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Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra retoriken hos Socialdemokraternas och 

Moderaternas partiledare i två separata tal som utfördes i Almedalsveckan. Löfven och Reinfeldts 

retorik analyseras med hjälp av en retorisk modell som innefattar de retoriska resurserna ethos, 

pathos, logos och den retoriska processen vilket innefattar stilfigurer.  

 Resultatet visar att de båda talarna använde sig av samma mängd av ethos medan det fanns en 

markant skillnad mellan Löfven och Reinfeldts användande av pathos och logos då Löfven nyttjade 

båda mer frekvent än Reinfeldt. Resultatet visade även att de båda talarna nyttjade mest stilfiguren 

metafor. Det finns skillnad mellan användandet av mängden metafor mellan Löfven och Reinfeldt då 

Löfven nyttjar fler metaforer. En likhet mellan talarna var att de använde sig av samma mängd 

synekdoke-ord och att de exkluderade stilfiguren ironi i sina respektive tal. 

 En slutsats utifrån mitt resultat är att Löfven använder sig av en mer distribuerande fördelning av 

ethos, pathos och logos i jämförelse med Reinfeldt som knappt använt sig av logos i sin inledning. 
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1. Inledning 

”Retorikern lever i den här världen – inte i en drömvärld.” (Grinde, 2011:57) 

Retoriken uppfanns redan i antikens Grekland och en av de mest kända retorikerna 

var Aristoteles, som under sin livstid utvecklade retorikens grundtankar. Även om 

retoriken uppfanns på 400-talet används dess idéer fortfarande i dagens samhälle. 

Tittar man närmare på vilka som utövar retoriken, det vill säga konsten att övertyga, 

använder sig politikerna av det mest. Retoriken och dess övertalande konst har 

inspirerat mig att undersöka huruvida politiker använder sig av retorikens medel för 

att övertyga. I denna undersökning fokuserar jag på de retoriska resurserna och den 

retoriska processen för att få en djupare inblick i hur vi moderna människor blir 

övertygade av en konst som är flera tusen år gammal.  

Johannesson beskriver i sin bok Vetenskap och retorik: en gammal konst i 

modern belysning (2001) hur retoriken hör samman med politik. Det inspirerade 

mig att undersöka hur politiker använder sig av retorik för att övertyga sina åhörare 

och detta citat summerar hans vision.  

 

Därtill kom språket. Politiker använder detta för att informera och förhandla samt skapa eller 

förändra opinioner. På samma sätt måste alla politiska föreställningar och värderingar ute i 

samhället klädas i någon form av språklig dräkt. Utan språk ingen politik.  

(Johannesson, 2001:194) 

 

I den här undersökningen granskar och jämför jag politisk retorik genom att 

analysera material från Socialdemokraternas och Moderaternas partiledare vid två 

separata tillfällen. Undersökningen är avgränsad genom att använda de retoriska 

resurserna ethos, pathos, logos och den retoriska processens stilfigurer. Med hjälp av 

dessa metoder kommer jag att komma fram till ett resultat huruvida dessa två 

politiker liknar varandra eller om de har olika sätt att använda sig av retoriken för att 

övertyga sina åhörare. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att analysera Socialdemokraternas och 

Moderaternas partiledares retorik i var sitt tal. Reinfeldts tal utfördes år 2006 och 

Lövfens tal år 2014. Undersökningens syfte är även att komma fram till hur retoriken 

används av de två partiledarna och vad det finns för skillnader och likheter mellan de 



6 
 

två. Jag kommer att använda mig av de retoriska resurserna och den retoriska 

processen (se kapitel 2.5) för att undersöka mitt syfte. Min personliga hypotes är att 

det inte finns en märkbar skillnad av användningen av de retoriska resurserna, men 

att det finns en skillnad i användandet av den retoriska processen. Jag kommer att 

använda mig av fyra frågeställningar för att undersöka om dessa två partiledares 

retorik är lika varandra eller om de har olika tillvägagångssätt för att övertyga sina 

åhörare. De fyra frågeställningarna är: 

 

 Vilka retoriska resurser använder sig Löfven och Reinfeldt av i respektive tal? 
 Vilka retoriska resurser dominerar i Löfven och Reinfeldts respektive tal? 
 Vilka retoriska processer använder Löfven och Reinfeldt sig av?  
 Finns det retoriska likheter eller skillnader mellan Löfven och Reinfeldts tal?  

 

1.2 Disposition 

I den här undersökningen är strukturen enligt följande: I kapitel 2 kommer jag att ta 

upp information om retorik, tidigare relevanta studier inom politisk retorik, viss 

grundfakta om Stefan Löfven, Fredrik Reinfeldt och Almedalsveckan. I kapitel 3 

behandlas metod och material som kommer att användas i undersökningen. I kapitel 

4 kommer resultaten att redovisas. I kapitel 5 kommer diskussionen kring resultatet 

att presenteras. Diskussionen kommer att bli indelad i resultatdiskussion och 

metoddiskussion. Därefter beskrivs en avslutning av undersökningen i kapitel 6. 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag att kortfattat ta upp information om retorikens historia 

och tidigare forskning som är relevant för undersökningen, samt grundfakta om 

Stefan Löfven, Fredrik Reinfeldt och Almedalsveckan. Även information om de 

retoriska resurserna och den retoriska processen förklaras då begreppen kommer att 

finnas med i analysen och diskussionen. 

2.1 Retorik 

Ordet retorik betyder att studera hur orden och andra typer av symboler används för 

att påverka. Grinde (2011:30) menar att retorikens betydelse inte är nyskapande eller 

radikal utan mer diffus och innefattar fler tal av olika berömda definitioner som 
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gjorts genom tiderna, allt från antiken till nutiden. En av de mest kända och 

framgångsrika retorikerna var Aristoteles, han menade att det fanns tre olika sätt att 

vinna tillit och påverka sina åhörare, vilket var ethos, pathos och logos, som kommer 

att förklaras senare i undersökningen (ibid.:30). 

 Retoriken består av tre olika genrer när det kommer till tal, vilka är judiciell, 

deliberativ och demonstrativ. Grinde beskriver att den första genren judiciell 

handlar om tal som framförs inom rättsliga sammanhang, som domstolar, anklagelse 

tal eller försvarstal. Genren deliberativ handlar om tal som framförs inom politik där 

genrer fokuserar på politiska beslut, i genren ingår det om vilka lagar som bör stiftas, 

avskaffas eller förnyas. Den tredje och sista genren inom retoriken heter 

demonstrativ och består av tal som fokuserar på hyllningar som till exempel 

högtidsdagar, skönhetsideal av olika slag eller skymfningar av konkurrenter 

(ibid.:50). Hellspong (2015:59) menar att talet återspeglar hela människan, den 

uttrycker hens tankar och vilja. Han påstår att när de två samverkar med varandra 

får talaren en genuin och genomskådlig harmoni som gör att åhörarna blir mer 

mottagliga till budskapet. 

2.2 Tidigare forskning om politisk retorik 

Begreppet retorik har ända sedan antikens Grekland varit ett stort ämne att 

diskutera och inte minst forska inom. Följande kapitel kommer ta upp tidigare 

forskning inom politisk retorik med inriktning på retoriska resurser och den 

retoriska effekten i ett politiskt tal. 

2.2.1 Retoriska resurser i politiska tal  

Håkansson har i sin avhandling Valretorik om politiskt språk i partipropagandan 

(1999) undersökt hur svenska partiers budskap framkommer genom olika 

formaspekter (ibid.:11). Håkansson fokuserar på två olika modeller inom 

valretoriken. Den första modellen kallas för ”den tidlösa valretoriken”, enligt 

Håkansson är det ett påstående om att retoriken inte förändras utan är enhetlig och 

består av de retoriska resurserna ethos, pathos, logos som är grundpelare inom 

retoriken. Håkansson beskriver att även om politiker i olika partier och tidsepoker 

har olika budskap, finns det en gemensam användning av retoriska resurser som följs 

(ibid.:12). Den andra modellen som Håkansson baserar sin avhandling på är ”den 

föränderliga retoriken” som beskriver att retoriken är baserad på idén att den 
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förändras med samhällets utveckling (ibid.:13). Håkansson påpekar att resultatet av 

hans avhandling stödjer den tidlösa retoriken. (ibid.:230) 

En annan studie som belyser de retoriska resurser är Augoustinos, Lecouteur och 

Soyland artikel Self-sufficient arguments in political rhetoric: construction 

reconciliation and apologizing to the Stolen Generations (2002) som handlar om 

Australiens Premiärminister John Howards tal om försoningen år 1997. De fokuserar 

på att undersöka huruvida Howard använder sig av de olika resurserna för att 

understryka hur viktigt det är för nationen att utvecklas framåt. De beskriver hur 

Howard använder sig av logos när han talar om de tre fundamentala objekt som han 

framtagit för att få försoning för nationen. Han beskriver ett argument om hur de tre 

objekten bara kan fungera om Australiens befolkning accepterar historien som ligger 

bakom dem och att nationen måste arbeta tillsammans för att kunna uppnå målet av 

försoning (ibid.:116). 

Även i Vigsøs avhandling (2004) belyses ämnet retoriska resurser, där han jämför 

olika Svenska partier och deras användning av ethos, pathos och logos i valaffischer 

från år 2002. I hans resultat beskriver han hur partierna använde sig mer av ethos 

och pathos än logos. Hans resultat visade dock att det var lämpligast att använda sig 

av alla tre retoriska resurser inom samma argument (ibid.:209) för att övertyga.  

2.2.2 Den retoriska effekten i politiska tal 

Sigrell har i sin avhandling Att övertyga mellan raderna (2001) undersökt huruvida 

de kontextuella faktorerna har betydelse av den retoriska effekten i ett tal. Sigrell har 

valt att dela upp sin undersökning i tre delar; den första delen handlar om det 

retoriska, den andra delen om det underförstådda och den tredje delen om det 

persuasiva. Sigrell definierar politisk retorik och dess syfte i sin avhandling: 

 

En politisk retorik eftersträvar dessutom alltid något mer än att förmedla fakta och medla i ren  

sakfrågor; den vill lyfta människor över vardagens inskränkta perspektiv och väcka ett 

handlingsvilligt engagemang för gemensamma angelägenheter. (Sigrell, 2001:67)  

 

Den första delen i Sigrells undersökning handlar om den retoriska effekten, med 

hjälp av en retorik- och argumentationsanalys har han undersökt och diskuterat 

huruvida det finns en helhetssyn inom retoriken. (ibid.:27–29). 
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Den andra delen handlar om det underförstådda i vår kommunikation. Inom den 

delen tas han upp olika kriterier av något som kan tillhöra det underförstådda, som 

till exempel ironi och metafor.  

 Den tredje delen handlar om det persuasiva och betyder enligt Sigrell (ibid.:11) 

”underförstådda inslag i kommunikationshandlingar som syftar till att övertyga en 

mottagare om riktigheten i en åsikt.” Sigrell valde att analysera Carl Bildts tal 

”lasermannen spred rädsla i Stockholm, 1992” där han undersökte sitt syfte med 

hjälp av de tre delarna för att få svar på det underförstådda och den retoriska 

effekten. Sigrells resultat från hans undersökning ger antydningar om att det inte 

finns ett tydligt svar ifall den retoriska effekten påverkar det underförstådda. Han 

påpekar att undersökningen skulle behöva bli mer avgränsad och fokuserad för att få 

ett tydligare svar (ibid.:386).  

Enligt Håkansson (1999:50) använder politiker stilfigurer för att ”framställa sig 

själva i en bättre dager inför medborgarna” där de konkretiserar och förenklar 

problem eller företeelser för att åhörarna lättare ska förstår och kan känna igen sig i 

situationerna. 

Augoustinos, m.fl. (2002:115) påpekar även att Howard använder sig av olika 

stilfigurer för att anpassa sitt språk i sitt tal. Han använder sig av ord som anses vara 

positiva, som till exempel fokusera på framtiden. Han nyttjar även stilfiguren 

metafor till exempelvis ”vi kan inte vrida tillbaka klockan” och den ”gyllene 

framtiden”. Howard uttrycker sig själv med hjälp av olika retoriska effekter för att 

understryka att han är en talesman för nationen och han att han har samma 

värderingar och kommer från samma samhälle som åhörarna. Han nyttjar även 

ordet ”vi” för att förstärka sin position med åhörarna för att skapa en gemenskap.  

Augoustinos m.fl. menar att deras analys demonstrerar olika strategiska 

tillvägagångssätt som Howard använder sig av den retoriska effekten för att uttrycka 

gränser och möjligheter kring försoningen (ibid.:136). 

2.3 Stefan Löfven  

Stefan Löfven föddes den 21 juli år 1957 i Stockholm men växte upp i Ådalen. Löfven 

är en utbildad svetsare och blev styrelseledamot för LO:s styre år 2003. År 2012 blev 

han vald som partiledare för Socialdemokraterna och år 2014 blev han vald till 

statsminister för Sverige. (Nationalencyklopedin, u.å.) 
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2.4 Fredrik Reinfeldt 

Fredrik Reinfeldt föddes den 4 augusti 1965 i Stockholm, han är utbildad 

civilekonom vilket han studerade till vid Stockholms universitet. Han har varit 

politiskt involverad sedan 1991 då han blev vald till Riksdagsledamot, varit 

partiordförande från år 2003 till 2015 och sedan statsminister år 2006 till 2014.  

(Nationalencyklopedin, u.å.) 

2.5 Almedalsveckan 

Almedalsveckan är ett politiskt evenemang som sker den första veckan i juli i Visby, 

Gotland varje år. Evenemanget skapades av Olof Palme som höll ett tal på ett 

lastbilsflak i Almedalen år 1968 för Socialdemokraterna. Evenemanget har utvecklats 

sedan Olof Palme stod på lastbilsflaket och äger nu rum i en hel vecka där politiker 

från olika partier samlas för att delta i olika tillställningar som till exempel 

seminarier och föreläsningar. (Nationalencyklopedin, u.å.) 

2.5 Viktiga retoriska begrepp 

Här beskrivs de olika retoriska resurserna vilka är ethos, pathos och logos och den 

retoriska processen, vilket är Stilfigurer.  

2.5.1 Ethos 

Den retoriska resursen ethos handlade från början om att talaren använde sig av 

karaktärsdrag som talaren själv valde att visa upp eller skapade under talets gång. 

Enligt Karlberg & Mral (1998:33) kan man skapa en samhörighetskänsla och 

förtroende om man använder sig av en ”vi-känsla” genom att talaren kan till 

exempelvis beskriva sina intressen och värderingar till åhörarna. Grinde (2011:88) 

beskriver hur de aspekter av karaktärsdragen som talaren inte kan förändra eller 

som åhörarna redan är medvetna om kallas för icke-retoriska som kön, etnicitet, 

makt eller ålder. Begreppet ethos handlar om vad talaren kan förändra och 

kontrollera under ett tal, inte det som inte går att förändra.  

2.5.2 Pathos  

Enligt Aristoteles är pathos en av de starkaste resurserna, då den har kraften att 

påverka åhörarna att förändra sig och ändra sin uppfattning, vare sig det handlar om 
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behag eller obehag. ”Det är känslorna och inte förnuftet som styr vad vi vill” (Grinde, 

2011:80). Pathos handlar om hur talaren använder känslor för att väcka olika 

sinneställningar hos åhörarna, vilket gör att det går lättare att övertyga dem. Allt 

beror på talarens avsikt om vad för känslor som ska väckas inom åhöraren, det kan 

vara allt från vrede till kärlek och samhörighet. Det är talaren som har kontrollen 

över vad för känslor som hen vill förmedla (Weiner, 2006:56). 

2.5.3 Logos  

Logos handlar om att kunna stärka sina påståenden med argument som bevis. Dock 

ska man inte förväxla logos med logik, då det är två olika saker, logos är varken lika 

entydig eller formellt som logiken. Aristoteles menade att det finns två olika sätt att 

genomföra logos för en talare, genom att antingen hänvisa till en allmän princip eller 

använda sig av ett exempel för att övertyga åhörarna (Grinde, 2011:79–80). 

2.5.4 Stilfigurer 

Den retoriska process som jag kommer att använda mig av i analysen är stilfigurer, 

som förstärker budskapet i talet. Renberg (2009:37) beskriver att de stilfigurer som 

kallas för troper är ord som ger en innebörd som skiljer sig från det bokstavliga. 

Cassirer (2015:145) definierar troper och stilfigurer på följande sätt: ”för att något 

ska kallas trop eller figur måste förändringen vara ’konstfull’, det vill säga ett 

medvetet stildrag i avsikt att på ett eller annat sätt förstärka uttryckets effekt.”   

 I denna analys kommer jag fokusera på den konstfulla processen i talen och 

använda mig av de fyra huvudtroperna vilka är: metafor, metonymi, synekdoke och 

ironi för att undersöka min frågeställning. Enligt Elmelund kjeldsen (2013:210) 

kommer uttrycket huvudtrop från den italienska filosofen och retorikern Vico. Han 

identifierade de fyra troperna som huvudkategorier eftersom de andra troperna kan 

reduceras till mindre kategorier under dem.  

 Den första av de fyra troperna är metafor som handlar om ett likhetsförhållande 

mellan olika ord. Enligt Grinde (2011:257) grundas en metafor i tanken att man 

nämner någonting som liknar det man egentligen vill säga som till exempel i Löfvens 

tal i stycke 4 vilket är ordet "hjälpande hand" som betyder hur en person får hjälp av 

någon annan. ”Metaforen bygger på ett analogiskt tänkande, identifierar och 

förklarar det okända med det kända” (Möijer, 1998:90).  
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 Den andra tropen är metonymi vilket handlar om kopplingen mellan olika ord 

som har en förbindelse med varandra (Grinde, 2011:259). Metonymiska ord skapar 

en närhet mellan orden som förbinds av en verklig relation. Exempelvis i Löfvens tal 

där han beskriver i stycke 29 hur han och hans medarbetare fick fortsätta bygga den 

”elektrofoniska boxformande diamanten” vilket syftar på RC-loket.  

 Den tredje tropen kallas för synekdoke och betyder enligt Grinde (ibid.:262) ett 

ord som ersätter ett eller flera ord med någonting där helheten beskriver delen eller 

där delen beskriver helheten, synekdoke är uppdelade i tre kategorier. Den första 

kategorin handlar om hur delen av helheten får beskriva helheten eller tvärtom, till 

exempel i Reinfeldts tal i stycke 23 där ordet "verksamheten" beskriver delen av 

helheten. Den andra kategorin handlar om hur ett ord står för förhållandet av en 

individ eller typ, exempelvis när en persons namn beskriver hela hens släkt. Den 

tredje och sista kategorin handlar om förhållandet mellan antal där ett ord får 

representera flera antal. 

 Den fjärde och sista tropen kallas för ironi, Grinde (ibid.:263) beskriver att ironi 

handlar om ett eller flera ord och uttryck som används för att beskriva dess motsats. 

Möijer (1998:112) påstår att genom användningen av ironi uttrycker man avstånd 

från någonting, som till exempel psykologiska företeelser, sociala eller politiska 

sammanhang. Exempelvis när en person säger ”vilket intressant argument” fast hen 

egentligen menade att argumentet inte alls var intressant. 

3. Material och metod 

I detta kapitel kommer jag att redovisa vad för material och vilka avgränsningar jag 

valt att göra i undersökningen, även beskriva vilka metoder jag kommer att använda 

mig av.  

3.1 Material  

Det material som bearbetas och analyseras i denna undersökning är inledningen av 

två utvalda politiska tal. Det ena talet är från år 2006 som framfördes av Reinfeldt 

och det andra från år 2014 som framfördes av Löfven. Det är åtta år mellan talen och 

jag valde att använda dessa tal då Sverige fick ett maktskifte inom politiken samma 

år. Materialet valdes dels för att Socialdemokraterna och Moderaterna är Sveriges 

största partier och dels för att det är retoriskt intressant att undersöka ifall det finns 

skillnader och likheter mellan dem. Det är fascinerande att göra en analys av de två 
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största partiernas partiledare då de är kända för att ha olika politiska uppfattningar 

om hur Sverige ska styras.  

 Valet att använda mig av Löfven och Reinfeldt föll på plats efter att ha undersökt 

vilka partiledare som skulle passa till min undersökning. Två av mina kriterier för 

materialen var att partiledarna skulle ha en gemensam grund, vilket blev 

Almedalsveckan och att de båda partiledarna blev statsministrar samma år som talen 

hölls. Ett annat kriterium för materialen var att jag ville använda mig av redan 

inspelade tal, då jag inte hade möjlighet att själv spela in. Båda talen fanns på 

Youtube, vilket passade min undersökning då det var lättillgängligt och ljudkvalitén 

fungerade bra för att transkribera talen.  

3.2 Avgränsning av materialet  

Valet att använda mig av inledningen i talen fungerade bra då jag anser att de gav 

mig relevant fakta att undersöka min analys. För att besvara mina frågeställningar 

har jag valt att avgränsa mig till partierna Socialdemokraterna och Moderaterna 

samt deras partiledare. Jag valde att använda mig av de partierna som har störst 

makt i Sverige inom politiken. Eftersom de båda partierna är bland de största ansåg 

jag att det skulle vara intressant att jämföra partiledarnas retorik för att hitta likheter 

och olikheter. Efter att ha undersökt vilka tal som skulle passa till mina 

frågeställningar kom jag fram till att använda mig av två separata tal från 

Almedalsveckan. Jag valde att använda mig av talens inledningar vilket var från 

första sekunden till ungefär 15 minuter in i talet.  

 

3.3 Analysmetod 

Den analysmetod som jag har valt att tillämpa är en retorisk modell som är uppbyggd 

på de retoriska resurserna och den retoriska processen. Den beskrivs av Grinde som 

beskrivs i kapitel 2.5.  

Materialen samlades in i början av februari 2016 via Youtube. Jag började med att 

lyssna igenom de två talen för att undersöka vilken del jag ville analysera. Jag valde 

att använda mig av inledningen i talen, vilket var 0.00-15.35 minuter för Löfven och 

0.00- 14.36 minuter för Reinfeldt då jag ansåg att de var mest intressanta att 

undersöka för att det är inledningens uppgift att inspirera och fånga åhörarnas 

intresse. Efter att ha valt inledningen började jag transkribera talen genom att lyssna 
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på cirka fem sekunder och sedan skriva ner det som yttrades. Jag sparade 

transkriptionen i ett Word-dokument och numrerade styckena för att underlätta 

analysen. Detta gjorde jag för båda talen tills jag fick en komplett inledning. 

 Jag har valt att dela upp talen styckevis för att finna de olika argumenten. Jag 

delade upp styckena både för att underlätta refereringen i analysen och för att 

kartlägga vilka stycken som ingår i ett argument. Den retoriska resursen som jag 

kommer att undersöka i talen är ethos, pathos och logos (se kapitel 2.5.1–2.5.3). 

 Jag vill poängtera att det kan finnas flera olika retoriska resurser i samma 

argument och för att underlätta för analysen kommer jag att räkna med alla resurser 

i argumentet i resultatet. I vissa fall är de retoriska resurserna svårtolkade då 

kommer jag att försöka redogöra de till min bästa förmåga. Exempelvis om ett 

argument har inslag av både ethos och pathos kommer jag att inkludera båda 

resurserna i resultatet. 

 När jag ska leta efter ethos-argument i talen fokuserar jag på om det finns 

beskrivningar av tidigare erfarenheter eller egenskaper hos talarna som exempelvis i 

Reinfeldts tal i stycke 9 där han beskriver sina tidigare erfarenheter ”några besök jag 

gjort i Sverige”. När jag ska hitta pathos-argument i talen fokuserar jag på stycken 

som inriktar sig på att väcka känslor hos åhörarna. Exempelvis att använda sig av 

känslan oro där talaren kan beskriva obehagliga situationer för att framföra sina 

argument. Ett annat exempel finns i Löfvens tal i stycke 3 där han beskriver hur vi 

alla människor har fått en tid på jorden och hur vi tillsammans ska hjälpas åt för att 

stoppa rasismen och att ”alla människor är lika värda” vilket skapar en känsla av 

gemenskap. För att hitta logos-argument letar jag efter konkret fakta i talen som kan 

styrkas av andra källor eller åhörarnas förnuft som till exempel i Reinfeldts tal i 

stycke 17 där han påpekar att det finns över ”hundrafemtio tusen människor i 

arbetsmarknaden”.  

 När jag ska analysera den retoriska processen i talen kommer jag att fokusera på 

enskilda ord och meningar som styrker beskrivningen av Grindes modell av de olika 

stilfigurerna (se kapitel 2.5.4). Jag har valt att använda mig av fyra olika stilfigurer 

vilket är metafor, metonymi, synekdoke och ironi. Jag vill poängtera att även med 

hjälp av beskrivningarna av stilfigurerna är det ibland svårt att tolka vilka ord som 

ingår i dessa figurer. Jag kommer att försöka följa dessa beskrivningar och redogöra 

vad det finns för figurer i talen till min yttersta kapacitet. I Reinfeldts tal finns 

exempelvis ordet ”verktygslåda” i stycke 16 som är en metafor för 
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arbetsförmedlingens system. Ett exempel på ett metonymiskt ord finns i Löfvens tal i 

stycke 16 där han beskriver ”en hjälpande hand” vilket beskriver hur en människa får 

hjälp av en annan. Den tredje stilfiguren som jag kommer att undersöka i talen är 

synekdoke-ord som till exempel finns i Löfvens tal i stycke 7 där han beskriver 

”Sveriges militära förmåga” vilket beskriver Försvarsmaktens militära förmåga. 

Den fjärde och sista stilfiguren som jag kommer att undersöka är ironi vilket handlar 

om ett eller flera ord som beskriver dess motsats som till exempel ”jag ser verkligen 

inte fram emot Almedalsveckan” där personen egentligen menar att hen ser fram 

emot den.  

Efter att ha undersökt både de retoriska resurserna och den retoriska processen 

kommer jag göra en mindre komparativ analys mellan Löfven och Reinfeldt för att 

kunna upplysa liknelser eller skillnader mellan talarna. 

3.4 Undersökningens validitet och reliabilitet 

Patel & Davidson beskriver i boken Forskningsmetodikens grunder (2011) hur 

empirismen handlar om hur vi får kunskap genom våra sinnen och erfarenheter 

(ibid.:17). Jag har valt att använda mig av den kvalitativa metoden inom den 

empiristiska filosofin för att uppnå mitt syfte. Eftersom jag har valt att avgränsa min 

undersökning för att få en djupare förståelse för retoriken hos Löfven och Reinfeldt 

ansåg jag att kvaliteten av min undersökning var en viktig faktor att uppnå. Den 

kvalitativa metoden blev ett självklart val då kvaliteten är en väsentlig del av 

metoden, då det ger en bredare förståelse av ämnets helhet (ibid.:28).  

 Undersökningens validitet avgörs om materialet och metoden är relevant för syftet 

(ibid.:102). Eftersom analysmetoden och materialet fokuserar på retorik anser jag att 

det är väsentligt att antyda att validiteten av undersökningen är lämplig för att 

producera ett relevant resultat.  

 Utöver validiteten beskriver Patel & Davidson begreppet reliabilitet som handlar 

om hur metoden utger något slumpmässigt resultat eller inte, det vill säga om 

resultatet är tillförlitligt. Eftersom min analys är grundad i min egen tolkning av 

beskrivningarna av de retoriska resurserna och processen kan det bli en svårighet att 

avgöra om resultatet är tillförlitligt. Mitt resultat kommer att vara så objektivt som 

möjligt men man bör ha i åtanke att resultatet kan tolkas annorlunda och att andra 

kan komma fram till olika slutsatser än vad jag själv gjort. Enligt Patel & Davidson är 
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varje forskningsprocess unik och det går inte att säkerhetsställa validiteten till 

hundra procent (ibid:106). 

4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av den retoriska analysen. Den första talaren 

som presenteras är Stefan Löfven och därefter Fredrik Reinfeldt. Analysen är 

uppdelad i fem delar. Första delen handlar om ethos, andra om pathos, tredje om 

logos, fjärde om stilfigurer och sista delen är en jämförelse av resultaten. Alla stycken 

som är i resultatet finns att hitta i bilagorna i slutet av undersökningen. 

4.1 Ethos 

4.1.1 Löfven 

Första ethos-argumentet i Löfvens tal finns i stycke 11 där Löfven talar om hur ”vi” 

har en jämlikhetstanke och hur vi ska få andra länder att ”häpna”. Han använder sig 

mycket av ordet ”vi” i hans tal, vilket skapar förtroende. Löfven beskriver hur ”vi” 

har styrkan att skapa ett solidariskt samhälle och hur vi är innovativa människor som 

hungrar efter ett hållbart samhälle vilket visar på ett av hans karaktärsdrag: han vill 

utveckla Sverige med hjälp av dess invånare. Löfven använder också ordet ”jag” när 

han beskriver hur han längtar till att ”vi” börjar ta vara på Sveriges potential 

tillsammans. Löfven beskriver i stycke 3 att alla människor har fått vår stund på 

jorden och att vi ska använda den för att stoppa förtrycket, vilket förmedlar en känsla 

av gemenskap till åhörarna.  

 Det andra argumentet finns i fyra stycken vilka är 13, 14, 15 och 16. Löfven 

använder sig av orden ”Sveriges potential” igen i detta stycke där han börjar med en 

fråga till åhörarna, ”ska vi ta till vara på Sveriges potential?”, vilket syftar på 

ambitionen att göra skillnad i samhället.  

 Det sista argumentet med influenser av ethos är stycke 29 i talet. Hela stycket 

handlar om hur Löfven vill upplysa åhörarna om hur hans erfarenhet med loken har 

med Sveriges styrka att göra. Han beskriver hur hans medarbetare och han själv 

jobbade med loken, hur de utvecklade loken i en stark konkurrens och genom hårt 

arbete. Han jämför RC-loken med Sverige och hur åhörarna, landets invånare ska 

satsa på utvecklingen av Sveriges näringsliv och forskning.  
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4.1.2 Reinfeldt 

Reinfeldt använder sig av ethos i tre argument i sitt tal. Det första argumentet finns i 

stycke 7 där Reinfeldt beskriver att även om hans parti inte vinner valet hoppas han 

att Sverige kommer vara enade om att förbli en stark röst i kampen om frihet runt 

om i världen. Denna mening beskriver hur Reinfeldts vill bli uppfattad som att han 

har en genuin omtanke för Sverige. Även om han inte vinner valet driver han ändå 

frågan framåt att vem som än vinner ska fortsätta kampen om frihet.  

 Det andra ethos-argumenten finns i styckena 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 och 18. 

Reinfeldt påpekar hur han varit på besök i två olika städer ”då berättade jag om 

några besök jag hade gjort i Sverige”, argumentet bygger på hur hans erfarenhet 

som politiker ger en inblick i hur vardagen för de människor han besökt var. Han 

börjar med att berätta att arbetslösheten är stor i Bergsjön och hur han diskuterat 

situationen med medarbetare från Arbetsförmedlingen där de säger att människorna 

som de försöker hjälpa inte existerar och hur Sverige gömmer undan problemet med 

deras arbetslöshet. Den andra erfarenheten som Reinfeldt beskriver är när han var 

på besök i en arbetsförmedling i Landskrona, där det var tvärt om, då de hade fått 

mer resurser än andra arbetsförmedlingar. Reinfeldt använder dessa två situationer 

för att skapa en gemenskap med åhörarna. I stycke 16, 17 och 18 beskriver han hur 

människorna inom Arbetsförmedlingen får olika ”verktyg” för att manipulera 

siffrorna för målet på 4 % arbetslöshet till den 17 september och genom detta får 

ingen egentligen jobb.  

 Det tredje och sista argumentet finns i styckena 29, 33, 34 och 36. Reinfeldt 

beskriver att det finns ett parti som är intresserad av vad medmänniskan i samhället 

är beroende av och det är Moderaterna, en allians för Sverige. Reinfeldt frågar 

åhörarna hur partiet ska våga göra en förändring, vilket beskriver hur både han och 

åhörarna är med i partiet och att ”vi” tillsammans måste våga förändra saker med 

alla människors bästa intresse i åtanke.  

4.2 Pathos 

4.2.1 Löfven 

Löfven använder sig av sju olika pathos argument i sitt tal. Första pathos-argumentet 

finns i styckena 2, 3, 4 och 5 där Löfven beskriver en mörk tid och hur ”vi” samlades 
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till manifestationen i Kärrtorp mot fascism och rasism och hur världen lös upp när 

"vi" alla stod tillsammans.  

Det andra pathos-argumentet som Löfven använder sig av finns i styckena 6, 7 och 

8 där han beskriver hur den ryska aggressionen mot Ukraina och hur det 

förekommer övergrepp runt om i världen mot kvinnor och barn. Enligt Löfven har 

det förändrat vår säkerhetspolitik och hur Sverige måste öka sin beredskap mot våld. 

Löfven beskriver mer utförligt hur Sverige måste stå upp för människovärdet och 

folkrätten var den än kränks runt om i världen och hur åhörarna måste stärka stödet 

utomlands för att uppnå en gemensam säkerhet för alla. 

 Tredje argumentet i Löfvens tal finns i styckena 9, 10 och 11. I stycke 9 använder 

han sig av ordet ”vänner” för att skapa tillit och förtroende hos åhörarna för att 

sedan beskriva hur man bara kan få fred och solidaritet om man bekämpar fascismen 

genom hopp. Löfven skildrar i stycke 10 att Sverige har en väldigt stort potential och 

att det är ”få länder som har det lika bra” hur vi står längst fram i den globala 

ekonomin vilket kan framhäva en känsla av stolthet hos åhörarna. 

 Fjärde pathos-argumentet finns i stycke 12 där Löfven använder sig av känslan av 

besvikelse över regeringen som styrt i åtta år, hur de har stängt in människor i ”fas 

tre”, utförsäkrat ”våra vänner och familjemedlemmar” och delat upp oss i ”vi och 

dom”.  

Det femte argumentet nämner Löfven i stycke 15 och 16 hur ”du” som 

medmänniska aldrig skulle lämna din syster i fattigdom eller vägra att hjälpa din 

brors barn med böcker och kunskap. Hur du som person hjälper andra och 

tillsammans lyfter ”vi” varandra och det står Löfven för vilket beskrivs i de sista sju 

orden i stycke 16 ”låt oss starta det den fjortonde september”. Han vill förklara för 

åhörarna hur de delar en framtid tillsammans och hur de är delaktiga i hans parti 

vilket skapar en känsla av gemenskap. 

Det sjätte argumentet finns i styckena 21, 22, 23 och 24 där Löfven framför hur 

viktigt det är att känna stolthet inom jobbet. Han använder sig av ordet ”du” när han 

beskriver hur bra det känns att känna stolthet och bekräftelse inom ett jobb. Hur det 

är alla människors rätt att få känna arbetsvärde, vilket kan ge åhörarna en känsla av 

igenkänning och stolthet. Löfven skildrar hur viktigt det är för unga människor att 

komma ut på arbetsmarknaden och om de känner sig redo ska Löfvens parti hjälpa 

dem.  
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 Det sista argumentet inom pathos finns i stycket 31 som också är sista meningen i 

talet där Löfven beskriver Sverige som land. Han påpekar hur Sverige aldrig kommer 

bli det största landet, aldrig vara det billigaste men enligt honom själv är vi det bästa 

landet. När han beskriver landets egenskaper använder han ordet ”vi” vilket har ett 

inflytande på åhörarna då de kan känna en stolthet att bli inkluderad i landets 

utveckling.  

4.2.2 Reinfeldt 

Reinfeldt använder sig av fyra olika pathos argument som är utspridda genom hela 

hans tal. Det första av hans fyra argument finns i styckena 4, 5, 6 och 7 där Reinfeldt 

börjar pathos-argumentet med att beskriva Gotland och det ”vackra” Sverige. Han 

beskriver för åhörarna att de måste minnas att världen inte är lika vacker och god 

som den borde vara. Med hjälp av känslorna över gemenskapen av att tillhöra 

Sverige kan åhörarna uppleva en känsla av att det är en orolig värld ute och att det är 

Sverige och dess befolknings plikt att sprida frihet och demokrati runt om i världen. I 

stycke 7 uttrycker Reinfeldt sin åsikt om att vem som än vinner valet måste Sverige 

förbli en stark röst i kampen om frihet som kan skapa förtroende hos åhörarna då 

hans största prioriteringar är friheten för människor, inte hans egna ambitioner. 

Det andra argumentet finns i styckena 20, 21 och 22 där Reinfeldt skildrar hur 

anställda inom vården, skolan och äldreomsorgen har för få resurser och hur de 

känner inför jobben genom att beskriva två slutsatser. Han beskriver den första 

slutsatsen som att det viktigaste är att känna stolthet och känslan av att göra skillnad 

inom sitt jobb. Den andra slutsatsen handlar om hur resurserna är uttänjda och att 

det inte finns tillräckligt med tid för att hinna med och orka göra sitt jobb ordentligt. 

Reinfeldt beskriver hur lärare har mycket att göra utöver sina arbetsuppgifter, då de 

ska agera kuratorer och fritidslärare utan att få mer betalt. Serviceyrkenas löner och 

resurser är utsträckta, de har inte möjligheten att lägga ner ordentlig tid på sina 

patienter. Detta gör att åhörarna kan bli oroliga eftersom hela samhället är beroende 

av dessa yrken. 

 Det tredje pathos-argumentet finns i styckena 23, 24, 25 och 26. Reinfeldt 

beskriver hur sjukvårdens personal arbetar ihjäl sig med administrativa uppgifter 

som inte faller under deras egentliga arbetsuppgifter och att det finns mindre tid för 

patienterna. Reinfeldt påstår att risken finns att de inte kan uppnå bra resultat inom 

sina arbeten om resurserna är uttänjda och han beskriver hur man som medarbetare 
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behöver få diskutera sina resultat och känna stolthet över sitt arbete. Detta förmedlar 

en stark känsla av medlidande från Reinfeldt: han kan få åhörarna att tänka efter om 

de känt sig uppskattade inom sina arbeten eller om de känner att de inte räcker till 

för att uppnå bra resultat. Han beskriver en känsla av förståelse över hur 

medmänniskan i samhället inte känner sig närvarande och uppskattad bland 

verksamheterna, att en vanlig människa inte kan göra en förändring eller påverka på 

något sätt.  

 Det fjärde och sista pathos-argumentet framställs i styckena 29, 30, 31, 32, 33, 34 

och 35. Han ställer frågan om det finns något parti som är intresserad att förbättra 

skolan, sjukvården och äldreomsorgen och han besvarar sin egen fråga med att ”ja, 

det finns det”. Reinfeldt använder sig av ordet ”vi” flera gånger genom hela 

argumentet och han fokuserar på att beskriva känslan av att vara svensk, hur det är 

obehagligt med förändring och hur vi vill ha det precis som det varit, vilket genererar 

känslan av samhörighet mellan Reinfeldt och åhörarna.  

4.3 Logos 

4.3.1 Löfven 

Löfven använder sig av tre logos argument i sitt tal. Det första argumentet finns i 

stycke 12 där han beskriver hur regeringen som styrt i åtta år har stängt in 

människor i ”fas tre”. 

 Det andra argumentet finns i stycke 17, 18 och 19 där Löfven beskriver hur 

Socialdemokraterna ska genomföra tre stora projekt om de vinner valet. Första 

projektet handlar om Socialdemokraterna vill införskaffa fler arbetande timmar till 

ekonomin, så Sverige har den lägsta arbetslösheten år 2020. I det andra projektet 

beskriver han hur ”vi” ska skapa en jämlik skola och vara bland EUs fem bästa skolor 

inom tio år. Det tredje och sista projektet som Socialdemokraterna vill förverkliga är 

att minska inkomstklyftorna och sluta påverka hälsoklyftorna.  

 Tredje och sista logos-argumentet är i styckena 25, 26 och 27 där Löfven beskriver 

om Socialdemokraternas jobbstrategi som bygger på tre pelare. Första pelaren 

handlar om framtidsinvesteringar, hur de ska bygga bostäder och hur människan 

kan flytta till jobbet eller studierna. Den andra pelare som Löfven beskriver är att 

”vi” måste ta vårt klimatansvar, hur ”vi” ska ta ledningen globalt och hur Sverige ska 

bli en av de ledande exportörerna av klimatsmartteknik. Den sista pelare bygger på 
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hur ”vi” ska samarbeta för att skapa flera jobb och hur det ska bli ett nytt 

kunskapslyft.  

 

4.3.2 Reinfeldt 

Reinfeldt använder sig av ett logos-argument i hela talet, vilket är i styckena 16 och 

17 där han skildrar att även om det finns flera jobb är det fortfarande över ”hundra 

femtio tusen människor” i arbetsmarknaden och vi fyller bara på mer för att få ner 

arbetslösheten till 4 %. Detta argument beskriver hur Reinfeldt ser på 

arbetsmarknaden och dess system, vilket han anser vara ett problem, hur politikerna 

försöker uppnå 4 % arbetslöshet på ett sätt som han inte ger sitt stöd eftersom ”det 

är människorna som tar stryk av den politiken”. 

4.4 Stilfigurer 

4.4.1 Löfven 

Talet innehåller följande stilfigurer: metafor, metonymi och synekdoke som är 

spridda i hela talet. Den första metaforen i talet finns i stycke 2 "det var den 

mörkaste tiden på året" vilket är en metafor för en orolig period. Den andra 

metaforen finns också i stycke 2, "då kom solen fram" vilket betyder bättre tider. I 

stycke 5 finns det också en metafor "hatets hantlangare" som betyder att människor 

sprider oro och förstörelse. Den tredje metaforen finns i stycke 9 där Löfven 

beskriver hoppet som ett "gripbart hopp" vilket innebär ett hopp som syns och 

upplevs och sedan använder han sig av ordet "tänds" i samma mening vilket 

beskriver hur hoppet börjar kännas av. Han skildrar i stycke 11 hur världen "hungrar" 

vilket motsvarar ordet längtar. I stycke 13 skildrar Löfven Sveriges potential och 

använder sig av orden "systrar och bröder" för svenska befolkningen. I stycke 16 

vilket är ordet "hjälpande hand" som betyder hur en person får hjälp av någon 

annan. Löfven beskriver i stycke 20 hur vi ska minska ”inkomstklyftorna" och 

”hälsoklyftorna" där klyftorna betyder ett större avstånd mellan två ting. I stycke 24 

beskriver Löfven "inträdesbiljetten" för ungdomar vilket motsvarar 

arbetsförmedlingens hjälp in i arbetslivet. Han beskriver även i nästa stycke att 

jobbstrategin bygger på tre "pelare" vilket föreställer den basstruktur samhället är 

uppbyggt på.  
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 Löfven beskriver även ett metonymiskt ord i stycke 29 hur han och hans 

medarbetare fick fortsätta bygga den ”elektrofoniska boxformande diamanten” 

vilket syftar på RC-loket. 

Löfven använder sig även av två synekdoke-ord i sitt tal, han använder sig av 

orden "Sverige" och "Sveriges militära förmåga" för att beskriva Försvarsmaktens 

militära förmåga i stycke 7.  

4.4.2 Reinfeldt 

Reinfeldt använder sig av stilfigurerna metafor och synekdoke i sitt tal. Den första 

metaforen finns i stycke 16 som är "verktygslådan" vilket symboliserar 

arbetsförmedlingens system. Reinfeldt skildrar också en metafor i stycke 26 

"dörrarna stängda" som motsvarar ordet oåtkomligt. I stycke 28 beskriver Reinfeldt 

hur nya tiders "statyer" har ersatts, vilket symboliserar politiska åsikter genom en 

viss tid i historien. Sista metaforen som Reinfeldt använder sig av är när han 

beskriver att vi alla är en del av den "svenska folksjälen" i stycke 31 vilket kan 

motsvara befolkningens kulturella gemenskap.  

 Reinfeldt använder sig av två synekdoke-ord igenom hela sitt tal. Det första 

synekdoke-ordet finns i stycke 10 där Reinfeldt använder sig av ordet "människor" 

där han syftar på svenska befolkningen. Det andra ordet som han använder finns i 

stycke 23 vilket är "verksamheten" där helheten beskriver delen av verksamheten 

som inte fungerar som den ska. 

 

4.5 Jämförelse av resultat  

De både talarna använder sig av ethos, pathos och logos argument, dock varierar de i 

omfång genom talen och det finns både likheter och olikheter. Både Löfven och 

Reinfeldt använder sig av tre respektive argument var för att beskriva sina egna 

erfarenheter och använder sig av dem för att ge stöd för sitt ethos. I jämförelse med 

Löfven som använder sina erfarenheter inom RC-loken och jämför den med Sveriges 

befolkning beskriver Reinfeldt sina erfarenheter inom Arbetsförmedlingen för att 

belysa arbetsmarknaden. I jämförelse med ethos-argumenten finns det fler olikheter 

mellan talens andra resurser, då Löfven använder sig av fler ethos och logos-

argument än Reinfeldt.  
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 Löfven använder sig av sju pathos-argument till skillnad från Reinfeldt som har 

fyra. Löfven fokuserar på att beskriva åhörarna som ”vänner” och skapa en 

gemenskap mellan sig själv och åhörarna genom att använda ord som ”vi” och ”du”. 

Precis som Löfven fokuserar Reinfeldt också på att skapa en gemenskap mellan 

honom själv och åhörarna. Han skapar en känsla av gemenskap genom att beskriva 

hur viktigt det är för varje människa att känna stolthet i sitt arbete. Precis som 

Löfven använder sig Reinfeldt också av ordet ”vi” för att skapa gemenskap.  

 Både Löfven och Reinfeldt använder sig av logos-argument i sina respektive tal 

dock använder Löfven sig av tre argument medan Reinfeldt använder sig av ett. Båda 

talarna nyttjar sig av stilfigurerna metafor och synekdoke medan de helt utesluter 

stilfiguren ironi från talen. Löfven nyttjar tolv metaforer medan Reinfeldt använder 

sig av fyra. Både Löfven och Reinfeldt använder sig av två synekdoke-ord i sina 

respektive tal. Löfven använder ett metonymiskt ord i hans tal, vilket är i stycke 29 

hur han och hans medarbete fick fortsätta bygga den ”elektrofoniska boxformande 

diamanten” vilket syftar på RC-loket medan Reinfeldt inte använder sig av något i 

sitt tal.  

5. Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras resultatet av min analys. Först kommer jag att försöka 

besvara mina frågeställningar samt diskutera orsaker till resultatet, därefter 

diskuterar jag valet av metod. 

5.1 De retoriska resurserna  

Resultatet av undersökningen visar att alla retoriska resurser används frekvent av de 

båda partiledarna under sina respektive tal. Resultatet visar att den mest 

förekommande av de tre resurserna är pathos, vilket användes sju gånger av Löfven 

och fyra gånger av Reinfeldt. En förstärkande faktor till varför Löfven använde sig 

mer av pathos än Reinfeldt kan vara för att Sverige och omvärlden utsattes för flera 

olika situationer där freden och demokratin kränktes. Löfven använder sig av dessa 

situationer för att generera känslor hos åhörarna, engagera dem i kampen för 

människans lika värde. En bidragande faktor till att pathos var mest dominant 

genom talen kan vara att båda talen framfördes i Almedalsveckan där partiledarna 

hade stor fokus från media och att de ville försöka påverka sina åhörare genom 

känslor för att försöka generera flera väljare. En annan faktor varför partiledarna 
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valde att använda sig mest av pathos kan vara för att skapa en känsla av 

uppskattning för åhörarna då de alla har rest till Gotland för att höra dem tala, vilket 

kan ses som att visa respekt för åhörarna. Den andra mest frekventa resursen som de 

båda talarna använt sig av är ethos. Båda partiledarna nyttjade denna resurs för att 

beskriva sin tidigare erfarenheter och för att försöka skapa karaktärsförtroende hos 

åhörarna. Både Löfven och Reinfeldt använder sig av tre ethos-argument var men de 

skiljer sig åt i utformandet av argumenten. Orsaken till att dessa två partiledare 

använt sig av olika tillvägagångssätt för att nyttja ethos kan ligga till grunden för 

deras arbetslivserfarenheter. Löfven har en svetsar-bakgrund där det kommer 

naturligt att han nyttjar sig av den erfarenheteten för att jämföra Sverige med hans 

tidigare arbete. Precis som Löfven nyttjar även Reinfeldt sina tidigare 

arbetslivserfarenheter bland annat hur han rest runt i Sverige och besökt olika 

arbetsplatser, vilket kan vara för att han varit politiskt involverad sedan 1991 och har 

flera erfarenheter inom yrket. Den sista resursen som används minst av partiledarna 

är logos. Här finns det dock en markant skillnad mellan de två partiledarnas 

användning. Löfven nyttjar tre logos-argument medan Reinfeldt använder sig av ett. 

Eftersom jag bara analyserat inledningen av de respektive talen kan jag inte med all 

säkerhet säga att Reinfeldt inte använder sig av flera logos-argument senare i talet. 

Resultatet av logos styrks av Augoustinos, m.fl. (2002) artikel där Howard använder 

sig av logos för att beskriva viktiga objekt som han vill använda för att utveckla 

försoning för nationen där han nyttjar praktiska argument för att övertyga sina 

åhörare precis som Löfven gjort. 

 Resultatet av att resurserna ethos och pathos används mest av partierna stämmer 

överens med Vigsøs avhandling (2004) där de Svenska partierna använde sig mer av 

ethos och pathos än logos i sina valaffischer år 2002. Min personliga hypotes var att 

det inte skulle finnas en märkbar skillnad mellan de retoriska resurserna mellan 

Löfven och Reinfeld vilket resultatet pekar på att det gjorde. Min hypotes grundades i 

att de båda partiledarna har erfarenheter inom politik och därför skulle de använda 

sig av alla retoriska resurser och ha ett liknande sätt att övertyga sina åhörare. Även 

om partiledarna använde sig av olika mängder retoriska resurser stämmer resultatet 

överens med Håkanssons avhandling (1999) där han beskrev hur de retorikens 

resurser fortfarande är aktuella att använda tillsammans, då det skapar ett enhetligt 

upplägg vilket både styrks av resultatet och min personliga hypotes. 
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 En slutsats utifrån mitt resultat är att Löfven använder sig av en mer 

distribuerande fördelning av ethos, pathos och logos i jämförelse med Reinfeldt som 

knappt använt sig av logos i sin inledning. Detta är en markant skillnad men jag kan 

inte uttala mig varför Reinfeldt inte använder sig av mer än ett logos-argument, hade 

jag utgått från hela talet kunde resultatet sett annorlunda ut, men det kräver en mer 

djupgående analysmetod. 

5.2 Den retoriska processen 

Håkansson (1999) beskriver i sin avhandling att politiker ofta använder sig av 

stilfigurer för att förenkla och konkretisera situationer så att åhörare kan känna igen 

sig i dessa situationer. Mitt resultat överensstämmer med Håkanssons beskrivning, 

eftersom metafor, synekdoke och metonymi förekommer en hel del i Löfven och 

Reinfeldts tal. Den mest förekommande stilfiguren däribland är metafor. Sigrell 

(2001) beskriver i hans avhandling om det underförstådda i vår kommunikation där 

metaforer har en stor betydelse vilket stämmer överens med mitt resultat där 

metaforer används mest frekvent av båda talarna. Löfven använde sig av tolv 

metaforer i jämförelse med Reinfeldt som nyttjade fyra. Detta resultat är väldigt 

påfallande och är relativt likt skillnaden mellan partiledarnas pathos, där var det en 

väldigt framträdande skillnad mellan dem. Jag ser en koppling mellan Löfvens 

pathos och hans användning av metaforer då han ideligen använder metaforer för att 

beskriva pathos-situationer. Löfvens nyttjande av metaforer stärks av Augoustinos, 

m.fl. (2002) artikel där Premiärministern John Howard använder sig av metaforer 

för att uttrycka sig själv för att skapa en gemenskap mellan sig själv och sina åhörare 

när han pratar om nationen. Detta liknar Löfvens användande av metaforer. Han 

använder sig av orden ”hopp” och ”hur solen sken upp” när han beskriver 

medmänniskans handlingar för att skapa gemenskap. 

En skillnad som framkommer i resultatet är att Reinfeldt inte använder sig av 

stilfiguren metonymi i jämförelse med Löfven som använder sig av en. Även här kan 

jag inte uttala mig om Reinfeldt inte använt sig av en eller flera metonymiska ord 

genom hans tal, då det behövs en djupare analysmetod för att fastställa.  

Min personliga hypotes var att det fanns en skillnad av användandet av stilfigurer 

mellan talarna vilket dels stöds av resultatet. Likheterna mellan talarna var att de 

båda nyttjade metafor, synekdoke och att de båda utelämnade ironi från deras 

inledningar. En faktor till varför de valde att inte använda sig av ironi kan vara för att 
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de båda talarna stod ensamma och framförde sina respektive tal, det fanns ingen 

anledning till att vara ironiska emot någon eller något. De var båda i Almedalsveckan 

för att uttrycka sina åsikter och för att försöka övertala åhörare att rösta på dem i 

valet. Det kan mycket väl vara så att ironi inte passar in i en situation där talaren ska 

försöka övertala åhörare att rösta på hen, då det kan upplevas som diffust, vilket kan 

resultera i att alla åhörare inte förstår budskapet som kan skapa en misstro för 

talaren. Denna åsikt styrks av resultatet då ironi inte framkom alls i talarnas 

respektive tal. 

5.3 Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av boken Klassisk retorik för vår tid (2011) som är skriven 

av Grinde och nyttja hans definition av den retoriska modellen i min analys. Bokens 

beskrivning av modellen har fungerat som riktlinjer för de retoriska resurserna och 

processen för att sedan själv kunna identifiera dessa i materialen. Jag anser att 

beskrivningarna har fungerat bra, då jag först fick en teoretisk bild av modellen för 

att sedan kunna applicera den i mitt material och börja analysera resultaten. Valet av 

att använda mig av de retoriska resurserna som analysmetod fungerade utmärkt då 

jag valde att fokusera på de klassiska definitionerna av ethos, pathos och logos. 

 Till skillnad från resurserna var urvalet av den retoriska processen mer valbar 

eftersom det finns flera olika stilfigurer att analysera. Från början hade jag tänkt att 

använda mig av flera än de fyra huvudtroperna men efter att ha börjat analysera 

materialen insåg jag att det skulle bli överflödigt med fler stilfigurer eller troper. Jag 

fann det relativt svårt att identifiera de olika troperna i materialen, även om 

beskrivningarna från Grinde (2011) var väldigt konkreta och förståeliga fann jag det 

svårt att lita på mina egna instinkter om vad som var huvudtroper och inte. Det fanns 

många ord som påminde om troper men efter att ha undersökt orden närmare kom 

jag fram till att de inte passade in i beskrivningarna. Emellanåt var det svårt att dra 

konkreta gränser på de olika retoriska resurserna då det ibland överlappade 

varandra i samma argument, vilket gjorde det svårt att dra en slutsats om vad för 

kategorier de ingick i.  

 För att underlätta min analys valde jag att beskriva argumenten separat även om 

det överlappade flera resurser i samma argument, därför att det inte skulle bli 

förvirrande för läsaren eller mig själv. Jag anser att jag inte har stött på några direkta 

problem utöver svårigheten av att precisera vilka ord som var huvudtroper.  
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 Materialet som jag valde att använda mig av i denna analys anser jag inte vara 

tillräcklig för att kunna göra en djupgående jämförelse mellan dessa två politikers 

retorik. Det var för lite material för att kunna göra en ordentlig undersökning med, 

då jag anser att jag inte fick en rättvis bild av politikernas retorikanvändning genom 

att bara undersöka inledningen. Användningen av materialet skulle kunnat ha 

utökats till hela talen eller en större del för att få mer rättvist resultat.  

 I en framtida undersökning skulle man istället för en analys av inledningen kunna 

välja att utöka och göra en bredare undersökning, exempelvis att analysera hela talen 

mer utförligt och undersöka flera moment. 

6. Avslutning 

Avslutningsvis konstateras det att båda talarna använde sig av de retoriska 

resurserna ethos, pathos och logos i sina respektive tal. Skillnaden mellan talarna är 

mest i användandet av pathos och logos där Löfven använder sig av fler argument än 

Reinfeldt. Det finns även likheter mellan användandet av resurserna, båda använder 

sig av ethos i respektive mängd argument för att beskriva deras tidigare 

arbetslivserfarenheter. 

 De vanligaste stilfigurerna som partiledarna använder sig av i sina respektive tal 

är metafor, synekdoke och metonymi. Även här finns det likheter och skillnader 

mellan talarna, en likhet är att båda använde sig av metafor- och synekdokeord 

medan olikheten är att Reinfeldt inte nyttjar något metonymiskt ord. En annan 

olikhet är en ojämn fördelning av metaforer mellan Löfven och Reinfeldt där Löfven 

använde sig av tolv metaforer i jämförelse med Reinfeldt som nyttjar fyra. Ingen av 

talarna använder sig inte av stilfiguren ironi i sina respektive tal.  

 Undersökningen ger inte tillräckligt med underlag för att kunna göra mer 

specifika uppfattningar om huruvida det finns mer skillnader mellan Löfven och 

Reinfeldts retorik. Precis som jag nämnde i förra avsnittet skulle man i en framtida 

undersökning välja att expandera analysen över hela talen med hjälp av fler 

analysmetoder för att få en mer rättvis bild av dessa två politikers retorikanvändning. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Löfvens tal år 2014 

 

1. Tack SSU Tack snälla. De var länge sen jag såg så mycket folk i denna park. Hej 

längst bort. Hej. Hjärtligt välkomna alla till vår kväll, socialdemokraternas kväll, 

varmt, varmt välkomna jag är så glad att se er alla och jag tror ingen har någonting 

emot om jag riktar ett speciellt välkommen till Lisbeth Palme, varmt välkommen. 

Och ett lika varmt speciellt välkommen till Ingmar Karlsson.  

 

2. Det var den mörkaste tiden på året (metafor) men när vi samlas till 

manifestation i Kärrtorp mot fascism och rasism då kom solen fram (metafor). 

Och runt om i hela Sverige samlades människor tillsammans med oss, jag hörde en 

tunnelbaneförare hade hållit tal i högtalarsystemet och först bad han lite om ursäkt 

för att de var så trångt och sedan tackade han alla som var där för honom och hans 

familj.  

 

3. Vi har alla fått vår stund på jorden och de är precis så vi ska använda den, mot 

förtrycket, för gemenskapen, dit kom vi från samhällets alla delar, vi kom ifrån höger 

och vänster, olika? Ja men enade i vår avsky mot rasismens idéer, enade i vår 

övertygelse om alla människors lika värde! 

 

4. Och vi är många, vi är många, jag såg modet, jag såg beslutsamheten och jag kan 

säga att de stunderna är demokratin allra viktigaste och vackraste ögonblick. 

 

5. Igår så ringde klockorna här i Visby, precis på samma sätt som de gjorde i 

Jönköping första maj. Klockorna ringer för att varna för fara, de ringer för samling 

och motstånd, så låt klockorna ringa, låt de ringa från norr till söder, var en där dessa 

hatets hantlangare (metafor) visar sig, låt de ringa för frihet, demokratin, låt 

klockorna ringa för alltid tills vi har befriat oss från fascism och rasism.  

 

6. Kära vänner, den ryska aggressionen mot Ukraina har förändrat vår 

säkerhetspolitiska miljö och vi ser dessutom ”eximistiska” ISIS nu rycka fram i norra 
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Syren och i Irak och vi ser fruktansvärda övergrepp mot kvinnor och barn, vi ser de i 

Nigeria, i Kongo och i många andra länder. 

 

7. Sverige ska stå upp för människovärdet och folkrätten vart än de kränks och vi ska 

också ta tydlig ställning för vårt egen säkerhet och därför måste Sveriges militära 

förmåga (synekdoke) stärkas men Sverige (synekdoke) ska också öka stödet för 

internationellt samarbete för freden, avspänningen i östersjön i EU och naturligtvis i 

de förenta nationerna, de här är inte en fråga om antingen eller utan de är en fråga 

om både och.  

 

8. Sveriges röst ska höras i världen och den ska höras mycket starkare än vad den gör 

idag, för den gemensamma säkerheten, för internationellt solidaritet och för 

människors okränkbara värde och rätt. 

 

9. Och vänner för freden kan bara säkras, fascism kan bara bekämpas genom att 

skapa hopp, ett riktigt och gripbart hopp (metafor), de är ett som tänds (metafor) 

när du kan arbeta och leva i trygghet och solidaritet med dina människor och de är 

de hoppet jag vill tala om här idag.  

 

10. Få länder har så stor potential som vårt land, vi har en bildningstradition som är 

perfekt för att skapa lysande kunskapsresultat som ställer Sverige precis längst fram i 

den globala ekonomin.  

 

11. Vi har en jämlikhetstanke, som vi idealiskt för att skapa ett solidariskt samhälle 

som får andra länder att häpna. Vi har så innovativa människor som alla vill vara 

med och arbeta för ett hållbart samhälle och de hållbara klimatlösningarna som 

världen hungrar (metafor) efter. Vi har styrkan i varandra och jag längtar, jag 

längtar så innerligt tills vi kan börja på allvar ta vara på Sveriges potential 

tillsammans.  

 

12. I åtta år nu, snart åtta år nu har vi haft en regering som har ägnat nästan all sin 

vakna tid och dessutom använt nästan all Sveriges nya resurser på att sänka skatten, 

de har privatiserat, de har stängt in människor i fas tre, de har utförsäkrat våra 

vänner och familjemedlemmar, de är själva antitesen på den solidaritet som gjort 
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Sverige starkt, de är ett förbannat uppdelande i vi och dom, i starka och svaga, i 

syndabockar och särintressen och resultatet går att sammanfatta i sex ord: 

Arbetslösheten steg, skolresultaten sjönk, välfärden brast, de är minnesblanketen 

över den borgliga regeringen år 2006 till 2014 och adjö!  

 

13. Ska vi ta till vara på Sveriges potential fullt ut? Då behöver vi se varandra som 

systrar och bröder (metafor), vi måste riva alla över och underorder mellan 

människor, därför att ditt kön eller din etnicitet, din funktionsförmåga eller sexuella 

läggning ska naturligtvis aldrig avgöra ditt öde.  

 

14. Vi ska forma samhället som vi vill att en bra familj ska vara, utan konservativa 

normer, utan förakt eller främlingskap, men istället med kärlek, samarbete, respekt 

så att vi alla vågar ta de där steget ut i de nya, de utmanande, de fria. 

 

15. Och du lämnar aldrig din syster i fattigdom eller i fas tre, du hjälper henne 

framåt, du köper gärna några extra böcker till denna brors barn så att dom blir 

visare, ser längre, vågar lite mer än vad du någonsin vågat göra, du ställer krav? Ja. 

 

16. Men du hjälper också andra precis som du vet att du kommer få en hjälpande 

hand (metafor) när du behöver de, tillsammans lyfter vi varandra. De här är modern 

solidaritet, de är folkhemmet i de tjugo första århundradet, de är de samhället som 

jag vill bygga tillsammans med er, låt oss starta de den fjortonde september.  

 

17. Och för att skapa detta samhälle så går socialdemokratin till val på ett 

formningsprogram med tre stora projekt:  

 

18. Ett, vi ska ha fler människor i arbete och öka antalet arbetande timmar till 

ekonomin så vi når EUs lägsta arbetslöshet 2020. 

  

19. Två, vi ska skapa en jämlik skola och inom tio år så ska den vara bland EUs fem 

bästa skolor.  

 

20. Tre, vi ska minska inkomstklyftorna (metafor) och dessutom helt sluta de 

påverkbara hälsoklyftorna (metafor), vänner detta kan verka lite modigt men som 
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vet vad vi en gång har uträttat tvekar aldrig på vad vi kan uträtta i framtiden.  

 

 

21. Låt mig börja med jobben, de finns ett ögonblick i kanske nästan alla vuxna 

människors liv, jag tror att du själv har varit med om de. När du gjort någonting på 

jobbet, som du inte bara var nöjd över utan dessutom stolt över. De kanske bekräftas 

i ett uppmuntrande ord, de är ett bra resultat, en känsla av lycka när dagen är slut, de 

du känner då, de är anledningen till varför arbete är mer än en lön.  

 

22. Varför arbete är ännu mer än ett viktigt bidrag till samhällsbygget, ännu mer än 

en position och prestige, de du känner då, de är de som är arbetets värde, vi ska låta 

alla människor få känna precis den känslan.  

 

23. Och de finns idag så otroligt många unga människor som inget hellre vill än att få 

visa vad de går för på arbetsmarknaden, mitt besked är detta: Är du redo att göra 

jobbet?  

 

24. Ja då ska vi tillsammans se till att du får den inträdesbiljetten (metafor), med 

utbildning eller praktik eller jobb och de ska ske inom 90 dagar. Vill du kämpa så ska 

vi stå där vid din sida, ingen ung ska lämnas i långtidsarbetslöshet, varenda ung ska 

ges makten att forma sitt framtida liv.  

 

25. Och den socialdemokratiska jobb strategin bygger på tre pelare (metafor): De är 

framtidsinviseringar, de är samverkan, samarbete för att skapa jobb och de är ett 

nytt kunskapslyft.  

 

26. Låt oss börja med framtidsinvesteringarna, vi ska bygga bostäder så att varje 

människa kan flytta till de där jobbet eller till studierna, sticka nyckeln i låset, öppna 

dörren till sitt egna hem, kärlek till familj. Vi ska stärka järnvägen så att stad och 

land knyts samman så att vi inte känner som att de är glesbygd och landsbygd, vi är 

ett land tillsammans alla.  

 

27. Och vi ska ta vårt klimatansvar, inom tio år så ska Sverige vara en av de ledande 

exportörerna av ny klimatsmartteknik. Vi ska ta ledningen globalt och visa världen 
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att vill ni se hur de hållbara samhället skapas så ska ni titta på de där solidariska 

landet i norr. Vänner de finns inget bättre sätt att investera för framtiden än att göra 

de på ett sätt så våra ungdomar får en hållbar frihet, de ska vi leverera.  

 

 

28. För de andra ska vi samarbeta för att skapa jobb, alla här har säkert åkt med tåg 

som har dragits av ett RC-lok, de är bara de att ni inte vet om de. Den enkel bastant 

box men under ytan så finns de en teknik som kan briljera, de är som journalisten 

Jörgen Stevje skrev: som de brukar gå när svenska företag arbetar med någonting 

innovativt så blev de en produkt i världsklass.  

 

29. Jag vill gärna skryta lite över RC-loken, då de var de vi byggde när jag jobbade på 

Hägglunds i Örnsköldsvik. Vi byggde de och vi gjorde de självfallet i stentuff 

konkurrens, de var så många fler som ville bygga RC-lok, så vår enda chans var att se 

till att vara bäst på att bygga RC-lok, så vi rationaliserade, vi samarbetade, vi stretade 

och plötsligt hade vi sparat en tredje del av den totala produktionstiden och vi fick 

fortsätta bygga den här elektrotekniska boxformade diamanten (metonymi). 

Här mina vänner, precis här ligger Sveriges stryka, uppfinningsrikedomen och de är 

därför vi vill satsa mycket mer på forskning och innovation, samarbete de är därför vi 

vill satsa just på samverkan, där näringslivet företrädare, forskare, fackliga 

företrädare, politiskt förtroendevalda, modet.  

 

30. De är därför vi vill satsa mer på exportstöd och att hjälpa nyföretagare, små 

företagare som siktar högt, svenska företag är inga särintressen som bara sitter och 

väntar på nästa skattesänkning, de kräver samverkan därför att de vet Sveriges 

säkraste sanning:  

 

31. Vi kommer aldrig bli de största landet, vi kommer aldrig att vara de billigaste 

landet men om vi samarbetar då kan vi bli de bästa landet och vi ska bli bäst! 
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Bilaga 2: Reinfeldts tal år 2006 

1. Stort tack  

 

2. Hörre-ni ska vi ta det där igen, vill ni byta regering? 

 

3. Nu var det några som inte sa ja där, då vill jag bara påminna om vad Wille sa: Man 

har rätt att ändra sig.  

 

4. Låt oss denna vackra kväll, i detta vackra Gotland, i detta vackra Sverige, först 

minnas att det finns en värld där ute som tyvärr inte är så god som vi önskar att den 

skulle vara.  

 

5. Det finns fortfarande kommunistiskt förtryck i världen, i Nordkorea har man i 

natt, för att visa att man är att räkna med så där ”ska man tänka i totalitära stängda 

system” där människor inte kan påverka att vi finns och det visar vi genom att skicka 

missiler runt omkring oss.  

 

6. Det påminner oss om en osäker värld där ute där det finns mycket kvar att göra för 

att sprida frihet och demokrati.  

 

7. Låt oss enas om att Sverige även fortsättningsvis oavsett vem som vinner valet i 

höst förblir en stark närvarande röst i kampen i frihet och demokrati sak spridas över 

världen. 

 

8. Valet i höst handlar om ifall det skall införas en politik i de här landet som gör att 

fler får jobb eller om vi inte ska låtsas om det som om de inte hade något problem. 

 

9. Jag var ju här förra året, var ni det också? Nej, nej säger en, det är svårt att hålla 

ordning på åren här ibland, då berättade jag om några besök jag hade gjort i Sverige, 

låt mig nämna två stycken i de Sverige som nu gör stora ansträngningar att dölja sin 

arbetslöshet.  
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10. Det ena från Bergsjön, invandrar-tät förort utanför Göteborg, träffade 

människor (synekdoke) som försöker hjälpa människor (synekdoke) som ofta 

med utländskt bakgrund in i den svenska arbetsmarknaden.  

 

11. Och jag sa till dom, här är arbetslösheten stor. Nej, sa dom Fredrik de som är 

problemet för dom vi jobbar med så skulle det vara uppflyttning, en social 

uppgradering att få kallas sig arbetslös.  

 

12. Det skulle vara ett erkännande av att dessa människor existerar. Dom är pressade 

i utanförskap att i Sverige är inte dessa människor arbetslösa, dom finns inte, syns 

inte och man försöker inte heller föra en politik för att förändra deras situation.  

 

13. De andra berättelsen hämtar jag från Landskrona, där jag var och besökte en 

arbetsförmedling, de har jag gjort på många håll. Jag söker ju nytt jobb som bekant 

och jag vill ta upp Landskrona därför att jag där mötte stolta arbetsförmedlare som 

sa ”vi har fått lite mer resurser än dom andra.”  

 

14. Och jag är inte rädd för att berätta de goda berättelserna. De har gjort sa de att vi 

hinner här faktiskt tala lite med arbetsgivare och företagare och vi hinner till och 

med prata med en del av dom vi försöker hjälpa in på arbetsmarknaden, de är väldigt 

avvikande.  

 

15. De är ju så det är, eller hur? De vet hur kollegerna har det, med stora jättevolymer 

som syftar till att dölja människors arbetslöshet, där inte man hinner med att 

förmedla jobb eller finnas där som en coach på vägen mot jobben.  

 

16. De är inte de som är uppdraget, de ska inte se ut som om vi har arbetslöshet, de 

påverkar. De är därför man blir så glad när man när man kommer till Landskrona, 

men sen är det ju som vanligt så öppnar vi verktygslådan (metafor) och så kommer 

första in och så säger vi varsågod ett friår, och så får då en annan träda in och så 

bockar vi av en färre som är arbetslös på väg mot 4 % målet. Så kommer nästa in, nu 

är det dags för ett plusjobb, tar vi upp verktygslådan, varsågod en till av bockad på 

väg mot 4 % målet och så där håller vi på, det är ingen som får jobb, det är inte så att 

vi matchar in dom på reguljära riktiga arbetsmarknaden men det ser ut som vi får 
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lägre arbetslöshet.  

 

17. Dom sa till mig, vi har förmedlat plusjobb som har gjort att människor har känt 

stolthet och åter igen vi är inte rädda för den beskrivningen. De är säkert sant men 

det man har gjort det är att i toppen av en brinnande högkonjunktur så har vi 

hundrafemtio tusen människor i arbetsmarknad åtgärder och vi fyller på och vi fyller 

på utanför den reguljära arbetsmarknaden för vi har så bråttom att till den 17 

september få ner den öppna arbetslösheten till 4 %. Problemet är att det är 

människorna som tar stryk av denna politik. 

 

18. Det är massvis med bra jobbtillfällen som går förlorade, vi visar människor att det 

är vid sidan av speciallösningar som det finns möjlighet, de finns hjälp på väg, de 

finns ett regeringsalternativ som tänker bryta med denna förda osynlighetspolitik 

och istället se till att få en politik som gör att fler får jobb. 

 

19. Jag berättade förra året hur jag vandrat sjukvårdens korridorer, hur jag suttit ner 

i lärarrummen och gått in i klassrummen och lyssnat in hur stämningsläget är. I den 

skattefinansierade svenska välfärd vi alla är så stolta över men som vi alla tycker 

borde få större förutsättningar att nå bättre resultat.  

 

20. Jag har nu träffat så många hundra, så många tusen av anställda av patienter, av 

elever i skolan, sjukvård, äldreomsorg att jag tror jag vågar mig på att summera 

några slutsatser, från dom till er kan jag berätta hur de känns på plats i svensk 

sjukvård och svensk skola.  

 

21. De första, de viktigaste är stoltheten, känslan av att göra skillnad, att bära ansvar 

för andra människor att jobba med någonting som spelar roll som faktiskt hjälper 

människor, det bär alla dessa människor med sig. De är en ständig kraft till att orka 

gå upp morgonen, gå tillbaka till jobbet och fortsätta dag efter dag.  

 

22. De andra det är känslan av att resurserna är uttänjda, att de inte finns 

närvarande resurser som gör att det alltid hinner med och orkar det vi skulle, att en 

hjälp till ”kring service” som förr fanns ofta är borta, lärarna säger: Ja vi är lärare 

men vi är någon sorts extra föräldrar och kuratorer och vi är fritidsledare och vi har 
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så många arbetsuppgifter men vi har tyvärr bara en lön. Så upplever dom.  

 

23. Eller sjukvårdens personal som säger: vi administrerar ihjäl oss. Vi vill göra mer 

för våra patienter men skriver papper de som förr fanns stöd för administrera är 

borta, den svenska sjukvårdens resurser är uttänjda och om den bästa personen 

anmäler sjukfrånvaro och då är vi oroade för att inte verksamheten (synekdoke) 

kommer att fungera. Och så finns den där, den osäkerheten om vi i fall verkligen når 

bra resultat.  

 

24. Det är effekten av åratal av att inte ha fått diskutera just resultat: är jag alltså så 

bra som lärare så att eleverna verkligen lär sig? Är jag så bra på att vara en del av ett 

team som vårdar patienter så att de faktiskt blir friskare?  

 

25. Det finns där en gnagande oron att egentligen vet vi inte, alltför ofta beskrivs 

arbetsinsatsen som en uppoffring, som en personlig klagovisa i brist på att kunna 

säga: jag är stolt över att jobba, men jag vet också att det ger goda resultat.  

 

26. Det här är effekten i sjukvården, skolan där man är väldigt närvarande i känslan 

att inte vi här på plats nära verksamheterna som bestämmer, att makten ligger någon 

annanstans högt ovanför våra huvuden, i samma inträdesrum där vi inte är med i 

papper. Vi inte har sett eller inte fått vara med att påverka så har makten över 

skattefinansierade välfärd bestämt och styrts av någon annan. När vi vill vara med 

och forma besluten när vi vill påverka då är dörrarna stängda (metafor), det finns 

det inget utrymme för.  

 

27. Vet ni de är så otroligt less på valrörelsen, de är ju obegripligt, det är ju jätte roligt 

men jag kan samtidigt förstå dom, dessa ständiga påståenden om att man tillför 

nyare resurser till verksamheten som aldrig ser resurserna nå fram.  

 

28. Dessa ständiga nya tiders statyer (metafor) som har ersatts av att få statsråd 

som namn sätter pengar och som försöker ge sken av någon sorts aktivitet, de kan väl 

de där hur många miljard ministrar har vi? Östrons har väl någon, va? Persson har 

många, Wernersson hade någon också och sådär har det fortsatt, påstående om att 

man tillför resurser som sällan ens fyller i för de kostnader och löner som stiger och 
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kvar blir känslan av uttänjda resurser och brist på makt.  

 

29. Nu ställer dom sig frågan: Finns det någon i de här valet som är intresserad av 

den situation som vi upplever i skolan, sjukvård och äldreomsorg som är beredda på 

att gå till val och säga: Ja visst! Vi tror att vi behöver resurser som verkligen når fram 

men vi tror också att vi behöver mer makt över er arbetssituation, vi tror att vi ska ge 

er verktygen att faktiskt få göra de som är bäst för patienter och elever och vi ska 

hjälpa till att mäta så att vi vet vilka resultat vi uppnår, vi ska riva blanketter, vi ska 

istället ge makt till de människor som redan idag gör sånt stolt och ansvarsfullt 

arbete runt om i vårt land.  

 

30. En sak som slår oss svenskar är att vi är inte så där väldigt förtjusta i det här med 

förändring, det kan vi väl erkänna för varandra? Vi gillar att göra ungefär samma sak 

år efter år, en del är så märkliga så att de återvänder till Almedalen vartenda år, 

andra ägnar livet åt att på samma kampingplats, på samma ställe, bredvid precis 

samma människor som förra året och året efter innan, fira semester år efter år, de 

flesta av oss jobbar på samma jobb som vi hade förra året och de flesta av oss tycker 

att det där är ganska skönt.  

 

31. Jag tror att det är en del av den svenska folksjälen (metafor), just detta att vi 

har så mycket att vara rädda om, vi tycker så mycket om mycket av de vi har fått och 

de vi har omkring oss att vi blir lite rädd för förändring.  

 

32. Samtidigt vet vi att ingen förändring är farlig, det är farligt för oss själva, det är 

farligt för vår omgivning, vi utvecklas inte som människor, vi inser att står vi still så 

kommer världen att förändras men de andra som styr åt oss. Här hamnar vi i ett 

svårt dilemma när vi ska söka politiskt ledarskap, här finns dom som lovar att 

ingenting ska förändras, allting är bra, rösta på oss så gör vi ingenting.  

 

33. Men så finns det ett annat alternativ som säger: De nya moderaterna, allians för 

Sverige har utvecklats för att göra saker men hur ska ni orka rösta för den 

förändringen, hur ska vi våga det? 
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34. I det ledarskap vi nu söker, VI ställer oss frågan: Finns det hos dessa ledare en 

insikt av, att när ni säger att ni ska förändra saker måste ni göra det på ett sätt så att 

ni ser alla människor och att ni förstår att förändring ofta gör ont och att ni verkar 

klara över att man tar detta steg för steg med människors bästa omsorg framför sig i 

varje steg av vägen som vi anträder. 

 

35. Har ni förstått det ni borgliga? Har ni förstått det ni allianser för Sverige, då är ni 

värda vårt stöd, men utan den förståelsen, utan den respekten för att det här är ett 

land som har mycket bra, som vi tycker om och som vi vill ha med oss när vi sen gör 

andra förändringar för att få fler jobb, för att få bättre resultat i vår svenska skola, för 

att få en bättre fungerande brottsbekämpning, det tänker vi utkräva, vi har hört det 

där förut med förändring och vet du ibland betyder förändring och ledarskap att det 

är bra för några men sällan för mig. 

 

36. För att möta denna utmaning, för att möta detta sätt att se politik har vi utvecklat 

de nya moderaterna.  

 


