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Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur Jonas Sjöstedt och Jimmie Åkesson 

bygger sitt ethos under sina respektive tal i Almedalen år 2016. För att undersöka hur Sjöstedt 

och Åkesson bygger sitt ethos har vi gjort en hermeneutisk närläsning av materialet, för att 

sedan kunna göra en komparativ analys av de likheter och skillnader i hur de bygger sitt 

ethos. Materialet som uppsatsen grundar sig i är talmanus av de båda talen som publicerats av 

respektive parti. Resultatet av studien visar att de båda talarna bygger sitt ethos med hjälp av 

pathos och logos. Vidare skapar de båda talarna en “vi mot dem” -känsla för att bygga sitt 

ethos, och slutligen ser vi att de båda talarna tenderar att normalisera sin politik, men detta i 

olika hög grad. 

 

Nyckelord: Jonas Sjöstedt, Jimmie Åkesson, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, 

Almedalen, retorik, ethos. 
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1. Inledning  
Sedan retorikens begynnelse i antikens Grekland har talekonsten etablerats som ett viktigt 

redskap för polis, det politiska systemet.1 Talekonsten har länge representerats i form av både 

politiska och ceremoniella tal, men också anklagelse- och försvarstal. Aristoteles delade upp 

talen i tre olika genrer, genus judiciale som syftar till anklagelse och försvar, genus 

deliberativum som kopplas till rådgivande tal i politiska församlingar och slutligen genus 

demonstrativum som är det ceremoniella tal som bygger upp en värdegemenskap mellan 

statstatens medlemmar.2 Denna uppdelning menade Aristoteles omfattade hela den retoriska 

arenan.3 

 

Politiken är central i ett svenskt demokratiskt samhälle och det är genom retoriska utspel som 

partiernas värderingar kan bli hörda. Detta sker oftast genom tal och debatter, men även på 

andra sätt. För att belysa hur den demonstrativa funktionen kan bygga upp ett politiskt ethos 

har vi valt att analysera ett tal av Jimmie Åkesson och ett tal av Jonas Sjöstedt, båda under 

Almedalsveckan år 2016. Åkesson är partiledare för det mycket omskrivna partiet 

Sverigedemokraterna som inte alltför sällan skapar rubriker, och partiet ses allt oftare som en 

vattendelare inom svensk politik. Jonas Sjöstedt är partiledare för Vänsterpartiet och står för 

en motsatt politisk ideologi.  

 

Vi ser ett intresse i hur Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet presenterar sitt budskap 

eftersom de båda är omskrivna och av många kritiserade för att bedriva en extrem politik. 

Vidare ses dessa två som flygelpartier och befinner sig långt ut på varsin kant, den vänstra 

respektive den högra. De vänder sig primärt till en radikal skara av väljare som stödjer 

respektive partis politik. Det går att anta att de två partierna behöver få sin politik att framstå 

som mer ”normal” för att vinna förtroende och röster från väljare som inte är lika säkra på 

vilket parti de ska rösta på. Det gör deras retorik intressant att analysera, eftersom båda 

partierna möter en särskild ethosproblematik med en skarp differens mellan kärnpubliken och 

en vidare publik.  

 

                                                
1 Warner, Michael (1999), "Publics and Counterpublics" i: Contemporary rhetorical theory: a reader. 2. ed. New 
York: The Guilford Press. s. 242.  
2 Lindqvist Grinde, Janne (2008), Klassisk retorik för vår tid. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 50f. 
3 Ibid. 
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I vår uppsats vill vi undersöka hur Jimmie Åkesson och Jonas Sjöstedt söker väcka förtroende 

med hjälp av olika retoriska medel och hur dessa liknar och skiljer sig åt. Det vill vi göra för 

att den politiska talekonsten i stort handlar om att skapa förtroende, men det är kanske särskilt 

viktigt för partier som Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som ofta betraktas som 

extrema. Därför kan de tänkas ha behov av att normalisera sin politik för att vinna gehör hos 

en bredare målgrupp. Vi tror att det finns likheter och skillnader i hur Sjöstedt och Åkesson 

yttrar sig retoriskt och skapar förtroende i de olika talen. Våra tankar, baserat på de allmänna 

intryck som vi fått, är att Åkessons retorik präglas av skrämseltaktiker, ironi och 

känsloargument. Vi har också fått intrycket av att han gör sitt yttersta för att skapa en “vi mot 

dem” -känsla mot framför allt andra politiker för att stärka sin egen trovärdighet.  

 

Sjöstedts retorik består som vi tolkar det av känsloargument, men även av sakliga argument. 

Vi tror dessutom att Sjöstedt är benägen att rikta personangrepp mot framförallt Åkesson, 

eftersom deras ideologier skiljer sig åt framför allt när det handlar om invandringsfrågan. Vi 

har också fått intrycket av att de båda partiledarna försöker normalisera sin politik genom sin 

retorik för att få ökat förtroende hos en bredare målgrupp. Vi kommer att analysera talen var 

och en för sig, för att därefter jämföra dem båda för att söka svar på våra frågeställningar. 

Resultaten kommer därefter utmynna i en gemensam diskussion, där vi konkretiserar och 

problematiserar våra resultat.  
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2. Syfte och frågeställningar  
I kommande avsnitt presenterar vi uppsatsens syfte och de frågeställningar vi specifikt 

fokuserar på.  

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka likheter och skillnader det finns mellan Jonas 

Sjöstedt och Jimmie Åkesson, när de bygger sitt ethos i talen som de höll i Almedalen år 

2016. Eftersom de båda partiledarna möter en trovärdighetsproblematik anser vi det vara 

intressant att undersöka hur de hanterar denna. 

 

Frågeställningar 

Vi kommer särskilt fokusera på följande frågor:  

  

- Hur använder talarna känslo- och sakargument för att bygga ethos för sig och sina 

partier?  

 

- Framställs det en känsla av ”vi mot dem” i talen när talarna bygger sitt ethos? 

 

-  Är normalisering ett inslag i talarnas ethosbyggande?  
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3. Tidigare forskning  
Efter att ha studerat tidigare forskning kan vi konstatera att det gjorts många studier av 

politiska tal ur ett retoriskt perspektiv. Vi ser att tidigare studier som också berör politiska tal 

ofta fokuserar på retorikens tre bevismedel ethos, pathos och logos, liksom på topiker, 

propaganda och krisretorik. Ibland fördjupas de genom inslag från till exempel 

genusforskning, sociologi, ledarskapsstudier samt media- och kommunikationsvetenskap.  

 

I följande avsnitt presenterar vi ett axplock av studier som vi funnit inom forskningsområdet. 

Vi har valt just dessa texter då vi finner att de kan relateras till vår egen undersökning. 

Eftersom vi har valt att göra en retorisk studie av Jimmie Åkessons tal under Almedalsveckan 

år 2016 och Jonas Sjöstedts tal under Almedalsveckan samma år har vi valt att avgränsa vår 

sökning av den tidigare forskningen till de relaterade sökorden Almedalen, retorik, 

Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och populism.  

3.1 Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt  

Den tidigare forskningen som gjorts inom ramarna för just Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt 

är någorlunda begränsad. Det har forskats en del om partiets partiprogram men också gjorts 

komparativa analyser gällande de svenska politikerna i olika sammanhang, där Jonas Sjöstedt 

är inkluderad. I en uppsats med titeln Vänsterpartiets väg till väljarna, skriven av Bo Björk 

och Bertil Nilsson analyserar författarna hur partiet har profilerat sig de senaste 20 åren. 

Författarna har genomfört en studie av partiprogrammen från 1987, 1996, 2004 och med hjälp 

av en kvalitativ metod kommit fram till svaret på deras frågeställningar. Resultatet visade att 

Vänsterpartiet alltjämt är ett röstmaximerande parti men som dock har en viss benägenhet att 

återfalla i de marxist-leninistiska tankegångarna.4 Den konkreta kopplingen vi drar till vår 

studie är att Björk och Nilsson utför en kvalitativ studie, likt oss, likt att de studerar ett skrivet 

material. Just den tidigare forskningen av Jonas Sjöstedts tal i Almedalen verkar vara något av 

ett outforskat område. Det vi finner närma sig vår studie är en kandidatuppsats, Politikens 

medialisering. En kritisk diskursanalys av fyra ledande politikers twittrande, skriven av 

Alexander Fors.5 Kopplingen som vi kan dra mellan denna studie och vår egen är att Fors 

studerar Jonas Sjöstedts och hans twittrande som politiskt verktyg. Och det är därför endast 

denna del som är relevant för just vår uppsats, alltså Sjöstedt politiska verktyg.  

                                                
4 Björk, Bo, Nilsson, Bertil (2015), ”Vänsterpartiets väg till väljarna” http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1028838/FULLTEXT01.pdf Hämtad 31/05-2017.  
5 Fors, Alexander (2015), ”Politikens medialisering - En kritisk diskursanalys av fyra ledande politikers 
twittrande” http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:798913/FULLTEXT01.pdf Hämtad 10/04-2017.  
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3.2 Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson  

Markus Bergman berör vårt ämne i sin kandidatuppsats Främlingsfientlighetens grogrund- En 

pentadanalys av Jimmie Åkessons tal i Almedalen 2014.6 Bergmans syfte är att undersöka om 

det manifesteras främlingsfientlighet hos Sverigedemokraterna och i så fall på vilket sätt. 

Författaren använder sig av Kenneth Burkes dramatiska pentad för att besvara sin fråga, vilket 

skiljer sig från vår studie då vi ämnar göra en komparativ studie med hjälp av närläsning.  

 
I sin kandidatuppsats, Vi låter oss inte stoppas av andras kamp mot grundläggande 

demokratiska värden. En narrativ analys av Sverigedemokraternas kriskommunikation efter 

Utöya undersöker William Albrecht kritiken som uppkom mot Sverigedemokraterna efter 

attentatet på Utöya år 2011. Syftet med uppsatsen är att analysera partiets bemötande av 

kritiken. Eftersom Albrecht gör en analys av Sverigedemokraterna anser vi den vara relevant 

för vår uppsats med tanke på den klara kopplingen till Jimmie Åkesson och hans 

kommunikation.7 Men också för att Albrechts studie undersöker hur Åkesson svarar på 

kritiken att de är ett extremt parti, vilket gränsar till vår undersökning då vi söker svar på om 

Sjöstedt och Åkesson försöker normalisera sin politik och vilka medel de använder för det.  

 

I en avhandling av Simon Oja skriver han om relationen mellan retorik och demokrati och hur 

ett samhälle handlar om kontroversiella idéer. Ojas syfte med avhandlingen är att genom ett 

retoriskt perspektiv illustrera och diskutera den upplevda komplexiteten som rör 

Sverigedemokrater. Han använder sig av argumentationsteori, epideiktisk teori, visuell retorik 

och humorteori för att besvara sina frågeställningar. När Oja genomför en analys applicerar 

han teorierna i debatter, argumentation och visuell retorik. Avhandlingen resulterar bland 

annat i att Oja konstaterar att det finns återkommande strategier om att belysa konflikter i 

samhället mellan svenskar och invandrare för att sen presentera enkla lösningar på komplexa 

problem.8 

 
 
 

                                                
6 Bergman, Markus (2015), ”Främlingsfientlighetens grogrund - En pentadanalys av Jimmie Åkessons tal i 
Almedalen 2014”. 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=5043269&fileOId=5043294 Hämtad 11/4-
2017. 
7 Albrecht, William (2012), ”Vi låter oss inte stoppas av andras kamp mot grundläggande demokratiska värden - 
En narrativ analys av Sverigedemokraternas kriskommunikation efter Utöya.” http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:614567/FULLTEXT01.pdf Hämtad 6/4-2017. 
8 Oja, Simon (2015), ”Sverigedemokraterna budskap 2005-2010- En retorisk studie av ett annorlunda parti.” 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:842373/SPIKBLAD01.pdf  Hämtad 31/05-2017. 
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3.3 Almedalen  

Anna Svensson student vid Mälardalens Högskola, genomförde 2016 en studie vid namn 

Politikers almedalstal ur ett retoriskt perspektiv.9 Studien berör sex tal under Almedalsveckan 

mellan år 2010 och år 2015 och grundar sig i att kategorisera användandet av ethos, pathos, 

logos samt stilfigurer. Eftersom Svensson i sin uppsats redogör för pisteis finner vi det 

relevant för vår studie. Studien i stort går att relatera till vår undersökning, då författaren likt 

oss undersöker tal under Almedalsveckan och likt vår uppsats utgår ifrån en hermeneutisk 

tolkningsmetod. Svensson kommer fram till ett ganska intressant resultat, då hon dels kan 

konstatera att ethos, pathos och logos används frekvent när talarna övertygar sin publik, men 

också att övertygningsmedlet pathos används mest frekvent.10  

3.4 Populistisk retorik  

Louise Wesslén skriver i kandidatuppsatsen, Konsten att politiskt övertyga - En fallstudie om 

populistisk retorik (2016) om hur Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson skapar en sorts 

språklig makt. Wesslén grundar sin analys på retorikens tre bevismedel, ethos, pathos, logos, 

och beskriver i sin studie SD som ett populistiskt parti. Författaren har gjort en uppdelning av 

de tre retoriska bevismedlen, med tillhörande underkategorier som hon i sin analys använder 

för att söka svar på sin fråga. Wesslén har undersökt tal av Åkesson i Almedalen år 2015 och 

år 2016 med syfte att finna hur Åkesson som partiledare för ett populistiskt parti försöker 

påverka och övertyga åhörare. Denna uppsats ligger väldigt nära vår studie då Wesslén 

undersöker Åkesson i Almedalen.11 Skillnaden är att hon vill finna svar på hur Åkesson 

övertygar åhörare med hjälp av ethos, pathos, logos, medan vi i vår studie undersöker just hur 

talarna bygger sitt ethos. I Wessléns studie uppfattade hon att Åkesson använde sig mest av 

pathos och minst av logosargument för att övertyga sin publik, vilket även kan vara en 

intressant iakttagelse i ett ethosbyggande perspektiv.  

3.5 Politik  

I en kandidatuppsats av Sara Ekman, Retorik i valduellerna. En jämförande undersökning av 

Socialdemokraterna och Moderaternas retoriska tekniker 1991, 1998 och 2014 utför 

författaren en granskning och jämförelse mellan Socialdemokraterna och Moderaternas 

retorik, vilket Ekman också skriver fram som sitt syfte med uppsatsen. Eftersom författaren 
                                                
9 Svensson, Anna (2016), ”Politikers almedalstal ur ett retorisk perspektiv.” https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:940336/FULLTEXT01.pdf Hämtad 6/4-2017. 
10 Svensson (2016). 
11 Wesslén, Louise (2016), ”Konsten att politiskt övertyga - En fallstudie om populistisk retorik” 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8897385&fileOId=8897387 Hämtad 11/4-
2017. 



	 7 

utför en komparativ studie av politikers tal kan vi dra tydliga paralleller till vår studie, då vi 

ska göra en jämförelse mellan två politikers retorik i deras tal under Almedalsveckan år 2016. 

Ekman utgår också ifrån de retoriska bevismedlen som teoretiska utgångspunkter, vilket även 

är centralt för vår studie. Ekmans studie resulterade i att samtliga av retorikens tre bevismedel 

används av samtliga talare som analyserats. Ekman kom också fram till att dessa tre 

bevismedel användes olika frekvent i syfte att övertyga publiken.12  

3.6 Valpropaganda  

I en doktorsavhandling av Niklas Håkansson, Valretorik. Om politiskt språk i valpropagandan 

skriver han om hur olika partier kommunicerar sina valbudskap. Håkanssons syfte är att 

undersöka vilka budskap olika politiker använder sig av. Han menar att man bör betrakta 

valbudskap som propaganda.13 Vi finner denna studie intressant för vår uppsats då den också 

är inriktad mot politiska budskap.  

4. Bakgrund  
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för Sverigedemokraternas framväxt inom den svenska 

politiken och även kort redogöra för partiets avstamp inom politiken som gjordes under 

namnet Bevara Sverige svenskt (BSS). Vi kommer också beskriva Vänsterpartiets framväxt 

inom samma sektor. Efter det kommer en kort redogörelse för respektive partiledare.  

4.1 Sverigedemokraterna  

Sverigedemokraterna har sin bakgrund i Bevara Sverige Svenskt (BSS) och tillsammans med 

Framstegspartiet bildade de Sverigepartiet år 1987. Sverigepartiet det parti som slogs för de 

högerextremistiska ideologierna. Just BSS var ett parti som stod för att stoppa invandringen 

och behålla Sverige svenskt, till varje pris. Efter vissa framgångar kom partiet sedan att 

splittras och BSS anhängare gick vidare till att starta Sverigedemokraterna.14 Det kan antas 

vara i just Sverigedemokraternas historia som roten till de högerextrema åsikter 

Sverigedemokraterna påstås stå för idag finns.  

 

                                                
12 Ekman, Sara (2015), ”Retorik i valduellerna - En jämförande undersökning av Socialdemokraterna och 
Moderaternas retoriska tekniker 1991, 1998 och 2014.” https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:842969/FULLTEXT01.pdf Hämtad 6/4-2017. 
13 Håkansson, Niklas (1999), ”Valretorik - Om politiskt språk i valpropagandan” 
http://www.academia.edu/4673412/Håkansson_N_1999_Valretorik_Om_politiskt_språk_i_partipropagandan._In
_Swedish_ Hämtad 6/4-2017.  
14 Poohl, David. (2010), ”Analys: Rasismen finns även i dagens SD”, publicerad i tidskriften Expo,  
 http://expo.se/2010/analys-rasismen-finns-aven-i-dagens-sd_3483.html Hämtad den 1/6 - 2017.	
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Sverigedemokraterna grundades och etablerades i Stockholm år 1988 och de nästkommande 

sju åren expanderade partiet i hög fart och etablerades bland annat i Örebro, Borlänge och 

Linköping. År 1991 fick också partiet sina första kommunala mandat i Dals Ed och Höör. 

Några år senare valdes Michael Jansson till ny partiordförande och fick leda partiet under 10 

år. Partiets tioårsfirande hölls år 1998 i Stockholm och partiet växte då ytterligare. Vid 

millennieskiftet tog Jimmie Åkesson över som partiordförande. Under 2000-talets första två 

år kunde man uppleva att partiet hade sin storhetstid och tog hela 50 mandat i 30 kommuner. 

Samtidigt blev också Sverigedemokraterna det överlägset största partiet utanför riksdagen 

med sina 76 300 röster i riksdagsvalet. Partiet fortsätter att etablera sig inom politiken i 

Sverige och år 2005 valdes Jimmie Åkesson till ny partiledare. År 2011 genomgick partiet en 

stor omorganisation, som innebar att en hel tjänstemannastab tillsattes samtidigt som partiet 

fick ett nytt riksdagskansli som flyttades från Stockholm till Kristianstad, Skåne.15  

 

Partiet har fortsatt att befästa sin ställning inom svensk politik och under valet år 2014 fick det 

sitt största genomslag hittills, då 12,86 % av väljarnas röster gick till Sverigedemokraterna.16 I 

samband med sin framväxt inom svensk politik har partiet även blivit tvungna att ta ett större 

ansvar och blivit ett stort parti inom den svenska politiken. Denna aspekt är något som får 

konsekvenser för hur extrem partiets politik kan vara, vilket skärpt strävan att normalisera 

dess politik utan att tappa sina trogna anhängare. I januari år 2017 offentliggjordes det också i 

bland annat Aftonbladet att Moderaterna har öppnat upp för möjligheten att samtala med 

Sverigedemokraterna och ingå i ett potentiellt samarbete, vilket kan vara ytterligare ett steg i 

normaliseringen av partiet.17  

 

Jimmie Åkesson, nuvarande partiledare för Sverigedemokraterna är född och uppvuxen i 

Sölvesborg, Skåne. Åkesson har länge varit politiskt aktiv och redan som ung var han delaktig 

i Moderat skolungdom, för att år 1995 gå med i Sverigedemokraterna. Han blev aktiv på 

riksnivå först år 1997 och valdes då till suppleant för partistyrelsen. År 2005 valdes Jimmie 

Åkesson till partiledare för Sverigedemokraterna.18 

                                                
15 Sverigedemokraterna, ”Vårt parti” (2014), https://sd.se/vart-parti/  Hämtad den 3/4 - 2017. 
16 Valmyndigheten, ”Val till riksdagen – Röster” (2014). http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/ 
Hämtad den 3/4 - 2017. 
17 DN, ”Möte mellan M och SD inom kort” (2016), http://www.di.se/nyheter/mote-mellan-m-och-sd-inom-kort/ 
Hämtad den 3/4 - 2017. 
18 Sverigedemokraterna (2014).  	
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4.2 Vänsterpartiet  

År 1917 startades det så kallade Socialdemokratiska vänsterpartiet av Zeth Höglund, Carl 

Winberg och Karl Kilbom. De hade då valt att lämna socialdemokraterna för att starta det 

parti som är föregångare till det nuvarande Vänsterpartiet. År 1921 väljer partiet att byta namn 

till Sveriges kommunistiska parti för att då också splittras när många av grundarna väljer att 

hoppa av och återgå till det socialdemokratiska partiet.  

 

Så sent som år 1990 bytte partiet namn till det nuvarande Vänsterpartiet med Lars Werner 

som partiledare, som år 1993 avgick och ersattes med Gudrun Schyman. Idag leds 

Vänsterpartiet av Jonas Sjöstedt som tillsattes år 2012.19 Partiets ideologi är att skapa ett 

samhälle som baseras på en socialistisk och feministisk grund med god jämställdhet, 

solidaritet och en nolltolerans mot klass, kön och etnicitetsskillnader. Anledningen till att 

Vänsterpartiet idag kan samarbeta med Socialdemokraterna är att de lagt delar av sin extrema 

politik åt sidan. Därmed har de kunnat bli en del av det vänsterblock som finns idag. 

Vänsterpartiet beskrivs som ett relativt starkt parti med sina 5,72 % av rösterna i riksdagsvalet 

år 2014.20   

 

Jonas Sjöstedt är född i Göteborg men flyttade under ungdomsåren till bland annat Västerås, 

Sundsvall och Vänersborg för studier vid olika tillfällen. Sjöstedt började sin politiska karriär 

redan år 1995 och har sedan dess varit involverad i svensk politik i allmänhet och i 

Vänsterpartiet i synnerhet. År 2012 valdes han till partiledare och har sedan dess befäst sin 

position inom partiet och satt sin prägel på den svenska politiken.   

5. Teori  
I följande avsnitt kommer vi att presentera och redogöra för de teoretiska utgångspunkterna 

för vår studie. I kronologisk ordning kommer följande begrepp att presenteras: först 

ethosbegreppet, därefter inledande, härlett och slutligt ethos. Sedan kommer vi redogöra för 

begrepp som relaterar till ethos såsom fronesis, arete och eunoia. Efter det följer en utläggning 

om retorikens resterande två bevismedel, pathos och logos. Därefter presenteras en förklaring 

av decorum, den retoriska situationen, dubbel publik och slutligen identifikation. Som tidigare 

nämnt är det en viktig uppgift inom den politiska talekonsten att skapa förtroende hos 

publiken, vilket kan ske genom olika retoriska hjälpmedel. De teoretiska utgångspunkter som 
                                                
19 Vänsterpartiet, ”Vår politik” (2017), http://www.vansterpartiet.se/politik Hämtad 4/4-2017. 
20 Valmyndigheten (2014). 
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vi i teoriavsnittet kommer att redogöra för kommer således vara till hjälp för att förstå hur 

Sjöstedt och Åkesson bygger sitt ethos.  

 

Anledningen till att begreppen ethos, pathos och logos är intressant för vår studie är att vi 

undersöker hur Sjöstedt och Åkesson bygger sitt ethos i sina tal under Almedalsveckan år 

2016. Hellspong menar att en talare bör använda sig av både pathos och logos för att vinna 

tillit. Han understryker alltså att en talare kan använda sig av olika typer av argument för att 

stärka sitt ethos. Beroende på vad talaren ska argumentera för är det nödvändigt att planera 

sitt framförande efter detta. Han menar att argumentationen inte blir slagkraftig om talaren 

enbart fokuserar på att använda en typ av argument, exempelvis pathos.21 Enligt Hellspong 

finns det en grundsanning inom retoriken om att de tre bevismedlen samverkar med varandra 

för att nå sin fulla slagkraft. Därför anser vi att det är relevant att undersöka samtliga 

bevismedel för att ta reda på hur talarna bygger sitt ethos.22 Ett annat skäl till att ethos är 

centralt i denna studie är att det kan kopplas till vad Renberg skriver om hur politiker skapar 

en “vi mot dem” -känsla med hjälp av ethos. Genom att utnyttja dess partitillhörighet och 

anspela på partiets riktlinjer för att stärka argumenten kan en sådan känsla stärkas.23 Vidare är 

den retoriska situationen relevant för uppsatsen när vi ska analysera hur Sjöstedt och Åkesson 

bygger sitt ethos. Vi behöver ta hänsyn till hur talarna förhåller sig till att det kan finnas en 

dubbel publik, men också vilken roll decorum spelar, när de förhåller sig till just den retoriska 

situationen.24  

5.1 Retorikens tre bevismedel  

Vi kommer här att redogöra för retorikens tre bevismedel som innefattar ethos, pathos och 

logos.  

5.1.1 Ethos  

Det retoriska begreppet ethos är ett av de tre som hör till retorikens bevismedel, pisteis.25 

Ethos är viktigt för en talares auktoritet och handlar om hur talaren uppfattas av sin publik.26 

Som talare kan man ta hänsyn till denna del av bevismedlen för att vinna förtroende hos sin 

                                                
21 Hellspong, Lennart (2011), Konsten att tala: övningsbok i praktisk retorik. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur  
 s. 227. 
22 Hellspong, Lennart (2011), Konsten att tala – Handbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur. S. 211. 
23 Renberg, Bo (2007), Retorikanalys: en introduktion. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 27f. 
24 Ström, Søderberg, Peter (2000), ”En retorisk situation”, Retorikförlaget. https://www.retorikforlaget.se/den-
retoriska-situationen/ 
25 Lindqvist Grinde, (2008), s. 55. 
26 Hellspong (2011), s. 211. 
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publik genom att publiken anser att talaren är trovärdig. Hellspong menar att en talare kan 

skapa ett trovärdigt ethos genom de tre bevismedlen och att det är en fördel om talaren är 

sakkunnig inom talets ämnesområde.27  

 

När Lindqvist Grinde redogör för de tre bevismedlen väljer han att kalla dem för tre sätt att 

vinna tillit, vilket också stärker tanken om att även känslo- och sakargument är nödvändiga 

för att stärka ethos hos en talare.28 Även Jens Elmelund Kjeldsen redogör för begreppet ethos 

och menar att det kan förändras under talets gång. Kjeldsen hävdar att ethos skapas genom att 

talaren uppfattas som förtroendeingivande av publiken, men om talaren under talets gång 

uttrycker sig på ett sätt som inte är trovärdigt så kan talaren också försvaga sitt ethos.29  

 

Enligt Aristoteles bör en talare inneha tre egenskaper för att bygga upp sitt ethos. Den första 

är fronesis, vilket kan översättas med handlingsklokhet. Den andra benämns som arete och 

syftar på en talares goda karaktär, Slutligen har vi eunoia, som innebär att talaren bör visa sig 

välvilligt inställd till publiken.30 Om talaren tar hänsyn till dessa egenskaper utgör det också 

grunden för att vara en vir bonus dicendi peritus. Begreppet härstammar från Quintilianus och 

återges av Hellspong till ”en god man som talar väl”.31 Talaren är då inte enbart tekniskt 

kompetent utan innehar även social kompetens. Genom det kan hen ses som retoriskt 

fullmyndig.32 

 

Ethos kan enligt Kjeldsen beskrivas som en produkt av tre faser: inledande ethos, härlett 

ethos och slutligt ethos. Ethos kan alltså förändras i ett tal.33 

  

Kjeldsen menar att ett inledande ethos är det ethos som talaren blivit tilldelad av publiken 

innan denne börjar tala.34 Det innebär den uppfattning publiken redan har av personen som 

skall tala. Talaren påverkar indirekt sitt inledande ethos genom tidigare erfarenheter, 

ställningstaganden, utbildning och tidigare uttalanden.35 Ett inledande ethos utgör alltså en 

                                                
27 Hellspong (2011), s. 211. 
28 Lindqvist Grinde (2011), s. 55. 
29 Kjeldsen, Jens E. (2008). Retorik idag: introduktion till modern retorikteori. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 
127. 
30 Hellspong (2011), s. 161. 
31 Hellspong (2011), s. 161. 
32 Ibid. 
33 Kjeldsen (2008), s. 133ff. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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utgångspunkt för mottagarens möjlighet att tolka det talaren säger.36 Således kan ett starkt 

inledande ethos bero på att talaren har en bra utbildning, har tagit goda beslut eller kanske 

uttalat sig på ett adekvat sätt tidigare. Men i samtiden har även medias bevakning en stor 

betydelse för hur en talares inledande ethos blir. 

 

Ett härlett ethos skapas under själva talsituationen, alltså från stunden då talaren börjar 

uttrycka sig till det ögonblick talet är slut. Ethos i det här fallet tilldelas av publiken och 

baseras på talarens retoriska val och handlingar. Det är således publikens reaktioner som kan 

förklara talarens förändrade ethos i situationen.37 Därför kan talarens härledda ethos stärkas 

genom att denne är medveten om och anpassar sig till mottagarnas förväntningar. Likaså kan 

ethos försvagas om dessa faktorer inte beaktas.38  

 

Ett slutligt ethos är resultatet av de intryck publiken har av talaren efter hennes anförande är 

slut. Kjeldsen hävdar att ett inledande och slutligt ethos kan liknas vid varandra och de 

beskrivs som ett resultat av en växelverkan mellan de två.39 Om talaren kontinuerligt i talet 

tilldelats ett starkt härlett ethos är också chanserna större att talaren även tilldelas ett starkt 

slutligt ethos. Om talaren återkommande tilldelats ett svagt härlett ethos i sina uttalanden är 

risken stor att hon även tilldelas ett svagt slutligt ethos.40 

5.1.2 Pathos  

Pathos är det bevismedel som utgör talarens förmåga att använda känsloladdade argument för 

att övertyga sin publik. Hellspong beskriver pathos som det sätt talaren väcker känslor hos 

publiken genom sina uttalanden.41 Eftersom pathos ämnar väcka känslor hos publiken är det 

också ett viktigt hjälpmedel för att talaren ska kunna bygga ett starkt ethos.42  

 

Framför allt sker detta som ett sätt för talaren att skapa identifikation, genom att få publiken 

att relatera till känslomässiga händelser. Om publiken känner samma känslor som talaren kan 

också tilliten för talaren öka. Kenneth Burke skriver om identifikation och igenkänning som 

ett ethosskapande verktyg och menar att en talare bör se identifikation som en viktig del i 

                                                
36 Kjeldsen (2008), s. 133ff. 
37 Kjeldsen (2008), s. 136. 
38 Ibid. 
39 Kjeldsen (2008), s. 140.  
40 Ibid.  
41 Hellspong (2011), s. 47. 
42 Ibid. 
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processen att övertyga. När talaren uttrycker sig på ett sätt som får publiken att känna igen sig 

sker det en identifikation och det blir då således lättare för talaren att övertyga publiken.43 

5.1.3 Logos  

Det tredje och sista begreppet som hör till retorikens bevismedel är logos. Till skillnad från 

pathos handlar inte logos om att väcka känslor hos publiken utan snarare om att argumentera 

med hjälp av sakliga och logiska argument.44 Janne Lindqvist Grinde redogör för begreppet 

logos och menar att själva ordet går att översätta till logik, som också kan betyda förnuft. Han 

menar att med logosargument får publiken tillit till talaren genom att uppfatta henne som en 

saklig och kunnig person. Således blir också logos ett viktigt steg för att talaren ska kunna 

bygga sitt ethos, eftersom hon med hjälp av sakliga argument också kan visa sig vara tekniskt 

kompetent och därmed också upplevas förtroendeingivande hos publiken.  

 

Lindqvist Grinde menar även att en talare bör ha samtliga av de tre bevismedlen i åtanke för 

att övertyga sin publik, men att balansen mellan de olika argumenten kan variera beroende på 

situationen. Enligt Lindqvist Grinde skulle en doktorsavhandling i matematik troligtvis vara 

mest trovärdig med övervägande logosargument och vissa reklamannonser skulle vara mest 

slagkraftiga med övervägande pathosargument.45 För att relatera detta till vår studie så blir 

exempelvis en argumentation av Sjöstedt inte lika trovärdig om han endast använder sig av 

logosargument eftersom det för en politiker också kan vara viktigt att väcka känslor hos 

publiken för att övertyga. En kombination av bevismedlen är därför nödvändig för att 

argumentationen ska bli slagkraftig. 

5.2 Retorisk situation  

Vi har valt att använda oss av Lloyd. F Bitzers tolkning av den retoriska situationen, då han 

menar att denna föreligger redan före talet.46 Detta gör Bitzers tolkning relevant för vår studie, 

eftersom vår hypotes är att Åkesson och Sjöstedt redan kartlagt den retoriska situationen 

innan respektive framförande. Richard. E Vatz är en av de som kritiserat Bitzer för hans teori 

och menar istället att en retorisk situation skapas under själva framförandet tillsammans med 

publiken.47 Bitzers analys av den retoriska situationen innefattar tre olika element: 

påträngande problem (exigence), en retorisk publik (audience) samt tvingande 
                                                
43 Kenneth Burke (1969), A Rhetoric Of Motives, University of California Press, Berkeley. s. 55f. 
44 Hellspong (2011), s. 47. 
45 Lindqvist Grinde (2008), s. 57. 
46 Ström, Søderberg, (2000).    
47 Vatz, richard, E (1973), The myth of the rhetorical situation i Philosophy & rhetoric, vol 6. Nr 3.
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omständigheter (constraints). Det påträngande problemet förklaras som ett problem eller en 

uppkommen möjlighet som kan lösas med hjälp av retorik. Med publiken avses de personer 

som faktiskt kan nås av talet för att påverka det påträngande problemet. De tvingade 

omständigheterna består närmast av de begränsningar eller möjligheter som en talare måste ta 

i beaktning och anpassa sig till inför och under en talsituation. Man bör således som talare att 

ta hänsyn till lokal, förutsättningar och publik.48  

 

När vi använder oss av Bitzers retoriska situation kommer vi enbart ta de tvingande 

omständigheterna och den retoriska publiken i beaktande. Det eftersom vi i vår analys vill 

söka svar på hur de två talarna dels tar hänsyn till den dubbla publiken, men också se hur de 

förhåller sig till decorum i förhållande till den närvarande publiken.  

5.3 Dubbel publik  

I en retorisk situation bör en talare också ta hänsyn till att det kan finnas en dubbel publik. 

Den dubbla publiken i en politisk situation kan bestå av dels de som röstar på partiet, men 

även de som lyssnar på talet av andra anledningar. Hellspong redogör för den dubbla publiken 

och hävdar att åhörare kan inneha olika roller. Det är något som kan försvåra uppgiften för en 

talare, när de skall hantera den retoriska situationen, eftersom det kan finnas två eller flera 

förväntningshorisonter att relatera sig till.49 Hellspong exemplifierar detta genom att beskriva 

en partikongress där det dels finns den direkt tilltänkta publiken, men också den där hemma 

om kongressen är teve- eller radiosänd. Därför är det viktigt att ha förståelse för vilken den 

primära respektive sekundära publiken är.  

 

Michael Warner skriver om hur en talare kan adressera sin publik utifrån den aktuella 

kontexten. Detsamma gäller om talaren står inför flera publiker. För att talaren ska kunna nå 

fram med sitt budskap eller skapa förtroende även hos en annan publik bör denna också 

adresseras och tas hänsyn till.50 

5.4 Decorum  

Hellspong förklarar decorum som det passande i förhållande till situationen.51 Vidare menar 

Lindqvist Grinde att hänsynen till decorum kan innebära att talaren har en stilnivå som är 

                                                
48 Bitzer, Loyd, F (1968), The rhetorical situation i Philosophy & rhetoric, vol 1. Sida 1-14.  
49 Hellspong (2011), s. 77. 
50 Warner, Michael "Publics and Counterpublics", s.258 i: Contemporary rhetorical theory: a reader. 2. ed. New 
York: The Guilford Press. s. 258. 
51 Hellspong (2011), s. 49. 
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anpassad för publiken. Det är alltså inte lämpligt att tala i komplexa termer till barn på ett 

barnkalas. Således kan man också se decorum som en viktig aspekt för att en talare ska kunna 

bygga ett starkt ethos, då talaren genom just decorum kan visa sig vara socialt kompetent.52 

Om talaren tar hänsyn till decorum i situationen underlättar det också för talaren att övertyga 

publiken och därmed stärka sitt ethos. Anledningen till att begreppet decorum är relevant för 

denna uppsats är att vi vill undersöka hur politikerna tenderar att placera sin politik inom 

ramen för det normala och acceptabla. Det betyder att de måste förhålla sig till politisk 

decorum.  

5.5 Strategier  

I vår studie kommer vi att använda ovan nämnda teoretiska begrepp som en strategi för att 

besvara vårt syfte med uppsatsen. Med hjälp av de retoriska begreppen kommer vi att kunna 

undersöka vilka retoriska medel som Sjöstedt och Åkesson använder sig av när de försöker 

bygga sitt och partiets ethos. Hellspong skriver om att en talare inte enbart påverkar sin publik 

med hjälp av orden utan även genom sin person och hur talaren verkar vara. I detta fall talar 

retoriken om talarens ethos, moraliska förhållningssätt och dess karaktär. Hellspong hävdar 

också att det kan handla om att skapa förtroende och respekt, men kan också framkalla en 

känsla av misstro för talaren. Det gör att ethos kan påverkas positivt eller negativt.53 

Hellspong skriver om strategier och förknippar det i första hand med antikens Grekland, och 

sättet att föra sig i krig. I en samtida betydelse menar han att olika strategier kan användas för 

att exempelvis vinna en förhandling. Vidare menar han att det handlar om att konstruera en 

övergripande plan för att nå sitt mål.54 I vår studie kan vi således med hjälp av ovanstående 

teoretiska begrepp klargöra om Sjöstedt och Åkesson använder sig av olika strategier för att 

bygga sitt ethos i Almedalen.  

6. Metod  
Eftersom denna uppsats skrivs av två författare, Jesper Karlsson och David Höglund kommer 

vi här att redogöra för vem som skrivit respektive delar. Detta för att kunna ge underlag för 

en individuell betygssättning. Trots att vi har författat olika delar i uppsatsen separat kommer 

vi att använda oss av samtliga delar gemensamt för att komma fram till våra slutsatser.  

 

                                                
52 Lindqvist Grinde (2008), s. 48. 
53 Hellspong, Lennart (2008), Förhandlingens retorik: samtalskonst för arbete, skola och samhälle. 1. uppl. 
Lund: Studentlitteratur. S. 183. 
54 Hellspong (2008), s. 161. 
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Jesper Karlsson har skrivit följande delar:  

Tidigare forskning: 3.1 Populistisk retorik, 3.2 Jimmie Åkesson och 3.3 Almedalen.  

Bakgrund: 4.1 Sverigedemokraterna.  

Teori: 5.1 Retorikens tre bevismedel, 5.1.1 Ethos, 5.1.2 Pathos, 5.1.3 Logos.  

Metod: 6.1 Hermeneutisk närläsning.  

Material: 7.3 Sammanfattning av Jimmie Åkessons tal i Almedalen.  

Analys: 8.2 Analys av Jimmie Åkessons tal.  

 

David Höglund har skrivit följande delar:  

Tidigare forskning: 3.4 Sverigedemokraterna, 3.5 Politik, 3.6 Valpropaganda.  

Bakgrund: 4.2 Vänsterpartiet.  

Teori: 5.2 Retorisk situation, 5.3 Dubbel publik, 5.4 Decorum, 5.5 Strategier.  

Metod: 6.2 Komparativ retorik.  

Material: 7.2 Sammanfattning av Jonas Sjöstedts tal i Almedalen.  

Analys: 8.1 Analys av Jonas Sjöstedts tal. 

 

I följande avsnitt kommer vi att presentera de metoder vi ämnar använda oss av samt förklara 

varför dessa är relevanta för just vår studie. Gemensamt för alla är att de har en kvalitativ 

inriktning.  

 

Kvalitativa studier bygger på forskningsstrategier som kan syfta till att tolka och värdera 

empiriska material. För kvalitativa studier drar forskaren möjliga slutsatser utifrån det 

material som analyserats.55 Bryman menar att fokus här ligger på att förstå den sociala 

verkligheten. Inom den kvalitativa forskningen finns det metoder som närläsning och 

komparativ analys vilka båda tillhör en hermeneutisk tolkning som är en del av den kvalitativa 

metoden.  

6.1 Hermeneutisk närläsning  

Hermeneutik är läran om tolkning och förståelse av texter. Objekt som hermeneutiken kan 

appliceras på är i första hand texter eller konstverk, men också intervjumaterial eller 

observationer av tal och dylikt.56 Hermeneutiken beskriver inte någon specifik teknik utan 

                                                
55 Bryman, Alan (2011), Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. s. 341. 
56 Viklund, Jon (2014), "En introduktion". I: Fischer, Mehrens och Viklund Retorisk kritik. Retorikförlaget: 
Åstorp. s. 21. 
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fungerar snarare som en övergripande metod för att behandla, tolka och förstå ett material.57 

När vi använder oss av hermeneutisk tolkning kan vi välja att fokusera på olika frågor, till 

exempel ethosbyggande och möjligtvis normaliserande genom att tolka och förstå hur talarna 

förmedlar sitt budskap. Närläsning förklaras av Viklund som ett övergripande perspektiv i 

förhållandet till texter.58 Att analysera ett objekt med hjälp av närläsning innebär att man gör 

detaljerade studier av olika faktorer som bidrar till att påverka publiken. Syftet med att utföra 

en retorisk närläsning är att undersöka hur en text eller ett tal är sammansatt av olika element, 

alltså hur det egentligen är konstruerat. Med hjälp av närläsning kan vi på detaljnivå i texten 

bland annat se hur talen är konstruerade för att vara ethosbyggande och således skapa 

igenkänning, men även se hur Sjöstedt och Åkesson använder sig av de andra två delarna i 

pisteis. 

6.2 Komparativ retorik  

Begreppet komparativ betyder jämförande och är en ansats som syftar till att jämföra olika 

material för att skapa kontextuell förståelse.59 Ekström skriver att en komparativ ansats med 

fördel används för att jämföra liknande aktiviteter i olika sociala situationer. Han menar också 

att denna skapar grunden för att kunna göra intressanta analyser av skillnader och likheter.60 

Eftersom både Sjöstedt och Åkesson befinner sig på varsin sida av de stora blocken i svensk 

politik och ses som flygelpartier i sammanhanget, finner vi det vara intressant att göra en 

komparativ analys mellan dessa två. Det är intressant för oss att undersöka om det finns 

likheter men framförallt skillnader mellan de retoriska strategier som de använder i dessa. 

Baserat på våra allmänna intryck försöker de båda normalisera sin politik som en del av sitt 

ethosbyggande, och då inte minst för att nå ut till en bredare skara av väljare.  

6.3 Metodproblem  

När vi valde de ovan nämnda metodologiska utgångspunkterna tog vi hänsyn till de retoriska 

material som vi ska analysera samt de frågor som uppsatsen ämnar svara på. Vi är väl 

medvetna om att de metoder som vi valt inte kommer att ge något exakt svar. Istället ger det 

oss möjlighet att tolka resultaten utifrån den förkunskap som vi har. Därför är vi också 

medvetna om att studien kan ge andra resultat om den hade utförts av någon annan. Eftersom 

                                                
57 Viklund (2014), s. 23. 
58 Viklund (2014), s. 29. 
59 Viklund (2014), s. 303. 
60 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010), Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. s. 45. 
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vi är två författare som gör en hermeneutisk analys på varsitt tal kan även slutsatserna se 

annorlunda ut då vi med stor sannolikhet tolkar de retoriska aspekterna delvis olika.  

 

Ytterligare en aspekt som vi vill lyfta fram under denna rubrik är begreppet normalisering. 

Det är en aspekt som kan tänkas skilja sig beroende på vilken uppfattning en individ eller 

grupp anser vara normalt. När vi undersöker om Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna 

försöker normalisera sin politik utgår vi enbart efter vad vi anser är en normalisering för 

politiska partier i förhållande till kontexten.  

7. Material  
I detta avsnitt kommer vårt analysmaterial att presenteras och beskrivas. Vi kommer även att 

göra en kort sammanfattning av respektive tal för att ge läsaren en uppfattning om talet vilket 

gör det lättare att förstå analysen och dess slutsatser.  

7.1 Urval och avgränsningar  

Sjöstedts och Åkessons tal manus kommer att utgöra underlaget för denna studie. Vi har 

hämtat respektive tal från Vänsterpartiets egen hemsida, och från Newsdesk där 

Sverigedemokraternas pressavdelning har publicerat talmanuset. Dessa har infogats under 

rubriken Bilagor och kommer vara till hjälp för att genomföra en närläsning av materialet. Vi 

har också gjort det för att göra det möjligt för oss att hänvisa läsaren till respektive talmanus. 

Vi har försett dessa med en numrering som syftar på meningar alternativt stycken för att 

lättare kunna referera till en specifik del av talet. Anledningen till att vi väljer att utgå ifrån 

officiella talmanus istället för en egen transkription är att vi anser att det blir lättare för läsaren 

att förstå helheten i talet snarare än att behöva ta hänsyn till transkriberingsregler. För att få ett 

djup i vår analys och möjligt kunna svara på hur talarna bygger sitt ethos har vi valt att 

avgränsa oss till endast de delar som vi finner relevanta för analysen.  

 

Det material som vi i vår analys kommer att undersöka är två olika tal under Almedalsveckan 

år 2016 av Jimmie Åkesson från Sverigedemokraterna och Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet. 

Anledningen till att vi har valt att analysera just dessa två talare är främst att de bedriver en 

politik som skiljer sig från varandra på många olika plan. Samtidigt står dessa flygelpartier 

inför vissa gemensamma problem, vilket vi anser gör det intressant att analysera den ur ett 

retoriskt perspektiv.  
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Talen som analyseras finns publicerade på webbplatsen Youtube med titlarna “Jonas Sjöstedt 

talar i Almedalen”61 (28:04 min) och “Jimmie Åkessons tal i Almedalen SVT 2016-07-07”62 

(34:11 min). Klippen är upplagda av användarna Expressen TV och Arnold. Givetvis hade det 

varit intressant att undersöka fler politiska talare under Almedalsveckan, men vi har valt att 

avgränsa oss till två tal då vi har en begränsad tid att utföra studien. Avgränsningen anser vi 

vara passande då urvalet är två politiska talare på varsin kant om höger- och vänsterblocket. 

Avgränsningen ger oss möjlighet att djupare förstå hur de två talarna bygger sitt ethos genom 

retoriska medel än om fler tal hade utgjort det empiriska materialet. 

7.2 Sammanfattning av Sjöstedts tal i Almedalen  

Jonas Sjöstedt höll ett tal under Almedalsveckan år 2016, där det huvudsakliga syftet vara att 

belysa vikten av ett jämlikt samhälle, bättre pensionsvillkor, kortare arbetsdagar, 

välfärdssatsningar och sommarlovsstöd. I inledningen börjar Sjöstedt med att tacka och 

välkomna alla gotlänningar, fastlänningar, teve-tittare och världsmedborgare som lyssnar.  

Sjöstedt understryker sin tacksamhet till alla som arbetar för att samhället ska gå runt: 

vårdpersonal, polis, busschaufförer och glassförsäljare. Senare i talet prisar Sjöstedt 

Vänsterpartiets genomförande av sex timmars arbetsdag och menar att denna förändring 

uppskattats av många. Han målar under talets mittendel upp en bild av en äldre sjuk kvinna, 

som inte har råd att hämta ut sin medicin och menar att det nuvarande pensionssystemet inte 

fungerar.  

 

Genomgående i talet gör Sjöstedt parallella kopplingar till bristen på jämställdhet i Sverige 

och gång på gång understryker han att denna brist måste rättas till. Även pensionssystemet 

ifrågasätts och partiledaren ger konkreta exempel på behövliga åtgärder och menar att det 

skall vara gratis att hämta ut medicin på apoteket för dem som är över 85 år och likaså för 

sjukhusbesök för de som är över 80 år. Han påtalar att det är många som lever på 

minimumgränsen gällande pensionen och menar därför att det skall vara självklart att de som 

gör det inte skall behöva oroa sig för ekonomin när de behöver hjälp med hälsan.  

I denna utläggning håller han Socialdemokraterna och Miljöpartiet ansvariga och betonar 

Vänsterpartiets idéer för en bättre välfärd.  

 

                                                
61 Expressen TV (2016), Jonas Sjöstedt talar i Almedalen. https://www.youtube.com/watch?v=IJhyxvQkmm 
Hämtad den 11/4-2017.  
62 Arnold (2016), Jimmie Åkessons tal i Almedalen SVT 2016-07-07. 
https://www.youtube.com/watch?v=eI1rabw0UkM Hämtad den 11/4-2017. 
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Avslutningsvis understryker Sjöstedt medmänskligheten som en viktig politisk dygd och 

konstaterar att den bör ses som självklar i det svenska välfärdssamhället. Han avslutar talet 

med att återigen poängtera jämställdheten och menar att Sverige inte bara är för de rika utan 

för alla. I Sjöstedts tal kan vi se en tydlig uppdelning som börjar med att han välkomnar alla 

och tackar för den gångna veckan och alla som bidrar till att samhället ska fungera.  

 

Vi menar att han tidigt i talet försöker höja sitt ethos genom att påtala vad partiet gjort för 

Sverige bland annat i form av sex timmars arbetsdagar och sommarlovsstöd. Vidare ser vi en 

tendens att Sjöstedt anspelar på att använda känsloargument, när han målar upp en bild av 

äldre med dålig ekonomi som knappt har råd att hämta ut nödvändiga mediciner eller uppsöka 

läkare. Slutligen anser vi talet vara positivt, då han kommer med förtroendeingivande 

förhoppningar om att bemöta dessa problem på ett framgångsrikt sätt.  

7.3 Sammanfattning av Åkessons tal i Almedalen  

Jimmie Åkesson höll ett tal under Almedalsveckan år 2016 som i sin helhet uttrycker ett 

missnöje från Sverigedemokraternas sida, där Åkesson genomgående under talet riktar hård 

kritik mot den svenska “politik-eliten”. Åkesson riktar inte bara kritik mot andra partier och 

deras politiska ideologier utan understryker också att både Dan Eliasson, som är rikspolischef, 

och Anders Danielsson som är chef för migrationsverket, enligt Sverigedemokraternas 

mening inte sköter sitt arbete på ett korrekt och pliktenligt sätt. Under talets gång tar bland 

annat Åkesson upp brottslighet, pensionärsskatten, EU-medlemskapet och poliskåren och 

menar att dessa är några bidragande faktorer till att det svenska välfärdssamhället bör 

förändras radikalt. 

 

Från början till slut återupprepar Åkesson frasen “Sverigevänner”, vilket möjligtvis kan ses 

som ett retoriskt knep för att skapa en igenkänning. Talet bygger också på föreställningen om 

ett samhälle som sviker medborgarna genom att invånare i Sverige inte längre kan röra sig 

fritt på gatorna utan att känna obehag, menar Åkesson. I talets sista delar menar partiledaren 

att det är de andra partierna som bär skulden för dessa sociala konsekvenser i samhället. 

Avslutningsvis understryker Åkesson att det samhälle han beskriver inte är det han vill lämna 

till nästkommande generationer. Han säger att Sverige behöver en ny vision och vill få 

förtroende av det svenska folket att presentera denna.  
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Vi kan urskilja en uppdelning av Åkessons tal bestående i tre olika delar, där han inledande i 

talet välkomnar sina åhörare, tackar för att de kommit för att lyssna på honom och hälsar alla 

”Sverigevänner” välkomna till Almedalens sista tal. Vi upplever Åkessons tal som negativt, 

då han i nästkommande del av talet riktar kritik mot den nuvarande regeringen och dess 

partier. Han riktar också hård kritik mot enskilda partier och statliga myndigheter och går till 

personangrepp vid flertalet tillfällen. Vi upplever dessutom att Åkesson försöker normalisera 

sin politik när han påpekar att tidigare anklagelser mot Sverigedemokraterna, för 

främlingsfientlighet inte längre är aktuella. Avslutningsvis understryker Åkesson 

Sverigedemokraternas vision om att göra Sverige till ett bättre land.  

8. Analys  
I kommande två avsnitt presenterar vi våra analyser av respektive tal. Den första analysen 

som genomförs utförs av David Höglund och ämnar svara på hur Jonas Sjöstedt bygger sitt 

ethos i Almedalen. Den andra analysen görs av Jesper Karlsson och söker svar på hur Jimmie 

Åkesson bygger sitt ethos i Almedalen.  

8.1 Analys av Jonas Sjöstedts tal  

I följande avsnitt kommer jag analysdelen av Sjöstedts tal i Almedalen år 2016 att presenteras. 

Analysen kommer att utgå ifrån frågeställningarna vi presenterat under rubriken Syfte och 

frågeställningar. Jag kommer att använda mig av respektive frågeställning som underrubrik 

för att tydliggöra vilken fråga som besvaras.  

8.1.1 Hur bygger talarna sitt ethos med hjälp av känslo- och sakargument?  

Genomgående i Sjöstedts tal försöker han stärka sitt ethos på olika sätt. Man kan tänka sig att 

Sjöstedts inledande ethos baseras på hans tidigare uttalanden, och den uppfattning som 

publiken har av honom innan talet.63 Därför har Sjöstedt redan ett etablerat inledande ethos 

hos den närvarande publiken som röstar på partiet. Däremot kan det finnas individer i 

publiken som inte sympatiserar med partiet och därmed inte tilldelar Sjöstedt ett starkt 

inledande ethos. Eftersom talet även är teve-sänt går det att förutsätta att det finns dubbla 

publiker, dels de som befinner sig på plats, men även de som tittar på talet hemifrån.  

                                                
63 Kjeldsen (2008), s. 133ff. 
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Detta gör att Sjöstedt tvingas göra en avvägning om vem som ska vara den primära 

publiken.64 Sjöstedts inledande ethos kan därför vara varierande, eftersom det beror på hans 

tidigare uttalanden och publikens tidigare uppfattning om honom.  

 

Efter att Sjöstedt hälsat alla välkomna till hans tal i Almedalen börjar han med tacka alla som 

varit med och bidragit till att göra Almedalsveckan genomförbar. Därefter specificerar han sig 

genom att tacka de vänsterpartister som på något sätt engagerat sig under veckans gång. Det 

går att tyda spår av eunoia i inledningen, där han visar sig välvilligt inställd till publiken och 

tackar för allas delaktighet.65 Efter de inledande orden väljer Sjöstedt att berätta vad han ska 

göra på sin semester.66 Om man tolkar detta uttalande som en vädjan till pathos kan man tänka 

sig att han gör det för att visa sig mänsklig och jordnära och därmed uppvisa en vardaglig sida 

av sig själv, vilket kan ge intrycket av att han inte vill upplevas vara bättre än publiken.67 Det 

går även att tolka som att Sjöstedt förhåller sig till decorum när han hälsar alla välkomna, 

eftersom jag anser det vara passande i denna kontext. Enligt mina intryck är det kutym att 

välkomna lyssnarna till talet vilket också kan ge en känsla av vänlighet och uppskattning.68 

 

När Sjöstedt sedan berättar att han för en tid sedan besökt en reklambyrå som infört 

sextimmars arbetsdag understryker han fördelarna med en sådan och pekar på att de resulterat 

i mer fritid, mer tid för barnen och familjen, alltså en bättre levnadsstandard.69 Dessa 

argument går att koppla till dels pathos, när han vädjar till publikens uppskattning av en bättre 

levnadsstandard, men också logos när han poängterar att det faktiskt fungerar på de företag 

som han besökt. Det går att anta att Sjöstedt bygger sitt ethos genom dessa argument, där 

ethosbyggandet kan kopplas till det Kjeldsen förklarar som ett härlett ethos, alltså den 

förändring av ethos som sker under talets gång.70 Förutsatt att publiken accepterar 

premisserna om att en sextimmars arbetsdag är bra, så stärker han sitt ethos genom 

pathosargumentet, att få uppleva en bättre levnadsstandard.71  

 

I samband med utläggningen belyser han också att det är Vänsterpartiet som drivit igenom 

förslaget om sextimmars arbetsdag, vilket också kan tänkas stärka hans och partiets ethos 
                                                
64 Hellspong (2011), s. 77. 
65 Hellspong (2011), s. 161. 
66 Se Bilaga 1, (4). 
67 Hellspong (2011), s. 227. 
68 Lindqvist Grinde (2008), s. 48. 
69 Se Bilaga 1, (7). 
70 Kjeldsen (2008), s. 136. 
71 Hellspong (2011), s. 227. 
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genom saklig fakta, vilket i denna kontext tolkas som ett logosargument72 då han redovisar 

konkret och empirisk fakta.73 Detta argument går också att koppla till det Aristoteles 

benämner som fronesis, alltså handlingsklokhet eftersom han påtalar att denna förändring 

faktiskt fungerat.74 När Sjöstedt belyser att det är Vänsterpartiet som står bakom en 

sextimmars arbetsdag, som fått god respons och givit goda resultat, kan man tänka sig att det 

stärker Sjöstedts härledda ethos.  

 

Genom fronesis ger Sjöstedt också Vänsterpartiet goda möjligheter att vinna röster från de 

andra partierna. De har bevisat att en sextimmars arbetsdag fungerar, vilket jag också tolkar 

som att Sjöstedt tar hänsyn till att det finns en dubbel publik. Eftersom de tvingande 

omständigheterna i den retoriska situationen syftar på de aspekter talaren inte kan påverka 

anser jag att Sjöstedt också tar de tvingande omständigheterna i beaktning när han ser till att 

det finns en dubbel publik.75 Dels de som röstar på partiet, men också de individer som inte 

tidigare planerar att rösta på Vänsterpartiet som möjligt finner hans argument trovärdiga.76  

 

Vidare talar Sjöstedt om jämställdhet och pension, där han vill att alla äldre som fyllt 80 år 

ska få gratis läkemedel.77 Han menar att en stor del av de äldre som drabbas av dagens 

pensionssystem är kvinnor, trots det högkostnadsskydd som finns i dag. När Sjöstedt 

argumenterar för rätten till läkemedel menar han att det idag är för dyrt att vara sjuk och att 

äldre inte ska behöva titta i plånboken innan de går till apoteket. Här ser man ett tydligt 

exempel på ett slagkraftigt pathosargument, då många troligtvis kan relatera till pensionärers 

rätt till god ekonomi och hälsa.78 Genom att argumentera på så vis anser jag att han stärker sitt 

ethos då han via sin goda karaktär, vilket Aristoteles beskriver som arete.79 Sjöstedt använder 

sig av ytterligare ett pathosargument, där han menar att kvinnor som arbetat hårt drabbats 

negativt av dagens pensionssystem och menar att de inte blir tillräckligt avlönade.80  

                                                
72 Hellspong (2011), s. 227. 
73 Se Bilaga 1, (6). 
74 Hellspong (2011), s. 161. 
75 Bitzer, (1968).     
76 Hellspong (2011), s. 77. 
77 Se Bilaga 1, (16). 
78 Hellspong (2011), s. 47. 
79 Hellspong (2011), s. 161. 
80 Se Bilaga 1, (18). 
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När han adresserar detta, som Vänsterpartiet ser som ett problem, skapar han en igenkänning 

mellan partiet och de likasinnade, då det går att anta att ingen vill se de äldre i den situationen 

och på så sätt stärker han, i mitt tycke, sitt ethos.81 

 

I talets slutskede återkommer Sjöstedt till jämlikheten och hur ett jämlikt samhälle också ökar 

tilliten mellan människor. Han menar att ett jämlikare samhälle skulle bidra till bättre 

folkhälsa och lägre kriminalitet. Sjöstedt förespråkar människans makt över sitt eget liv och 

understryker att Vänsterpartiet inte är ensamma om att vilja ha jämlikhet och rättvisa, varpå 

han ger konkreta exempel på situationer där rättvisa visar sig i vardagen. Han nämner 

bildandet av fackklubbar och grannar som gagnar ihop sig mot hyresvärden på grund av för 

hög höjning av hyran som exempel.82  

 

Här visar Sjöstedt prov på pathosretorik när han drar paralleller mellan exempelvis jämlikhet 

och folkhälsa, och därefter understryker att det i dagens välfärdssamhälle är främst kvinnor 

som måste acceptera låga pensioner och inte kan kräva något bättre, vilket han vill förändra.83 

Han betonar att det svenska välfärdssamhället bör ses över och att det är något Vänsterpartiet 

också vill göra.84 Således kan man tänka sig att Sjöstedt stärker sitt härledda ethos med detta 

pathosargument eftersom han förespråkar ett välfärdssamhälle där alla människor har makt 

över sina egna liv. Han ger bilden av att han tar upp kampen mot människans egna rätt till sitt 

egna liv. Jag hävdar att Sjöstedt genom att belysa denna ståndpunkt visar publiken att han är 

en politiker att lita på.85   

8.1.2 Framställs det en känsla av ”vi mot dem” i talen när talarna konstruerar sitt 

ethos?  

Sjöstedt lägger även stor vikt på att anklaga andra partier på olika sätt. Redan tidigt i talet 

påpekar han att Moderaterna och de andra partierna i högerblocket uttalat sig om att en 

sextimmars arbetsdag inte fungerar. I samband med detta understryker Sjöstedt att hans parti 

har bevisat motsatsen, att de steg för steg gör Sverige till ett bättre land att leva i.86 Jag hävdar 

att Sjöstedt i detta uttalande försöker framställa en känsla av “vi mot dem”, eftersom han 

ställer sitt eget parti emot högerblocket. Jag kopplar detta till det Renberg skriver om att 

                                                
81 Burke (1969), s. 55f. 
82 Se Bilaga, (46). 
83 Hellspong (2011), s. 227. 
84 Se Bilaga 1, (46). 
85 Kjeldsen (2008), s. 136. 
86 Se Bilaga 1, (10). 
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politiker kan använda sin partitillhörighet för att skapa en “vi mot dem”-känsla med hjälp av 

ethos.87 Jag menar att Sjöstedt, med hjälp av logosargument stärker sitt härledda ethos, när 

han motbevisar högerblocket, och därmed också skapar en “vi mot dem”- känsla.88  

 

När Sjöstedt senare i talet belyser att det snart närmar sig nästa val, skapar han en gemenskap 

och talar till gruppen som röstar på Vänsterpartiet och de som engagerat sig i att sprida 

partiets ideologi. Han uppmanar också till att alla ska vara med och bygga en rörelse för att 

befästa vänsterpolitiken i Sverige.89  I detta uttalande ser jag att han söker påverka en bredare 

publik än de som redan röstar på Vänsterpartiet, genom att även uppmana andra att vara med 

och bygga denna rörelse. När han gör detta så tolkar jag det som att han vill skapa en “vi”- 

känsla. I detta uttalande för han en argumentation som syftar till vad väljarna har gjort för 

partiet för att locka nya väljare till partiet. Således bygger han, enligt mig sitt ethos genom de 

som redan har förtroende för honom och röstar på partiet.  

 

Vidare riktar Sjöstedt återigen anklagelser mot regeringen och de borgerliga partierna för att 

han anser att de har skapat ett felaktigt pensionssystem. Han använder då det nuvarande 

pensionssystemet till sin fördel och menar att Vänsterpartiet kan bidra till ett rättvisare 

samhälle genom sänkta skatter för pensionärer med lägst pensioner.90 Även här hävdar jag att 

Sjöstedt höjer sitt ethos när han understryker att regeringens pensionssystem inte fungerar, 

men att Vänsterpartiet har gjort vitala förbättringar inom samma område. Genom att återigen 

motsätta sig de andra partierna anser jag att han skapar en form av “vi mot dem” -känsla i 

utläggningen då han menar att vänsterpartister kan förlita sig på att de tillsammans gör 

Sverige bättre.91  

 

I talets mittpunkt tar återigen Sjöstedt avstånd från Alliansen och menar att de har skapat 

orättvisa och klyftor i det svenska samhället. Han understryker att det idag finns ett 

skattesystem som är alltför uppdelat.92 Sjöstedt menar att Vänsterpartiets roll i den svenska 

riksdagen är att ändra på detta och skapa ett skattesystem med mindre klyftor, och mer 

jämställdhet. Även i detta stycke riktar Sjöstedt hård kritik mot Stefan Löfven och moderata 

                                                
87 Renberg (2007), s. 27f. 
88 Kjeldsen (2008), s. 136. 
89 Se Bilaga 1, (12). 
90 Se Bilaga 1, (24). 
91 Renberg (2007), s. 27f. 
92 Se Bilaga 1, (27). 
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ledamöter.93 Återigen kan jag tyda att Sjöstedt syftar till att skapa en “vi mot dem”- känsla 

genom att hålla “dem”, alltså Alliansen som ansvariga för det som idag är fel, enligt Sjöstedt 

och Vänsterpartiet i dagens samhälle.94 Ser man till det Hellspong skriver om att skapa ett 

starkt ethos, kan man tänka sig att Sjöstedt använder sig av logosargument när han refererar 

till det befintliga skattesystemet, vilket enligt mig går inom ramarna för sakfakta.95 Senare i 

talet fortsätter Sjöstedt att rikta hård kritik mot Socialdemokraterna. Men i ett senare skede 

inleder han sina uttalanden genom att berömma det Socialdemokraterna tidigare gjort.  

Men han menar samtidigt att det är ett parti som står still i utvecklingen och att Vänsterpartiet 

erbjuder ett annat alternativ.96 Han menar att de ständigt försöker förnya och förbättra Sverige 

och att om man som invånare vill se förändringar är det just Vänsterpartiet man skall lägga sin 

röst på.97  

 

Som jag tidigare har nämnt så framhåller Sjöstedt sitt parti som det som ämnar genomföra 

stora förändringar i samhället och göra det rättvisare för medborgare i Sverige, och att de 

bygger ett samhälle som är till för alla. Jag anser att Sjöstedt här bygger sitt ethos genom att 

understryka att han tycker att Socialdemokraterna misslyckats. I och med detta skapar han 

återigen en “vi mot dem”- känsla mot Socialdemokraterna, troligtvis med syftet att stärka sitt 

och partiets trovärdighet.98  

8.1.3 Är normalisering ett inslag i Sjöstedts ethosbyggande? 

I Sjöstedts tal lägger han stor vikt vid att poängtera att förslaget om en sextimmars arbetsdag 

kom från Vänsterpartiets led. Jag väljer att tolka detta som att Sjöstedt indirekt försöker 

påvisa att de inte enbart driver en politik som kan uppfattas som extrem och därmed försöker 

normalisera uppfattningen om Vänsterpartiets politik. Detta gör han när han under talets gång 

meddelar att förslaget om en sextimmars arbetsdag har prövats på olika företag i landet och 

fått positiv respons, samtidigt som han understryker att Moderaterna är ett av de partier som 

förkastat förslaget.99 Man kan tänka sig att Sjöstedt försöker att bygga sitt ethos genom att 

påtala att förslaget har genomförts med goda resultat trots att Moderaterna inte tror på 

förslaget.100 Det går även att tolka Sjöstedts uttalande som decorum när han motbevisar 

                                                
93 Se Bilaga 1, (29). 
94 Renberg (2007), s. 27f. 
95 Hellspong (2011), s. 211. 
96 Se Bilaga 1, (30). 
97 Se Bilaga 1, (33). 
98 Renberg (2007), s. 27f. 
99 Se Bilaga 1, (10). 
100 Se Bilaga 1, (8). 
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Moderaterna om att sextimmars arbetsdag faktiskt fungerar.101 Han får då får en chans att 

påtala att partiet inte driver en extrem politik vilket jag anser vara passande i en sådan 

situation. 

 

Vidare påtalar Sjöstedt att väljarna har sett till att regeringen behöver Vänsterpartiet för 

statsbudgeten.102 Jag tolkar det som att Sjöstedt söker bygga sitt ethos genom och också 

normalisera partiets politik, då han understryker att de övriga partierna i regeringen i viss 

utsträckning håller med Vänsterpartiet. I samband med detta uttalande säger Sjöstedt att 

Vänsterpartiet sett till att det blir satsningar på skola, vård och omsorg.103 Jag tolkar det som 

att Sjöstedt använder logosargument då han visar på konkreta åtgärder som partiet ska 

genomföra.104 Jag tolkar det även här som att Sjöstedt tar hänsyn till de tvingande 

omständigheterna, när han i sin utläggning uttrycker sig som att det finns en dubbel publik.  

Den sekundära publiken kan då tänkas vara de som i vanliga fall röstar på andra partier, men 

som istället väljer att rösta på Vänsterpartiet efter Sjöstedts logosargumentation, medan den 

primära publiken är Vänsterpartiets redan befintliga väljare.105 

 

De argument han använder kan även kopplas till pathos, då han påtalar att barn ska ha rätt till 

gratis glasögon och mediciner, samt att man bör underlätta den ekonomiska situationen för 

ensamstående föräldrar. Genom att använda barn och ensamstående föräldrar i sin 

argumentation så menar jag att han har större chans att framstå som en sympatisk och god 

människa och genom det stärka sin argumentation.106 Jag tolkar dessutom att Sjöstedt 

använder sig av eunoia eftersom han troligtvis syftar till den goda viljan att förändra en i hans 

tycke prekär situation.107 Om man ser till det Hellspong skriver om att logos och pathos 

tillsammans skapar trovärdighet, kan man tänka sig att Sjöstedt lyckas stärka sitt härledda 

ethos i detta uttalande.108 

 

Senare i sitt tal poängterar Sjöstedt att det idag är Vänsterpartiet som gör Sverige rättvist, och 

det är de som parerar högerns attacker. Han menar att det är de som bygger ett Sverige som är 

                                                
101 Lindqvist Grinde (2008), s. 48. 
102 Se Bilaga 1, (11). 
103 Se Bilaga 1, (11). 
104 Lindqvist Grinde (2011), s. 55. 
105 Hellspong (2011), s. 77. 
106 Lindqvist Grinde (2011), s. 55. 
107 Hellspong (2011), s. 161. 
108 Hellspong (2011), s. 211. 
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till för alla.109 I detta stycke kan jag urskilja att Sjöstedt förmedlar visionen att Vänsterpartiet 

är ett parti som står upp för allas rättigheter oavsett bakgrund, tro och politisk tillhörighet. Jag 

menar att detta är ett typexempel på hur Sjöstedt normaliserar sin politik, när han inte enbart 

vänder sig till vänsterpartister utan även till andra. När Sjöstedt inte enbart vänder sig de 

vänsterpartister som befinner sig i Almedalen utan även de som kan tänkas titta på talet via 

andra kanaler tolkar jag det som att han tar hänsyn till den dubbla publiken.110 Genom att ta 

hänsyn till denna kan man tänka sig att han vill visa att, trots att Vänsterpartiet är ett 

förhållandevis litet parti och kan förknippas med extrema åsikter syftar deras ideologier till att 

försöka göra tillvaron bättre för alla invånare i Sverige. På så sätt menar jag att han försöker 

normalisera sitt parti.  

 

Sjöstedt gör en rad uttalanden som syftar till vad Vänsterpartiet har gjort för det Svenska 

välfärdssamhället och syftar då bland annat på att de har byggt upp sjukhus och vårdcentraler, 

äldreomsorg och a-kassa.111 Enligt min tolkning försöker Sjöstedt i ett uttalande som detta 

stärka sitt ethos genom logosargument, alltså sakargument.112 Återigen menar jag att Sjöstedt 

använder sig av argument som stärks när han visar sig vara handlingsklok, då det vid tillfället 

han håller talet råder en problematisk situation inom äldrevården.113 Vidare anser jag att 

Sjöstedt med detta uttalande försöker normalisera partiets politik genom att återigen påtala att 

dagens samhälle präglas av ojämlikhet och att det är hög tid att satsa på ett skattesystem som 

gynnar pensionärerna.114 Enligt min uppfattning sker en normalisering när Sjöstedt 

argumenterar för jämlikhet och understryker att de inte är ensamma i regeringen att diskutera 

en sådan fråga.115  

 

Jag menar att Sjöstedt normaliserar Vänsterpartiets politik genom att argumentera för att 

partiet strävar efter att bygga ett Sverige som gynnar alla, oavsett ålder, ursprung, 

hälsotillstånd och finansiell situation. Genom att argumentera för dessa aspekter vänder han 

sig inte enbart till vänsterpartister utan också till en bredare publik och visar att Vänsterpartiet 

är till för alla. När Sjöstedt försöker normalisera sin politik använder han argument som kan 

uppfattas som logos, när han stöttar sig mot de delar i det svenska samhället som 

                                                
109 Se Bilaga 1, (34). 
110 Hellspong (2011), s. 77. 
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112 Hellspong (2011), s. 211. 
113 Hellspong (2011), s. 161. 
114 Se Bilaga 1, (36). 
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Vänsterpartiet har varit med och reformerat, så som bland annat sextimmars arbetsdagar.116 

Men han använder också argument som kan förknippas med pathos, när han belyser att 

Vänsterpartiet flera gånger har lagt fram förslag om bland annat fria besök på sjukhus och 

gratis mediciner för äldre. Han menar också att barn ska få gratis glasögon och samtidigt göra 

den finansiella situationen mer gynnsam för ensamstående föräldrar.117 Också här kan jag 

tycka att Sjöstedt förhåller sig till decorum, eftersom han påtalar att Vänsterpartiet är till för 

alla. Det kan i sin tur ses som passande i den bemärkelsen att han möjligtvis också kan 

normalisera sin politik och även vinna fler röster genom detta.118 

8.1.4 Sammanfattning  

Det går att förstå att Sjöstedt frekvent använder sig av pathosargument för att bygga och 

stärka sitt ethos hos publiken. Han använder sig av argument som lyssnarna kan relatera till 

och identifiera sig med för att vinna publikens förtroende. Sjöstedt visar upp det Hellspong 

menar att en trovärdig talare bör beakta: fronesis, arete och eunoia, något jag anser att han 

gör, och det anser jag också gör honom till en god talare.119 Han anspelar mycket på de 

positiva förändringar som Vänsterpartiet vill uppnå och ger ett sken av att de har lyckats 

tidigare och kommer göra det igen. Jag upplever att den växelverkan som sker mellan 

Sjöstedts inledande och härledda ethos slutligen har tilldelat honom ett relativt starkt slutligt 

ethos.120  

 

Jag anser att Sjöstedt genomgående i talet har använt sig av arete, fronesis och eunoia i sina 

argument, vilket kan göra att han upplevs som en god talare. Jag anser dessutom att Sjöstedt 

grundar sina logosargument väl och kompletterar dessa med pathos, vilket gör att han möjligt 

kan bygga ett starkt ethos. Sjöstedts strategi att återkommande kritisera andra partier hårt för 

pensionssystemet och sextimmars arbetsdag genom känslo- och sakargument för att stärka sitt 

ethos med hjälp av en ”vi mot dem”-känsla verkar fungera bra, så riskerar denna strategi att 

blir kontraproduktiv. Eftersom Sjöstedt använder denna strategi i relativt hög grad, kan det 

göra att det istället verkar trovärdighetssänkande.  

 

Sammanfattningsvis är det för mig tydligt att han skapar en “vi mot dem”- känsla genom att 

kritisera andra partier och enskilda politiker och således försöka bygga ett starkt ethos. Han 
                                                
116 Hellspong (2011), s. 47. 
117 Hellspong (2011), s. 227. 
118 Lindqvist Grinde (2008), s. 48. 
119 Hellspong (2011), s. 161. 
120 Kjeldsen (2008), s. 140.  
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ställer Vänsterpartiet mot de resterande partierna och understryker de saker som han själv 

hade velat göra annorlunda för att skapa en bättre levnadsstandard i Sverige. Han tar upp allt 

ifrån sjukvård och omsorg till pensionen och ger adekvata resonemang kring hur 

Vänsterpartiets ideologier skall förbättra dessa områden. Jag tolkar denna strategi som 

slagkraftig om den sker i rimlig utsträckning.121 Med tanke på att Sjöstedt använder denna 

strategi i så stor utsträckning som han gör kan jag tänka mig att det kan bli kontraproduktivt 

om syftet är att skapa förtroende hos sin publik. Enligt Kjeldsen kan en talare tappa förtroende 

hos sin publik om han inte inger ett förtroendeingivande intryck.122 Jag menar att Sjöstedt 

riskerar att upplevas som mindre trovärdig med tanke på att han återkommande håller bland 

annat Moderaterna och Socialdemokraterna som ansvariga för hur politiken ser ut idag. Enligt 

mig medför det att Sjöstedt riskerar att försvaga sitt ethos.  

 

Jag anser dock att Sjöstedt försöker bygga sitt ethos hos en bredare publik, dels när han 

försöker normalisera sin politik, men också när han belyser och hanterar kritiken som de fått 

angående sextimmars arbetsdag genom att påpeka att den faktiskt fungerar. Han tar hänsyn till 

de tvingande omständigheterna123 när han enligt mig, uppfattar att det finns en dubbel publik. 

Med tanke på att han beaktar den dubbla publiken så har han en chans att vinna röster åt 

partiet från de partier som kritiserat förslaget om sextimmars arbetsdag.124  

8.2 Analys av Jimmie Åkessons tal  

I följande avsnitt kommer analysdelen av Åkessons tal i Almedalen år 2016 att presenteras. 

Analysen kommer att utgå ifrån frågeställningarna vi presenterat under rubriken Syfte och 

frågeställningar. Jag kommer att använda mig av respektive frågeställning som underrubrik 

för att tydliggöra vilken fråga som besvaras.  

8.2.1 Hur bygger talarna sitt ethos med hjälp av känslo- och sakargument?  

Åkesson inleder sitt tal med att hälsa alla ”Sverigevänner” välkomna och berättar att 

Almedalsveckan börjar lida mot sitt slut. Jag kan tyda att Åkesson förhåller sig till decorum, 

det passande för situationen, när han benämner publiken som ”Sverigevänner”.125 

Anledningen till att jag tolkar det som decorum är att publiken enligt min mening förväntar 

sig att Åkesson skall uttrycka sig på ett sådant sätt. Genom att adressera lyssnarna som 
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”Sverigevänner” skapar han dels en identifikation med dessa, men också gör det som 

förväntas av honom baserat på publikens tidigare erfarenheter, vilket jag hävdar är något som 

Åkesson förhåller sig till.  

 

Han fortsätter sitt tal med att poängtera att han lyssnat på andra partiledares tal, där de talat 

om utanförskap, segregation, värderingar och kulturkrockar.126 Detta tolkar jag som att han 

vill upplysa publiken om att han är väl insatt i andra partiers politik och är medveten om vad 

andra partiledare står och argumenterar för i olika frågor för att göra sina egna argument ännu 

starkare. Jag tolkar det som att Åkesson visar sig handlingsklok genom att påtala detta, 

eftersom det enligt mig är effektivt att visa sig kunnig inom området då det kan ge goda 

förutsättningar för att upplevas trovärdig som talare och således bygga ett starkt ethos.127 

Åkessons inledande ethos grundar sig inte i det aktuella tillfället utan hans tidigare uttalanden.  

 

Det går att tänka sig att Åkesson tilldelas ett starkt inledande ethos av den publik som redan 

röstar på Sverigedemokraterna, men att det också kan finnas en publik som inte ämnar rösta 

på Sverigedemokraterna, vilka han möjligen tilldelas ett svagare inledande ethos av.128 

 

Redan tidigt i talet nämner Åkesson rikspolischef Dan Eliasson och påtalar att denne 

självmant kommer att avgå om Jimmie Åkesson blir statsminister. Detta är något som 

Åkesson gör sig lustig över och menar på att Eliasson då måste skynda sig. Han påtalar också 

att Eliasson bör ägna sig åt korvgrillning istället för att engagera sig i politiska frågor.129 Om 

man ser till bakgrunden till Åkessons uttalande så är det en respons på Eliassons kritik mot 

honom. Således hävdar jag att Åkesson förlöjligar Eliasson, och med tanke på att Eliasson 

tidigare varit negativt uppmärksammad i medier, lockar detta till skratt. Min uppfattning är att 

Åkesson i denna sekvens försöker höja sitt eget ethos genom att förminska Eliassons. 

 

Åkesson benämner också migrationschefen Anders Danielssons besök i Almedalen, och 

berättar att han hade ställt en fråga under ett seminarium som gällde hur många som faktiskt 

hade fått det sämre av invandringen år 2015. Danielsson uppmanade till handuppräckning 

som svar på frågan, vilket Åkesson i sitt tal hävdar vara befängt. Han menar att Danielsson 

istället skulle ha ställt frågan till bland annat de flickor som blivit utsatta för sexuella 
                                                
126 Se Bilaga 2, (3). 
127 Hellspong (2011), s. 161. 
128 Kjeldsen (2008), s. 133ff. 
129 Se Bilaga 2, (10, 11, 12). 
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övergrepp på musikfestivaler den senaste tiden, eller till sjuksköterskan på akuten som 

tvingats slita sig till utbrändhet som resultat av arbetsbelastning och personalbrist.130 Detta 

uttalande präglas, enligt mig, av känsloargument eftersom Åkesson försöker få publiken att 

tänka sig in i de drabbades situation, som han menar har varit en konsekvens av invandringen 

i Sverige.131  

 

Genom känsloargument kan man också tänka sig att han höjer sitt ethos genom att visa på 

arete, som är en talares goda karaktär.132 Han ger alltså intrycket av att människor i Sverige 

inte skall behöva lida som en konsekvens av invandringen. Ett sådant argument kan tänkas 

vara passande för den publik som befinner sig i Almedalen, men om man tar hänsyn till den 

dubbla publiken går det att anta att argumentationen kan falla. Det ena kan alltså utesluta det 

andra. Om inte nyanlända kan få ta del av det svenska samhället, vilket enligt Åkesson gör att 

svenskar lider, hur kan då nyanlända komma till ro i Sverige? I denna argumentation kan jag 

tänka mig att Åkesson vänder sig till dem som redan sympatiserar med partiets åsikter och då 

försöker skapa identifikation hos publiken. Enligt min tolkning gör han det med hjälp av 

pathos, när han säger att flickor utsätts för sexuella övergrepp och talar om sjuksköterskan 

som gått in i väggen på grund av personalbrist. Identifikationen i detta uttalande skapas om 

publiken anser sig kunna relatera till problemet.133 Om Åkesson lyckas skapa en identifikation 

i detta uttalande kan man tänka sig att han också höjer förtroendet hos publiken för att de 

anser att han har rätt.134 

 

Åkesson talar vidare om invandringspolitiken och kritiserar även den hårt genom att påtala 

vilken effekt den har fått på det svenska samhället. Han understryker dessutom att Danielsson 

gör klyftan mellan låg- och höginkomsttagare större när han använder samhällets yttersta elit 

som en referensgrupp för hur det egentligen har påverkat samhället.135 Enligt min tolkning 

menar Åkesson att de som blivit värst drabbade är inte de som har det bäst ställt utan de 

tidigare nämnda grupper, som blivit direkt påverkade av invandringen. Han poängterar att det 

är respektlöst av Danielsson att förbise den effekten av invandringen och menar att den saknar 

saklig grund. Enligt mig så använder Åkesson Danielssons brist på logiska resonemang till sin 

fördel och får honom att framstå som okunnig. När han gör detta kan man tänka sig att han 
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131 Hellspong (2011), s. 47. 
132 Hellspong (2011), s. 161.  
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stärker sitt ethos, då han möjligtvis upplevs som den mer pålästa av dem och också vara 

någon form av sanningssägare. När Åkesson argumenterar i detta läge använder han inte 

saklig fakta bestående av siffror eller statistik, en brist som skulle kunna göra att 

argumentationen faller. Men eftersom han, enligt mig, formulerar sina argument på ett 

bestämt och självsäkert sätt tolkar jag det ändå som ett logosargument, då han istället för 

siffror och statistik benämner konkreta konsekvenser som uppstått som ett direkt resultat av 

invandringen.136  

 

Åkesson adresserar inte invandringen mer i talet utan går härnäst vidare till den senaste tidens 

sextrakasserier som drabbat Sverige. Han syftar då på rapporter som kommit in om sexuella 

trakasserier och övergrepp i samband med festivaler.137 Åkesson utstrålar en känsla av 

frustration och att han inte förstår vad som händer i samhället. Han ställer en retorisk fråga: 

“Vad är det för samhälle som växer fram?”138 även här går Åkesson till angrepp mot Dan 

Eliasson, och menar att den främsta lösningen på detta problem är handfängsel. Åkesson 

argumenterar även för att just flickor och barn inte längre kan vistas fritt i offentliga miljöer 

utan att utsättas för sexuella övergrepp.  

 

Dessa argument tolkar jag som logosargument, när han refererar till Eliassons tidigare, 

misslyckade insatser såsom PR-kampanjer, fikastunder och “tafsa inte-armband” och menar 

att dessa bevisligen inte fungerar.139 Jag ser det även som att Åkesson använder sig av pathos, 

känsloargument för att påtala att rättssystemet inte når upp till de krav som ställs, vilket enligt 

honom lämnar unga kvinnor osäkra i offentliga miljöer.140   

 

Således kan man tänka sig att Åkesson stärker sitt härledda ethos genom att dels visa empati 

med de som drabbats av sexuella trakasserier, men också genom att anknyta problemet till 

konkreta händelser.141 Hellspong menar att en kombination av pathos och logos kan ge ett 

starkt ethos, och det är enligt mig precis vad som sker i denna del av talet.142  

 

                                                
136 Lindqvist Grinde (2011), s. 55. 
137 Se Bilaga 2, (101). 
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139 Hellspong (2011), s. 47. 
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Härnäst i talet fortsätter Åkesson att belysa brister som han upplever i samhället. Återigen är 

temat för utläggningen de rättsliga problem som samhället står inför. Åkesson berättar om 53 

områden i Sverige som han rubricerar som “utsatta områden”.143 Han lägger fram sakliga och 

konkreta fakta som berör problemet. Dit hör hög kriminalitet, samarbetsproblem med polis 

och ekonomiska missförhållanden.144 Därefter kopplar han dessa fakta till hur han anser att de 

påverkar invånarna i dessa områden. Jag tolkar det som att Åkesson målar upp invånarna som 

offer när han belyser att alla skötsamma människor som drabbas är de “som ser sina bilar 

brinna”, “de som får se sina barns skolor brinna”.145 Min tolkning av denna argumentation är 

att Åkesson återigen använder sig av både pathos och logos för att stärka sitt föränderliga 

ethos, alltså sitt härledda ethos.146 Han gör det genom att presentera konkret fakta, först logos, 

för att därefter väcka känslor hos publiken, pathos.147 

8.2.2 Framställs det en känsla av ”vi mot dem” i talen när talarna konstruerar sitt 

ethos?  

Redan i början av Åkessons tal refererar han till publiken som ”Sverigevänner”. Detta är en 

återkommande rubricering talet igenom.148 Redan tidigt kan jag se en tendens hos Åkesson att 

försöka skapa en identifikation med publiken, vilket jag även anser vara ett försök till att 

etablera en känsla av “vi mot dem”.149 Genom att ständigt referera till publiken som 

”Sverigevänner” kan man tänka sig att Åkesson inte tar hänsyn till den dubbla publiken, alltså 

den del som inte röstar på Sverigedemokraterna just för att de är ”Sverigevänner”.150 Man kan 

tänka sig att delar av publiken inte vill identifiera sig med partiet då det har höjts röster om att 

Sverigedemokraterna är rasister.151 Begreppet ”Sverigevänner” kan därför tänkas ha en dubbel 

innebörd och därmed ge en motsatt effekt. Att kategorisera hela publiken som 

”Sverigevänner” kan vara komplext och inte strategiskt, då en del tittare möjligtvis inte kan 

relatera till begreppet.  

 

Därefter belyser Åkesson att han hört andra partiledare tala i Almedalen, varpå många har 

talat om ämnen som utanförskap, sexuella övergrepp och våld mot blåljuspersonal.152  
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Jag anser att han uttrycker en viss frustration över hur den nuvarande regeringen presenterar 

dessa problem, då han menar att det är problem som präglat Sverige i många år. Han uttrycker 

sig dessutom med ett visst mått av humor när han säger: “Jag slutar aldrig att förvånas över 

dessa plötsliga insikter hos dem som har eller som nyss hade regeringsmakten.”153 Här uttalar 

han sig om några av de politiska ståndpunkter som Sverigedemokraterna står för men hävdar 

också implicit att Sverigedemokraterna var först om att yttra dessa. Jag menar att detta skapar 

en “vi mot dem”-känsla, när han gör sig rolig över att andra partier först nu uttrycker samma 

ståndpunkter som Sverigedemokraterna.154  

 

Senare i talet riktar Åkesson ett uttalande mot Dan Eliasson, som sagt att han ämnar avgå som 

rikspolischef om Åkesson blir statsminister. Återigen präglas Åkessons uttalande av humor 

genom att han uttrycker sig på ett sätt som jag tolkar som att han vill locka fram skratt från 

publiken och på så sätt skapa en identifikation mellan sig själv och publiken genom 

humorn.155 Även här är min uppfattning att han skapar en “vi mot dem”-känsla då han menar 

att det vore en klok idé från Eliassons sida att avgå och han borde isåfall göra det fort. Denna 

känsla skapas då han i sin argumentation antar att publiken likt Åkesson själv inte känner 

samhörighet med Dan Eliasson. Detta väljer jag att koppla till det Renberg skriver om hur 

politiker skapar en “vi mot dem” -känsla med hjälp av ethos genom att utnyttja sin 

partitillhörighet och anspela på partiets riktlinjer för att stärka argumenten.156  

 

I Åkessons tal refererar han till en riksdagsdebatt med Stefan Löfven som ägt rum tidigare 

under året. Åkesson menade då att dagens samhälle sviker när inte rättssystemet fungerar. 

Han understryker att sveket kan ses som en ovilja att hjälpa utsatta, och att denna ovilja 

saknar grund. Men att det egentligen handlar om kultur, värderingar och attityd hos 

människor.157 Under riksdagsdebatten ska Åkesson ha påpekat att detta är ett nytt fenomen i 

det svenska samhället, något som Löfven inte håller med om, enligt Åkesson. Åkesson 

ifrågasätter Löfven i detta uttalande och menar att han trots meningsskiljaktigheter ser 

fenomenet som ett problem i största allmänhet.158 Åkesson säger att Löfvens metod för att få 

bukt med problemet är att arbeta med attityderna hos alla pojkar, varpå Åkesson genast yttrar 

sina egna åsikter och menar att det är fel väg att gå och att det är ett svek mot offren och det 
                                                
153 Se Bilaga 2, (4). 
154 Renberg (2007), s. 27f. 
155 Burke (1969), s. 55f. 
156 Renberg (2007), s. 27f. 
157 Se Bilaga 2, (118-120). 
158 Se Bilaga 2, (122-125). 
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inte hör hemma i ett tryggt rättssamhälle.159 Jag hävdar att Åkesson bygger sitt ethos genom 

att stötta sig mot sitt eget partis riktlinjer. Det kan möjligt också generera en “vi mot dem” -

känsla då han gör det tydligt att Löfven och Åkesson skiljer sig åt på dessa punkter och att 

han förmodar att de som sympatiserar med Sverigedemokraterna känner likadant.160 

 

När Åkesson talar om hög kriminalitet i samband med utsatta områden uttrycker han starka 

känslor om dels vad som orsakar denna kriminalitet, och dels hur det drabbar polis- och 

ambulanspersonal.161 Detta tyder jag som en pathosargumentation, då han refererar till de som 

faktiskt får lida som en konsekvens av kriminaliteten.162 Han beskriver dessa områden som 

“förlorade områden” och skyller problemet på en ansvarslös invandringspolitik. Han menar 

att politiker från högerblocket enbart fokuserar på att nyanlända ska få jobb, men inte ser till 

hela bilden, att invandrarna också måste få en chans att etablera sig i det svenska samhället.  

 

Därefter menar Åkesson att de “nya” jobb som skapas endast är nya namn på gammal politik 

som aldrig har fungerat.163 Jag tolkar dessa skäl som logos då Åkesson återigen presenterar 

det som det svenska samhället idag står inför, och det som genomförts av de andra partierna. 

Han understryker gång på gång att detta är negativa aspekter som tillkommit av andra 

politikers politik för att stärka sin egen trovärdighet genom det härledda ethoset.164 Åkesson 

målar återigen upp andra partier som motståndare och poängterar gång på gång vad som 

brister i deras politik. Det tolkar jag som att han försöker skapa känslan av en gemensam 

grupp genom att markera att Sverigedemokraterna inte står för en sådan politik och vill 

förändra det svenska samhället till det bättre genom att framhäva sin egen politik.165 

 

I samband med denna kritik och personangrepp försöker han förlöjliga motståndare till 

Sverigedemokrater genom ett, vad jag kan tyda, humoristiskt sätt för att locka fram skratt och 

skapa en gemenskap mellan honom och åskådarna. Utöver att förlöjliga Eliasson, Danielsson 

och andra partiledare använder han sig i talet av pathos, när han refererar till de som får lida 

som en konsekvens av den nuvarande politik som råder i Sverige.166 Därefter redogör 

Åkesson genom logosargument för de förändringar som Eliasson och Danielsson samt övriga 
                                                
159 Se Bilaga 2, (127-134). 
160 Renberg (2007), s. 27f. 
161 Se Bilaga 2, (158). 
162 Hellspong (2011), s. 47. 
163 Se Bilaga 2, (189). 
164 Kjeldsen (2008), s. 136. 
165 Renberg (2007), s. 27f. 
166 Hellspong (2011), s. 47. 



	 37 

partiledare har genomfört i Sverige. Återigen ser jag en tendens till att Åkesson försöker 

skapa en ”vi mot dem”-känsla genom humor när han förlöjligar Eliasson och Danielsson och 

stärka sitt eget ethos.167 Jag anser dock att hans argumentation är bristfällig vid detta tillfälle, 

då han inte kan stödja sig mot konkret fakta. Därför kan argumenten upplevas vara “tagna ur 

luften”. Likt det Kjeldsen skriver om att en talare kan försvaga sitt ethos om en argumentation 

är bristfällig, ser jag sådana risker med Åkessons logosargument.168 

8.2.3 Är normalisering ett inslag i Åkessons ethosbyggande? 

Vid ett flertal gånger går det att urskilja att Åkesson på något sätt framför ståndpunkter om 

invandringen i Sverige. Den första gången som han belyser invandringsfrågan i sitt tal är när 

han berättar att han hört politiker tidigare tala under Almedalsveckan och hur de ser på 

värderings- och kulturkrockar, könsstympning och hedersförtryck, sexuella trakasserier och 

våld mot blåljuspersonal.169 Åkesson inleder alltså sitt tal med att understryka svagheter i det 

svenska rättssamhället utan att explicit uttrycka att det handlar om invandringsfrågan. Men 

när talet fortskrider och han i samband med detta bland annat kritiserar migrationsverkets chef 

Anders Danielsson kan man då tänka sig att han kopplar svårigheterna i det svenska samhället 

till invandringsfrågan. Anledningen till att jag kopplar det till invandringsfrågan är eftersom 

han i slutet av uttalandet säger “fråga den familj på Lidingö som tvingades flytta för att lämna 

plats åt nyanlända”.170  

I denna utläggning tolkar jag det som att Åkesson försöker normalisera sin politik genom att 

inte hålla nyanlända som ansvariga för de tidigare nämnda händelserna, utan snarare beskylla 

det svenska rättssamhället. Det kan då tänkas att denna normalisering av en annars extrem 

politik kan tänkas nå ut till en bredare publik. Således kan man tänka sig att Åkesson, genom 

normalisering av invandringsfrågan, också tagit hänsyn till de tvingande omständigheterna om 

att det finns en dubbel publik.171 Jag tolkar även att Åkesson iakttar decorum när han inte 

utmålar invandrare i sig som problemet.172 Det är passande i den bemärkelsen att det i den 

dubbla publiken kan finnas dem som ser Sverigedemokraternas politik som extremistisk. 

Partiet har tidigare varit negativt belyst i media för att hålla invandrare ansvariga för rättsliga 

brister i samhället, men att Åkesson inte explicit problematiserar invandrare i detta uttalande 

gör att det kan uppfattas som passande.   
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Jag menar också att han förhåller sig till decorum när han inte uttryckligen beskyller 

invandrare för problem i Sverige, utan snarare kritiserar invandringspolitiken.173 Jag hävdar 

att det finns en publik som ger Åkesson förtroende även om han hade uttryckt sig på ett annat 

sätt, alltså mer extremt. Men eftersom jag i detta uttalande kan uppfatta att han presenterar 

sina ståndpunkter på ett normaliserat sätt kan jag tänka mig att han även når ut till, och också 

skapar förtroende hos, en publik som står i gränslandet mellan att rösta på 

Sverigedemokraterna eller inte.  

När Åkesson argumenterar så ser jag tendenser av att han ofta belyser sina politiska 

ståndpunkter vad gäller invandringsfrågan, det svenska rättssamhället, samt EU-frågan. 

Åkesson berör dessa punkter genomgående i talet, men på ett sätt som inte nödvändigtvis 

behöver uppfattas som extremt.  

Sverigedemokraterna förknippas ofta med extrema åsikter, kanske framför allt gällande 

invandringsfrågan, likaså i detta tal. När Åkesson i ett av sina uttalanden även understryker att 

de är vänner av Europa syftar han på att han är stolt över “det gemensamma arvet” och 

“respekten för den fantastiska mångfald som vår kontinent besitter”.174 Åkesson menar att de 

tror på, och framförallt främjar ett europeiskt samarbete då han har förståelse för att Sverige 

är ett litet land och behöver Europa, lika väl som Europa behöver Sverige. Detta uttalande 

tolkar jag som att han försöker normalisera uppfattningen om Sverigedemokraterna då inte 

driver någon extremistisk utläggning utan snarare visar, likt andra partier, att Sverige behöver 

Europa och Europa behöver Sverige. Det som dock skiljer sig är att Åkesson vill befästa ett 

sådant samarbete under andra premisser än de befintliga. 

8.2.4 Sammanfattning  

Jag hävdar att Åkesson genomgående i hela argumentationen använder sig av samtliga delar i 

pisteis för att bygga sitt ethos. Han underbygger i hög grad sina argument genom logos, för att 

därefter väcka känslor hos publiken med hjälp av pathos. Vidare menar jag att Åkesson 

använder sig av logosargument genom att belysa svagheter i det svenska rättssamhället, och 

misslyckade insatser från framförallt Dan Eliasson.  

 

Det jag anser vara bristande i hans logosargument är att han belyser det som hänt och vad som 

har gjorts, men han presenterar inte dessa med varken statistik eller andra underlag. Eftersom 
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jag anser hans logosargument vara bristfälliga och dåligt uppbyggda menar jag att hans ethos 

således riskerar att försvagas. Kjeldsen skriver att ett föränderligt ethos påverkas av talarens 

förmåga att uttrycka sig övertygande.175  

 

Jag tolkar det som att Åkesson återkommande försöker skapa en “vi mot dem”-känsla i sitt tal 

för att bygga sitt eget ethos. Jag anser att han på flertalet ställen i talet använder brister i andra 

partiers politik för att implicit understryka att Sverigedemokraternas politik är bättre. Han 

bygger även sitt ethos genom att frekvent kritisera främst Dan Eliasson men även Anders 

Danielsson, och beskyller många av de problem som finns i samhället på dessa tillsammans 

med andra partier. Således tolkar jag det som att Åkesson skapar en “vi mot dem”-känsla mot 

dels politiker, dels också andra högt uppsatta personer för att stärka sin egen trovärdighet. Jag 

anser att denna taktik kan vara effektiv om den sker i rimlig utsträckning, men när Åkesson 

grundar hela argumentationen på att kritisera och gå till personangrepp är det möjligt att det 

riskerar att få motsatt effekt på hans byggande av ethos.176  

 

Jag tolkar det som att Åkesson för en argumentation genom hela talet som baseras på att 

invandringspolitiken utnyttjar vårt rättssamhälle. Han menar att det är orimligt att familjer 

skall behöva lämna sina hem för att ge plats åt nyanlända, att sjukhuspersonal går in i väggen 

på grund av överbelastning och att alla utsatta områden i Sverige har invandring som en 

gemensam nämnare. Det blir enligt mig tydligt att han tar upp skräckexempel och “i värsta 

fall” -scenario för att poängtera sina argument. Han använder sig av pathos, känsloargument 

när han tar upp alla som fått lida till förmån för de nyanlända, men ger sällan konkreta förslag 

på hur han skall förbättra dessa utan väljer istället att kritisera det nuvarande systemet.177  

 

Det är svårt att finna någon normalisering i hans tal, och logos, de sakliga argumenten, lyser 

dessutom med sin frånvaro bortsett från när han talar om specifika händelser.178 Genom att 

han, enligt min tolkning, inte uttrycker sig extremt tar han hänsyn till den dubbla publiken och 

skapar således inte rubriker. Åkesson beskyller istället det nuvarande rättssystemet snarare än 

invandringen som ett problem. Det är något som han inte, baserat på mina allmänna intryck 

har gjort tidigare. I en sådan sekvens tolkar jag det som att han försöker normalisera sin 

politik för att inte uttrycka sig extremt.  
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Avslutningsvis kan jag inte fånga många tecken på att Åkesson försöker normalisera 

Sverigedemokraternas politiska ideologi i talet. Jag kan tänka mig att det beror på att Åkesson 

inte strävar efter att försöka normalisera sin politik då man kan anta att han tycker att partiet 

idag redan är så pass etablerat inom den politiska arenan. Det är väldigt många som röstar på 

Sverigedemokraterna idag och partiet anses ha någon form av vågmästarroll i riksdagen, 

vilket enligt mina intryck kan innebära att han väljer att tona ner partiets profil och således 

fokusera på andra saker i talet.  

Om man ser till den växelverkan som skett mellan det inledande och härledda ethos i 

Åkessons tal kan jag uppfatta att han möjligt kan tilldelas ett starkt slutligt ethos av den 

tilltänkta publiken.179 Eftersom jag kan urskilja att Åkesson även tar hänsyn till de tvingande 

omständigheterna om att det kan finnas en dubbel publik, finns det också chans för Åkesson 

att även tilldelas ett starkt slutligt ethos av den publik som annars kan uppfatta 

Sverigedemokraternas politik som extrem.180 

9. Komparativ analys av Sjöstedt och Åkessons tal  
I följande avsnitt kommer vi att utföra en komparativ analys av Jonas Sjöstedts (Se bilaga 1) 

och Jimmie Åkessons (Se bilaga 2) tal i Almedalen år 2016. Här kommer vi att undersöka 

vilka likheter och skillnader vi finner mellan talen och se hur talarna gör för att bygga sitt 

ethos. Denna analys grundar sig på de resultat som framkommit i de två föregående 

analyserna. Här kommer vi att plocka ut de delar vi anser vara mest framträdande i våra 

resultat. Avsnittet kommer sedan att avslutas med en sammanfattning, där likheter och 

skillnader mellan talen kommer att summeras.  

9.1 Komparativa slutsatser		

Efter att ha jämfört våra analyser av Sjöstedt och Åkessons tal i Almedalen har vi funnit 

likheter och skillnader i hur de bygger sitt ethos. Vi kan konstatera att de båda talarna 

använder sig av både pathos och logos för att bygga sitt ethos. I talen ser vi också att både 

Åkesson och Sjöstedt återkommande skapar en ”vi mot dem”-känsla för att bygga sitt ethos. 

Vi finner dessutom att de båda talarna på olika sätt försöker normalisera sin politik för att nå 

ut och bygga sitt ethos hos en bredare publik.  
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För det första tar Sjöstedt och Åkesson hänsyn till både arete och eunoia i inledningen av sina 

tal.181 Detta ser vi när Sjöstedt visar sig välvillig mot publiken och genom pathos väcker 

känslor som denna kan relatera till.182 Han bygger alltså inledningsvis sitt härledda ethos 

genom att använda pathos och tar hänsyn till den goda viljan.183 Åkesson inleder sitt tal med 

att nämna att han lyssnat på andra talare under Almedalsveckan, vilket vi tolkar som att han 

bygger sitt härledda ethos genom att visa sig handlingsklok.184 Enligt oss ser vi en likhet i att 

de båda talarna stärker sitt ethos genom hur de inleder sina tal. Skillnaden är att de gör det på 

olika sätt, alltså Sjöstedt genom eunoia och Åkesson genom arete. Vidare i inledningen visar 

Sjöstedt på pathos då han berättar vad han ska göra på sin semester. Detta menar vi att han gör 

för att visa upp en vardaglig sida av sig själv, och därmed visa sig mänsklig och jordnära. 

Åkesson använder sig av en annan taktik i sin inledning då han strax efter hälsningsfrasen 

kritiserar Dan Eliasson. Vi menar att han gör detta för att förminska Eliasson och därmed höja 

sitt eget ethos.  

 

Vi kan även uppfatta att Sjöstedt använder sig mycket av pathos och logos för att stärka sina 

argument, och därmed också sitt härledda ethos eftersom han då möjligtvis ökar 

trovärdigheten i sitt tal.185 Åkesson använder sig också av både pathos och logos för att belysa 

sina ståndpunkter. Men vi ser dock att han övervägande använder sig av logos, eftersom han 

återkommande väljer att hänga ut och kritisera olika personer för brister som han tycker sig 

finna i samhället. Pathos använder han för att styrka sina logosargument för att visa på 

konsekvenserna som kommer med bristerna och därmed också försöka bygga sitt ethos 

genom att försvaga andras med hjälp av personangrepp. Således kan vi uppfatta konkreta 

skillnader och likheter i hur Sjöstedt och Åkesson använder pathos och logos för att bygga sitt 

ethos.186 Sjöstedt liksom Åkesson använder pathos för att väcka känslor hos publiken, när de 

påtalar vilka konsekvenser bristerna i samhället har fått på olika grupper av människor. 

Användandet av logos skiljer sig åt mellan talarna, då Sjöstedt använder sig av sakargument 

för att belysa vad Vänsterpartiet ska göra åt problemen, medan Åkesson endast använder 

logos för att kritisera och belysa brister i samhället.  
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En skillnad vi ser i talarnas logosargumentation är vad de grundar sina argument i. När 

Sjöstedt argumenterar använder han sig av en mer konkret redogörelse för logos, då han kan 

peka på faktiska händelser, vilket enligt oss stärker argumentationen. När Åkesson refererar 

till migrationschefen så tolkar vi det som ett logosargument, eftersom han knyter samman 

Danielssons brister och enligt honom tvivelaktiga uttalanden med konkret statistik, när han 

redogör för vilka som faktiskt fått det sämre på grund av invandringen år 2015.187 Genom att 

måla upp en bild av de som fått ta konsekvenserna av invandringen år 2015 menar vi att han 

stärker sitt härledda ethos, då han använder sig av dessa grupper till sin egen fördel i 

argumentationen, vilket vi således kopplar till pathos.188  

 

För det andra tolkar vi det som att båda partierna försöker skapa en ”vi mot dem”-känsla för 

att bygga sitt och partiernas ethos.189 Den mest konkreta passagen i talet, där Sjöstedt försöker 

skapa en ”vi mot dem”-känsla, är när han belyser att moderaterna och resterande högerblocket 

motsatt sig förslaget. Han försöker bygga sitt ethos genom detta, eftersom han genom 

logosargument, menar att Vänsterpartiet har motbevisat högerblocket gång på gång och visar 

att det faktiskt fungerar. Vi menar att Åkesson försöker skapa en ”vi mot dem”-känsla i högre 

grad, då han genomgående i talet tar stöd mot de brister och misstag exempelvis Anders 

Danielsson har gjort för migrationspolitiken. Vi tror att Åkesson försöker bygga sitt ethos 

genom att skapa en ”vi mot dem”-känsla för att ytterligare stärka sina argument med pathos, 

när han hänvisar till utsatta folkgrupper som fått det sämre av invandringen år 2015.  

 

En risk som vi ser båda talarna tar med att kritisera andra politiker, partier eller 

myndighetschefer i den utsträckning som de faktiskt gör, är att det kan få en motsatt effekt till 

att bygga ett starkt ethos och skapa en känsla av misstro.190 En annan faktor som har betydelse 

för hur talarna bygger sitt ethos med hjälp av en “vi mot dem”-känsla är hur de belyser det 

faktum att de anser att det uppstått stora klyftor i samhället. Sjöstedt hävdar att klyftorna i 

samhället handlar om att det inte är jämställt, medan Åkesson lägger vikt på att klyftorna 

handlar om ett samhälle som sviker och syftar då på rättssystemet. De båda talarna använder 

här pathos för att belysa vad klyftorna i samhället innebär. Sjöstedt nämner exempelvis att 
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klyftorna i samhället fått negativ påverkan på pensionerade kvinnor som inte har råd med den 

medicin de behöver.191  

 

För det tredje anser vi att de båda talarna försöker att normalisera sin och partiernas politik för 

att, som vi tolkar det, nå ut till en bredare publik. Vi ser dock att de gör detta i olika stor 

utsträckning. Sjöstedt försöker normalisera sin och partiets politik genom att understryka att 

deras politik faktiskt fungerar, trots motsättningar från andra partier som Moderaterna, vilket 

han gör återkommande i talet. Åkesson anser vi enbart normaliserar sin och partiets politik 

genom att understryka att de inte lastar just invandrare för problem som uppkommit av 

migrationspolitiken. Istället belastar han exempelvis Dan Eliasson, som tidigare varit negativt 

uppmärksammad i media. Genom att kritisera honom på så vis kan det vara ett tecken på 

normalisering då han är långt ifrån ensam om att tycka att Eliasson inte sköter sitt jobb. Vi 

anser dock att Åkesson inte styrker sina argument genom att påtala hur Sverigedemokraterna 

skulle göra migrationspolitiken bättre, vilket vi också ser som en brist i argumentationen. Vi 

tolkar det som att båda talarna tar hänsyn till att det finns en dubbel publik då Sjöstedt hävdar 

att deras politik fungerar och Åkesson fokuserar på att kritisera Danielsson och Eliasson. 

Eftersom det kan finnas en publik hos båda talarna som står i gränslandet mellan att rösta på 

partierna eller inte då de ofta anses driva en extrem politik. Men genom dessa uttalanden 

normaliserar respektive partiledare uppfattningen om partiernas ideologier. Genom denna 

normalisering kan man också tänka sig att de båda talarna bygger sitt härledda ethos hos en 

vidare publik.  

 

Således finner vi att talarna kan tänkas tilldelas ett starkt slutligt ethos av publiken, eftersom 

vi anser att de fullföljer sina argument.192 Vi har också funnit att Sjöstedts argumentation är 

mer positiv än Åkessons då han ger konkreta förbättringsförslag på de brister han tar upp och 

ger en bild av att de skall förändra Sverige till det bättre. Åkessons argumentation ser vi är 

mer negativ i den bemärkelsen att han övervägande fokuserar på att kritisera andra politiker 

och myndighetspersoner, samt belysa brister i samhället utan att ge konkreta 

förändringsförslag.  

 

 

 
                                                
191 Se Bilaga 1, (16). 
192 Kjeldsen (2008), s. 140.  
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10. Diskussion  
När vi analyserat Sjöstedt och Åkessons tal i Almedalen först var för sig och därefter i en 

komparativ analys med givna frågeställningar som grund, kan vi konstatera att talarna både 

liknar varandra och skiljer sig åt när de bygger sitt ethos.  

 

Vi finner det intressant hur de båda talarna inleder sina tal, där Sjöstedt använder sig av 

eunoia medan Åkessons inledning präglas av arete. Att Sjöstedt använder sig av eunoia när 

han hälsar alla välkomna tolkar vi som typiskt för hans talarstil i förhållande till kontexten. 

Efter att vi utfört analysen har vi kommit fram till att Sjöstedts tal kan upplevas som mjukt 

och positivt med en god framtidstro, vilket går helt i linje med att inleda ett tal för att visa sig 

välvillig och därmed också göra ett gott intryck på publiken. Åkesson går tillväga på ett annat 

sätt för att vinna publikens bevågenhet när han istället väljer att visa sig handlingsklok genom 

arete. Åkessons tal tolkar vi generellt som ett eristiskt, angripande tal där han återkommande 

kritiserar politiker och högt uppsatta tjänstemän. Skillnaden som vi funnit mellan hur Sjöstedt 

och Åkesson fångar publikens intresse bekräftar också våra tidigare iakttagelser av dessa 

talares typiska stil. Således är vi inte förvånade över att Sjöstedt har en mjukare framtoning 

och Åkesson en hårdare betoning av verkligheten för att bygga sitt ethos hos publiken.  

 

Något som är slående är hur de båda talarna använder sig av känslo- och sakargument. Vi 

kunde i den komparativa analysen se att de båda talarna visserligen använder sig av känslo- 

och sakargument men att de gör det på ganska skilda sätt. Enligt oss var sättet de använde 

argumenten en avgörande faktor till om de skulle bli slagkraftiga eller inte. Vi konstaterade att 

Sjöstedts argumentation präglades av en kombination av pathos och logos, men nästan alltid 

avslutades med sakargument om vad Vänsterpartiet skulle genomföra för förändringar. 

Åkesson däremot ägnade en stor del av talet till att kritisera och hänga ut olika personer med 

hjälp av både pathos och logosargument, han avslutade dock nästan aldrig sina uttalanden 

med exempelvis “det här ska Sverigedemokraterna göra bättre”. Han avslutade istället med att 

peka ut vilka som har fått lida som en konsekvens av detta.  

 

För att knyta samman dessa resultat med den tidigare forskningen kan vi konstatera att även 

Svensson kom fram till att pathosargument var mest återkommande i de sex tal som 

analyserades i hennes studie.193 Detta är en intressant iakttagelse, eftersom vi kommit fram till 

                                                
193 Svensson (2016). 
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att pathos var återkommande i vår studie. Trots att det är olika tal från olika perioder som 

analyserats så framkommer det att politiska talare övervägande tenderar att använda sig av 

pathos i syfte att bygga sitt ethos och övertyga sin publik. När vi ser tillbaka på den studie 

som Ekman har genomfört kan vi också där se en likhet med de resultat som vi i vår studie 

kommit fram till. Ekmans undersökning resulterade bland annat i att hon kunde uppleva att de 

talare som hon analyserat använde sig av samtliga av retorikens tre bevismedel för att 

övertyga publiken, men i olika hög grad bland talarna.194 Delvis motsvarar det resultatet som 

vi i vår studie kunde konstatera, då även Sjöstedt och Åkesson tenderar att använda sig av 

både pathos och logos för att bygga sitt ethos, men också där i olika hög grad.   

 

Vi kunde konstatera att de båda talarna lyckades bygga ett starkt ethos genom sitt sätt att 

argumentera på, trots att de skiljer sig åt. Vi anser dock att Sjöstedts argumentation blir mer 

slagkraftig och trovärdig eftersom den slutförs på ett sätt som får publiken att uppfatta att 

Vänsterpartiet ska genomföra en förändring, medan Åkesson inte framhäver några 

förändringsåtgärder. Vi bedömer att Sjöstedts ethos således uppfattas som starkare eftersom 

hans argumentation framstår som fullbordad genom det avslutande förändringsförslaget. 

Anledningen till att vi hävdar att Sjöstedts ethos är starkare än Åkesson är att han är ensam, 

av de två, att uttryckligen precisera och presentera förändringsåtgärder. Därför kan man också 

tänka sig att Åkessons argumentation skulle bli starkare om han presenterade 

förändringsåtgärder och därmed också stärkte sitt ethos hos en bredare publik.  

 

Vi konstaterade att de båda talarna försöker skapa en “vi mot dem”-känsla i sina tal för att 

också här bygga sitt ethos som anförare för de rättänkandes skara. Vi har funnit både likheter 

och skillnader i hur de skapar denna känsla och därmed också för hur de bygger sitt ethos. Vi 

har sett att Sjöstedt skapar en känsla av vi mot dem för att bevisa att Vänsterpartiets politik 

faktiskt fungerar, till viss del i motsats till deras motståndare. Detta anser vi vara ett effektivt 

sätt att stärka ett förtroende, och kanske framförallt nödvändigt för ett parti som av sina 

vedersakare anses driva en extrem linje utan praktisk förankring. Vi kunde dock se en risk 

med detta, om syftet var att vinna röster från andra partier. Eftersom Sjöstedt använder ett 

sådant tillvägagångssätt återkommande för att stärka sin och partiets egen politik kan man 

tänka sig att han riskerar att tappa förtroende hos sina kärnväljare om det blir tydligt att 

Sjöstedt endast poängterar det praktiskt genomförbara för att locka röster snarare än att 

                                                
194 Ekman (2015). 
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understryka det ideologiserade draget i Vänsterpartiets politik. Vi noterade även att Åkesson 

ville skapa en “vi mot dem”-känsla men även här endast understryka fel och brister i 

samhället. Eftersom Åkesson bara uttrycker dessa fel och brister utan att belysa vad 

Sverigedemokraterna vill göra åt dem kan man tänka sig att han riskerar att tappa ett 

förtroende hos den breda publiken, som fortfarande är osäkra på partiets politik, och endast 

bygga ett starkare ethos hos den etablerade publiken, som redan ser Åkesson som sin starka 

partiledare.  

 

Återigen kan vi se denna tydliga skillnad i hur Sjöstedt och Åkesson fullbordar sina argument 

med hjälp av logos. När Sjöstedt skapar en “vi mot dem”- känsla utesluter inte det att han 

även når ut till den breda publiken eftersom han slutför sina resonemang med konkreta 

förändringsåtgärder. Åkesson riskerar att försvaga sitt ethos hos den breda publiken och 

endast stärka sitt ethos hos redan etablerade anhängare. Det sker eftersom han endast riktar 

kritik mot dem han ser som ansvariga för det som gått fel snarare än att bidra med förslag till 

förbättringsåtgärder. Enligt oss är Sjöstedts tillvägagångssätt starkare än Åkessons om man 

endast ser till hur argumentationen är uppbyggd. Men om man istället ser till vad talarna vill 

åstadkomma med sina uttalanden kan man även tänka sig att Åkessons tillvägagångssätt 

fungerar som planerat. Enligt våra hypoteser behöver inte Åkesson nödvändigtvis bevisa att 

Sverigedemokraternas politik fungerar, eftersom de redan har 12,86% av rösterna i 

riksdagsvalet år 2014.  

 

Således kan vi konstatera att de båda talarna gör sitt yttersta för att skapa en “vi mot dem”-

känsla i sina tal. Enligt vår uppfattning lyckas Åkesson bäst med att skapa denna känsla, 

eftersom han konkret håller bland annat redan negativt uppmärksammade tjänstemän, i form 

av Anders Danielsson och Dan Eliasson, som ansvariga för brister i dagens samhälle. Utöver 

dessa hänger han även ut motståndspartier och deras partiledare för att föra en konservativ 

och feg politik. Trots att Åkessons logosresonemang brister enligt oss hävdar vi att han lyckas 

skapa en stark ”vi mot dem”-känsla genom att peka ut dessa motståndspartier som ansvariga.  

 

I de analyser som vi utfört har vi också konstaterat att Sjöstedt och Åkesson gör vissa försök 

att normalisera sin politik. Vår uppfattning före analysen var att de båda, i hög grad skulle 

behöva normalisera sin politik för att bygga sitt ethos hos en bredare publik, eftersom båda 

befinner sin på varsin kant om höger- och vänsterblocket och har ett rykte om sig att vara två 

extrema partier. Men efter analysen hävdar vi att Sjöstedt försöker normalisera sin politik i 



	 47 

högre grad än Åkesson. Sjöstedt kan vi konstatera försöka leva upp till antagandet om att 

Vänsterpartiets politik inte rymmer några extrema inslag, medan Åkesson enbart ett fåtal 

gånger försöker normalisera sitt partis politik. En tanke som slagit oss är varför det är så stor 

skillnad på i vilken grad de två partiledarna här försöker normalisera sin politik, och hur det 

påverkar hur partiledarna bygger sitt ethos. Vi tror att skillnaden beror på att Åkesson ser 

Sverigedemokraterna som så parlamentariskt etablerade, att de inte behöver normalisera sin 

politik. Vänsterpartiet däremot har inte samma inflytande i riksdagen, vilket kanske gör 

behovet större för Sjöstedt att bevisa att Vänsterpartiet inte enbart driver extrem politik, utan 

att deras politik faktiskt fungerar och enligt dem är till för alla.  

 

Vår tolkning av Åkessons normaliseringsstrategier är att han genomför dessa genom att bland 

annat inte beskylla just invandrare för problem i samhället, något som man kan anta att han 

gjort mer explicit tidigare. I vår analys kom vi dessutom fram till att Åkesson även tog hänsyn 

till vad som var passande i detta läge, vilket var att Åkesson istället lastar Dan Eliasson och 

Anders Danielsson för problem kopplade till invandringsfrågan. Det kan ses som passande, 

eftersom det kan finnas en dubbel publik som inte håller med om en utläggning som ämnar 

hålla invandrare som individer ansvariga för de omtalade problemen i samhället, utan snarare 

kan tänkas acceptera premisserna att det kan vara fel på rättssystemet.  

 

Andra tankar vi haft är att Åkessons politik har förändrats mycket sedan tidigare val. Han har 

också varit en bidragande faktor till att Sverigedemokraterna inte, enligt våra allmänna intryck 

behöver normalisera sin politik längre. En anledning till det, enligt våra allmänna intryck, kan 

vara att han under en längre tid arbetat med att inte endast belysa invandringsfrågan utan 

försöka främja ett helhetsperspektiv för partiet och partiets väljare. En annan sak som vi fann 

intressant i analysen av Sjöstedts tal var att han håller fast vid att återkommande belysa 

jämställdhetsfrågan och genom pathos försöka måla upp en bild på hur denna faktiskt 

påverkar samhället i allmänhet, och pensionärer i synnerhet idag. Han nämner inte heller 

invandringsfrågan en enda gång i talet, vilket är lite anmärkningsvärt då Almedalsveckan 

enligt många anses vara politikernas största plattform för att få sin röst hörd. Vidare 

uppmärksammade vi att han inte valde att nämna just invandringen, vilket vi hävdar är lite 

anmärkningsvärt eftersom det är en aktuell fråga i dagens politik. Vår egen hypotes är att han 

inte vill uttrycka sig alls om invandringsfrågan, eftersom den inte är central för partiet.  

På så sätt kan han istället fokusera på Vänsterpartiets grundfrågor: jämställdhet, feminism och 

välfärd. 
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Avslutningsvis anser vi att de båda talarna har, enligt våra antaganden ett starkt inledande 

ethos hos den publik som lyssnar på talet och redan röstar på partierna. Vi anser att de båda 

talarna bygger sitt härledda ethos hos en bredare publik, när de tar hänsyn till decorum och 

uttrycker sig med försiktighet kring känsliga frågor, om exempelvis feminism och 

invandringsfrågan.  

 

Vi ser också att de båda bygger sitt ethos med hjälp av pathos och logos, där användandet av 

pathos är övergripande i båda talen för att sen konkretisera sina slutsatser med hjälp av 

logosargument. De båda talarna försöker bygga sitt ethos genom att belysa andra partiledares 

svagheter och därmed sänka dessas ethos. Vi anser att de båda lyckas med detta till en början, 

men eftersom det i båda talen är ett övervägande moment kan vi se risken att detta blir 

kontraproduktivt för talarnas ethosbyggande. Vi menar att det kan få publiken att tappa 

förtroende för talaren, om han i för hög grad kritiserar andra politiker och myndighetspersoner 

istället för att belysa det egna partiets fördelar och förbättringsåtgärder. Trots att vi anser att 

de båda talarna står på gränsen till att kritisera andra partier och myndighetspersoner i för hög 

grad tycker vi att de lyckas bygga ett starkt ethos hos den tilltänkta publiken, men också hos 

en bredare publik med tanke på deras slutledande logosresonemang. Därför anser vi att de 

båda talarna får ett högt slutligt ethos, då deras tidigare uttalanden i växelverkan med deras 

härledda ethos utgör grunden för att bli tilldelad ett starkt slutligt ethos. Genom att de 

förhåller sig till decorum, men också till stor del tar hänsyn till den dubbla publiken i sina tal 

bidrar det till att höja sitt ethos mot både den primära och den sekundära publiken. 

 

Om vi knyter samman våra slutliga tankar med våra inledande hypoteser kan vi se att vissa 

hypoteser stämmer men andra inte. En hypotes som vi hade var att Åkessons retorik skulle 

präglas av skrämseltaktiker och känsloargument för att vinna förtroende hos publiken. Enligt 

vår tolkning var detta också ett sätt som Åkesson använde för att bygga sitt ethos, med 

undantag för skrämseltaktiken. Sjöstedt riktade inga personangrepp mot Åkesson, vilket vi 

trodde han skulle göra. Han tog inte upp invandringsfrågan överhuvudtaget vilket kanske 

förklarar varför han inte nämnde Åkesson i sitt tal. En sista hypotes vi hade var att de båda 

politikerna skulle försöka normalisera sin politik. Detta var en hypotes som till stor del stämde 

in på Sjöstedts tal, men lite mindre på Åkessons.  
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Vi har tidigare redogjort för varför vi inte tror det var aktuellt för Åkesson att normalisera 

politiken och kan därmed slutligen dra slutsatsen om att våra hypoteser stämde till en viss del, 

men att vissa aspekter gjorde dessa hypoteser mer intressanta efter genomförd studie.  

Med de resultat som vi i vår studie kommit fram till och med hänsyn till tidigare studier inom 

samma område så väcker de resultat som vi kommit fram till intressanta tankar om vidare 

forskning. Den tidigare forskning som vi funnit inom detta område belyser bland annat hur 

politiker under Almedalsveckan använder retoriska medel för att övertyga sin publik. I vår 

studie har vi intresserat oss för hur två partiledare för extrema partier bygger sitt ethos under 

Almedalsveckan. Under vår uppsats har det uppstått intressanta funderingar kring 

propaganda, vilket vi uppfattar vara ett relativt outforskat område i samband med Almedalen. 

Detta är ett område vi anser förtjänar att studeras, då propaganda ständigt omger oss, och kan 

framför allt kan göra sig gällande på den politiska arenan.  

 

11. Sammanfattning  
Syftet med uppsatsen var att undersöka likheter och skillnader mellan Jonas Sjöstedts och 

Jimmie Åkessons tal i Almedalen år 2016. Anledningen till att vi fann detta vara intressant 

var att partiledarna möter en ethosproblematik och vi ville se hur de hanterade den 

problematiken. 
 

För vårt syfte formulerade vi tre olika frågeställningar som låg till grund för uppsatsens 

analysdel. Den första var: Hur använder talarna känslo- och sakargument för att bygga ethos 

för sig och sina partier? Därefter ställde vi frågan: Framställs det en känsla av ”vi mot dem” i 

talen när talarna bygger sitt ethos? Slutligen frågade vi: Är normalisering ett inslag i talarnas 

ethosbyggande? 

 

Den metod som vi använde för att analysera vårt material grundade sig på en hermeneutisk 

närläsning. Eftersom vi ville undersöka hur partiledarna byggde sitt ethos i två olika tal gjorde 

vi också en komparativ studie för att urskilja likheter och skillnader mellan de olika talen. 

Materialet som låg till grund för denna studie var talmanus till Sjöstedt och Åkessons tal, som 

publicerats av partierna och således kunde betraktas som trovärdiga källor. 

 

Resultaten visade att de båda talarna använder sig av både pathos och logos för att bygga sitt 

ethos, de använder sig av både arete och eunoia för att öka sin trovärdighet.  
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Resultaten visade också att de båda genomgående i talen skapade en “vi mot dem” -känsla för 

att bygga sitt ethos. Detta blir tydligt då Åkesson, men även Sjöstedt till en viss del, frekvent 

kritiserar och problematiserar andra politiker, myndighetspersoner och framför allt det 

nuvarande rättssystemet. Vidare visade också resultaten att de båda partiledarna försökte 

normalisera sin politik, men i olika i hög grad. Sjöstedt sökte normalisera Vänsterpartiets 

politik genom att främst poängtera att just deras politik fungerar då den har implementerats 

med goda resultat. Han antyder att partiet inte längre driver en extrem politik och istället 

påtalar han att Vänsterpartiet är ett föredömligt parti.  

 

Genom dessa iakttagelser fann vi att Sjöstedt försöker normalisera sitt partis politik och 

således också bygga sitt eget och partiets ethos. Resultaten visade att Åkesson inte i lika hög 

grad bemödade sig om att normalisera Sverigedemokraternas politik. De sekvenser i talet där 

vi såg spår av en normalisering var när han inte utpekade invandrare ansvariga för problemen 

i Sverige utan snarare ställde det svenska rättssamhället till svars.  

Vi tolkade det som en medveten metod för att bygga sitt och det egna partiets ethos hos en 

bredare publik. Här såg vi en tydlig kontrast eftersom Sverigedemokraterna tidigare har 

tenderat att hålla enskilda folkgrupper som ansvariga för det Sverigedemokraterna tycker är 

fel och bristande i samhället.  
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Bilagor  
Bilaga 1  
Tal av Jonas Sjöstedt i Almedalen 2016195:  

          

(1) Välkomna hit, 

gotlänningar, fastlänningar, TV-tittare, världsmedborgare 

      

(2) Ett stort tack till alla er gotländska vänsterpartister som ordnat artistskola för barn och 

allsång här i parken. Idag är det almedalsveckans sista dag. Och alla ni som följer fotbolls-EM 

vet ju hur det är – det är dom bästa som är kvar sist. 

      

(3) Storföretagens lobbyister har redan åkt hem. Kvar är alla vi andra. Några har en 

efterlängtad semester, andra jobbar och får samhället att gå runt. De som jobbar i vården och 

butikerna. Busschaufförer och poliser. Och glassförsäljare! 

      

(4) Snart går även jag på ledighet och åker hem till mitt hus i Västerbotten. Jag ska vara med 

familjen, gå ned till viken och bada med ungarna, jag ska ta hand om veden. Men det är sen. 

Först tänkte jag säga några ord om jämlikhet. Några ord om vad vi kan göra för att bygga ett 

samhälle som är till för oss alla, inte bara för de få i toppen, de som har allra mest. 

      

(5) I fredags besökte jag en reklambyrå här i Visby. Det är inte ofta jag besöker reklambyråer, 

men den här är speciell. De har infört sex timmars arbetsdag – med full lön. En av 

anledningarna för företaget är att det är ett bra sätt att locka kompetens till Visby. 

      

(6) Det finns många skillnader mellan reklambyråer och socialtjänsten i Sundsvall, men det 

var ändå dit mina tankar gick. Även där hade man svårt att rekrytera. Vänsterpartiet drev 

därför i våras igenom sex timmars arbetsdag som ett sätt att locka till sig anställda till det 

viktiga jobbet.

                                                
195 Sjöstedt, Jonas (2016) Tal i Almedalen 10 juli 
2016.http://www.vansterpartiet.se/assets/Jonas_Sjostedt_Almedalen2016.pdf Hämtad 12/04-2017. 



 

      

(7) Varför funkar det så bra? För att det gör livet bättre. Man blir skärptare på jobbet och 

mindre trött när man kommer hem. Alla vi som är föräldrar vet hur värdefullt det är att få den 

där extra tiden mellan hämtning, middagslagning och nattning. Tid för att hinna träffa 

varandra ordentligt. Tid för att lyssna och tala. Både föräldrar och barn blir piggare och 

gladare. För andra innebär en kortare arbetsdag att träffa vänner, satsa på en hobby eller 

äntligen komma igång med träningen. Det blir ett mänskligare arbetsliv. 

      

(8) Jag har varit på både avancerade it-bolag och bilverkstäder med sex timmars arbetsdag. 

Runt om i landet visar vi att det går även i välfärden. Jag har besökt sextimmarsförsök i 

äldreomsorgen både i Umeå och Göteborg. Gemensamt är att det är Vänsterpartiet som drivit 

igenom det. 

      

(9) För det är ju ett sådant samhälle vi arbetar för. Bra ekonomi är viktigt – men ofta glömmer 

man att det främst är ett medel för att skapa bra liv. Vi skapar ett samhälle som är bra för alla. 

Ett där man har tid att leva och tid vara tillsammans. 

      

(10) Moderaterna och de andra i högern säger att det inte går. Det sa de när vi i 

arbetarrörelsen införde åtta timmars arbetsdag också. Precis som sina företrädare är Anna 

Kinberg Batra mot varje stor välfärdsreform som gör Sverige mer rättvist. Precis som då säger 

de att det inte är möjligt. Men Vänsterpartiet visar att det går den här gången också. Steg för 

steg genomför vi vår politik. Steg för steg gör Vänsterpartiet Sverige till ett bättre land att 

leva i. 

      

(11) Väljarna har sett till att regeringen behöver Vänsterpartiet för statsbudgeten. Där har vi 

kunnat förverkliga delar av vår politik. De tio vänstermiljarderna till välfärden är snart på väg 

ut i kommuner och landsting. Det blir satsningar på skolan, vården och omsorgen. Vi har sett 

till att barn får gratis glasögon och mediciner, vi har höjt underhållsstödet för ensamstående 

föräldrar. Vi har fått med oss regeringen på att stoppa vinstjakten i välfärden. 

      

(12) Alla ni som röstade på Vänsterpartiet, alla ni som såg till att också grannen röstade på 

Vänsterpartiet, alla ni har varit med och ordnat detta. Nu närmar vi oss snart nästa val. Prata 



med vänner och bekanta, var med och bygg en rörelse för att mer vänsterpolitik ska bli 

verklighet. 

      

(13) För ett år sen stod jag på den här scenen och föreslog ett särskilt sommarlovsstöd för att 

fler barn ska få riktigt bra sommarlov. Nu är sommarlovsstödet verklighet. Den här sommaren 

ordnas det badresor, hästridning och fotbollsläger. 

      

(14) För den tioåring som annars hade fått stanna hemma för att mamma jobbar eller saknar 

pengarna, för den tioåringen betyder det mycket när det ordnas en gratis badresa. Att få 

komma till stranden, bada och träffa nya kompisar. Så bygger vi ett bättre samhälle. 

      

(15) Idag har jag presenterat ett förslag som vi kommer att driva i nästa budgetförhandling 

med regeringen. Vänsterpartiet vill att alla äldre från de att de fyllt 80 år ska få gratis 

läkemedel. En majoritet av dem är kvinnor, många med låga pensioner. 

      

(16) Den äldre kvinna som får ett recept utskrivet på en ny medicin hon behöver, hon ska inte 

först oroligt behöva kolla i plånboken. Trots dagens högkostnadsskydd är det ofta fallet idag. 

För alldeles för många äldre blir problem med hälsan idag också problem för ekonomin. 

Särskilt drabbade är förstås alla de som har låg pension. 

      

(17) Bland kvinnliga pensionärer är det fler än varannan som har så låg pension att de får 

garantipension, den lägsta garanterade nivån. Det är en stor feministisk orättvisa. Det handlar 

om kvinnor som hela sitt liv stigit upp tidiga morgnar och satt sig på bussen till jobbet. 

Kvinnor som samtidigt ofta tagit huvudansvaret för barnen och hemmet. 

      

(18) De har snutit näsor, läst läxor och lagat mat. De har haft viktiga arbeten som fått Sverige 

att fungera. Och sen när de börjar närma sig pension öppnar de det orangea kuvertet med en 

klump i magen. De ser att de, som hade hoppats kunna hjälpa barn och barnbarn, istället kan 

behöva vända sig till sina vuxna barn och be om hjälp med ekonomin. 

      

(19) Man har gjort rätt för sig, man har bidragit, men efter ett långt arbetsliv möts man av en 

pension som inte räcker till. Det är djupt ovärdigt.



 

      

(20) Alla måste kunna få en rimlig pension den dag de slutar att jobba. Vi kan inte ha ett 

system som år efter år fortsätter att missgynna kvinnor och arbetare. Pensionssystemet måste 

göras om. Vi kräver ett nytt pensionssystem. Rättvisa och jämställdhet måste in. 

      

(21) Varför är det då så här orättvist? Jo, för att socialdemokraterna och miljöpartiet har en 

överenskommelse med de borgerliga partierna om att det är så här pensionssystemet ska se ut. 

     

(22) De är för detta. Det är ett typexempel på hur S och MP inte av sig själva gör Sverige 

rättvist. De vill på område efter område slå sig ihop med Anna Kinberg Batra och de andra i 

högern. 

      

(23) Men varför ska Moderaterna ha vetorätt över arbetarkvinnornas pensioner? Vi kan alla se 

resultatet. Kvinnor och arbetare som efter ett långt arbetsliv får en usel pension och tvingas 

spara in på det allra nödvändigaste. 

      

(24) Det är regeringen och de borgerliga partierna som gjort upp om ett orättvist 

pensionssystem. Men budgeten däremot kan vi i Vänsterpartiet påverka. Så för att få rättvisa 

och jämställdhet har vi den vägen sett till att skatten sänks mest för pensionärerna med lägst 

pensioner. Vi tar bort avgifterna för att besöka vårdcentralen för de äldre, vi har höjt 

bostadstillägget. 

      

(25) Senast jag var på en vårdcentral satt det en gul postit-lapp vid luckan som påminnelse till 

personalen. Där stod det: ”Glöm inte att besöket är gratis för dem över 85 år”. Från och med 

nästa år ska varenda vårdcentral i hela landet ha det på samma sätt. Då blir man stolt som 

vänsterpartist. Och längre fram, när jag går på Apoteket, då vill jag att det ska sitta en lapp där 

också: ”Glöm inte, gratis medicin för den som är över 80.” 

      

(26) När regeringen samarbetar med högern blir det dåliga pensioner som drabbar kvinnor 

och arbetare. När regeringen samarbetar med Vänsterpartiet blir det trygghet, feminism och 

ett samhälle som finns till för alla, inte bara för de som har mest.



 

      

(27) Idag driver vi igenom vänsterreform efter vänsterreform. Och det mina vänner behövs 

det många av. Alldeles för mycket av den orättvisa politiken från alliansens regeringsår finns 

kvar. Klyftorna är fortfarande alldeles för stora. Här måste vi vara tydliga. Anledningen är att 

regeringen bromsar. 

      

(28) Häromveckan fick Stefan Löfven frågan varför han inte vill göra något åt de orättvisa 

skatterna som är kvar från högerregeringen. Han svarade då att ”lagt kort ligger”. Ja, han sa 

faktiskt så. Låter man lagt kort ligga i skattepolitiken så gynnar spelets regler de som har det 

allra bäst. 

      

(29) Vi har ett skattesystem som är riggat för de rika. Skattesmitare, bland dem moderata 

ledamöter i skatteutskottet, slipper straff bara de gör självrättelse. Det strävsamma 

småföretaget betalar ofta mer bolagsskatt mätt i kronor än både Volvo och SKF. Invånarna i 

förorter och bruksorter betalar för rut-avdrag och de stora ränteavdragen som främst går till 

höginkomsttagare i rika moderatkommuner. 

      

(30) Socialdemokraterna har gjort mycket bra för Sverige, men idag är det tydligt att det inte 

är från dem som idéerna för jämlikhet kommer. Det fanns en tid då man kunde lita på att de 

drev på för rättvisa och steg för steg byggde Sverige jämlikare. 

      

(31) Men någonting har hänt. Ta frågan om att införa en förmögenhetsskatt för de allra 

rikaste. Regeringen talar gärna om jämlikhet, till exempel i talen här i Almedalen, men när det 

kommer till kritan så har de hittills sagt nej när vi har velat ha en skatt på de största 

förmögenheterna. Det enda som hindrar oss från att införa en förmögenhetsskatt och satsa 

pengarna på trygghet och välfärd, det enda som hindrar oss från det är att regeringen inte vill. 

      

(32) Socialdemokraterna är som ett gammalt ånglokomotiv. De har tjänat väl och under 

många år dragit Sverige mot rättvisa och jämlikhet. Men tiderna förändras. Idag är det inte 

ånglokomotiv som man ska hoppas på om man vill framåt. Och Miljöpartiet, de är väl de som 

står där bak och skyfflar kol.



 

      

(33) Det finns väljare som är nöjda med saker som de är, då är Socialdemokraterna ett gott 

alternativ. Men om man vill mer, om man tycker att det finns för stora orättvisor för att man 

ska kunna vara nöjd, om man vill se förändring. Då är det Vänsterpartiet som gäller. 

      

(34) Det är dags att sluta hoppas på att Socialdemokraterna ska bli något som de inte längre 

är. Idag är det Vänsterpartiet som gör Sverige rättvist. Vi är de som står upp mot högerns 

attacker och som bygger ett samhälle som verkligen är till för alla. 

      

(35) Tidigare i veckan presenterade vi en ny och mer utvecklad modell för förmögenhetsskatt. 

Den kommer Vänsterpartiet att driva i de kommande budgetförhandlingarna. Vi har en färdig 

modell och om bara regeringen går med på det så får vi igenom det i riksdagen. 

      

(36) Nu måste regeringen komma loss och släppa sitt motstånd mot att låta de rikaste vara 

med och betala. Det duger inte med något ”lagt kort ligger”. Det är dags att skapa ett rättvist 

skattesystem. Det är dags att satsa på pensionärerna, på barnfamiljerna, på de unga som 

behöver ett jobb och någonstans att bo. Mina vänner, det behövs en politik som på allvar tar 

tag i ojämlikheten. 

      

(37) Tidigare i år hade jag oturen att bryta foten. En kall onsdagsmorgon i februari när jag 

skyndade till jobbet halkade jag utanför tunnelbanan. Det blev operation och jag fick ligga 

några dagar på sjukhus. När jag vilade upp mig där tänkte jag på hur mycket vi behöver 

varandra. Hur tacksam jag är för att när jag plötsligt inte kan gå och behöver operera foten, då 

får jag hjälp. 

      

(38) En bruten fot läker, idag kan jag gå igen. Men har man större otur händer sådant som gör 

att inget blir sig likt igen. Man blir långvarigt sjuk eller förlorar sitt arbete. Plötsligt är det 

tufft att få det att gå ihop. När man är i en svår situation, hur lättad blir man då inte när någon 

säger: ”du, vi hjälps åt, vi löser det här. Idag är det jag som hjälper dig, imorgon är det kanske 

du som hjälper mig.” Det goda samhället är ett sådant samhälle. Ett samhälle som säger: ”Vi 

löser det. Du är inte ensam, vi är i det här tillsammans.”



 

      

(39) Viljan att hjälpas åt, det håller samman ett samhälle. Det är den viljan som gjorde att 

främmande människor på plats där utanför tunnelbanan inte bara skyndade förbi när jag 

halkade. De stannade till och ordnade så att jag fick hjälp. 

      

(40) Viljan att hjälpas åt ligger också bakom allt det som utmärker välfärdssamhället. Att vi 

tillsammans har byggt upp sjukhus och vårdcentraler, att vi har äldreomsorg och a-kassa och 

föräldrapenning. Vi gör det för varandra och vi gör det för oss själva. För vi vet att vi alla 

vinner på att samarbeta och att inte låta någon av oss lämnas efter. 

      

(41) Men viljan att hjälpas åt, den urholkas av ojämlikhet. När ett samhälle blir mer ojämlikt 

ökar avståndet mellan människor och förmågan att se sig själv i andra tunnas ut. Viljan att 

betala skatt och bidra till det gemensamma minskar. De som är på toppen av det ojämlika 

samhället vill komma ännu lite högre upp. Deras värderingar sprider sig, värderingarna om att 

satsa på sig själv istället för att samarbeta. Man bygger argument och ideologier för att 

försvara det bestående.  

     

(42) I ojämlika samhällen uppstår föreställningen att de som har de sämre ställt har det så 

eftersom de förtjänar det. Det sprids en bild att de som bor i slitna bostadsområden eller har 

dåligt betalda jobb, de och deras barn passar nog till ha det just så eftersom de hör till en 

särskild sort. 

      

(43) Idag blir det ofta rasistiska idéer som växer fram – att de som gör de slitiga lågbetalda 

jobben passar för det eftersom pratar på ett visst sätt eller har bakgrund i ett annat land. I 

andra tider är det andra fördomar som kommer fram. Gemensamt är att människor hålls på sin 

plats. 

      

(44) Steg för steg blir det till vardag att somliga har det sämre än andra, steg för steg framstår 

det som naturligt. Det öppnar för ännu större försämringar utan att omgivningen protesterar. 

Några få allra längst upp tjänar på ojämlikheten, men för de flesta av oss försämrar den 

tillvaron på så många sätt.



 

      

(45) Därför är vi så många som vill något annat. De rikaste brukar vara bra på att överskatta 

sig – för oss andra är det tydligt att de mest är underbeskattade. 

      

(46) I jämlika samhällen ökar tilliten mellan människor, folkhälsan är bättre och 

kriminaliteten lägre. Vanliga människor får större makt över sitt eget liv. Det blir ett 

mänskligare samhälle att leva i. Därför är vi så många som vill ha jämlikhet och rättvisa. 

Lagerarbetarna som snackar ihop sig och bildar en fackklubb där det förut saknades en. 

Grannarna i bostadsområdet som går samman när hyresvärden kräver orimliga 

hyreshöjningar. De äldre kvinnorna som inte tyst tänker acceptera sina låga pensioner utan 

istället kräver något bättre. 

      

(47) Det finns så många som ser att det blir ett mänskligare samhälle att leva i när vi hjälps åt. 

De unga tjejerna som startar en facebookgrupp för att stötta varandra och bekämpa sexism 

och sexuella övergrepp. Alla de som hjälper till när människor på flykt söker skydd här. 

Högstadieklassen från Halmstad som bestämmer sig för att samla in namn mot försäljningen 

av Vattenfalls kol och åka till Stockholm för att protestera. Trettonåringar som vet vad 

klimatet kräver, trettonåringar som är klokare än regeringen. 

      

(48) Mina vänner, överallt ser vi handlingar av medmänsklighet. Små steg – steg som 

tillsammans växer till något större. Röster som mjukt men bestämt ökar i styrka. Steg för steg 

driver de tillbaka orättvisornas, fördomarnas och splittringens politik. Det är röster som vi 

organiserar och för fram. Tillsammans ställer vi kravet på ett samhälle som inte bara är till för 

de rikaste, utan ett samhälle som är till för oss alla.



 

Bilaga 2  
Tal av Jimmie Åkesson i Almedalen 2016196:  

 

(1)Sverigevänner, 

(2) Almedalsveckan börjar så smått lida mot sitt slut.  

(3) Jag har sedan i söndags hört de andra partiledarna – en efter en – tala om utanförskap och 

segregation…om värderings- och kulturkrockar, om könsstympning och hedersförtryck, om 

sexuella övergrepp och trakasserier, om våld mot blåljuspersonal…  

(4) Jag slutar aldrig att förvånas över dessa plötsliga insikter hos dem som har eller som nyss 

hade regeringsmakten.  

(5) Är ni så isolerade där inne i regeringskansliet att ni har lyckats missa det som har varit 

verklighet för miljoner svenskar i många år?  

(6) Det är i så fall imponerande. 

(7) Det är något oerhört tragikomiskt över det. Och pinsamt.  

(8) Men bättre sent än aldrig… 

(9) Välkomna till verkligheten! 

(10) Jag läste att rikspolischefen, Dan Eliasson, tänker avgå självmant om jag blir 

statsminister.  

(11) Ja, då får han vara snabb…  

(12) (Min kära fästmö föreslog att han skulle ägna sig åt korvgrillning istället. Han verkar 

gilla det…)  

(13) Nej, men man kan såklart skratta åt det här. Det gör jag också. 

                                                
196 Talmanus: Jimmie Åkessons tal i Almedalen 2016 
http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/talmanus-jimmie-aakessons-tal-i-almedalen-
2016-1470279 Hämtad 12/04-2017. 
 



 

(14) Jag skrattar åt honom ganska ofta, faktiskt. 

(15) Men, skrattet fastnar lätt i halsen när man inser att denne man alltså är högsta chef för 

den huvudsaklige utövaren av statens våldsmonopol.  

(16) Det känns väl… sådär, om jag ska vara ärlig. 

(17) Apropå aktivistiska myndighetschefer. 

(18) En del av er har säkert hört hur Migrationsverkets chef, Anders Danielssons, uttryckte sig 

på ett seminarium här i Visby häromdagen. 

(19) Han pratade om den stora invandringen förra året och ställde frågan:  

(20) ”Hur många här har fått det sämre?” 

(21) Den frågan ställde han alltså på ett seminarium i Visby under Almedalsveckan.  

(22) Jag har ingen aning om vilken respons han fick, men han kanske skulle ställa samma 

fråga: 

(23)  Till de flickor som har blivit sexuellt antastade på musikfestivaler senaste tiden? 

(24)  Till de 1 300 kvinnor i Blekinge som fick sina cellprovtagningar inställda eller 

senarelagda. 

(25) Till de barn med särskilda behov som får försämrat stöd i skolan.  

(26)  Till sjuksköterskan på akuten som tvingas slita sig till utbrändhet på grund av 

arbetsbelastning och personalbrist. 

(27) Till familjen på Lidingö som tvingades flytta för att lämna plats åt nyanlända. 

(28) Sverigevänner, 

(29) Jag skulle kunna räkna upp hur många sådana här exempel som helst…



 

(30) Poängen här är, att om man låter påskina att en så stor invandring av asylanter som vi har 

haft inte påverkar samhället och dess invånare negativt… och att dessutom använda 

samhällets yttersta elit som något slags referensgrupp… det är så oerhört förnedrande, så 

respektlöst, mot alla de som faktiskt drabbas. 

(31) Det är svårt att inte också fundera över hur generaldirektör Danielsson tänker sig en 

situation med en – enligt honom – icke önskvärd statsminister. 

(34) Jag vet i alla fall hur jag tänker… 

(35) Sverigevänner, 

(36) Jag noterade häromdagen, när Stefan Löfven höll sitt tal, att han hyllade Islands 

framgångar i fotbolls-EM.  

(37) Han berömde dem för fantastiskt lagarbete, kallade dem ”EM:s sanna vinnare”. 

(38) Jag tänker att det är ganska fantastiskt att de lyckas uppnå det – utan att vara med i EU… 

Brexit/Sexit 

(39) Den brittiska folkomröstningen om EU har sänt chockvågor genom Europa och skakat 

om den politiska eliten på djupet.  

(40) Jag säger bara: Äntligen! 

(41) Äntligen ett stort, viktigt steg i rätt riktning. 

(42) Äntligen någon som vågar ge federalisterna en rejäl knäpp på näsan! 

(43) Och som väntat har man från etablissemanget svårt att hålla inne med sitt totala förakt för 

vanligt, hederligt folk.  

(44) Vår egen, käre statsminister har låtit oss veta att frågan inte kommer att prövas i Sverige.  

(45) Till Sveriges Radio sa han: ”Vad vi behöver inom Sverige och EU nu är stabilitet och 

långsiktighet och det får man inte genom en massa folkomröstningar.”



 

(46) På samma sätt som varje gång EU-elitens planer får stå tillbaka till förmån för folkviljan, 

så får vi höra att vi står på randen till världens undergång.  

(47) Den mediala skräckpropagandan har haglat över oss, både före och efter 

folkomröstningen.  

(48) Så är det varje gång. 

(49) De flesta av oss minns vilket enormt högt pris vi här i Sverige skulle tvingas betala om vi 

valde att stå utanför EU:s valutasamarbete.  

(50) Det är få som vill kännas vid de argumenten idag – 13 år efter folkomröstningen. 

(51) Verkligheten ville annorlunda. 

(52) Ett undantag är förstås Liberalernas Jan Björklund, som vill ha ”mer EU”.  

(53) Han vill fortfarande att vi ska ansluta oss till euron, till och med… 

(54) ”Mer samarbete”, som han kallar det. 

(55) När han talade här i söndags föreföll han närmast patologiskt besatt av tanken på Sverige 

som en liten, obetydlig lydstat i ett federalt Europa.  

(56) Han verkade till och med lite stolt över det, över att han numera står förhållandevis 

ensam på den flanken.  

(57) Fast ensam är han inte.  

(58) Det är bara det att alla de andra har vett att vara tysta.  

(59) Liknande tongångar hörde vi dock från Stefan Löfven i partiledardebatten för några 

veckor sedan.  

(60) ”EU ska inte splittras upp, EU behöver stärkas”, hävdade han. 

(61) Gemensamt för federalisterna är att de inte riktigt vill stå för vad de tycker.



 

(62) De pratar konsekvent om EU som ett ”samarbete”, när EU – så som varande en politisk 

union – faktiskt är så mycket mer än bara samarbete.  

(63) Det är ett ohederligt sätt att argumentera. 

(64) Jag tror inte att jag någonsin stött på någon som inte vill ha ”samarbete” i Europa.  

(65) Varför skulle man vara motståndare till det?  

(66) Frågan är inte OM vi ska ha ett europeiskt samarbete.  

(67) Frågan är HUR vi ska samarbeta.  

(68) Debatten gäller huruvida EU är rätt form för samarbete, eller om det möjligen kan vara 

så att det går att samarbeta bättre i andra former?  

(69) Samarbeta utan att alla länder i Europa tvingas bli likadana?  

(70) Samarbeta utan att Europas olika nationer förväntas överge sina respektive identiteter till 

förmån för en konstlad, alleuropeisk låtsasidentitet? 

(71) Sverigevänner, 

(72) Vi är vänner av Sverige! 

(73) Vi är också vänner av Europa! 

(74) Jag är Europavän.  

(75) Jag är otroligt stolt över vårt gemensamma, europeiska arv. 

(76) Det finns så mycket som förenar oss historiskt, kulturellt, politiskt. 

(77) Men, jag har också den största respekt för våra olikheter.  

(78) För den fantastiska mångfald som vår kontinent besitter. 



 

(79) Och det är ju precis den mångfalden – den rikedomen – som eurokraterna och 

federalisterna ser som det största hindret. 

(80) Som något som måste offras på federalismens altare för att deras – EU-elitens – dröm om 

en fullt integrerad, europeisk statsbildning ska kunna bli verklighet.  

(81) Det är detta som Jan Björklund, Stefan Löfven och andra federalister i själva verket 

menar med sina svulstiga, vackra tal om ”långsiktighet”, ”stabilitet”, ”fred”, ”samverkan”, 

”samarbete”… 

(82) Det vill säga: Mer likriktning. Mer centralstyrning. Mer överstatlighet. Mer federalism.  

(83) Mindre mångfald. Mindre Sverige. Mindre demokrati. 

(84) Är det verkligen vad som behövs?  

(85) Att vi flyttar ännu mer makt till eurokraterna i Bryssel?  

(86) Att låta ännu större del av vår vardag styras av andra länders makthavare - makthavare 

som vi inte kan välja och som vi inte kan avsätta? 

(87) Sverigevänner, Europavänner,  

(88) Vi tror på samarbete.  

(89) Vi förstår att det finns mycket som vi här i Sverige inte kan klara på egen hand.  

(90) Vi förstår att ett litet land som vårt är starkt gynnat av handel och samarbete med andra.  

Men… 

(91) Vi förstår också att övriga Europa behöver Sverige – i minst lika hög grad som vi 

behöver övriga Europa. 

(92) Vi förstår också att Sverige är det land som betalar mest per invånare till EU-projektet.



 

(93) Vi förstår också att ett långsiktigt, hållbart samarbete förutsätter ömsesidigt vettiga 

villkor och folkligt stöd.  

(94) Sverigevänner, Europavänner,  

(95) Låt oss hoppas att Storbritanniens modiga val blir början till slutet för federalisternas 

obehagliga, frihetsfientliga planer. 

(96) Låt oss hoppas att framtiden nu kan stavas frihet och självbestämmande. 

(97) Låt oss hoppas att fler länder nu vågar gå före och trotsa EU-eliten – kräva makten åter.  

(98) Och låt oss, Sverigevänner, Europavänner, gå i täten för att Sverige blir ett av dessa 

modiga föregångsländer!  

(99) Låt oss ta tillbaka vårt land! 

Sextrakasserier 

(100) Sverigevänner, 

(101) De senaste veckorna har vi återigen nåtts av åtskilliga rapporter om sexuella trakasserier 

och övergrepp i samband med företrädesvis festivaler.  

(102) Och vi frågar oss: Vad är det som händer? 

(103) Vad är det för samhälle som växer fram?  

(104) Vad är det för samhälle man har skapat åt oss? 

(105) Där kvinnor, tjejer, unga flickor, barn inte kan vistas i offentlig miljö utan risk att 

utsättas för sexuella övergrepp.  

(106) Ett samhälle som fullständigt kapitulerat, där polisen tystar ner problematiken, där den 

återstående insatsen består i att dela ut armband med vädjanden om att inte tafsa. 

(107) (”Fy, fy! Inte tafsa!”)



 

(108) Vad är det för samhälle?  

(109) Sverigevänner, 

(110) Det är ett samhälle som sviker.  

(111) Det är ett samhälle som sviker i ett av sina mest fundamentala åtaganden – att garantera 

medborgarna trygghet.  

(112) Till vår käre rikspolischef vill jag säga: (Handbojor.) 

(113) Det finns bara en sorts armband som är effektiva mot sexualförbrytare och det är den 

här sorten.  

(114) Se till att använda dem mer istället för att lägga energin på misslyckade PR-kampanjer 

och på att bjuda huliganer på fika. 

(115) Jag läste förresten att en kvinna på Bråvallafestivalen hade blivit omringad och antastad 

av tre män som själva bar Eliassons ”tafsa inte-armband”. 

(116) Det säger väl en del…  

(117) Sverigevänner, 

(118) Vårt samhälle sviker, och sveket blir komplett av oviljan och oförmågan att erkänna vad 

det här fenomenet i grunden handlar om.  

(119) Kultur har betydelse. Kultur spelar roll.  

(120) Normer, värderingar, attityder spelar roll – styr människors beteende. 

(121) Och så länge samhället och dess etablissemang inte förmår förstå det – inte förmår 

erkänna det – så kommer vi att få leva med problemet.  

(122) Jag lyfte det här med Stefan Löfven i en riksdagsdebatt tidigare i år.



  

(123) Jag påstod att det här är ett nytt fenomen i vårt land, och jag frågade honom om han 

håller med om detta, håller med om att kultur har betydelse för sådana här händelser.  

(124) Det gjorde han inte. Han höll inte med.  

(125) Han sa förvisso att han känner en mycket stark vrede över övergreppen, att det är 

samhällets plikt att stå upp för offren. 

(126) Men samtidigt talade han om det här fenomenet som ett problem i största allmänhet.  

(127) ”Vi måste jobba med attityder hos ALLA pojkar och män för att komma tillrätta med 

detta”, menade han. 

(128)Är det verkligen så vi står upp för offren, Stefan Löfven?  

(129)Är förnekelse verkligen rätt sätt att stå upp för de som drabbas?  

(130)Nej, Stefan Löfven, det är att svika.  

(131)Det är ett dubbelt svek.  

(132)Att först kapitulera inför att det sker och att sedan förneka varför det sker.  

(133)Det är ett dubbelt svek.  

(134)Och det dubbla sveket är inte värdigt – hör inte hemma i – ett tryggt rättssamhälle.  

Utsatta områden 

(135)Sverigevänner, 

(136)Det finns fler exempel på hur samhället kapitulerat inför allvarliga problem. 

(137)Fler exempel på hur samhället sviker. 

(138)Det har återigen blossat upp en medial debatt om situationen i våra förorter.



  

(139) Polisen har de senaste åren släppt två rapporter angående situationen i vad man kallar 

"utsatta" och "särskilt utsatta områden". 

(140) I den senaste rapporten konstateras det att det finns 53 utsatta områden i Sverige varav 

15 räknas som särskilt utsatta. 

(141) Det handlar om områden som i varierande grad präglas av: 

(142) Hög kriminalitet. 

(143) En känsla hos de skötsamma medborgarna att samhället övergett dem. 

(144) En motvilja hos invånarna när det gäller samarbete med polis och andra myndigheter.  

(145) Problematiska sociala och ekonomiska förhållanden. 

(146) Svårigheter för polisen och andra myndigheter att fullgöra sitt uppdrag. 

(147) En fysisk infrastruktur som försvårar polisens arbete. 

(148) Parallella kulturer och samhällsstrukturer och religiös extremism. 

(149) Den absoluta merparten av de här områdena har en hög andel av befolkningen med 

utländsk bakgrund. 

(150) Enligt polisen är det sannolikt att en stor tillströmning av nyanlända till de här 

områdena kommer medföra att problemen förvärras ytterligare. 

(151) Sverigevänner, 

(152) Det här är förlorade områden.  

(153) Och min uppfattning är att 53 sådana förlorade områden är 53 för många. 

(154) Det är dags att vi går från ord till handling! 

(155) Lag och ordning ska råda!



 

(156) Dessa förlorade områden ska tas tillbaka, de ska återbördas till de skötsamma, laglydiga 

medborgare som lever där.  

(157) Och det ska ske till varje pris!  

(158) För vilka är det som – vid sidan av polis och annan myndighetspersonal – som drabbas 

värst av detta?  

(159) Jo, det är ju de skötsamma, laglydiga medborgare som tvingas leva mitt i detta.  

(160) Alla de skötsamma, laglydiga människor som: 

(161) Som tvingas se sina bilar brinna.  

(162) Som tvingas se sina barns skolor brinna.  

(163) Som riskerar att utsättas för allvarliga brott på väg till jobbet.  

(164) Som får sin frihet kraftigt begränsad av främmande strukturer och värderingar. 

(165) Som inte får livsavgörande hjälp i tid eftersom ambulansen inte kan köra fram utan 

poliseskort. 

(166) Vi måste stå upp för dem, stå upp för deras möjligheter att leva sina liv, deras 

möjligheter att bli en del av det svenska samhället, en del av gemenskapen.  

(167) De ska känna – på djupet – att de kan omfattas av samma gemenskap, samma 

medborgaranda som jag – som vi.  

(168) Och då är det ett oerhört svek mot dem om vi – av ängslighet eller av självförakt – 

förnekar själva existensen av en svensk kultur.  

(169) Förnekar existensen av grundläggande svenska normer och värderingar. 

(170) Svenska sociala koder, en svensk rättsuppfattning…



 

(171) Ett svenskt sätt att förhålla sig till konfliktlösning, till staten, könsrelationer, relationen 

mellan vuxna och barn, relationen mellan människor och djur, förhållandet till miljö och 

natur.  

(172) När det svenska samhället självt förnekar existensen av allt detta, så betyder det 

samtidigt att vi inte erbjuder nytillkomna någonting att bli en del av.  

(173) Och det är det som är splittringspolitikens kärna.  

(174) Självförnekelsen, självföraktet, ängsligheten.  

(175) Det är det vi måste komma bort från. 

(176) Att stärka den svenska kulturens och de svenska värderingarnas ställning blir därför 

avgörande för hur vi långsiktigt lyckas bryta splittring och segregation. 

(177) Men det handlar initialt om att återupprätta trygghet, lag och ordning. 

(178) Och här har vi en av de stora skiljelinjerna i svensk politik idag.  

(179) Kanske inte i beskrivningen av att det här är ett allvarligt problem…  

(180)…men när det gäller analysen av vad problemen beror på och vad som måste göras för 

att komma till rätta med dem. 

(181) Från vänster hör vi uteslutande krav på ytterligare sociala insatser. 

(182) (Miljöpartiet tycker dessutom att det har varit alldeles för få kampanjer mot rasism…) 

(183) Stefan Löfven presenterade förvisso något som liknade ett slags åtgärdspaket i sitt tal 

här i tisdags… 

(184) …men om man bryter ner det till konkret politik, så blir det tydligt att han missar målet.  

(185) Visst, det är bra att skärpa straffen för att kasta sten på polisen.



 

(186) Och det är bra att statsministern talar om att ”hålla ihop”, men vad är det som ska hålla 

ihop oss? 

(187) Där är Stefan Löfven fortfarande svaret skyldig.  

(188) Han har inget svar, eftersom han tillhör de ängsliga, tillhör förnekarna. 

(189) Högerifrån fortsätter man att prata om ”jobb, jobb, jobb”, men lyckas inte presentera 

något annat än nya namn på gammal politik som aldrig har fungerat. 

(190) Låtsasjobb, subventionerade anställningar, lägre löner.  

(191) (Polisen å sin sida bjuder på grillad korv och kaffe…) 

(192) Sverigevänner, 

(193) Jag vågar påstå att vare sig sociala insatser, fler kampanjer mot så kallad rasism, 

fikamys eller finurliga jobbreformer kommer att göra någon som helst skillnad mot det här 

problemet.  

(194) Det finns inga som helst förutsättningar för sådant att få effekt – inte så länge de här 

områdena är präglade av parallella, maffialiknande samhällsstrukturer.  

(195) Först måste de destruktiva strukturerna bort.  

(196) Först måste vi slå med kraft mot de strukturerna, mot de som förstör. 

(197) Inte förrän då – när de här områdena de facto är återtagna av konstruktiva krafter – kan 

omfattande, långsiktiga sociala insatser få verklig effekt.  

(198) Sverigevänner, 

(299) Det handlar i grunden om vilket samhälle vi vill ha.  

(200) Om vilken berättelse om Sverige vi vill ska forma framtiden.



 

(201) När man lyssnar på de andra – inte minst på Stefan Löfven häromdagen – så får vi höra 

hur fantastiskt bra det går.  

(202) Arbetslösheten sjunker, sysselsättningen ökar, tillväxten är hög, exporten ökar… 

(203) Allt är på väg åt rätt håll.  

(204) Känns det så?  

(205) Det gör inte riktigt det, va?  

(206) Det känns inte riktigt bra. 

(207) Det är liksom något som skaver.  

(208) De flesta av oss kan se att vi står vid ett vägskäl.  

(209) Vi befinner oss i ett historiskt skede, i en tid där det destruktiva tar mer och mer plats i 

samhället. 

(210) En tid där splittring, segregation och polarisering präglar mer och mer av vår vardag. 

(211) En tid där viktiga, grundläggande delar av välfärden är allvarligt hotade. 

(212) Vad de övriga partierna – i decennier – har gjort med vårt land är förfärligt. 

(213) Det är oförlåtligt.  

(214) Men vi låter historien döma dem!  

(215) Låt oss istället fokusera på hur vi kommer vidare, hur vi tar oss ur detta mörker.  

(216) Låt oss fokusera på vår berättelse, på vår vision för ett sammanhållet Sverige! 

(217) Jag är så innerligt trött på att höra de andra partiernas verklighetsfrånvända analyser.



  

(218) Höra hur de ständigt – år efter år – upprepar samma gamla mantra, presenterar samma 

gamla politik som bara har gjort skada.  

(219) Trött på falsk optimism, skönmålning, skygglappar 

(220) Trött på all ängslighet i debatten. 

(221) Sverige behöver inte mer av sådant.  

(222) Sverige behöver en ny vision – en ny vision som bygger på hur verkligheten faktiskt ser 

ut.  

(223) Utan falsk optimism, utan skönmålning, utan skygglappar.  

(224) Jag är så innerligt trött på alla dessa påhittade konfliktlinjer 

(225) Det är inte så att din förmåga att bidra till samhället har att göra med din hudfärg, var du 

är född, vilket kön du har, din sexuella läggning, om du är rik eller fattig. 

(226) Det där är sådant som tillhör historien.  

(227) Vi måste komma bort från det, om vi ska komma vidare.  

(228) Det som verkligen betyder något är hur du ser på dig själv och din roll i samhällsbygget.  

(229) Det som verkligen spelar roll är om du är beredd att bidra eller om du inte är det. 

(230) Det som verkligen spelar roll är om du är beredd att först gör din plikt innan du kräver 

din rätt.  

(231) Sverigevänner, 

(232) Vår vision för Sverige bygger på medborgaranda och pliktkänsla.  

(233) Vår vision för Sverige bygger på sammanhållning och samhörighet. 

(234) På tillit och hemkänsla. 



 

(235) På trygghet och framtidstro. 

(236) Vår vision bygger på respekt för tidigare generationer, för de som byggt upp det här 

landet.  

(237) Vår vision bygger på insikten om att vårt land, vår nation, är större än större än någon 

enskild – större än bara det vi är idag.  

(238) Vår nation, den utgörs av oss som lever idag – men också – och i lika hög grad – av de 

som levde och verkade här före oss och de som kommer att leva och verka här efter oss.  

(239) Vi har ett ansvar att förvalta det vi har ärvt, att bevara och förädla det, att lämna över 

det i gott skick till kommande generationer.  

(240) Det Sverige vi ser idag.  

(241) Det splittrade, segregerade, polariserade Sverige.  

(242) Det söndertrasade folkhemmet.  

(243) Det är inte det Sverige jag vill lämna över till mina barn när den dagen kommer. 

(244) Det är därför, Sverigevänner, jag kämpar.  

(245) Det är därför vi kämpar.  

(246) Det är därför vi kämpar för frihet och oberoende. 

(247) Det är därför vi kämpar för trygghet och sammanhållning.  

(248) Det behövs en ny vision för Sverige. 

(249) Och det är vi – Sverigevänner – som har den vision. 


