Dessa användes fyra gånger vardera under talets gång.  

 

4.2 Analys av Anna Kinberg Batras tal  

4.2.1 Ethos, pathos, logos 

I Kinberg Batras tal är det övergripande argumentationsmedlet ethos, även om logos också 

medverkar till stor del. Kinberg Batras tal kretsar mycket kring att få publiken att känna ge-

menskap och tillförlitlighet till talaren. Följande exempel demonstrerar Kinberg Batras sätt att 

argumentera. I de två första exemplena används främst ethos medan logos är dominerande i 

det sista exemplet: 
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Vi moderater kommer aldrig släppa ansvaret för att Sverige ska va ett samhälle man kan 

lita på, med statsfinanser vi kan lita på. (Kinberg Batra, 2015:9.39) 

När andra vill möta utanförskap med ursäkter eller passivitet, tillsätta samordnare eller inte 

göra nånting alls åt saken, vill vi moderater ta tag i den här stora men viktiga utmaningen. 

Vi ger inte upp om nån, vi ger oss inte […]. (Kinberg Batra, 2015:19.15) 

[…] och varje dag går 800 000 människor som är födda i ett annat land än Sverige till job-

bet. Det är fler än någonsin tidigare. (Kinberg Batra, 2015:18.49) 

Kinberg Batra använder sig mycket av exempel från samhället och sina egna erfarenheter, vil-

ket både innefattar argumentationsmedlen ethos och pathos. Även om logos är dominerande 

finns det många pathosargument också. De gånger Kinberg Batra använder sig av pathos är 

ofta kopplade till ”det nya utanförskapet”, där hon förklarar att många personer har svårt att få 

jobb och därmed hamnar i ett utanförskap som står utanför samhället. Hon säger bland annat: 

”Vi har inte råd att låta människor vänta år efter år på jobb medan vi ser hur Sverige splittras 

mellan de som är innanför och de som är utanför, mellan de som tror på framtiden och de som 

inte gör det” (Kinberg Batra, 2015:28.30) Kinberg Batra använder alltså alla tre argumentat-

ionsmedlen ganska frekvent. Användandet av polemik, stärker också talarens ethos och före-

kommer ett antal gånger i Kinberg Batras tal. Hon säger bland annat att ”Stefan Löfven har 

ingen jobbagenda – han har bara en väldigt jobbig agenda” (Kinberg Batra, 2015:26.46).  

 

4.2.2 Stilfigurer 

Av de analyserade talen använder sig Kinberg Batra av färst stilfigurer. Av de stilfigurerna 

som används är metafor, metonymi och anafor de mest frekventa. Metafor förekommer fjor-

ton gånger, metonymi tio gånger och anafor sex gånger.  

 

4.3 Analys av Stefan Löfvens tal 

4.3.1. Ethos, pathos, logos 

Löfvens främsta argumentationsmedel kan väcka starka känslor hos publiken. Han använder 

sig med andra ord av pathos. Pathos sägs vara det starkaste verktyget för att övertyga publiken 

eftersom det påverkar dem känslomässigt (Renberg, 2007:29). Följande exempel 

demonstrerar Löfvens genomgående pathosinriktning i talet.  
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Det är nånting som har gått sönder i Sverige. Den där språngbrädan som var Sveriges stolt-

het, […] den fungerar inte längre. Vi har försvagat just det som gjorde Sverige starkt. 

(Löfven, 2013:9.40) 

Att vara riktig demokrat, det är att hata ofrihet, och ofrihet är det alltför många unga kvin-

nor nu som möter. Att må så dåligt så du skär dig själv för och dämpa ångesten är aldrig 

frihet. (Löfven, 2013:36.01)  

I maj rasade taket i en tygfabrik i Bangladesh. Ledningen hade satt lägre kostnader framför 

de anställdas säkerhet. 1100 människor dog när den byggnaden kollapsade, 1100 männi-

skor. Varför? Jo därför att tröjan som vi kanske bär nån gång skulle bli så billig som möj-

ligt. Och när vi tänker på det, då blir tröjan lite trång. (Löfven, 2013:43.22)  

Löfven är den talare som använder pathosmedlet mest frekvent. Precis som i det sista exemp-

let använder sig Löfven ofta av exempel och konkretion för att väcka känslor hos publiken 

som denne kan känna igen sig i. Han exemplifierar också ofta händelser från vardagen i sam-

hället för att väcka igenkännande. Näst vanligast var argumentationsmedlet ethos, medan lo-

gosappellen användes minst. Polemik återkommer genomgående i talet. Han säger bland an-

nat: ”men de [skolresultaten] har blivit sämre för varje enskilt år med denna borgerliga rege-

ring. Lärarna får ständigt nya påbud, reformer hafsas igenom och skolor går i konkurs.” 

(Löfven, 2013:15.28) och ”Ni [regeringen] bryr er inte om hur folk har det på jobbet” 

(Löfven, 2013:32.34). De gångerna Löfven använder logos är när han tar upp exempel med 

statistik eller när han konkret berättar vad för förändringar partiet vill göra.  

 

4.3.2 Stilfigurer 

Metafor är den dominerande stilfiguren i Löfvens tal. I övrigt använder Löfven många andra 

stilfigurer. Anafor, exempel och metonymi är vanligt förekommande. Metafor påträffas åtta 

gånger, anafor sex gånger, metonymi fem gånger och exempel fem gånger. Löfven använder 

sig alltså av en mängd olika stilfigurer för att nå ut med sina budskap och beröra publiken.  

 

4.4 Analys av Mona Sahlins tal 

4.4.1. Ethos, pathos, logos 

Det mest förekommande argumentationsmedlet i Sahlins tal är pathos. Vanligt förekommande 

i talet är jämförelser mellan känslor såsom fruktan och hopp, glädje och sorg, ett vanligt kän-

netecken för pathos (Renberg, 2007:29). Exempel på pathosklassade argument följer nedan. I 

första exemplena ser vi en tydlig linje mellan vad Sahlin uppfattar som gott och ont. Hon 
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använder sig också av ett väldigt känsloladdat ord, nämligen ”hatar”, vilket också förknippas 

starkt med pathos.  

Jag vill minska klyftorna och öka den sociala rörligheten i samhället. Jag vill öppna 

möjligheter istället för och stänga dörrar. Jag vill att vi håller ihop Sverige, för jag hatar 

verkligen den över- och underordning som blir resultatet av om klyftorna ökar (Sahlin, 

2010:5.51) 

Säg till en man eller kvinna som just fått sin [cancer]diagnos att det är bättre att var och en 

sköter sitt. Att riskerna inte längre ska delas av alla. Vart vill dom som styr denna politik? 

(Sahlin, 2010:10.45) 

Barn ska inte straffas för att mamma eller pappa förlorar jobbet. Storasyskon ska inte gå 

miste om sina kompisar på dagis, bara för att dom har fått en lillebror eller lillasyster. 

(Sahlin, 2010:22.10)  

I många av Sahlins argumentationer finns även en stark anknytning till ethos. Ett exempel på 

ethos är följande citat: ”Fyra år i rad har jag stått här i Almedalen och talat och jag kommer 

absolut hit nästa år också.” (Sahlin, 2010:15.13) Av talarna är Sahlin den som använder pole-

mik mest. Att smutskasta andra politiker eller partier kan väcka känslor hos åhörarna samti-

digt som talaren framställs i bättre dager (Renberg, 2007:27-28).  Argumentationer med störst 

anknytning till logos förekommer sällan. Logosargument återfinns förvisso till en viss del, 

men i de flesta fall väger de andra argumentationsmedlen över det logiska tänkandet. När lo-

gosappellen väl används kännetecknas de av exempel med statistik eller konkreta åsikter om 

vad hon och partiet vill åstadkomma.  

 

4.4.2 Stilfigurer 

I Sahlins tal är metafor den mest frekventa stilfiguren; den förekommer tolv gånger. Precis 

som i Löfvens tal används här många olika stilfigurer – bland annat retorisk fråga, anafor och 

metonymi. Retorisk fråga påträffades åtta gånger, metonymi och anafor sju gånger.  

 

4.5 Analys av Gustav Fridolins tal 

4.5.1. Ethos, pathos, logos 

Fridolins tal präglas främst av pathos- och ethosargumentationer. Dessa går ofta hand i hand 

med varandra, inte minst när talare använder polemik. Fridolin skämtar titt som tätt, något 



27 

 

som också kan förankras i pathos- och ethosmedlen. I följande exempel används främst pat-

hos. I det sistnämnda exemplet målar Fridolin upp en kontrast för att göra argumentet star-

kare: 

Men lika lite som det går att förstå sig själv eller sin omgivning om man plockar bort käns-

lor och drivkrafter ur ekvationen, lika lite kan politiken klara sig utan en vision, en överty-

gelse om vart det är vi ska. (Fridolin, 2013:7.51) 

Idag höll jag presskonferens med lärarfacket uppe på gamla Säveskolans F-hus. Så länge 

man kan minnas har man där vittnat om att man får huvudvärk och det är svårt att lära ut 

saker och ting och lära in saker och ting. (Fridolin, 2013:22.39) 

Det är inte vettig samhällsekonomi att vissa arbetar så hårt att dom slits ut, medan andra 

aldrig får en chans på arbetsmarknaden. (Fridolin, 2013:32.44) 

Av de argumenterade talen är Fridolin den som använder sig minst av ”rena” logosargument. 

Med rena logosargument menas argument som grundar sig i logos och som har väldigt lite el-

ler inga inslag alls av de andra argumentationsmedlen. Ofta är det ehtos- eller pathosappellen 

som dominerar i argumentationerna. Följande exempel visar på hur Fridolin använder sig av 

logos- och ethosappell, men där ethos ändå väger tyngst: ”Jag är övertygad om att människan 

kan möta klimathotet. Jag har visst forskningsstöd för min övertygelse, men min övertygelse 

växer inte ur forskningen, forskningen ger stöd åt min övertygelse” (Fridolin, 2013:10.28). 

Polemik förekommer till viss del, men är inte alltför vanligt. Ett exempel på detta är när han 

drar en liknelse mellan alliansen och karaktärer från en känd komediserie (se bilaga).  

 

4.5.2 Stilfigurer 

Totalt tretton gånger använde sig Fridolin av metaforer i talet, vilket således blir den mest an-

vända stilfiguren. Den näst mest frekventa stilfiguren är metonymi. Vanligt är till exempel att 

tala om Europa som helhet när han istället egentligen menar delar av eller institutioner i 

Europa. Andra vanligt förekommande stilfigurer är exempel och liknelse, som förekom tre 

gånger var. 
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4.6 Analys av Åsa Romsons tal 

4.6.1. Ethos, pathos, logos 

Det dominerande argumentationsmedlet i Romsons tal är pathos. Romson är den enda talaren 

som bjudit in en annan person till scenen under sitt tal, nämligen en klimatexpert som diskute-

rar klimatfrågor. Experten i sig fungerar dels som ethosmedel, dels som logosmedel för Rom-

son. Exemplen nedan demonstrerar Romsons ethos- och pathosinfluerade argument. De två 

första exemplen är pathosdominerade medan sista är ethosdominerande. I det första och sista 

exemplet förekommer en anafor. I sista exemplet används också en retorisk fråga.   

Där rasisterna vill stänga gränserna vill vi öppna dom. […] Där rasisterna vill stänga dörrar 

så vill vi välkomna människor. Vi vill ge varje människa samma chans. (Romson, 

2012:8.35) 

Och som politiker så kan vi ju förhandla med varandra, men vi kan inte förhandla med kli-

matet. Med klimatet så måste vi som politiker faktiskt lära oss att förstå vad forskarna sä-

ger. (Romson, 2012:16.48) 

Hallå regeringen vad väntar ni på? Vi försöker leverera konkreta förslag på klimatområdet 

så ofta vi kan. […] Det ska vara billigare att laga sina skor än att köpa nya. Vi tycker att det 

ska vara billigare att åka tåg än att flyga. Det ska helt enkelt vara billigare att vara miljövän 

än att vara miljöbov. (Romson, 2012:25.26) 

Miljöexperten fungerar som Romsons logosverktyg. Hon tar väldigt sällan upp egna ”rena” 

logosargument utan överlåter det till experten, som i sin tur talar ganska logosdominerat. I två 

fall där Romson själv använder sig av logos talar hon om ren konkret fakta om EU-institut-

ionen och statistik från en undersökning. Ett starkt exempel på polemik i talet är när Romson 

pratar om att föräldrar inte har råd att köpa glasögon åt sina barn. Hon lämnar sedan sina egna 

glasögon på scenen och säger ”Jag skulle som en påminnelse till Fredrik Reinfeldt, som ska 

prata härifrån […] scenen imorgon, jag ska lämna mina glasögon […] med en uppmaning. Se 

dessa barn, Fredrik Reinfeldt” (Romson, 2012:13.53). 

 

4.6.2 Stilfigurer 

Romson använder sig mest av metaforer i sitt tal. Dessa påträffas tolv gånger. Andra vanliga 

förekommande stilfigurer är metonymi, som används elva gånger, retorisk fråga som före-

kommer fem gånger och antites som användes fyra gånger. Exempel används tre gånger. En 

vanligt förekommande metonymi är när Romson pratar om partiet. Hon säger bland annat att 
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Miljöpartiet vill bjuda in alla till samtal, när det i själva verket inte är partiet i sig som vill 

bjuda in publiken utan snarare en del av partimedlemmarna.  

 

4.7 Sammanfattning och jämförelser 

I följande avsnitt sammanställs de resultat som kommit fram ur analysen. Dessa jämförs sedan 

med varandra ur ett köns- och partiperspektiv. Nedan följer en tabell som visar det domine-

rade argumentationsmedlet hos varje talare. De manliga talarna är markerade i grått. 

 

Tabell 3. Sammanfattning av argumentationsmedel 

 Ethos Pathos Logos Totalt  

Reinfeldt (M) 13 9 22 44 

Kinberg Batra (M) 17 13 14 44 

Löfven (S) 12 23 5 40 

Sahlin (S) 12 18 5 35 

Fridolin (MP) 15 19 3 37 

Romson (MP) 14 22 5 41 

Totalt  83 104 54 438 

 

Pathos dominerar i Miljöpartiets och Socialdemokraternas tal medan ethos och logos domine-

rar i Moderaternas. Det finns alltså en skillnad mellan de olika politiska blocken. Enda skill-

naden ur ett genusperspektiv är hos Moderaterna, då Kinberg Batra främst använder sig av et-

hos och Reinfeldt av logos. Polemik används av alla talare till viss grad. Undersökningen vi-

sar att Socialdemokraterna använder sig av polemik mest. På andra plats kom Miljöpartiet och 

sist Moderaterna.  

De stilfigurerna som används mest i talen är metafor, metonymi, anafor och retorisk 

fråga. Tabellen på nästa sida visar partiledarnas användning av de fyra vanligaste stilfigu-

rerna. De manliga talarna är markerade i grått. 
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Tabell 4. Sammanfattning av stilfigurer 

 Metafor Metonymi Anafor Retorisk fråga Totalt 

Reinfeldt (M) 4 4 8 8 24 

Kinberg Batra (M) 14 10 6 0 30 

Löfven (S) 8 5 6 1 20 

Sahlin (S) 12 7 7 8 34 

Fridolin (MP) 13 13 1 2 29 

Romson (MP) 12 11 4 5 32 

Totalt  63 50 32 24 338 

 

I tabellen framgår det att metafor är den mest använda stilfiguren, därefter kommer metonymi, 

anafor och retorisk fråga. Av partiledarna är Sahlin den som använder sig av stilfigurer mest. 

Därefter kommer Romson, Kinberg Batra, Fridolin, Reinfeldt och sist Löfven.  

5. Diskussion  

I det här avsnittet diskuteras de delar av resultatet som anses av störst vikt för studien. Här 

knyts studien även an till tidigare forskning och i slutet av avsnittet kommer en metoddiskuss-

ion att göras, där studiens metodval diskuteras.  

 

5.1 Ethos, pathos, logos 

Utifrån resultaten kan det konstateras att de tre argumentationsmedlen ethos, pathos och logos 

används flitigt i alla de analyserade talen (se tabell 3). Det vanligaste medlet hos talarna är 

pathos, det medlet som Renberg (2007) anser vara det mest avgörande (s. 29). På andra plats 

kommer ethos. En bidragande roll till varför just dessa två är dominerande kan vara att majo-

riteten av partierna var i opposition då talen hölls och att talarna vill försöka väcka åhörarnas 

känslor och själv framstå som bra partiledare för att vinna röster. En personlig hypotes är att 

logos används i högre grad när partiet är i regeringen, eftersom man då har möjlighet att fak-

tiskt införa praktiska förändringar. Resultatet stämmer överens med Vigsøs (2004) studie, där 

ethos- och pathosappell också är dominerande. I Vigsøs studie förekommer ofta direkta tilltal, 

vilket även återfinns i den här studiens material.  

Håkansson (1999:168) fastslår att partier i opposition har en större benägenhet att an-

vända sig av polemik, det vill säga att gå till angrepp mot motståndaren, vilket ofta görs med 

hjälp av ethos- eller pathosappell. Denna undersökning visade att alla partiledare använde sig 
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av polemik till en viss grad, men tenderade att vara mest frekvent hos partiledarna från Social-

demokraterna. Håkansson (1999) bekräftar detta, då han konstaterar att Socialdemokraterna 

överlag använder sig av mer polemik än andra partier (s.183). På andra plats kom Miljöpar-

tiet; av de tre partierna använder sig Moderaterna således minst av polemik i sina tal. En an-

ledning till det kan vara att Reinfeldt inte var i opposition när talet hölls och därför inte känner 

att han behöver gå till anfall mot de andra partiledarna.  

I Moderaterna är det vanligaste argumentationsmedlet hos den manliga talaren logos, 

medan det för den kvinnliga talaren är ethos. Detta kan bero på att Kinberg Batra var tämligen 

ny som partiledare när hon höll sitt tal och först måste vinna åhörarnas förtroende innan hon 

kan börja tala om konkreta lösningar etc. Först när en god ethos hos talaren är uppnådd blir 

publiken mottaglig för informationen som talaren vill förmedla (Renberg, 2007:27). 

Argumentationsmedlen fungerar i regel bäst när alla inkluderas i samma tal (Renberg, 

2007:26), vilket görs i alla de analyserade talen. Vilken appell som dominerar skiljer sig däre-

mot mellan talarna. Skillnaderna mellan användandet av de tre appellerna hos de manliga re-

spektive kvinnliga talarna är nästintill obefintliga, likheterna var desto fler (se tabell 3). En 

slutsats som skulle kunna dras av detta är att varken de kvinnliga eller manliga talarna känner 

sig ”hotade” av det andra könet och de behöver inte hävda sig mot sin roll i samhället, vilket i 

sin tur tyder på att de i just det här sammanhanget är mer eller mindre jämställda. Precis som 

Josefson (2005) påstår ser vi att det är en större skillnad inom könen snarare än mellan dem 

(s. 5–6). Sedan Thelanders (1986) doktorsavhandling har det alltså skett en förändring i ge-

nusuppfattningen. I hennes studie anser de förfrågade politikerna att kvinnor talar mer infor-

mellt och känslomässigt (pathos) och män mer fackspråkligt och opersonligt (logos). Någon 

sådan skillnad märktes däremot inte i jämförelsen av argumentationsmedel i denna studie. 

Thelander konstaterar också att kvinnor tenderar att vara mer stressade över muntliga framfö-

randen. Någon jämförelse till detta resultat kan inte göras, eftersom partiledarnas personliga 

åsikter inte kommer till tals i denna studie.  

Huruvida samhället har blivit mer jämställt sedan Thelanders undersökning är svårt att 

avgöra med endast den här undersökningen som underlag, men resultaten från min studie ger 

ändå en anvisning på att en förbättring har skett. Precis som Josefson (2005) konstaterar är en 

politisk jämställdhet väsentligt för en fungerande demokrati. Att manliga och kvinnliga politi-

ker ska ha samma villkor att synas och göra sin röst hörd är därför viktigt ur en jämställdhets-

synpunkt. Genom att lika många kvinnor som män representeras i politiska, eller andra för 
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samhället viktiga sammanhang, kan genushierarkin jämnas ut. På så sätt kan individer utveck-

las på ett mer självständigt sätt, eftersom de inte tillskrivs vissa egenskaper eller förväntas 

uppträda på ett visst sätt endast beroende på sin könstillhörighet.  

Med tanke på hur mycket jämställdhetsfrågan har uppmärksammats de senaste åren och 

vilka åtgärder som görs för att samhället ska bli mer jämställt vore det föga förvånande om en 

förändring inte hade skett sedan slutet på 80-talet. Frågan som många ställer sig är däremot 

hur mycket och vad som har förändrats i samhället och om det är tillräckligt för att Sverige 

ska klassas som ett jämställt land med ett jämställt samhälle. Enligt rapporterna som Sveriges 

Riksdag (2016) uppgav anger kvinnor i riksdagen att de känner högre oro och ställer högre 

krav på sig själva än männen. Bara inom denna snäva inriktning går det alltså att konstatera 

att jämställdheten ännu inte är uppfylld, även om vi har kommit en lång bit sedan slutet av 

1980-talet. 

I kontrast till könsskillnaderna fanns en märkbar skillnad mellan partierna. Moderaterna 

tenderade att använda logosappellen mest medan pathos dominerade hos Socialdemokraterna 

och Miljöpartiet. Dessa slutsatser stämmer överens med resultaten från såväl Ekmans (2015) 

som Ek et al.:s (2008) undersökningar. Olika partier använder sig alltså av olika medel för att 

nå sin publik. I Håkanssons (1999) avhandling beskrivs två typer av språkstilar inom politi-

ken: abstrakt och konkret. Den konkreta språkstilen skulle kunna jämföras med argumentat-

ionsmedlet logos, eftersom det i båda pratas om konkreta lösningar på problem. På samma 

sätt kan det abstrakta språkbruket kopplas ihop med pathosappellen. Resultaten i Ekmans 

(2015) undersökning tyder på att det abstrakta språkbruket är mer frekvent inom politiken, 

vilket även bekräftas i denna studie. Håkansson (1999) nämner i sin studie att det konkreta 

och abstrakta språkbruket är oförändrat genom tiden, vilket kan styrkas med Ekmans (2014) 

studie och i utsträckning också i denna studie. Jämför man de olika partiernas användning av 

argumentationsmedel skiljer de sig, men ser man på de enskilda partiernas användning genom 

tiden är de densamma både i Ekmans och denna studie.  

 

5.2 Stilfigurer 

Olika typer av stilfigurer är vanligt förekommande i alla analyserade tal (se tabell 4). Efter en 

sammanställning av resultatet konstateras att metafor, metonymi, retorisk fråga och anafor är 

de mest förekommande stilfigurerna. Detta resultat stämmer delvis överens med Ekmans 

(2015) studie, som visar att anafor, klimax och metafor är de vanligaste stilfigurerna. Samtliga 

stilfigurer förekom i alla de analyserade talen. I majoriteten av talen var även dessa stilfigurer 
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en av de som användes mest frekvent. Utöver att stilfigurer gör språket mer levande och in-

tressant observerar Sigrell (2001) att de även används, främst av politiker, för att göra språket 

mer effektivt och för att undvika konfrontationer. Ett tydligt exempel på detta i den här under-

sökningen är när Fridolin liknar alliansen med en känd komediserie. Istället för att rakt ut säga 

att han ogillar alliansen väljer han att göra en humoristisk liknelse för att förminska sin kritik 

och för att i framtiden undvika konfrontationer med att exempelvis kunna försvara sig med att 

han ”bara skojade lite” (se bilaga 5). En personlig hypotes är att stilfigurer används i högre 

grad under början och slutet av talen, eftersom det är viktigt att hålla publikens uppmärksam-

het just under dessa delar av talet (Lindstedt, 2013:47). I början av ett tal kan publiken tänkas 

vara mest mottaglig för information och det som sägs i slutet av ett tal kan tänkas vara det 

som publiken kommer ihåg lättast, så kallade ”punch-lines” eller slagord. Det är talarnas sista 

chans att göra en inverkan på publiken.  

Ytterst få partiskillnader i användandet av stilfigurer kunde hittas (se tabell 4). Något 

som skulle kunna klassificeras som en skillnad mellan partierna är att Moderaterna ofta an-

vände sig av samma stilfigurer mer frekvent medan Miljöpartiet och Socialdemokraterna an-

vände flera olika typer av stilfigurer. Att det utöver detta inte fanns många skillnader mellan 

partierna i användandet av stilfigurer stärker Håkanssons (1999) tes om den oföränderliga re-

toriken, det vill säga att politiker, oavsett tid, mer eller mindre alltid kommer att använda sig 

av samma retorikknep för att övertyga sina åhörare. Även Ekman (2015) anser att den tidlösa, 

alltså oföränderliga, valretoriken är vanligast i hennes studie.  

Däremot kunde en märkbar skillnad i användandet av stilfigurer mellan könen upp-

täckas. Av de personer som använde stilfigurer mest var samtliga kvinnor (se tabell 4). Det 

finns alltså en uppenbar könsskillnad här. Resultaten stämmer överens med min hypotes om 

att kvinnors och mäns användning av stilfigurer skiljer sig, även om jag trodde att typen av 

stilfigurer skulle vara olika snarare än frekvensen av dem. Resultatet om könsskillnaderna 

stämmer delvis överens med tidigare forskning. Josefson (2005), Thelander (1986) och studi-

erna som Riksdagen (2016) presenterade visar alla att kvinnor känner större oro än män i offi-

ciella sammanhang och därför kan ha svårt att uttrycka sig verbalt. Användandet av stilfigurer 

skulle således kunna vara ett verktyg för de kvinnliga talarna, dels för att skapa förtroende ge-

nom att använda ett mer bildligt språk som är lättare att förstå, dels för att de genom stilfigu-

rerna kan tala underförstått och således undvika konfrontationer (Sigrell, 2001). En hypotes är 

att kvinnor i högre grad vill undvika konfrontationer, eftersom de har svårare att bli offentliga 

talare och kanske lättare blir ifrågasatta än män.  
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Thelanders (1986) intervjuer visar också att kvinnligt språk uppfattas som bland annat 

mer informellt, känslomässigare, medryckande, mer koncist och begripligt, beskrivningar som 

alla skulle kunna kopplas till användandet av stilfigurer. Som nämndes i föregående stycke 

kan det tänkas att kvinnor använder stilfigurer som ett sätt att få en slags gemenskap med 

publiken, bygga upp sitt ethos, för att sedan föra fram den sakliga informationen de vill för-

medla. Män tenderar att uppfattas som mer ”rakt på sak”, vilket kanske också påverkar deras 

sätt att tala – att de faktiskt går mer ”rakt på sak”, eftersom det förväntas av dem. Kvinnor å 

andra sidan förväntas vara mer trevande och informella, varför de också beter sig så i högre 

grad. Om en kvinna skulle gå ”rakt på sak” eller om en man skulle vara trevande löper de en 

större risk att bli uppfattade som konstiga eller normbrytande (i både positiv och negativ be-

märkelse).  

Ett kort sammanfattande kring de politiska kvinnornas dominans i användandet av stilfi-

gurer är att de tenderar att tala, eller i alla fall uppfattas tala mer informellt (Thelander, 1986) 

till publiken. Detta kan ha att göra med att de anpassar sig till vad som förväntas av dem och 

att de därför beter sig efter det – alltså talar mer informellt. En personlig teori är att kvinnor 

måste jobba mer och väga sina ord mer än männen för att vinna förtroende, varför de jobbar 

mycket med stilfigurer. Genom att tala med ett språk som publiken känner igen kan talarkvin-

nan skapa en gemensam grund, varifrån hon senare kan fortsätta att förmedla de sakfrågor hon 

faktiskt vill få fram. Stilfigurerna kan också vara ett knep att slippa konfrontationer (Sigrell, 

2001), något som kvinnor kanske i större utsträckning vill undvika.  

Går vi tillbaka till Håkanssons (1999) avhandling skulle vi kunna dra kopplingar mellan 

den tidlösa valretoriken och genusperspektivet i denna studie – den könslösa valretoriken. 

Man skulle kunna säga partiledare, oavsett kön, kommer att använda sig av samma övertygel-

semedel för att tilltala publiken. Övertygelsemedlen för könen är ju samma, det är endast fre-

kvensen av användningen som skiljer dem åt. För att kunna spekulera vidare i detta krävs 

dock mer material inom ämnet. 

 

5.3 Metoddiskussion 

Generellt sett har undersökningen gått som förväntat. Analysmodellen var mycket bra lämpad 

för syftet för att få fram de resultat som väntades av undersökningen. Det var även klokt att 

begränsa undersökningen till att endast beröra delar av Renbergs analys, eftersom övriga delar 

i analysen hade varit överflödiga för just denna studie. Beskrivningarna av argumentations-
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medlen och stilfigurerna i Renbergs bok har fungerat som riktlinjer för att själv kunna analy-

sera och avgöra vilka argumentationsmedel och stilfigurer som används i talen. Även 

Hellspongs (2011) beskrivningar av de fyra huvudtroperna har fungerat som ett stöd för den 

egna analysen. Materialen från Renberg (2007) och Hellspong (2011) anses som fullt lämp-

liga och tillräckliga för denna studie. Stilfigurerna allitteration, besjälning, eufemism, kon-

kretion, stegring och hopning som användes i studiens analys förekom väldigt sällan i det ana-

lyserade materialet. Det kanske därför hade varit bättre att utesluta dessa från undersökningen 

redan från början och bara fokuserat på de vanligaste stilfigurerna, det vill säga metafor, me-

tonymi, retorisk fråga och anafor. Med tanke på tidsramen hade denna åtgärd sparat mycket 

tid som kunnat användas till annat.  

I en analys som denna kan det vara svårt att dra konkreta slutsatser som kan ses ur ett 

bredare perspektiv, men hade till exempel en kvantitativ undersökningsmetod tillämpats hade 

inte analyserna blivit lika grundliga, vilket ansågs väsentligt för denna studie. En problematik 

under studiens gång har varit att konkret sätta siffror på vilka och hur många gånger en viss 

stilfigur används, eftersom många stilfigurer är så integrerade i språket att de kan vara svåra 

att observera. Det var också ibland svårt att avgöra vilket argumentationsmedel som var domi-

nerande, eftersom ethos, pathos och logos ibland används ihop i samma argumentation. I 

dessa fall försökte jag att avgöra vilket av medlen som vägde mest i argumentationen, vilket 

gjordes med hjälp av Renbergs beskrivningar i kapitel ”Steg 3: Argumentationsmedel”. Vik-

tigt att poängtera är att studien till stor del har utgått från egna antaganden och uppfattningar, 

varför analysen kan få andra resultat om den utförs av någon annan. Även om den utförs av 

samma person flera gånger kan resultatet bli annorlunda, eftersom till exempel stilfigursana-

lysen till viss del var problematisk.   

6. Avslutning 

Sammanfattningsvis konstateras att argumentationsmedlen ethos, pathos och logos används i 

hög grad av alla talare. Skillnaderna mellan manliga och kvinnliga användningen av appel-

lerna är för liten för att kunna dra en slutsats om eventuella könsskillnader. Däremot märktes 

en skillnad partierna emellan, då partiledarna i Socialdemokraterna och Miljöpartiet använde 

sig mest av pathos medan de moderata partiledarna använde logosappellen mest. Genom ana-

lysen kunde det också konstateras att stilfigurer används frekvent av alla talare. Stilfigurerna 

metafor, metonymi, retorisk fråga och anafor var de mest frekventa. Resultatet visade att 
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samtliga kvinnliga partiledare använde sig av stilfigurer i högre grad än de manliga. En hypo-

tes kring det är att kvinnor inledningsvis måste bygga upp en gemenskap med publiken, me-

dan männen redan har ett ”övertag” när de talar och därför inte behöver gemenskapen på 

samma sätt. Stilfigurerna kan vara ett medel för de kvinnliga talarna att få den gemenskap 

med publiken som de behöver. De kan också användas för att minska risken för konfrontat-

ioner, vilket kan vara till fördel för de kvinnliga talarna eftersom de tenderar att bli mer ifrå-

gasatta. 

Undersökningen omfattar endast de analyserade talarna och underlaget är inte tillräck-

ligt för att kunna få någon generell uppfattning om skillnaderna mellan män och kvinnor i ett 

bredare perspektiv eller partierna i sin helhet. Individuella skillnader förekommer givetvis, 

men situationen och omständigheterna påverkar också en talares sätt att framföra sitt budskap. 

De få skillnaderna mellan könen tyder dock på att könsskillnaderna har ändrats och blivit mer 

jämställda över tid. De skillnader som däremot uppkommer signalerar att Sverige inte ännu 

har uppnått ett jämställt samhälle.  

Förslag på vidareforskning är att jämföra fler tal ur fler partier för att få ett bredare per-

spektiv eller att jämföra talen med äldre för att kunna se om det har skett förändringar i retori-

kutövningen genom tid. Det vore också intressant att analysera stilfigurerna genom hela talet, 

för att se om användandet av dessa skiljer sig under talets gång. En annan intressant infalls-

vinkel vore att jämföra dessa resultat med analyser från politiker i länder med sämre jäm-

ställdhet för att se om det finns större könsskillnader där.  

 

6.1 Förslag på vidareforskning 
Ett tillägg som hade varit intressant i undersökningen är att analysera användandet av stilfigu-

rer genom hela talen, eftersom det då hade funnits mer material att dra slutsatser ifrån. Man 

skulle då kunna begränsa sig till endast de vanligaste stilfigurerna, det vill säga metafor, me-

tonymi, retorisk fråga och anafor. I en vidareforskning skulle det vara klokt att vidga perspek-

tivet genom att ta med andra aspekter eller tillämpa andra analysmodeller. Det skulle också 

vara intressant att ta med flera partier i analysen för att kunna dra fler slutsatser om retoriska 

partiskillnader. Ett sista förslag på vidareforskning är att man skulle kunna dra paralleller mel-

lan Håkanssons (1999) tidlösa valretorik och genusforskningen. Skiljer sig kvinnors och mäns 

valretorik och hur har den sett ut över tid? Finns det en könslös valretorik, alltså där könsskill-

naderna inte är märkbara över tid? 

 

 



37 

 

Källor och litteratur 
Adman, P., Bergqvist, C. & Jungar, A.-C., 2008. Kön och politik. Kristianstad: SNS. 

Ek, C., Johansson, M. & Rönnqvist, A., 2008. Vägen till övertygelse – En retorisk studie av 

partiledare i partiledardebatter. Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan 

i Jönköping. http://www.uppsatser.se/uppsats/05c475dc9e/ (Hämtad 2016-05-24). 

Ekman, S., 2015. Retorik i valduellerna: En jämförande undersökning av Socialdemokrater-

nas och Moderaternas retoriska tekniker 1991, 1998 och 2014. Kandidatuppsats., Aka-

demin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens Högskola. 

http://www.uppsatser.se/uppsats/da6c62eb33/ (Hämtad 2016-05-23). 

Elmelund Kjeldsen, J., 2008. Retorik idag – Introduktion till modern retorikteori. Lund: Stu-

dentlitteratur. 

Fridolin, G., 2013. Almedalen 2013 – Gustav Fridolin (MP) – Hela talet. [online]. Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=l4kHoayGLow (Hämtad 2016-05-17). 

Gripsrud, J., 2011. Mediekultur – mediesamhälle. Göteborg: Daidalos. 

Hellspong, L., 2011. Konsten att tala – Handbok i praktisk retorik. 3 uppl. Lund: Studentlitte-

ratur. 

Håkansson, N., 1999. Valretorik – Om politiskt språk i partipropagandan. Diss., Statsveten-

skapliga institutionen, Göteborgs universitet. 

Josefson, H., 2005. Genus – Hur påverkar det dig?. Kristianstad: Natur och kultur. 

Kinberg Batra, A., 2015. Anna Kinberg Batras Almedalstal. [online]. Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=bGmCGYVFtjw (Hämtad 2016-05-17). 

Lindstedt, I., 2013. Textens hantverk. Om retorik och skrivande. 2 uppl. Lund: Studentlittera-

tur. 

Löfven, S., 2013. Almedalen 2013 – Stefan Löfven (S) – Hela talet. [online]. Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=na-_r9kU6oM (Hämtad 2016-05-17). 

Miljöpartiet de gröna. [u.å.]. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/milj%C3%B6partiet-de-

gr%C3%B6na (Hämtad 2016-05-17). 

Moderata samlingspartiet. [u.å.]. Nationalencyklopedin.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/moderata-samlingspartiet 

(Hämtad 2016-05-17). 

Patel, R. & Davidson, B., 2003. Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. 

http://www.uppsatser.se/uppsats/05c475dc9e/
http://www.uppsatser.se/uppsats/da6c62eb33/
https://www.youtube.com/watch?v=l4kHoayGLow
https://www.youtube.com/watch?v=bGmCGYVFtjw
https://www.youtube.com/watch?v=na-_r9kU6oM
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/milj%C3%B6partiet-de-gr%C3%B6na
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/milj%C3%B6partiet-de-gr%C3%B6na
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/moderata-samlingspartiet


38 

 

Patel, R. & Davidson, B., 2011. Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Reinfeldt, F., 2014. Almedalen 2014: Fredrik Reinfeldts tal. [online]. Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=0ps-ht68IB0 (Hämtad 2016-05-17). 

Renberg, B., 2007. Retorikanalys. En introduktion. Lund: Studentlitteratur. 

Region Gotland. [u.å]. Om Almedalsveckan. http://www.almedalsveckan.info/om-

almedalsveckan (Hämtad 2016-06-13). 

Romson, Å., 2012. Almedalen 2012 – Åsa Romson (MP) – Hela talet. [online]. Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=bt569W8sNPU (Hämtad 2016-05-17). 

Sahlin, M., 2010. Mona Sahlins tal i Almedalen 2010. [online]. Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=k-vGPYooZCc (Hämtad 2016-05-17). 

Sigrell, A., 2001. Att övertyga mellan raderna – En retorisk studie om underförståddheter i 

mondern politisk argumentation. 2 uppl. rev. utg. Åstorp: Rhetor. 

Sveriges riksdag. 2016. På väg mot en jämställd riksdag men utmaningar kvarstår. 

https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2016/maj/18/pa-vag-mot-en-jamstalld-riksdag-

men-utmaningar-kvarstar/ (Hämtad 2016-05-18). 

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. [u.å.]. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sveriges-socialdemokratiska-

arbetareparti (Hämtad 2016-05-17). 

Thelander, K., 1986. Politikerspråk i könsperspektiv. Diss., Uppsala universitet. Malmö: 

Liber. 

Vigsø, O., 2004. Valretorik i text och bild – En studie i 2002 års svenska valaffischer. Diss., 

Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:165566/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2016-05-24). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ps-ht68IB0
http://www.almedalsveckan.info/om-almedalsveckan
http://www.almedalsveckan.info/om-almedalsveckan
https://www.youtube.com/watch?v=bt569W8sNPU
https://www.youtube.com/watch?v=k-vGPYooZCc
https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2016/maj/18/pa-vag-mot-en-jamstalld-riksdag-men-utmaningar-kvarstar/
https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2016/maj/18/pa-vag-mot-en-jamstalld-riksdag-men-utmaningar-kvarstar/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sveriges-socialdemokratiska-arbetareparti
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sveriges-socialdemokratiska-arbetareparti
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:165566/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:165566/FULLTEXT01.pdf


39 

 

Bilagor 

I följande kapitel bifogas transkriptionerna av de tre första och sista minuterna i talen. I texten 

markeras de fyra vanligaste stilfigurerna som förekommer i talen (metafor, metonymi, anafor 

och retorisk fråga). För att se exakta minuttal för när i videon transkriberingarna gjorts, se ta-

bell 2. Strecken i bilagorna markerar och delar upp början och slutet av talen.  

 

Bilaga 1 – Fredrik Reinfeldts tal 
Är det nån av er som är lärare och som jobbar med våra barn i skolan? Tack för alla era insat-

ser för våra barn, lyssna inte på de som säger att det går dåligt i skolan, vi tror på er! Finns 

det några företagare här ikväll? Tack för att ni kom, tack för att ni skapar jobb i det här lan-

det, fortsätt så. Vi tror på er! Finns det nån här ikväll som är född i ett annat land? Till er vill 

jag bara säga: tack för att ni valde Sverige (anafor). Jag vill faktiskt säga tack till er alli-

hopa. Det här är en högtidsstund för en demokrati. Människor har samlats för att lyssna på en 

person som åtminstone anser att han har ett budskap att framföra. Och jag vill bara tacka er 

(anafor) för den lilla stund vi ska ha tillsammans och jag vet att några av er nu vill säga: ”Men 

jag är inte här av särskilt fri vilja, det vill jag bara säga. Och jag sa till mina vänner på vägen 

hit: jag tänker inte applådera vad han än säger!” Men ni är också välkomna. Det här är kär-

nan (metafor) i det som vi kallar demokrati, det är väl mänsklighetens bästa uppfinning. Den 

här idén om att vi ska faktiskt fördela men också kontrollera makt med hjälp av väljare som 

kan rösta. Just det där att inte ge någon absolut makt, det är en absolut dålig idé. Utan just 

kontrollerad makt, avgränsad i tid, det är bland det finaste som finns. Jag tänker nu för er 

ikväll svara på tre frågor. Jag tänker berätta vilka värderingar som lägger grund för modera-

ternas engagemang, jag tänker berätta om också de samhällsproblem som inte alltid passar 

exakt med ens egna värderingar men som också är viktigt att ett politiskt parti och en politisk 

ledare ser. Jag har noterat att så här långt är ju väldigt många som har idéer och vackra tankar, 

men jag tänker (anafor) också berätta lite om hur vi ska åstadkomma förbättringar och för-

ändringar. Det är nämligen minst lika viktigt.  

 

 

Jag har åkt runt i skolor denna vår och frågat: mot vem krigade Sverige (metonymi) för sista 

gången, för låt oss hoppas att det är det. Och så fnissar alla för de kan knappt komma på det. 
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Och så säger man Norge (metonymi). Då blire såhär… amen.. Norge? Ibland är de ju irrite-

rande, men asså… Förstår ni hur härligt det är att bo i ett land där vi fnissar åt vilket 

krig vi sist hade med våra grannar? (retorisk fråga) Hur många tror ni har det på det 

sättet i världen? (retorisk fråga) Hur många har det så? (anafor, retorisk fråga) Med två-

hundra år av fred har vi byggt (metafor) en fantastisk utveckling. Demokrati, välstånd. Av 

krig kommer bara förfall, kommer bara (anafor) destruktivitet. Det vi nu haft tvåhundra år 

av ska vi minnas en sommar som denna, när övriga Europa (metonymi) just har noterat att 

det är hundra år sedan skotten i Sarajevo. Och när vi går mot en höst där det första stora sla-

get i Mainz, då över en halv miljon människor dog i slag som var helt fruktansvärda, där bara 

stora grupper av unga män ställdes upp på långa led och gick rakt mot kulspruteeld och bara 

föll ihop och dog. Det är hundra år sedan (anafor). Jag var själv i Ypres, där nittonhundra-

sjutton över en halv miljon unga män fick sätta livet till vad som sedan beskrivs som ett me-

ningslöst slag. Meningslöst. En halv miljon människor. Vad har denna kontinent (meto-

nymi) lärt av detta? (retorisk fråga) Hur ska vi förstå detta? (retorisk fråga) Hur ska vi 

skapa tvåhundra år av fred och lära av krigets vansinne? (retorisk fråga) Hur ska vi för-

stå att värdera vad som sker i Ukraina, i Syrien och i Irak? (anafor, retorisk fråga) Ja, mitt 

besked till er är att det börjar hos var och en av er. Alla har sitt ansvar. Vad är det för sam-

hälle ni vill medverka till? (retorisk fråga) Ska det vara ett samhälle som i andra ser ett hot, 

som bygger på att bryta ner tillit (metafor), som säger om du inte är som jag du är du dem 

och då tillhör du inte vi. Eller ska vi vara ett samhälle (anafor) som säger: det är kärlek, det 

är förståelse, det är tolerans, det är kontakt mellan människor som är det viktigaste 

(anafor). Ni kan bli en del av det samhället, ni kan sträcka ut en hand (metafor) och se andra 

människor, då lägger ni också grunden för fredlig utveckling, det är det vi vill se, därför att 

alla behövs.  
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Bilaga 2 – Anna Kinberg Batras tal 
Det har hunnit bli fredag kväll, det är… arbetsveckan är slut för de flesta, för de flesta är det 

inte heller så himla länge sen lönen kom, kanske har man gjort lite roliga planer inför helgen, 

kanske är det till och med dags för några veckors välbehövlig semester. Skönt. Och lätt att ta 

för givet. Men de senaste veckorna och dagarna har vi påmints om att sånt som vi tar för givet 

här inte är det i alla länder. Förtroendet som vi känner för att lönen kommer när den ska, att 

det går att använda kort och bankomat, att affärerna är öppna som vanligt, att pens-

ionen kommer som planerat (anafor), det bara har vi. Och tänker kanske inte ens på. Men 

det har inte alla. Det har just nu inte det grekiska folket. Inför folkomröstningen i Grekland på 

söndag så kampanjar premiärminister Tsipras för att grekerna ska säga nej till förslagen från 

EU, ESCB och IMF (metonymi). Nödlånemöjligheterna verkar vara slut och de hittills bevil-

jade kan inte betalas. Frågan är vad Grekland (metonymi) ska eller kan göra nu. Det är sånna 

frågor man står inför när det saknas förtroende i ett land. Grekerna har lärt sig under flera 

olika regeringar att de inte kan lita på ekonomin, systemet eller politiken. Människor och före-

tag har undvikit att betala skatt, politiska ledare har inte fått, eller inte ens sökt, mandat för att 

genomföra viktiga reformer. Förtroende för politiska och ekonomiska system tar lång tid att 

bygga upp (metafor) men kan snabbt raseras. Och när ekonomin och samhället (metonymi) 

inte fungerar och levererar, då är det vanliga lönetagare och pensionärer och de som behöver 

samhällets (metonymi) hjälp som allra mest som kommer i kläm (metafor). Det går säkert 

att vinna en folkomröstning på kort varsel genom att måla upp (metafor) internationella in-

stitutioner som yttre fiender, om man nu anser att det är en seger att vända sig från sina 

grannar (metafor). Det gör inte jag. För förlorarna är många om Grekland (metonymi), eller 

andra länder (metonymi), letar efter snabba, enkla svar på sina problem, sluter sig inåt (me-

tafor) eller skyller bristen på egna reformer, på andra. Tvärtom behöver vi ett starkt och öppet 

Europa (metonymi) där vi samarbetar för att möta utmaningar omkring oss genom mer och 

bättre, inte mindre samarbete. Genom hårt arbete tillsammans och i varje respektive land, inte 

antingen eller, utan både och. 

 

 

Den som ställer väckarklockan varje morgon ska märka tydlig skillnad i plånboken (metafor) 

varje månad. Första-jobbet-avdraget skulle ge nästan två tusenlappar mer om året till servitö-

ren eller vårdbiträdet jämfört med idag. Och när både mamma och pappa får jobb, som buss-

förare, barnskötare, butiksbiträde så kan barnfamiljen få upp emot tretusen femhundra kronor 
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extra om året att röra sig med (metafor). Jag är stolt över att leda ett parti som gör det mer 

lönsamt att arbeta. Och det är viktigt om man menar allvar med jobben. Få skatteförslag och 

reformer har blivit så utvärderade, så utredda, så undersökta (anafor) som de som gör det 

mer lönsamt att arbeta och de visar en sak: jobben blir fler. Med första-jobbet-avdraget blir 

det fler som kan leva på sin lön (metafor). Med första-jobbet-avdraget som kan bryta det 

nya utanförskapet. Med första-jobbet-avdraget (anafor) som kan gå till just det första job-

bet. Sverige (metonymi) är och ska vara ett av världens allra bästa länder att växa upp och 

leva i, det ska gälla alla. Men var sjunde person i arbetsför ålder lever i utanförskap. Tusen-

tals människor vaknar varje dag utan att väckarklockan har behövt ringa först. Tusentals 

människor längtar efter att lämna det nya utanförskapet, tusentals människor känner att de 

har mycket mer att ge (anafor). Och vi moderater tänker ta ansvaret för att bryta det nya ut-

anförskapet (metafor). Politik är att ta ansvar. Politik är (anafor) att visa ledarskap och Sve-

rige (metonymi) ska vara ett samhälle som vi bygger (metafor) starkare tillsammans och där 

vi aldrig accepterar att nån hamnar utanför. Det finns bara en regering som kan bryta (meta-

for) det nya utanförskapet och det är en moderatledd alliansregering. Vi satsar på utbildning 

för alla, även för den som behöver en andra chans och ger möjlighet för fler att lära sig jobbet 

på jobbet. Och vi satsar (anafor) på att det ska löna sig bättre att arbeta. Med första-jobbet-

avdraget blir det fler som får gå till det första jobbet. När jag bildar nästa regering kommer jag 

aldrig att acceptera att människor lämnas utanför, då ska vi bygga (metafor) Sverige (meto-

nymi) starkare för alla. När alliansen vinner valet senast tjugo-arton ska vi börja jobba direkt. 

Vi ska bryta (metafor) det nya utanförskapet. Det finns många sätt att hamna i det nya utan-

förskapet, men det finns bara ett sätt att börja ta sig därifrån. Det är det första jobbet.  
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Bilaga 3 – Stefan Löfvens tal 
Mina vänner, jag vill börja att tala om Nelson Mandela, som nu under en tid har varit akut 

sjuk. Jag fick höra Nelson Mandela tala i Johannesburg en tretton, fjorton år sen. Det var på 

en middag till hans ära efter att han hade avgått som president. Han talade ganska lågmält, 

men med en enkelhet, klokhet och skarphet och en självklarhet. Och i vartenda ord så fanns 

en pondus där, som vi tog åt oss, vi som satt där, därför att vi förstod vad denne man hade ut-

rättat. Mandela ledde frihetsrörelsen i Sydafrika och sen blev han den samlande kraften i ett 

splittrat (metafor) land. Och trots en lång, lång tid i fängelse så har han aldrig någonsin dri-

vits av hämndbegär, utan hela tiden av viljan till försoning. Alltid villig att finna lösningar, 

aldrig villig att ge upp på sina ideal. Och vi i svensk arbetarrörelse, vi är oerhört stolta att ha 

stått vid hans sida (metafor) i kampen mot apartheid också när en internationell och svensk 

höger var emot oss. Mandela, du har gett demokratin och ditt land (metonymi), ditt folk en 

röst och du har gett hopp till en hel generation världen över. Madiba, våra tankar är hos dig. 

Vänner, när jag var fjorton år, då fick jag mitt första sommarjobb. Jag röjde sly efter vägre-

narna. Det här är början på 70-talet. Det var när Bruce Springsteen gjorde sin första turné i 

USA. David Bowey spelar för första gången på Glastonbury-festivalen, då förstår ni ungefär 

var vi är i tid. Och där gick jag och röjde sly. På vägen mellan Sunnersta och Gårdsjö i Åda-

len. Jag gillar det. Trots att det var svettigt och slitigt, trots att man som fjortonåring inte 

fick kanske de bästa verktygen, och trots att (anafor) klockan ringde lite obehagligt tidigt för 

en fjortonåring så tyckte jag om detta. Jag hade fått chansen till en lön, första steget in i vux-

enlivet och friheten att kunna börja forma mitt eget liv. Det finns en klassisk SSU-affisch där 

det står: ”begåvad men fattig, ge honom lika chans”. Jag tror att jag hade det väl ställt ungefär 

som de flesta andra vid den här tiden. Och jag kan ana att borgerliga ledarskribenter fortfa-

rande funderar på om den här mannen har någon begåvning eller inte. Men jag fick chansen. 

Jag fick chansen (anafor) och idag är jag besjälad av att ge samma möjligheter till varje ung 

kille och tjej i Sverige. 

 

  

Och kära vänner, demokratins möjlighet och potential, den finns överallt. Vi vet att vi måste 

få till en fredlig lösning i Syrien. Dödandet måste upphöra och Assads fruktansvärda diktatur 

måste bytas ut mot en väg (metafor) till demokratin. Vi vet att Egypten (metonymi) kommer 

att möta många fler och svåra prövningar de här kommande åren, men landet (metonymi) 

måste i varje läge välja demokrati före våld. Vi vet att president Afewerki måste sluta att 
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kränka de mänskliga rättigheterna i Eritrea och ge Dawit sin frihet. Vi vet det (anafor). Vi 

känner det. Därför att med demokratin så kommer också möjligheten för sociala reformer som 

lyfter människor (metafor) ur fattigdom till jobb och framtidstro. Och om vi ser de möjlig-

heterna i länder med så stora problem, varför skulle inte möjligheterna finnas i ett land med så 

stark demokrati, med så stark jämlikhetsvilja och så stark (anafor) innovationskraft, som i 

Sverige? (retorisk fråga) Emelie Rathou, hon var en av de allra första folktalarna i svensk ar-

betarrörelse. Hon stred för allmän och lika rösträtt, hon gjorde det tidigare, före Socialdemo-

kraterna och Liberalerna genomförde det, hon gjorde det (anafor) långt, långt före innan Mo-

deraterna försökte ta äran av detta. Och när hennes publik verkade tappa hoppet (metafor) 

om att förändring var möjlig, då sa Emelie såhär: […] Det var Emelie Rathou. Vad Sverige… 

Det är mina sista ord. Vad Sverige (metonymi) ska vara och bli, mina vänner, det ligger i 

inga andras händer än i våra egna (metafor). Vad vi ska vara som land, vår plats i Europa 

(metonymi) eller i den globala ekonomin avgör vi själva. Det finns inga lagar, finns inget 

förutbestämt öde, ingen som har dömt oss (anafor) att leva i ett samhälle med hög arbets-

löshet och en krisande skola (metonymi) och där några lyckligt få kan muta in ruinerna 

(metafor) av vårt solidariska samhälle. Tillsammans, genom demokratin kan vi bli en lavin 

(metafor). För jobb, för en stark skola och för lika livschanser för alla människor (ana-

for). Vänner, valet är vårt att vinna, framtiden är vår att forma.   
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Bilaga 4 – Mona Sahlins tal 
Jag vill citera några meningar som jag läste han [Moneybrother] sa i en intervju och det här 

ska jag också tala om ikväll. Såhär sa Anders: […] Så sa Anders. Och vad kan man mer säga, 

om man har bra åsikter och bra musik är lika med Moneybrother, så tack för den introdukt-

ionen. Nu vill jag börja och jag vill börja såhär: Varför ska vi bry oss om varandra? (reto-

risk fråga) Vad är det för vits med omtanke och med solidaritet? (retorisk fråga) Vi som 

svarar på att det här är viktiga värden, vi måste också fundera över, hur kan vi skapa ett 

samhälle där just de värderingarna får plats? (retorisk fråga) Om det här vill jag tala 

ikväll, för politik för mig, för oss är på riktigt. Politik förändrar verkligheten, politik (anafor, 

metonymi) griper in (metafor) i människors vardag och människors liv. Jag vill tala ikväll om 

min dröm, om mitt mål, om min vision (anafor) för Sverige (metonymi) som just ett möjlig-

heternas land. Det Sverige där var och en, oavsett vilken bakgrund vi har, kan sträva efter att 

förverkliga våra egna drömmar, vårt eget livs äventyr. Det Sverige i full sysselsättning, det 

Sverige (anafor) där det är viktigare vad du vill för framtiden än var du kommer ifrån. Där 

den sociala rörligheten är hög, och där fler kan göra klassresor (metafor), därför att alla vin-

ner på det. Tillsammans når vi så oändligt mycket längre än om var och en bara sköter sitt. 

Valet handlar inte om en enskild skattesats, det handlar inte om ett bidrag eller ett avdrag, 

valet handlar inte ens om mig, hör och häpna. Valet handlar om (anafor) vilka politiska al-

ternativ som tar Sverige (metonymi) i den riktning som du och du och du och alla här inne 

vill. Vi ska välja ett parti, visst är det så, men vad vi i grunden väljer, det är nånting mycket 

större. Vi väljer den dröm som ska vår gemensamma, den som ska bygga (metafor) landet för 

framtiden. Och den viktigaste frågan, den är den här: Hur ser dina drömmars Sverige (me-

tonymi) ut? (retorisk fråga) Vart är vi på väg nu? (retorisk fråga) Och i vilket slags land 

vill du leva och låta dina barn växa upp i? (retorisk fråga) Svaret på de här frågorna, det 

blir det Sverige (metonymi) som vi bygger (metafor) tillsammans och det bygget (metafor) 

mina vänner, det vill jag starta den tjugonde september, men första måste vi ha en röd-grön 

regering (metonymi) och det är det vi ska kämpa för.  

 

 

Allra, allra, allra sist: i fyra år så har klyftorna (metafor) mellan människor ökat kraftigt och 

arbetslösheten riskerar att bita sig fast (metafor). Det är skrämmande för en sak det vi: om ar-

betslösheten ökar, om klyftorna (metafor) ökar, då ökar rädslan, då viker tilliten mellan 
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människor, misstro, främlingsfientlighet kan öka (anafor). Ingen vinner på detta, utom rasist-

iska partier. Här i Almedalen så har vi alla kunnat se nationaldemokrater och sverigedemokra-

ter hålla möten, med budskap som rider på oro (metafor) för framtiden. Sverigedemokraterna 

försöker verka som vilket parti som helst. Bland deras kandidater i riksdagsvalet nu så finns 

förintelseförnekare, där finns ovanligt många med koppling till vita maktrörelsen, där finns 

(anafor) de som nyligen har varit aktiva i Nationaldemokraterna. De är inte vilket parti som 

helst. Aldrig någon gång, aldrig någonstans, aldrig någonsin (anafor) är makten så viktig 

att en röd-grön regering (metonymi) kommer att göra sig beroende av eller samarbeta med 

Sverigedemokraterna, aldrig! Det är… det är så viktigt att den applåden är så stark. Ni känner 

lika starkt som jag. Nu är det sjuttiotre dagar kvar. Den nittonde september är det val. Vilken 

väg vill vi att Sverige (metonymi) ska ta? (retorisk fråga) Är det jämlikhet, är det att dela 

på riskerna, är det att sätta jobben och klimatinvesteringarna före, eller är det att fort-

sätta öka klyftorna (metafor) och bygga (metafor) på att det är egoismen och skattesänk-

ningarna som leder framåt? (anafor) Vägvalen (metafor) är tydliga, skiljelinjerna är stora. 

Vi har vårt röd-gröna samarbete. Nu går vi ut och jobbar och den nittonde september så ska vi 

ha en modern röd och grön regering.  
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Bilaga 5 – Gustav Fridolins tal 
Ryktet om festivalsommarens död är uppenbarligen kraftigt överdriven. Jag… jag satt på 

vägen hit intill två personer med den här i handen [visar Almedalsguiden]. Ögonen for vant 

längs spalterna med programpunkter och så kryss, kryss, kryss. I marginalen små prydliga an-

teckningar: lunch, creperiet. Middag, surfers. Nattdopp: fryshusets volontärer. ”Vi har aldrig 

slutat gå på festival”, sa de. Och så är det ju, även om det luktar lite bättre längs hästgaten än 

vad det gör på stigarna i Hullingen i Hultsfred. Almedalen (metonymi) är som vilket rock-

party som helst. Överallt är förväntansfulla människor på väg till nästa programpunkt, och en 

sak kan man vara säker på på festival: det blir aldrig riktigt som man planerat och kryssat för. 

Man hänger med nån ny bekant och upptäcker nått band man inte ens hade hört talas 

om. Man lurar med dem att se sina egna favoriter (anafor). Och lite grann är väl det min 

uppgift också. Att få et att tänka i lite nya banor (metafor). Kanske locka er till ett semi-

narium ni inte hade tänkt gå på annars. Så fram med programmen så börjar vi gå igenom mor-

gondagen. Imorgon bitti när Newmaninstitutet och studieförbundet bildar seminarium: samtal 

med unga politiker, existentiella sådana. Såhär står det: […]. Hur många är vi som fastnat för 

Big Bang Theory? Upp med en hand. Jag med. Till er andra, Maria, det är alltså en TV-serie 

men fyra nördar, fyra personer, fyra nördar som försöker sig ta igenom livets alla hinderba-

nor (metafor), men har gjort det lite extra svårt för sig eftersom man bestämt sig för att man 

ska tackla (metafor) livets alla problem med enbart logik och vetenskapliga principer till 

hjälp. Känslor, det förstår man sig inte på, det är sånt som andra sysslar med. På nått sätt får 

Sheldon och hans kompisar alltid mig att tänka på alliansen. Svensk politisk debatt har blivit 

till svarte-petterspel (metafor) där ideologi alltid är ett kort vi vill placera hos motståndaren. 

Alla vill framhålla sitt eget alternativ som helt byggt (metafor) på objektiva fakta, befriat från 

värderingar och övertygelser om vart det är vi ska. Men lika lite som det går att förstå sig 

själv eller sin omgivning om man plockar bort känslor och drivkraft ur ekvationen, lika lite 

(anafor) kan politiken (metonymi) klara sig utan en vision, en övertygelse om vart det är vi 

ska. 

 

 

När jag har kritiserat EU:s centralstyrning, euron, lissabonfördraget, så har jag mött de som 

sagt ”amen vi försvarar det här, det är bra, för vi är europavänner”. Var är ni nu? (retorisk 

fråga) Det kan väl inte bara vara upp till oss EU-kritiker att försvara europatanken. Missförstå 



48 

 

mig inte, jag gör det gärna. Jag vill använda EU (metonymi) för att möta våra stora utma-

ningar. Därför är valet i EU-parlamentet inget genrep (metafor), det är ett lika viktigt val som 

de andra valen vi har att utöva nästa år. I Bryssel (metonymi) blev det tydligt vad partierna 

står för. Miljöpartiets Isabella Lövin har lyckats vända hela EU:s fiskepolitik. De… de mode-

rata ledamöterna i EU-parlamentet har lyckats kapsejsa (metafor) hela EU:s klimatpolitik. 

Man har skjutit handen med utsläppsrätter i sank (metafor), så snart är det lika billigt att 

släppa ut ett ton koldioxid som att få en almedalsdrink här i Almedalen. Valet till EU-parla-

mentet, det handlar om vad EU (metonymi) ska syssla med. Vilket Europa (metonymi) vi vill 

ha, prestigeprojektet med den gemensamma valutan visar att centralstyrning inte fungerar som 

politiskt projekt. Ekot av historiens stöveltramp (metafor) som trampar på gator och parla-

ment i Europa visar att splittring (metafor) är en lika farlig väg. Enda vägen fram (metafor) 

för EU (metonymi) är att samla Europa (metonymi) för att möta de utmaningar vi gemen-

samt står inför. Klimatet är en global angelägenhet och en fråga för EU (metonymi). Jag 

skulle vilja att hela Sverige (metonymi), vår regering, vår enda EU-parlamentariker vi 

skickar, arbetar gemensamt för ett EU (metonymi) som agerar för en ny, global klimatpolitik. 

Isbella Lövin har visat vad en enda parlamentarikers engagemang kan åstadkomma, tänk då 

vad ett helt land (metonymi) skulle kunna göra i EU (metonymi). Vi är en generation som 

vet enligt vilken måttstock (metafor) våra barn kommer att bedöma oss. Klarade vi att 

möta klimathotet, eller tittade vi åt ett annat håll? (retorisk fråga, metafor) Vi vet vilken 

som är våran historiska uppgift.  
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Bilaga 6 – Åsa Romsons tal 
Hej Almedalen (metonymi)! Vilket fantastiskt band, vad roligt. Vackra Visby i denna som-

markväll. Ni vet, när jag åkte hit på färjan igår så satt det en familj i närheten som hade det 

här förväntansfulla ögonen mot en… en kommande sommarsemester med upplevelser som 

barnen, kanske också föräldrarna inte hade upplevt tidigare. Jag minns hur jag själv som barn 

satt på färjan och spanade ut över horisonten för att vänta på att Gotlands kust skulle dyka 

upp. Vi hade en liten tävling, man skulle vara först i familjen för att upptäcka det där. Så för 

mig betyder Gotland (metonymi) förväntningar. Förväntningar på framtida upplevelser och 

jag tänker därför ikväll tala om hur vi bygger framtidshopp (metafor) i Sverige. Jag tänker 

prata om vad som händer i Europa (metonymi) när framtidstron brister (metafor). Tala 

om hur vi gröna (metonymi) ser att grundläggande trygghet för människor behövs för att vi 

ska känna den där framtidstron och våga utvecklas. Och jag ska prata om (anafor) maktlös-

het som många känner inför klimat- och miljöhot och hur vi kan förändra och skapa hand-

lingskraft istället, utifrån denna maktlöshet och skapa och bygga (metafor) ett fram-

tidssverige. Det är jätteroligt att vara här och se att ni är så många och kvällen är ung och so-

lig. Den ekonomiska krisen i Europa är väldigt påtaglig. I Grekland så sänks lönerna, där för-

loras… försvinner jobben och där tappar en hel ungdomsgeneration, enda upp i 30-årsåldern 

tron att de kan hitta framtida arbetsmöjligheter i sitt land. Det här är en kris som också utspe-

lar liknande scenarion i Spanien, Portugal och Italien. Och då tänker jag att det är inte, det 

hjälper inte mycket då att komma och säga att euron (metonymi) var ett feltänk. Svenska fol-

ket som sa nej till att Sverige (metonymi) skulle ta in euron, vi bestämde då också att vi 

kunde ha en självständig ekonomisk politik baserad på våra förutsättningar som inte diktera-

des från stormakter i EU:s politik eller konjunktur.  Vi ska stå upp för den självbestämmandet, 

för det är viktigt. Men visst… ja… Men det är också viktigt i dessa tider att stå upp för ett 

Europa (metonymi) där vi samarbetar. Där vi samarbetar som bygger på solidaritet, där 

vi har demokratiska fundament och där samarbete (anafor) inte kommer uppifrån som en ut-

maning.  

 

 

Ja, jag har talat mycket om demokrati här ikväll. Jag tycker att det är naturligt här i Almeda-

len. Vi ska vara väldigt glada om man jämför med andra länder så är vi lyckligt lottade när det 

gäller att stå i en sån här sommarkväll och ha ett sånt fritt utbyte av åsikter och debatt. Kanske 
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är det så att vi blir hemmablinda (metafor) ibland för demokratin jag vet inte… Men vi ver-

kar inte riktigt se när formerna för demokrati stelnar (metafor). Jag tänker på det här med 

makt… blockpolitik. Blockpolitik som, ja… asså som konsumenter så har vi ju lärt oss att vi 

måste kunna välja mellan tio olika tandkrämer, men i politiken, där har det gärna liksom fort-

farande varit ”nej det ska vara rött eller det ska vara blått”. Och vi gröna (metonymi) känner 

oss lite obekväma i det där. Men vad värre är, idag så hämmar den här blockpolitiken debatten 

och diskussionen om viktiga framtidsreformer. Man är så rädd att inte hålla ihop blocket, så 

man vågar inte släppa fram en debatt och jag tycker det är ett av de största problemen med da-

gens alliansregering. För de framtidsutmaningar som vi och Sverige (metonymi) står inför, de 

behöver inte färre politiska förslag och konkreta reformer, de behöver fler. De behöver inte 

färre, öppna och tydliga politiska samtal, de behöver fler. Och de behöver inte färre enga-

gerade människor som vågar kliva fram (metafor) och ta ansvar och säga sin åsikt, de behö-

ver fler (anafor). Miljöpartiet (metonymi) vill bjuda in alla er, och nu blev ni ju väldigt 

många, men ni är alla inbjudna till samtal om den kommande politiken i Sverige, därför att vi 

tycket att det är viktigt för att förutsätta oss att för vårt partiprogram och för vår valplattform 

inför valet tjugohundrafjorton vill vi ha inspelningar och vi vill ha samtal med tvåhundra-

femtoitusen människor runt om i landet. Och vet ni vad? (retorisk fråga) Vi har faktiskt kom-

mit en liten bit på väg (metafor). Cirka tjugofemtusen samtal finns nu dokumenterade. Det är 

ett fantastiskt jobb och det är fantastiska inspel, tack ska ni ha allihopa. Men ska det vara me-

ningsfullt att engagera sig i politiska samtalet, då måste det också bli tydligt att det samtalet 

spelar roll (metafor). Att man får ha ett samtal där varje politiskt partis åsikter också debatte-

ras och inte kvävs (metafor). För politik, det är vägval (metafor). Politik handlar inte i första 

hand om att välja personer och titlar utan det viktiga med det är vägvalet (metafor), det är just 

att peka ut vilken samhällsriktning. Ska vi välja att investera i järnvägen och förnybar 

energi, eller ska vi ”vänta och se”? (retorisk fråga) Ska vi välja att ge alla barn samma 

chans eller ska vi straffa de barn som har fattiga förälder? (retorisk fråga) Ska vi välja 

att stänga dörren (metafor) eller ska vi välkomna människor också i vårt samhälle? (re-

torisk fråga) Helt enkelt: Ska vi välja framtidstro eller framtidsrädsla? (retorisk fråga) Det 

är det som är det viktiga valet, inte bara tjugohundrafjorton utan varje dag här, varje dag 

också i riksdagen i höst och ni vet vilken väg som jag och Miljöpartiet (metonymi) vill gå.  


