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ABSTRACT 
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När vackra ord är allt en har 

En kvalitativ granskning av ethos, identifikation och apologia i Allianspartiledarnas förlusttal 

valnatten 2014 

         Antal sidor: 58 

 

 

Följande uppsats avser att undersöka hur Alliansens partiledare använder sig av sitt språk för 

att rekonstruera eller bibehålla sin trovärdighet efter valförlusten 2014. Utöver ethos tre 

beståndsdelar arete, fronesis, eunoia analyseras både identifikation och apologia-strategier 

vilka i följande studie används för att granska försvar mot en implicit anklagelse, där ingen 

anstötlig handling har skett, utan istället ett misslyckande. Resultatet visar att eunoia var de 

mest prominenta av övertygningsmedel, med en vidare frågeställning gällande huruvida vi 

kan se det som eunoia, eller om det snarare handlar om situationsanpassning och således bör 

tolkas som fronesis. Identifikation används framförallt genom talarnas användande av 

gemensamhetsskapande ord såsom ”vi” eller partiets namn. Studien finner även apologia-

strategier applicerbara på implicita anklagelser, med vissa undantag gällande de strategier 

som specifikt hanterar en handling, såsom förnekelse av handling.  
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1. Inledning 

Ett politiskt parti tror på sina värderingar och sin syn på hur samhället styrs. Vilket parti som 

kommer att få implementera sina värderingar och synsätt på samhället i realiteten avgörs i 

Sverige via demokratiska val. Det parti eller den politiska koalition som får mest röster kommer 

att få bilda regering och regera landet i fyra år framöver. Ledarna för de partier som går vinnande 

ur ett val kan ta åt sig mycket av äran och deras förtroende hos allmänheten och gemenskapen 

inom sitt parti stärks. Men vad händer med dem som förlorar? Hur kan de rädda sitt anseende i 

denna svåra situation? Det är denna utmaning som de fyra partiledarna för partierna i koalitionen 

Alliansen ställdes inför kvällen den 14 september 2014. De förlorade regeringsmakten till 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Samtidigt så blev ett parti som anses vara 

främlingsfientligt Sveriges tredje största parti. Det var en hård motgång för Annie Lööf (C), Jan 

Björklund (FP), Göran Hägglund (KD) och Fredrik Reinfeldt (M). På varje partis respektive 

valvaka förväntades det nu att partiledarna skulle kommentera händelsen med ett tal. Partiledarna 

fick då chansen att försöka stärka sitt förtroende som kan ha tagit skada i och med valförlusten. 

Det är dessa fyra tal som kommer att analyseras i denna studie. Studiens fokus ligger på 

begreppen ethos, identifikation och apologia och den strävar således att granska hur partiledarna 

söker bibehåll av sin trovärdighet, med hjälp av ethos-strategier, identifikationspunkter och 

försvarsstrategier.  

 

1.1. Bakgrund 

I detta avsnitt ges fakta om de konstellationer och partier vars ledares tal skall analyseras i denna 

studie. Alliansens och hur den skapades kommer inleda kapitlet följt av fakta om de enskilda 

partierna i Alliansen. Till sist kommer det en presentation av företeelsen valvakors bakgrund, 

detta för att ni som läsare ska få en inblick i hur kontexten ser ut till denna retoriska situation. 

 

Alliansen 

Alliansen är ett politiskt samarbete som bildades år 2004 av de dåvarande oppositionspartierna 

Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Det var då förberedelserna för 

valet 2006 startades och Alliansen ville framställa sig som ett regeringsalternativ med ett 

gemensamt politiskt program. Deras partiledare var då Fredrik Reinfeldt (M), Lars Leijonborg 
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(FP), Maud Olofsson (C) och Göran Hägglund (KD).1 Alliansen vann valet 2006 och bildade den 

första “Regeringen Reinfeldt”. 2007 avgick Folkpartiets ledare Lars Leijonborg och efterträddes 

av nuvarande ledaren Jan Björklund. Alliansen vann igen valet 2010. 2011 meddelade Maud 

Olofsson att hon skulle avgå som partiledare för Centerpartiet. Hon efterträddes av Annie Lööf, 

som vid 28 års ålder blev den yngsta partiledaren i partiets historia.  

 

Moderaterna  

Partiet heter egentligen Moderata samlingspartiet. Det är ett liberalkonservativt parti. Efter 

valförlusten 2002 avgick partiets dåvarande ledare Bo Lundgren och efterträddes av Fredrik 

Reinfeldt år 2003. Reinfeldt inledde en kraftig omprofilering av partiets politik och började 

närma sig mitten av den politiska skalan. Partiet började nu kalla sig för “Nya Moderaterna” och 

beskrev sig som ett arbetarparti. De är ett parti som ser positivt på den fria marknaden och 

främjar fri konkurrens på marknaden. Den politik som de förespråkar innehåller skattesänkningar 

och utförsäljningar av tidigare statsägda företag.  De är det parti som alltid varit ledande i det 

borgerliga blocket i svensk politik då de alltid varit det största partiet i denna grupp.2 

 

Folkpartiet 

Folkpartiet är ett liberalt parti, som sätter individens frihet i fokus och är kritisk mot ett samhälle 

som kollektivt bestämmer den enskildes förutsättningar. Med ideologin följer försvar för 

demokrati, krav på jämställdhet, positiv inställning till en fri marknadsekonomi och kritik mot 

höga skatter och mot en alltför stark stat. Socialliberalismen har alltid varit stark i partiet och en 

positiv inställning till välfärden har alltid funnits. Skol- och utbildningsfrågor har alltid varit en 

hjärtefråga för Folkpartiet. 3 

 

Centerpartiet 

Centerpartiet kallar sin ideologi för ekohumanism. Det finns fyra värden som anses ligga närmast 

partiets hjärta: självbestämmande, livskvalitet, lika möjligheter och företagsamhet. Enligt deras 

idéprogram så består ideologin av en blandning mellan humanismens tro på varje människas 

                                                             
1 http://www.alliansen.se/om-alliansen/historik/ 22/4-15. 
2 http://www.dn.se/nyheter/politik/moderaterna-historia-och-ideologi/ 23/4-15. 
3 http://www.dn.se/nyheter/politik/folkpartiet-historia-och-ideologi/ 23/4-15. 

http://www.alliansen.se/om-alliansen/historik/
http://www.dn.se/nyheter/politik/moderaterna-historia-och-ideologi/
http://www.dn.se/nyheter/politik/folkpartiet-historia-och-ideologi/
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möjligheter och respekt för människovärdet mixat med ekologins insikter om vad naturen kan 

erbjuda. Deras hjärtefrågor berör miljö, jordbruk och öppen marknad. 4 

 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna är, som namnet antyder, ett parti som grundar sin politik på kristna 

värderingar och på kristen etik. De vill inte ansluta sig till en ideologi då de menar att de inte 

finns till för en speciell samhällsgrupps skull utan främjar människans specifika värde och rätten 

till liv. De har en stark tro på familjetraditioner, omsorg om den heterosexuella kärnfamiljens 

status, föräldrarnas rätt till valfrihet och omsorgen om äldre dominerar partiet.5 

 

Valresultat 

Den 14 september 2014 när valresultatet offentliggjordes, hade Alliansen med Nya Moderaterna 

i spetsen, efter två mandatperioder och åtta år vid makten förlorat.6 Som block erhöll de cirka 10 

% färre röster än föregående val.7 Under deras mandatperiod har Sverigedemokraterna stigit från 

att vara ett minoritetsparti utan mandat till att komma i besittning av platser i riksdagen 2010 och 

i valet 2014 erhålla en position som Sveriges tredje största parti. Opinionsundersökningar under 

valåret antydde att cirka 5 % av Moderaternas sympatisörer ansåg Sverigedemokraterna som näst 

bästa parti,8 vilket Socialdemokraterna inte var blyga med att påpeka under valkampanjen. 

Feministiskt initiativ tog även en större plats i 2014 års valrörelse än tidigare och nådde upp till 

3,1 %.9  

 

Valvakor  

Valvakor är de tillställningar som b.la. partier, organisationer, medier och privatpersoner 

anordnar samma kväll som ett val, och syftar till en gemensam väntan av valresultatet under 

rösträkningen. Från att ha varit slutna tillställningar så insåg partierna att journalister och medier 

på valvakorna är ett sätt att marknadsföra sig själva och skapa den image som man vill att partiet 

                                                             
4 http://www.dn.se/nyheter/politik/guide-centerpartiets-historia-och-ideologi/ 23/4-15. 
5 http://www.dn.se/nyheter/politik/kristdemokraterna-historia-och-ideologi/ 23/4-15. 
6 http://www.retorikforlaget.se/rmartiklar/allt-aer-annorlunda-alltid 22/4-15. 
7 http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html 23/4-15. 

jämför med: http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/ 23/4-15. 
8 http://www.svd.se/nyheter/valet2014/svep-opinionssiffror-maj_3617130.svd?sidan=9 23/4-15. 
9 http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/ 22/4-15. 

http://www.dn.se/nyheter/politik/guide-centerpartiets-historia-och-ideologi/
http://www.dn.se/nyheter/politik/kristdemokraterna-historia-och-ideologi/
http://www.retorikforlaget.se/rmartiklar/allt-aer-annorlunda-alltid
http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html
http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/
http://www.svd.se/nyheter/valet2014/svep-opinionssiffror-maj_3617130.svd?sidan=9
http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/
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ska ha. Vänsterpartiet-kommunisterna började till exempel med akustisk allsång och hjärtliga 

tillrop för att visa upp sig från sin bästa sida, medan Moderaterna valde att ha sin valvaka i en fin 

herrgård.10 

 

Nu för tiden är valvakorna en fest och en central del av mediernas bevakning av valet. Partierna 

spenderar mer och mer pengar på sina tillställningar. Enligt en undersökning av Dagens Industri 

så var det i valet 2014 Centerpartiet som lade mest pengar på sin valvaka (av de partier som 

svarade i undersökningen), 500 000 kronor närmare bestämt, utspritt på 400 gäster, som bjöds på 

ekologisk och närodlad mat. Detta är ett tydligt exempel på hur partierna använder sig av 

valvakorna för att främja sin image. 11 Det är traditionellt sett så att partiledaren håller ett tal på 

valvakan när valresultatet har offentlig gjorts. Det är dessa tal som vi ämnar studera. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka hur partiledarna i Alliansen hanterade den 

förtroendekris som en valförlust kan innebära. Syftet var även att undersöka hur de anpassade sig 

till de retoriska villkor som situationen ställer på dem som talare och partiledare. Vidare syftar 

studien att analysera hur talarna använder sig av retoriska försvarsstrategier i en situation där 

talaren inte gjort ett misstag, utan misslyckats. Följande frågor kommer vägleda uppsatsen, där 

forskningsfrågan är den överliggande och frågeställningarna de underliggande:  

 

Forskningsfråga  

Hur använder sig talarna av sitt språk för att rekonstruera och bibehålla sitt ethos? 

 

Frågeställningar: 

1. Hur använder sig talarna av arete, fronesis och eunoia? 

2. Hur använder sig talarna av identifikation? 

3. Hur använder sig talarna av apologia-strategier? 

 

 

                                                             
10 http://www.svt.se/nyheter/val2014/valvakorna-genom-aren 23/4-15. 
11 http://www.di.se/artiklar/2014/9/11/jimmie-akesson-bjuder-till-skrytfest/ 23/4-15. 

http://www.svt.se/nyheter/val2014/valvakorna-genom-aren
http://www.di.se/artiklar/2014/9/11/jimmie-akesson-bjuder-till-skrytfest/
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1.3. Uppsatsens disposition 

Eftersom denna uppsats är skriven av två författare, så är studien disponerad och uppdelad på 

följande sätt: Först kommer de områden som är gemensamt författade; tidigare forskning, 

teoretiska utgångspunkter, material och urval samt metod. Sedan presenteras de analyser som 

författarna utfört enskilt. Kristoffersson står som ansvarig för analyserna av Björklund och 

Reinfeldt, medan Christoffersen står som ansvarig för analyserna av Lööf och Hägglund. Efter 

redovisningen av analyserna blir författandet återigen gemensamt i avsnittet vid namn 

”Diskussion och slutsatser” och förblir gemensamt till uppsatsens slut. 

 

1.4. Tidigare forskning 

Lena Lid Anderssons avhandling “Ledarskapande retorik” är en fallstudie av FN:s åtta 

generalsekreterare. Fokus ligger på hur de med hjälp av dygder har byggt upp sitt ethos och 

befäst sitt ledarskap i en organisation som präglas av en stark ideologi. Studien är en 

hermeneutisk retorikanalys som fokuserar främst på den före detta generalsekreteraren Dag 

Hammarskjölds uppbyggande av ethos och ledarskap med hjälp av retorik och påvisandet av 

dygder. De retoriska artefakter som används är bland annat generalsekreterarnas 

installationsceremonier. 

 

Studien behandlar även andra retoriska begrepp, bland annat Burkes identifikation som är 

relevant för vår studie. Lid Anderssons avhandling blir intressant då den analyserar en 

talsituation där en ledare för en organisation ska erhålla publikens förtroende genom att visa sig 

vara en dygdig person som de kan identifiera sig med.  Lid Andersson menar att påvisandet av 

dygder kan ses genom analyserandet av vilka ämnesområden som talaren tar upp i sitt tal eller i 

sin kommunikation. Denna studie kommer använda sig av ämnen på liknande vis för att genom 

dessa hitta de ämnesområden där de analyserade talarna försöker skapa identifikation eller på 

annat sätt höja sitt ethos. 

 

Ware & Linkugel skrev 1973 artikeln ”They spoke in defense of themselves: On the generic of 

criticism of apologia” som en del av tidsskriften “Quarterly Journal Of Speech”. Artikeln är 

teoretisk med inslag av fallstudier där teorier om apologia-strategier tillämpas för att kartlägga 

de olika talarnas användning av apologia. Detta för att visa på att de strategier som de 
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förespråkar faktiskt används i verkligheten. Talen som analyseras i artikeln innehåller bland 

annat politikers och företagschefers försvar mot kategoria, angrepp eller kritik.  Studien kommer 

till stor del att använda sig av deras typologi av apologia och förhållningssätt mot kategoria, 

vilka kommer att presenteras i teorikapitlet. 12 

 

William Benoit, en teoretiker, vars apologia-strategier också kommer att presenteras i 

teorikapitlet, publicerade 2014 en fallstudie som hade dessa strategier som analysbegrepp. I 

studien analyserar Benoit en presskonferens där Barack Obama försöker reparera sin image efter 

misslyckandet med lanseringen av sin sjukvårdsreform, även känd som “ObamaCare”, hans 

popularitet var efter denna lansering på en bottennivå.  Begreppen används som en metod för att 

undersöka hur Obama försvarar sig själv mot den kritik som riktas mot honom. Det Benoit 

kommer fram till är att det är intressant att Obama försöker sänka förväntningarna på sig själv, 

för att på så sätt sänka graden av allvarlighet i anklagelsen och problemen som hans 

sjukvårdsreform ledde till.13  Dessa strategier beskrivs mer utförligt i Benoits bok: Accounts, 

excuses, and apologies: a theory of image restoration strategies. Benoits användande av hans 

teorier i den vetenskapliga artikeln kommer likna den process som denna studie utför och 

beskrivningen av strategierna i Benoits bok kommer ligga till grund för studiens användning av 

dem. 

2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Retorik  

Vad är retorik? En av de äldsta och den mest erkända definitionen är Aristoteles: “Låt retoriken 

vara en förmåga (dynamis) att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande eller 

övertalande.”14 Det är den definition som studien att använda sig. Snarare än ett vapen, är retorik 

ett verktyg, både för att finna det övertygande och för att analysera övertygande budskap. Med 

hjälp av retorikens begrepp kommer studien att analysera om och i så fall hur talarna använder 

sig av sitt språk för att övertyga sin publik om sin goda karaktär.   

 

                                                             
12 Ware B. L. & Linkugel W. A., (1973) ”They spoke in defense of themselves: On the generic of criticism of 

apologia” Quarterly Journal Of Speech, 59, nr. 3. 
13 Benoit L. William, “President Barack Obama's image repair on HealthCare.gov” 

Public Relations Review, Volym 40, uppl.5, December 2014, s. 733 ff. 
14 Aristoteles (2012) översatt av Johanna Akujärvi. Retoriken. 1. utg.1. upplagan. Ödåkra: Retorikförlaget. 1.2.1. 
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2.2. Doxa 

En talare som vill påverka en publik, har väldigt svårt att göra detta om denne inte vet vad 

publiken har för värderingar och försanthållande. Begreppet doxa beskriver just denna syn på 

kunskap. Doxa är summan av vad en grupp tänker om världen, hur den tolkar och värderar allt 

som sker i dess närhet.15 Det är den som berättar för oss vad som anses lämpligt i specifika 

situationer, t.ex. vilken typ av kläder vi bör använda eller vilka samtalsämnen som anses 

passande. Det doxologiska teori som Mats Rosengren presenterar i sin bok innebär att all sanning 

och kunskap är kontextbunden. Därmed är även talarens roll i en situation bunden till de 

omständigheter som omger situationen. De undersökta talarna är alla ledare för relativt 

homogena grupper när det kommer till vad som hålls för sant. Varje parti står för en ideologi och 

medlemmarna har sökt sig till partiet för att dess ideologi är den som medlemmarna uppfattar 

som det bästa alternativet. Det bör dock nämnas att det finns åsiktsskiljaktigheter inom grupper 

såsom ett politiskt parti, alla håller inte med om alla beslut som tas, men övergripande så anser 

medlemmarna att partiet har goda värderingar och vill utveckla Sverige åt samma hål. Här kan vi 

se hur en grundläggande doxologisk premiss spelar sin roll: demokrati. Det är allmänt vedertaget 

i Sverige, att när alla inte är överens om hur eller vad som bör göras, så vinner det alternativet 

med flest anhängare. För att vidareutveckla kontextens innebörd på en talsituation följer ett 

kapitel om den retoriska situationen.  

 

2.3. Den retoriska situationen 

En retorisk situation definieras av kontextens beståndsdelar, av de personer, objekt och händelser 

som befinner sig i den rådande situationen.16 Lloyd Bitzer befäste sin teori kring den retoriska 

situationen 1968 där han menade att varje retorisk situation kräver och behandlar tre 

beståndsdelar: exigence (problem), audience (publik) och constraints (retoriska villkor).17 

 

Ett retoriskt problem, exigence är något som behöver förändras, ett hinder eller en brist som man 

kan förändra med hjälp av retorisk diskurs.18  T.ex. kan världens miljöproblem repareras genom 

allmänhetens medvetenhet, men faktumet att råoljan är på väg att ta slut går inte att lösa via 

                                                             
15 Hellspong, Lennart (2011). Konsten att tala: handbok i praktisk retorik. 3., [uppdaterade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur, s.181. 
16 Bitzer, Lloyd F (1968) The rhetorical situation, Philosophy & Rhetoric,Vol. 1, (1968 ), s.1. 
17 Kjeldsen, Jens E. (2008). Retorik idag: introduktion till modern retorikteori. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, s.85. 
18 Bitzer, Lloyd F (1968) s. 6f. 
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någon form av kommunikation. Kjeldsen lyfter fram en viktig poäng, där han förtydligar att ett 

retoriskt problem inte behöver vara något negativt, utan det kan även vara en utmaning eller en 

förväntan i situationen.19 Ett problem, eller utmaning, formuleras efter den förändring talaren vill 

se, och likt en fråga styr ett svar, så styr problemet vilken den retoriska publiken är.20 Vidare 

kommer studien använda sig av begreppet retorisk utmaning. Termen anses lämplig på 

studieobjekten i den mening att det inte finns något problem som talarna vill att publiken ska 

hjälpa dem med, ingen handling ska utföras. Talarna står snarare inför en retorisk utmaning att i 

en förlust, stärka sitt ethos genom att anpassa sig efter publikens förväntan av situationen. 

 

En publik är de personer som ser eller hör en händelse, men det finns två krav för att benämna en 

publik som retorisk. En retorisk publik måste (1) vara kapabel att påverkas genom 

kommunikation och (2) den måste ha möjlighet att förändra det retoriska problemet. Därigenom 

utesluts inte de gånger vi försöker påverka oss själva, där vi paradoxalt blir vår egen publik.21  

När situationens problem och publik blivit identifierade, kan vi med hjälp av dessa bestämma 

situationens retoriska villkor, som är det tredje och sista elementet i den retoriska situationen. 

Dessa villkor bestäms utifrån publikens doxa, vad den rådande publiken anser lämpligt, och vad 

de förväntar sig. Dessa villkor är intressanta då de har makten att etablera de ramar en talare 

måste använda sig av och samtidigt hålla sig inom.22 De retoriska villkoren hittas genom att 

granska de personer, objekt, händelser och relationer som tar del i situationen. Retoriska villkor 

kan vara både innanför konsten såsom talarens karaktär (ethos), bevismedel (logos) och 

känsloappeller (pathos). Men även utanför konsten, då i form av fysiska, kulturella eller 

psykologiska omständigheter.23 Allt från tekniska förhållanden såsom om det finns mikrofon och 

ljudsystem tillgängligt, till mer bakomliggande kulturellt och psykologiskt bundna 

omständigheter såsom trosföreställningar, förutfattade meningar, attityder, traditioner, intressen 

och motiv.24   

 

Det finns motståndare till Bitzers teori och den mest framträdande är Richard E. Vatz. Vatz 

                                                             
19 Kjeldsen, Jens E. (2008) s.86. 
20 Bitzer, Lloyd F (1968) s.7. 
21 Bitzer, Lloyd F (1968) s.7. 
22 Kjeldsen, Jens E. (2008), s.92. 
23 Kjeldsen, Jens E. (2008), s.92. 
24 Bitzer, Lloyd F (1968) s.8. 
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menar i motsats till Bitzer att en situation inte är retorisk i sig, utan att talaren gör den retorisk 

genom sina val gällande vilken information som lyfts fram, samt den information som talaren 

avstår från att belysa. Vatz hävdar att händelser enbart upplevs meningsfulla genom publikens 

språkliga förståelse och menar således att en situation inte skapar mening, det gör retorikern.25 

Men för att parafrasera Bitzer: Om en situation bjuder in till en respons, såsom en fråga bjuder in 

till svar, så bjuder den inte in till vilken respons som helst. Svaret måste vara passande till den 

rådande situationen. Och ifall det ses som rimligt att en situation söker ett passande svar, så 

måste situationen i sig definiera vilket svar som passar.26 Det går inte att undgå att Vatz teori 

lyfter fram aspekter som Bitzers inte gör. Men de analyserade talarna befinner sig i en situation 

som är tvingande i den mening att partivänner och väljare förväntar sig ett tal, vissa på plats, 

andra från TV-soffan. Bitzers teorier lyfter således fram talen i en mer intressant aspekt, där 

förväntan på kommunikation och retorik skapar den retoriska situationen, till skillnad från Vatz 

teori som menar att det istället är talaren som skapar den retoriska situationen. Vi granskar därför 

talarna utifrån den rådande situationen, dess olika publiker och de retoriska villkoren som 

oundvikligt påverkar kontexten. 

2.4. Ethos 

I antikens Grekland myntade Aristoteles vad som kom att bli retorikens tre bevismedel, eller 

pisteis. Pisteis är logos, pathos och ethos. Kortfattat står logos för sakfakta, språkbruk och 

argument, pathos syftar till känsloapellen och ethos innefattar talarens karaktär och trovärdighet. 

Aristoteles hävdade att ethos var det mest prominenta av de tre övertygningsmedel och menade 

att vi enbart kan etablera ethos, likt logos och pathos i en rådande talsituation.27 Det finns dock 

moderna retorikteoretiker såsom Jens E. Kjeldsen som hävdar att alla har ett ethos, redan före en 

talsituation. Det existerar i människans beslutsfattande, hur människan väljer att välja.28 

Eftersom ethos är en styrande faktor i förmågan att påverka och övertyga andra, så måste alla 

individuella beslut grundas i talararens karaktären (ethos), eller hur talaren väljer att påvisa sin 

karaktär.29 Kjeldsen kategoriserade denna förändringsprocess, där en talare har ett inledande 

ethos vilket personen tilldelas innan talet, ett härlett ethos vilket beskriver talarens 

                                                             
25 Vatz, Richard E. (1973). The Myth of the Rhetorical Situation. Philosophy & Rhetoric, 6(3), s.156. 
26 Bitzer, Lloyd F (1968) s.9ff. 
27 Aristoteles (2012) 1.2.3-1.2.5. 
28 Kjeldsen, Jens E. (2008), s.133. 
29 Craig R, Smith (2004) s.4 Michael J, Hyde (2004) The Ethos of Rhetoric, South Carolina Press, Columbia, S.C.  
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ämnestekniska ethos, hur det förändras i talet och avslutningsvis ett slutgiltigt ethos som 

beskriver talarens ethos efter talsituationen. 

 

En förklaring till dessa motsägande teorier är att de grundar sig i en åsiktsskiljaktighet där 

Aristoteles menar att retorik är en konst och således måste ett retoriskt bevismedel 

(ämnestekniskt ethos) etableras i situationen, medan Kjeldsen menar att ethos har en 

underliggande dimension i vardagliga beslut.30 Det finns en anledning till varför vi belyser detta. 

Även om ethos enbart ses som retoriskt i en talarsituation, finns det förutfattande (icke retoriska) 

uppfattningar om de offentliga personer vi kommer att analysera. Studien kommer att utgå från 

Aristoteles uppfattning av ethos som endast möjligt att konstruera i situationen, där publikens 

icke-retoriska uppfattningar (inledande ethos) istället blir en del av de retoriska villkor som 

talarna måste anpassa sig efter. 31 Trots Kjeldsen intresseväckande aspekter avstår vi från att 

granska våra studieobjekt utifrån Kjeldsens teorier på grund av att det inte ryms i denns studies 

omfattning samt att vårt material inte ger oss utrymme att dra några slutsatser kring denna aspekt 

av ethos. 

 

Utöver att utforma ethos-begreppet så delade Aristoteles upp det och skapade en triad 

innehållandes dygder (arete), handlingsklokhet (fronesis) och välvilja (eunoia) vilka tillsammans 

utgör de element eller förutsättningar som etablerar en talares ethos.32 Underförstått i Aristoteles 

resonemang kring en talares karaktär är den premiss som berättar att en publik är mer benägen att 

tro på en människa som uppfyller ethos förutsättningar. Denna benägenhet är som störst i de fall 

vi diskuterar ämnen där det inte finns någon universell sanning som t.ex. politik, där ämnet 

istället öppnar upp för skilda meningsåsikter.33 Aristoteles utvecklade sitt resonemang kring en 

god människa till att sträcka sig utöver graden att vara god, till att även involvera förståelse kring 

kulturellt eftersträvansvärda dygder.34 Detta leder oss återigen till uppfattningen att alla 

situationer är kontextbundna då exempelvis det som en publik uppfattar som mod, kan uppfattas 

som omdömeslöshet av en annan. Därför ligger nyckeln till skapandet av förtroende i en 

                                                             
30 Kjeldsen, Jens E. (2008), s.133. 
31 Kjeldsen, Jens E. (2008), s.133-140. 
32 Craig R, Smith. (2004) s.6. 
33 Craig R, Smith. (2004) s.11. 
34 Craig R, Smith. (2004) s.5. 
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framgångsrik anpassning till publikens verklighetsuppfattning eller doxa.35 

 

2.4.1 Arete 

För att förstå arete, eller dygder, måste en först förstå att likt all retorik, präglas dygder av en 

social praxis. Vad som är sant hos en publik, behöver inte vara sant hos en annan. Således måste 

en se dygder som publikens allmänt accepterade premisser kring hur en god människa bör vara. 

Som en del av det sociala sammanhanget måste talaren i sitt tal internalisera de dygder som i 

situationen anses eftersträvansvärda för att de ska ses som en del av talarens karaktär och således 

ge en möjlighet att övertyga.36  

 

Sedan retorikens begynnelse har det skapats ett överflöd av dygdekataloger innehållandes 

diverse eftersträvansvärda karaktärsdrag. En av de äldsta är de antika filosofernas. De utvecklade 

en dygdekatalog innehållandes fyra vad som kom att kallas “kardinaldygder” som vi fortfarande 

idag ser som åtråvärda: rättrådighet, tapperhet, klokhet och måttfullhet. Inom dessa, menade 

filosoferna att alla andra dygder kan placeras.37 En av dessa filosofer var den nu ofta citerade 

Aristoteles, som hävdade att den första av kardinaldygderna: rättrådighet, var den primära, inom 

vilken även de andra kardinaldygderna kunde placeras. Dess universalitet,38 altruism och dess 

fokus kring att hjälpa andra, gjorde den till den mest vitala i Aristoteles mening.39 I följande 

studie kommer arete granskas genom talarnas uppvisande av, eller icke uppvisande av dessa 

dygder. Nedan följer en förklaring av dessa fyra dygder så som denna studie kommer använda 

dem. 

2.4.2. Fronesis 

Fronesis har två dimensioner. Aristoteles menade att det var med hjälp av vår handlingsklokhet 

som vi såg och anpassade oss efter det sociala sambandet och därigenom lyckades demonstrera 

arete och eunoia, vilket är den första dimensionen.40 Den andra dimensionen påvisas genom 

                                                             
35 Craig R, Smith. (2004) s.7. 
36 Lid Andersson, Lena (2009). Ledarskapande retorik: Dag Hammarskjöld och FN:s övriga generalsekreterare 

som scen för karisma, dygder och ledarideal. Diss. Stockholm: Handelshögskolan, 2009, s.139. 
37 Janne Lindqvist Grinde (2008). Klassisk retorik för vår tid. Lund: Studentlitteratur, s.92. 
38 Craig R, Smith. (2004) s.8. 
39 Lid Andersson Lena (2009), s.137. 
40 Craig R, Smith. (2004) s.10. 
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presentationen av vårt budskap. Genom vårt språkbruk,41 vårt allmänna kunnande, men 

framförallt genom vår kunskap om ämnet i fråga.42 Vi kan i våra budskap påvisa vår 

handlingsklokhet genom att implicit nämna våra kunskaper och erfarenheter.43 T.ex. kan en 

nämna sin universitetsutbildning eller sin erfarenhet inom det aktuella ämnet. Den underliggande 

tanken i ett ethos-argument som detta är att påvisa kunskaper inlärda genom tidigare erfarenheter 

och menar att dessa leder en till att göra goda val. Och goda val bygger en god karaktär. Således 

ser vi hur fronesis både är ett mål och ett medel, då vi genom vår handlingsklokhet påvisar våra 

dygder, samtidigt som handlingsklokhet i sig är en dygd 

2.4.3. Eunoia 

Det sista elementet i Aristoteles ethos-triad är välvilja. Utöver en moralisk karaktär och 

handlingsklokhet, måste en talare även etablera en känsla av välvilja hos sin publik för att väcka 

deras intresse och få dem att lyssna på budskapet. Att skapa denna känsla handlar framförallt om 

att visa sig intresserad av och smickra sin publik, uttrycka sina sympatier och sin tacksamhet till 

dem. En talare måste påvisa sig som artig och respektfull samtidigt som hen demonstrerar 

tacksamhet, igenkännande och tillit.44 

 

Att anpassa sig efter publikens doxa, att visa respekt för och igenkänning av publikens intressen, 

mål och värderingar, att anpassa sig efter publikens språkbruk och bekräfta deras förutfattade 

meningar skapar en möjlighet för publiken att identifiera sig med talaren. 45  

 

2.5. Identifikation 

En partiledare är beroende av stödet från partiets medlemmar. Partiets medlemmar vill ledas av 

en god ledare som representerar deras åsikter på bästa sätt. Därför är det väldigt viktigt för en 

ledare för ett parti att uttrycka sig på ett sådant sätt som gör det möjligt för partiets medlemmar 

att identifiera sig med sin ledare. Speciellt efter en såpass hård motgång som förlusten av 

regeringsmakten innebar för Alliansens partier.  

                                                             
41 Lindqvist Grinde (2008), s.93. 
42 Craig R, Smith. (2004) s.10f. 
43 Lindqvist Grinde (2008), s.93. 
44 Lindqvist Grinde (2008), s.93f. 
45 Kinneavy J. & Warshauer S. “From Aristotle to Madison Avenue: Ethos and the ethos of argument”, Baumlin, 

James S. & Baumlin, Tita French (red.) (1994). Ethos: new essays in rhetorical and critical theory. 1. ed. Dallas: 

Southern Methodist Univ. Press s.176. 
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Begreppet identifikation inom retoriken förespråkas starkast av teoretikern Kenneth Burke. 

Burke menade, till skillnad från den neo-aristoteliska traditionen, att det inte var pisteis som låg 

till grunden för övertygelse hos en publik. Istället menade han att det var publikens vilja eller 

motvilja att identifiera sig med talaren som låg till grunden för retorisk argumentation.46 För 

Burke var ethos en del av identifikationsprocessen och den i sin tur var en vidare utveckling av 

Aristoteles tankar kring hur talaren ska visa passande karaktärsdrag för att vinna publikens goda 

vilja.47 Genom att tillvinna sig denna goda vilja, skapas det en process av identifikation mellan 

talare och publik och det är i denna process som övertygelse är slutprodukten, vilket i sin tur är 

retorikens kärna. Burke förklarar identifikation på följande sätt: "You persuade a man only 

insofar as you can talk his language by speech, gesture, tonality, order, image, attitude, idea, 

identifying your ways with his" 48 Talaren åstadkommer denna identifikation genom att skapa, 

identifiera och använda sig av gemensamma referensramar och genom att utgå från publikens 

verklighetsuppfattning (doxa). 49  

 

Burke menar att person A och person B inte är likadana, men så länge A har en gemensam 

ståndpunkt med B, så kan de identifiera sig med varandra. Men A behöver inte ha någon 

gemensam ståndpunkt för identifikation med B, så länge B kan anta eller bli övertygad om att 

den finns.50 Vidare menar Burke att när denna känsla av identifikation uppstår mellan A och B så 

har inte B bara blivit övertygad om A:s åsikt, utan också om A:s intressen och motiv. När det 

gemensamma motivet finns så finns det även en gemensam grund för handling. Denna premiss 

utgör grunden till identifikationens persuasiva förmåga. 51 

 

Foss skriver att identifikation har tre nivåer: Den första handlar om att göra intressen, åsikter och 

erfarenheter mellan A och B gemensamma i strävan efter övertygelse. Den andra nivån 

behandlar företeelsen när två opponerande krafter slår sig samman eftersom man delar en 

                                                             
46 Foss, Sonja K. (2002). Contemporary Perspectives on Rhetoric, 3:e uppl.. Prospect Heights: Waveland Press. s. 

174. 
47 Hellspong, Lennart (2011), s.55f. 
48 Burke, Kenneth (1969). A rhetoric of motives. Berkeley: Univ. of Calif. Press. s.55.  
49 Kjeldsen, Jens E. (2008), s.248. 
50 Burke, Kenneth (1950) s.20f. 
51 Burke, Kenneth (1950) s.21. 
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gemensam fiende och på så sätt kan identifiera sig med varandra. Studien kommer utgå ifrån att 

dessa krafter inte behöver vara opponerande för att nå identifikation, utan om en talare lyfter 

fram en gemensam fiende till sina redan nuvarande vänner, etablerar talaren en 

identifikationspunkt i form av “vi måste stoppa den här personen eller gruppen”. Vilket enligt 

första nivån skapar identifikation i form av gemensamma intressen och åsikter. Den tredje och 

sista nivån är den som beskrivs som mest kraftfull. Den innefattar att B omedvetet identifiera sig 

med budskap och på så sätt “övertygar” sig själv.52 Denna nivå utesluts i följande analys då dess 

premisser inbegriper en omedvetenhet som inte finns i de analyserade talen.   

 

Det är vanligt att retoriker, talare eller förespråkare försöker skapa en känsla av identifikation hos 

sin publik, till exempel under en nationell katastrof. En talesman kan använda begreppet 

“svenskar” som ett tema för att skapa en identifikation genom samhörighet och patriotism. Eller 

som i det här fallet så kan en partiledare söka att skapa identifikation med sina partikamrater 

genom att tala om hur beundransvärd deras arbetsinsats har varit och att de alla har gjort det 

under samma fana. 53. 

 

Människor är mer benägna att tro på någon som liknar dem själva, och det för att de då tillskriver 

denne ett högt ethos.54 Och detta ethos genom identifikation vägleder oss i situationer eller 

ämnen där det inte finns någon absolut sanning, till exempel politik. Därför är försök till att 

skapa identifikation med publiken vital för en talares trovärdighet. Och i och med att det inte 

finns någon absolut sanning inom politiken, så måste de tal som vidare analyseras arbeta med en 

annan strategi för att få genomslag. Ett försök att skapa identifikation, är en strategi som är ethos-

höjande, således ser vi identifikation som en del av ethos, till skillnad från Burke som hävdar att 

identifikation är retorikens kärna. Därför ämnar vi att undersöka om och hur partiledarna 

använder sig av identifikation, i ett försök att bibehålla sitt ethos efter en motgång.  

 

Som kort nämndes tidigare så kommer studien utgå från att det inte bara är två opponerande 

krafters insikt om en gemensam fiende som kan skapa identifikation. En talare kan skapa 

                                                             
52 Foss, Sonja K. (2002). s.174f. 
53 Jasinski, James (2001). Sourcebook on rhetoric: key concepts in contemporary rhetorical studies. Thousand Oaks, 

Calif.: Sage Publications. s.518. 
54 Kinneavy J. & Warshauer S. (1994), s.176. 
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identifikation med sin publik genom att måla upp en bild av en gemensam fiende även fast de, 

talare och publik, redan är på samma sida. Talarens utmaning blir då att påvisa för publiken att 

det finns en fiende som riskerar att störa deras resa mot deras gemensamma mål och därför 

behöver förenas med varandra för bekämpa den gemensamma fienden. Detta sätt att tänka blir 

viktigt i identifikations-analysen i denna studie, då partiledarna talar inför en publik som till 

mångt och mycket delar gemensamma värderingar. Dock krävs identifikation för måla ut en 

gemensam syndabock,vilken är någon annan som får ta skulden för det förkastliga som skett, en 

av flera försvarsstrategier som vi kommer presentera i efterföljande apologia-kapitel. 

 

2.6. Apologia 

Apologia är retorikens motsvarighet till självförsvar.55 Ethos är det bevismedel som syftar till att 

övertyga med hjälp av talarens karaktär. Men hur gör talaren det när synen på talarens karaktär i 

publikens ögon är befläckad. Det är här som apologia kommer in i bilden när det gäller att 

rekonstruera ethos. Benoit kallar apologia för “image restoration strategies”. Begreppet image 

kan liknas vid ett ethos-begrepp varför vi i denna uppsats fortsättningsvis enbart kommer att 

använda oss av ethos. De tal som analyseras i vår studie kommer alla som svar på en outtalad 

“anklagelse” (kategoria) om att talarna inte har skött sitt arbete och det finns ett behov hos 

publiken att få en förklaring till situationen, hur en ska förhålla sig till framtiden. Apologia blir 

därför ett viktigt och självklart inslag i de analyserade talarnas retorik. Vi kommer använda oss 

av den typologi som Benoit beskriver som “image restoration strategies”. Vissa delar av sin 

typologi har han lånat från Ware och Linkugel och vi har därför gått till källtexten för att 

beskriva dessa begrepp. 

William L. Benoit beskriver en övergripande typologi över image-räddande strategier, eller 

image restoration strategies, som har fem beståndsdelar; undvikande av ansvar, erkännande 

reducera det anstötliga, förnekelse och korrigerande åtgärder. Dessa begrepp är översatta från 

engelska, men deras innebörd, som kommer beskrivas härnäst, är inte ändrad. Orginalbegreppen 

är; denial, evading responsibility, reducing offensiveness, corrective action samt mortification. 

Eftersom anklagelsen i följande analyser är outtalad och härstammar från ett misslyckande, inte 

en handling försvinner intresset från begreppet förnekelse, då det inte finns något att förneka. 

                                                             
55 Ware. B. L. & Linkugel (1973) s.273-283. 
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Detta gäller även strategin korrigerande åtgärder. Således kommer analyserna genomföras 

utifrån följande apologia-strategier: undvikande av ansvar, reducera det anstötliga samt 

erkännande. 

 

2.6.1 Undvikande av ansvar 

Försvarsstrategin undvikande av ansvar förklarar Benoit som en strategi som en anklagad som 

inte kan neka till att ha utfört den ifrågasatta handlingen använder sig av. Benoit menar att om 

man inte kan neka så kan man alltid försöka undvika ansvar eller minska ansvarsgraden som 

anklagelsen påvisar. Benoit har genom att sammanföra flera teoretikers resultat fått fram fyra 

varianter av denna strategi. Han skriver om Scott och Lymans teori om provocerande 

syndabockar, den anklagade hävdar att dennes ifrågasatta handling enbart utfördes som svar på 

en annan förkastlig handling, som provocerade fram den handling som aktören står anklagad för. 

Här skapar aktören en ny syndabock och avskriver sig själv skuld.56 Den andra varianten är att 

den anklagade hävdar att den inte hade tillräckligt mycket information för att agera rätt i 

situationen eller att hen inte hade kontroll på flera viktiga faktorer som påverkade situationens 

utgång. Den tredje varianten liknar den andra och menar att den anklagade kan skylla på yttre 

omständigheter eller olyckor som påverkade aktörens agerande i situationen, till exempel: Hen är 

sen till ett möte, hen menar att bussen krockade med ett rådjur, därför är förseningen inte något 

som hen ska anklagas för. Den sista varianten av undvikande av ansvar är att den anklagade 

hävdar att denne agerade med goda avsikter men att resultatet inte blev det som var tänkt. 57 

 

2.6.2. Erkännande 

Strategin erkännande utgörs av premissen att aktören kan ta på sig ansvar för sitt handlande och 

be om förlåtelse. Benoit menar att om publiken tror att ursäkten är uppriktig, så kan den 

förkastliga handlingen förlåtas.58 Eftersom anklagelsen mot partiledarna är implicit menar vi att 

erkännandet kommer vara likaså. En implicit anklagelse kan erkännas i form av ett implicit 

erkännande. Om partiledarna t.ex. uttrycker besvikelse över valresultatet, erkänner de att ett 

misslyckande har ägt rum.  

 

                                                             
56 Benoit (1995) s.76. 
57 Benoit (1995) s.76. 
58 Benoit (1995) s.79. 
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2.6.3. Reducera det anstötliga 

Reducera det anstötliga, menar Benoit går ut på att dämpa de känslor av illvilja som publiken 

har gentemot aktören som person och den ifrågasatta handlingen. Detta resonemang lånar Benoit 

av Ware och Linkugel. Det finns sex tillvägagångssätt för aktören att göra detta. Den 

uppbyggande strategin, transcendens, differentiering, minimering, attackera anklagaren och 

kompensation. De går ut på följande: uppbyggande är ett försök till förbättrande av en persons 

eller organisations image som är under attack, genom att associera personen eller organisationen 

med abstrakta värderingar (ex. familj eller frihet) och positivt konnoterade föremål (ex. flaggor, 

hundar).59 På detta sätt kan en talare med rättfärdigande som mål bygga upp sitt anseende och 

därmed rättfärdiga sina handlingar hos en publik.  Differentiering försöker att förflytta fakta, 

tanke, sak eller relation från den stora kontext som publiken betraktar den i, för att i en liten 

kontext omdefiniera dess betydelse och på sätt hjälpa till att omdefiniera den handling som den 

anklagade står till svars för hos publiken, i ett försök att transformera handlingen till något 

positivt eller oskyldigt.60 

 

Transcendens syftar i motsats till differentering, att förflytta ett faktum, en tanke, sak eller 

relation till en större kontext som publiken för närvarande inte bedömer företeelsen i. 

Transcendentala strategier försöker därför att flytta publikens fokus från detaljerna i en 

anklagelse och lägger istället fokus på en abstrakt bild av den anklagade personens eller 

organisationens karaktär. Genom förflyttningen till en större kontext, syftar transcendens att 

omdefiniera eller omtolka den handling som blivit ifrågasatt av den anklagande.61  

 

Både differentiering och transcendens är transformerande, på det sättet att de påverkar den 

mening som en publik fäster vid det attribut som den anklagade har manipulerat, antingen genom 

att ha flyttat det till en mindre kontext eller till en större kontext. Benoit använder sig av Ware 

och Linkugel, som menar att dessa strategier involverar förändringar hos publiken, i kognitiv 

identifikation och meningsskapande.62 En vidare definition av termerna, minimering, attackera 

anklagaren samt kompensation avstår studien ifrån, då dessa fanns irrelevanta efter utförd 

                                                             
59 Ware. B. L. & Linkugel (1973) s.277 f. 
60 Ware. B. L. & Linkugel (1973) s.278. 
61 Ware. B. L. & Linkugel (1973) s.280. 
62 Ware. B. L. & Linkugel (1973) s.280. 
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analys. 

 

Dessa strategier kan användas enskilt, som tre skilda alternativ, eller som mix av strategier för en 

effektiv reparation av en aktörs image. Som påvisats tidigare så tillskrivs en talare högt ethos av 

en publik om denne lever upp till det som publiken anser vara nobelt, har talaren brutit mot 

denna norm och agerat omoraliskt så behövs åtgärder, apologia. Det finns dock ett ömsesidigt 

beroende mellan ethos och apologia, Benoit menar att om publiken uppfattar att en ursäkt är 

uppriktig och trovärdig, så kan den förkastliga handlingen förlåtas. Här ser vi att en relation 

mellan ethos och apologia är omöjlig att bortse från. Intresset kring att undersöka om och hur 

apologia-strategier används i talen som partiledarna håller, grundas i att det inte finns någon 

explicit kategoria som talarna anklagas med. Därför blir det intressant att använda sig av 

apologia som analysbegrepp, när aktören försvarar sig mot en outtalad anklagelse.  

 

2.7. Sammanfattning 

De teoretiska utgångspunkter som används i studien är: ethos, arete, fronesis, eunoia, 

identifikation och apologia. Arete behandlar en talares moraliska egenskaper, fronesis dennes 

handlingsklokhet och eunoia behandlar talarens välvilja. Identifikation syftar till att anpassa sig 

efter gemensamma referensramar och påvisa ett gemensamt behov, gemensamma åsikter eller 

gemensamma intressen. Apologia är karaktärsräddande strategier. Ethos är talarnas medel i 

etableringen av sin karaktär hos publiken. 

 

3. Material & urval 

Det material vi kommer att använda oss av i denna studie är Alliansens partiledartal efter att 

valresultaten offentliggjorts valnatten 2014. Efter många månader av valkampanjer och åtta år 

vid makten, stod det klart att valet och regeringsposten är förlorade. Annie Lööf (C), Göran 

Hägglund (KD), Fredrik Reinfeldt (M) och Jan Björklund (FP) ska nu hålla sina tal till sina 

partikamrater. Talen håller sig inom ett tidsspann mellan 7-11 minuter. Vi väljer just dessa tal då 

vi vill granska hur ledarna konstruerar sitt ethos under en motgång. Det som skiljer talen åt är 

dock att talarna har olika förutsättningar inför sina tal något som gör talen svåra att jämföra i 

vissa sekvenser av analysen, men det finns fortfarande faktorer i talen som berör uppbyggande 

av ethos i en motgång. Dessa förutsättningar är till exempel, att talarna pratar vid olika tillfällen, 
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det finns viss skillnad i information som de besitter och vad som är deras mål med talen.  

 

Analysresultaten redovisas med hjälp av ovannämnda teorier. Talen har vi transkriberat själva, 

detta då det inte finns några nerskrivna manus till dem. De pressekreterare vi har varit i kontakt 

med, har meddelat oss att deras partiledare talar fritt men med stöd av stolpar. Detta gör att den 

retoriska situationen i vilken talen agerar blir desto mer intressant, och är en anledning till varför 

vi valde just dessa tal som studieobjekt.63 

 

Transkriberingen av talen är gjorda utan fokus på lingvistiska yttringar, attitydyttringar, emfas 

eller tonalitet. Således har vi inte gjort en klassisk CA-transkription. Vi är medvetna om att vi 

genom att avstå granskning av kroppsspråk, attitydyttringar och emfas kan gå miste om ethos-

påverkande faktorer. Denna studie lutar sig istället på Foss beskrivning av hur människan 

konstruerar sin verklighet med hjälp av språket.64 

 

I analysen refereras det till texterna genom blockcitat, men även genom numrering av styckena. 

Transkriberingarna återfinns i sin helhet i bilagorna. Dessa refereringstekniker används för att 

underlätta för läsaren att orientera sig i analysen och materialet, samt att det sparar plats i 

analysen. Uppdelningen av stycken har skett vid vad författarna anser vara naturliga brytpunkter 

i talarnas framförande av talen. 

 

4. Metod 

4.1. Hermeneutik 

Retorikforskning är av naturen tolkande och doxologisk. Det finns inga objektiva sanningar eller 

fakta att söka inom retorik, medan andra fält som till exempel naturvetenskapen letar efter en 

kunskap som är giltig under alla omständigheter så kallad, episteme. Doxa är också kunskap, 

men den behandlar vad som är sannolikt eller möjligt i en situation och inte vad som är sanning. 

I sammanhang som behandlar kulturer och föreställningar om hur världen ska förstås så finns det 

ingen sann kunskap, utan olika perspektiv, olika kulturer som anser olika om samma sak eller 

handling. Detta medför tolkande ansatser som utgår från forskarens förförståelse och 

                                                             
63 http://www.svt.se/nyheter/val2014/se-alla-partiledartalen-har 21/4-15. 
64 Sonja K. Foss Rhetorical Criticism: exploration and practice, 3rd ed. (Prospect Hights Illinois, Waveland press, 

1996) s.70. 

http://www.svt.se/nyheter/val2014/se-alla-partiledartalen-har
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kunskapsintresse.65 Detta gör att retorik inte bara är deskriptiv utan också tolkande och 

värderande.66 

 

Retorikanalys fokuserar inte enbart på kommunikationsprocessen eller manuset till ett tal, utan 

även talsituationens roll i en samhällelig kontext som intressant. Retoriska handlingar är alltid 

knutna till en kontext.67 Därför blir retoriken doxologisk då det finns ett ständigt behov av att 

tolka doxan i en kontext där den retoriska handlingen äger rum, och därefter tolka doxans 

inverkan på den retoriska handlingen,68 en tolkningsprocess som liknar den hermeneutiska 

cirkeln som presenteras nedan.69 

 

Retorikanalysen liksom hermeneutiken intresserar sig för hela kommunikationsprocessen. 

Hermeneutiken utgår från premisserna att en enbart kan förstå en texts helhet med hjälp av 

delarna, men att en för att förstå delarna måste ha ett grepp om helhetsbilden. Det är denna 

rörelse som är den hermeneutiska cirkeln, eller spiralen.70 Den hermeneutiska består av två 

faktorer förförståelse och ny förståelse. Förförståelsen är den information eller attityd en person 

har på förhand och var med en förstår sin verklighet.71 När ny information kommer igenom det 

raster som är vårt sätt att kategorisera världen så använder vi förförståelsen för att tolka den. När 

vi gjort detta har vi tillskansat oss ny förståelse som sedan blir en del av vår förförståelse och 

cirkeln har snurrat ännu ett varv.72 

 

4.2. Metodproblem 

Med detta hermeneutiska synsätt på retorik så medföljer alltid en fråga om hur valid analysens 

argumentation är. Det är här vi får förlita oss på vår uppfattning av doxa. Resultatet kommer att 

vara präglat av våra individuella tolkningar, men kommer att sträva efter att vara objektivt. Vi 

kommer att förlita oss på teorier som blivit erkända i den akademiska världen, men även de är 

                                                             
65 Rosengren, Mats (2002). Doxologi: en essä om kunskap. Åstorp: Rhetor.  
66 Karlberg, Maria & Mral, Brigitte (1998). Heder och påverkan: att analysera modern retorik. Stockholm: Natur 

och kultur, s.12. 
67 Karlberg, Maria & Mral, Brigitte (1998) s.12. 
68 Rosengren, Mats (2002). s.85. 
69 Karlberg, Maria & Mral, Brigitte (1998) s.12. 
70 Karlberg, Maria & Mral, Brigitte (1998) s.12. 
71 Ödman, Per-Johan (2007). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. 2., [omarb.] uppl. 

Stockholm: Norstedts akademiska förlag, s.58f. 
72 Ödman, Per-Johan (2007), s.23 ff. 



 

 21 

doxologiska teorier utan grund i absolut sanning. Vi måste ha en förståelse kring att vad vi anser 

är ett tecken på uppvisandet av en dygd, identifikationspunkt eller apologia-strategi, inte 

behöver betyda att det var talarens syfte. Detta synsätt där vi värderar slutsatser för att skapa 

förståelse kallar Bengt Flyvbjerg för fronesis.73 Begreppet har här samma betydelse som i 

teorikapitlet, vi anser att handlingsklokhet i grund och botten är det som tolkande ansatser inom 

forskningar handlar om. Genom denna handlingsklokhet så har vi försökt att genomföra en studie 

som inte kan anklagas för att vara subjektiv och antagande utan producera kunskap i form av 

förståelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
73 Lid Andersson (2009), s.39f. 
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5. Resultatredovisning och analys 

I detta kapitel kommer en redovisning av den rådande retoriska situationen att presenteras. Följt 

av analyser av de fyra partiledarnas, Jan Björklund (FP), Fredrik Reinfeldt (M), Annie Lööf (C) 

och Göran Hägglund (KD), tal. Kapitlet kommer att vara upplagt på följande sätt. Varje tal 

kommer att analyseras var för sig enligt de begrepp som vi beskrivit i teorikapitlet. Varje tal 

kommer först att analyseras utifrån ethostriaden, följt av identifikationsbegreppet och sist i varje 

analys kommer en analys av partiledarnas användning av apologia-strategier. Efter varje enskild 

analys av talarna kommer en diskussion av resultatet att följa, inga slutsatser kommer att dras 

under detta kapitel. Det kommer istället att hållas en generell diskussion, samt besvarande av 

frågeställningar efter detta kapitel som en avslutning på uppsatsen.  

 

Som tidigare nämnt så är uppdelningen av analysarbetet gjord på följande sätt:  

Båda författarna har tillsammans skrivit om den retoriska situationen och dess beståndsdelar. När 

det kommer till analyserna av talen så har Kristoffersson utfört analysen av Björklund och 

Reinfeldt, medan Christoffersen har utfört analyserna på Lööf och Hägglund. 

 

5.1. Retorisk situationsanalys 

Retorik är för en situation vad ett svar är på en fråga. En retorisk situation är som tidigare 

beskrivet, bara retorisk om det finns ett problem i situationen som kan lösas med retorik och en 

publik som kan bli påverkade av retoriken.74 

 

Partiledarnas utmaning 

De situationer som partiledarna står inför är mycket lika och de har samma retoriska utmaning att 

lösa med sina tal. De har precis förlorat ett val efter att ha besuttit regeringsmakten i åtta år, deras 

anseende kan ha tagit skada i och med förlusten och deras tal finns där som ett medel för att 

bättra på sitt anseende både hos de egna partimedlemmarna samt hos alla andra som bevittnar 

situationen. Deras tal kan hjälpa dem att framstå som starka ledare och en person som kan leda 

dem in i nästa mandatperiod. De måste även trösta sina medarbetare efter förlusten. 

 

 

                                                             
74 Bitzer, Lloyd F. (1968) s. 6f. 
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Publik 

Utifrån de premisser som lyfts fram i teorikapitlet finns det tre kategoriseringar av publiken samt 

två villkor som gör dem retoriska: (1) de måste vara kapabla att påverkas av kommunikation och 

(2) de måste ha en möjlighet att förändra problemet. Framöver diskuterar vi således enbart de 

personer som uppfyller dessa krav. Vi vill dela upp publiken i två gruppen, (1) partivänner, både 

på plats och de som lyssnar och ser via sociala medier och (2) alla andra som har möjlighet att ta 

del av budskapet. Det kan vara journalister och eventpersonal på plats, men även personer 

hemma i TV soffan som röstade på ett annat parti eller inte röstade alls.   

 

Retoriska villkor 

Retoriska villkor är faktorer som talaren måste ta hänsyn till när denne talar inför sin publik. Det 

kan vara till exempel ämnen som måste behandlas, frågor som måste bemötas, saker som har 

hänt som måste kommenteras men framförallt publikens doxa. Vad är i publikens ögon rätt och 

vad är fel i situationen.75 De retoriska villkoren som vi anser finns i de situationer som 

partiledarna talar i är följande: framförallt måste de rätta sig efter faktumet att ett tal är förväntat 

och det förväntas innehålla ett par specifika ämnen, t.ex. tacka dem som arbetat för partiet under 

valkampanjen, bedömning av valresultatet. Partiledaren förväntas behandla vad som har gjorts 

bra och möjligtvis även vad som har gjorts mindre bra. Mer specifika retoriska villkor som 

partiledarna måste ta hänsyn till är att ett högerextremt parti har blivit Sverige tredje största parti 

och partiledarna förväntas fördöma detta. Det blir ett retoriskt villkor som situationen kräver att 

partiledarna behandlar, det är en för stor händelse för att det ska gå obemärkt förbi. För att inte 

framstå som dåliga förlorare måste de även gratulera sina politiska motståndare och vinnare i 

valet till deras framgång, detta gör de även för att visa att de respekterar demokratin vilket är 

grunden i politiken för de till huvudsakligen liberala partier som Alliansen består av.  

 

I själva talet förväntas partiledaren ha en viss sinnesstämning, de har precis förlorat ett val de kan 

inte vara överdrivet entusiastiska, de behöver visa en viss grad av besvikenhet, men samtidigt 

behöver de visa en tro på framtiden och att det kommer att gå bättre nästa val.  

                                                             
75 Kjeldsen, Jens E. (2008) s. 92 f. 
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Alliansen har haft regeringsmakten i åtta år och de har haft en ledare som de vet ska avgå vid ett 

dåligt valresultat eller redan har avgått när de håller sina tal. Därför är det passande för de andra 

tre att tacka den avgående statsministern för hans insats och ledarskap. Av statsministern är det 

likaså förväntat att han ska tacka de andra tre partiledarna för deras samarbete. Detta leder också 

till att Fredrik Reinfeldts retoriska villkor ser annorlunda ut i förhållande till resterande talare då 

hans framtid inte längre kommer vara inom partiet, då han flaggat för det månaderna innan valet. 

Dessa retoriska villkor är inget som finns uttalat i verkligheten utan det är faktorer som vi som 

forskare utläser som villkor för lyckad retorisk kommunikation.  

 

5.2 Analys Jan Björklund 

Jan Björklund är som vi presenterade i bakgrundskapitlet ledare för Folkpartiet, Liberalerna. 

Partiet har backat 1.63 % i valet och tillsammans med de andra Allians-partierna förlorade de 

regeringsmakten. Björklunds tal handlar om partimedlemmarnas insats under valkampanjen, 

partiets värdegrund och de extrema “vindarna” som blåser över Europa enligt Björklund. 

 

Eunoia 

Eunoia är som vi har beskrivit i teorin ett sätt för en person att visa välvilja. Välvilja kan ta sig 

uttryck på flera sätt bland annat genom att en talare visar respekt, intresse och igenkänning för 

publikens värderingar och åsikter, men framförallt genom att uttrycka sympatier och tacksamhet. 

76 Just att visa att igenkänning och respekt för sin publiks värderingar och livsgärning är något 

som Björklund gör kontinuerligt i sitt tal, speciellt i stycke 3: 

 

Sen vill jag tacka alla er, liberala valarbetare, ni som är samlade här och ni som 

följer det på via medierna runtomkring i landet, alla de insatser ni har gjort. Jag har 

rest runt och mött er i stora städer, i mindre städer och i mindre kommuner. Alla de 

insatser att står i valstugor, att dela flygblad, att dela ut materiell i brevlådor, att 

möta människor, diskutera med människor, samtala med människor på webb och vid 

över kaffebordet. Alla torgmöten, alla dem här insatserna, det är ju dem som har lett 

till det valresultat vi trots allt har fått. Ni har stått upp för jämställdhet mellan 

kvinnor och män, ni har stått upp för kunskapsskolan, ni har stått upp för ett öppet 

Sverige, ett tolerant Sverige, när andra har velat stänga dörren. Sträck på er 

partivänner, därför ni kan känna stolthet för varenda insats ni har gjort, för att 

Sverige ska bli ett liberalt land att leva i. 

                                                             
76 Lindqvist Grinde (2008), s. 93f. 
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Detta stycke ser vi som ett tydligt uttryck för den retoriska dygden välvilja. Genom att använda 

sig av ett ämne, som vi har valt att kalla för arbetsinsats, så kan Björklund tacka 

kampanjarbetarna och partivännerna för deras insatser under valkampanjen. Ett till  ämne som 

här kommer till tals är partiets kärnfrågor, och han berömmer valarbetarna för deras rättrådighet 

för att de har stått upp för ett tolerant och öppet Sverige, vilket är att leva upp till partiets ideal, 

ett ideal som är positivt konnoterat i gruppen. Detta är ett tydligt exempel på att han anpassar sig 

till situationens retoriska villkor och visar respekt för publikens värderingar, således påvisas även 

fronesis. Vi ser detta genomgående i talet några ytterligare exempel är styckena 2, 5 och 9 där 

han tackar partiets ungdomsförbund, väljare och statsminister Fredrik Reinfeldt. Vi vill mena att 

anledningen till att vi ser så mycket eunoia i talet grundar sig i att det är en av de största 

förväntningarna på talet, således är det en anpassning efter de retoriska villkoren.  

 

Arete  

Vi beskrev i teorikapitlet om arete som en samling dygder som visar på en god karaktär och på 

så vis höjer en talares ethos. De som vi analyserar är rättrådighet, tapperhet och måttfullhet. 

Genom att påvisa dessa dygder i ett tal kan en talare vinna publikens förtroende. 

Partivänner, utmaningarna framöver är stora och vi har så mycket mer att göra med 

Sverige. Och vi vill ännu mer, när det gäller jobben, när det gäller skolan, när det 

gäller jämställdheten, när det gäller integrationen, när det gäller europeiska 

samarbetet, när det gäller vård och omsorg, när det gäller miljö och klimat, tolerans 

och öppenhet. Vi ser att politikens ytterligheter nu har stärkts, alla dem partier som 

på något sätt är ansvarsbärande i Sverige, vi själva, men också socialdemokraterna i 

storhet, alla vi har antingen gått tillbaka eller stått still och inte fått de framgångar 

som alla hade önskat på. 

 

Vi anser att Björklund i föregående citat från stycke 11 påvisar dygden tapperhet genom att 

använda sig av ett ämne som vi kallar för ”framtid”. Han talar om vilka utmaningar som partiet 

står inför och att de inte ska böja sig inför en utmaning, vilket får honom att framstå som en stark 

person. I stycke sju konstaterar Björklund att de kommer att avgå som regering, han tillskriver 

sig och sina parti- och alliansvänner ett attribut vi kallar för “storsinta” och gratulerar sina 

motståndare till valsegern. Att explicit tillskriva sig själv och sitt parti en dygd kan medföra 

konsekvenser och uppfattas som negativa personlighetsdrag såsom skrytsamhet. Men vi menar 
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att med den påföljande gratulationen fungerar framställningen. Att gratulera sina motståndare 

efter en förlust påvisar återhållsamhet och således dygden måttfullhet då en naturlig reaktion vid 

förlust är att vara avundsjuk på sina motståndare. 

 

I styckena nio och tio lyfter Björklund fram partiets kärnfrågor öppenhet, tolerans och 

medmänsklighet. Genom att lyfta fram dessa visar han att partiet, och han som dess ledare, har 

rättrådighet genom deras strävan efter allas lika värde. 

 

Fronesis 

Fronesis är ett begrepp som har två dimensioner, som båda härstammar ur handlingsklokhet. 

Den första dimensionen behandlar hur man svarar på de förväntningarna som ställs på en som 

talare i en viss situation. Om det av publiken förväntas att man ska vara arg så ska man, för att 

vara handlingsklok, vara just det. Man kan se fronesis som talarens förmåga att anpassa sig efter 

de retoriska villkoren.77 Den andra dimensionen härrör ur den första och den behandlar att man 

som talare visar att man har kunskap om, och tidigare erfarenheter av situationen som visar att 

man som person är kapabel att agera i situationen.  

 

I Björklunds tal använder han Sverigedemokraterna som ämnesområde för att visa att han 

faktiskt har argument mot deras politik, tack vare detta framstår han som både rättrådig, för att 

han tar avstånd från främlingsfientlighet, samtidigt som han framstår som handlingsklok då han 

påvisar en faktabaserad grund för avvisandet av deras politik. Detta blir tydligast i stycke nio, där 

han säger att Sverigedemokraterna menar att invandrare kostar pengar, och besvarar det med att 

istället tacka invandrarna för deras bidrag till välfärden: 

När Sverigedemokraterna säger att de vill skicka tillbaka barnen till krigets Syrien, 

så står vi upp för Sverige som ger människor fristad. När de säger att invandrare bara 

kostar pengar, så säger vi tack till alla de 700 000 invandrare som varje dag går till 

jobbet och bidrar till Sveriges välfärd.  

 

Björklund visar explicit att han besitter den andra dimensionen av fronesis. Som vi skrev om i 

bedömningen av den retoriska situationen så förväntas våra partiledare att göra vissa 

anpassningar. Vi tycker att Björklund lever upp till dessa. Främst för att han är noga med att 

                                                             
77 Craig R, Smith. (2004) s.10. 
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tacka dem som jobbar för honom, han gratulerar motståndarna, behandlar ämnet om SD:s 

framfart och vad som står framför dem nu. Han talar även om positiva aspekter av det dåliga 

valet för att höja stämningen och lyfter på så vis upp en framtidstro trots hans egen och partiets 

besvikelse, en förväntan som ställs indirekt på honom. Exempel på besvarandet på några av 

dessa retoriska villkor kan vi se i följande citat:  

Då vill jag säga att, och när man nu tittar på valundersökningarna, det finns också ett 

par i dem här siffrorna med minus, så finns det också ett par punkter som vi ska 

glädjas särskilt över. Folkpartiet har ikväll visat i valundersökningarna att vi har fått 

ett starkare stöd bland förstagångsväljare, än vad vi har i valdagskåren totalt. 

Och där vill vi naturligtvis särskilt tacka både liberala ungdomsförbundet, men också 

den, naturligtvis de åsikter vi driver inom skolpolitik, inom jämställdhet, 

internationell solidaritet, som tilltalar många unga såklart, och vårt stöd i dem 

frågorna är klart högre än vårt valresultat. 

 

Identifikation 

Identifikation skapas då en anpassar sig efter gemensamma referensramar samt utgår ifrån 

publikens doxa. Som demonstrerat i teorin så finns etablerandet av identifikation på tre nivåer: 

(1) gemensamma intressen, åsikter och erfarenheter, (2) gemensamma fiender och (3) omedvetet 

identifiera sig med intryck och budskap som sedan övertygar en själv. Genomgående i talet 

formulerar sig Björklund i vi-form, vilket är ett sätt att använda språket för att förtydliga att vi, 

talare och publik, har något gemensamt. 

 

Den första nivån av identifikation kan vi se i styckena 1, 3, 9 och 11, följande citat är från stycke 

1.  

Liberala, tack så mycket. Tack så mycket, liberala partivänner. Det är nio partier 

som har valvakor i kväll. I varje fall nio som följs i medierna. Det är bara på en dom 

jublar ordentligt, på alla andra är andra åtta så är det ikväll besvikna miner och vi är 

en av dom! Vi är besvikna, jag är besviken, såklart. 

 

I inledningen av sitt tal som är citerat ovan, så är det tydligt, anser vi, att Björklund försöker 

skapa en homogen grupp av sin publik, med hjälp av ordval som de kan identifiera sig med, 

“liberala partivänner”. De blir då medvetna om att talaren anser att de som har liberala åsikter är 

hans vänner, vilket gör att de kan identifiera sig med honom.  Folkpartiet benämner sig själva 

ofta som just liberalerna, och användandet av ordet är en symbol för partiets gemensamma 
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värderingar om individens frihet och deras gemenskap som grupp. I följande citat sätter han 

liberaler och sverigedemokrater i polarisering mot varandra och målar på så sätt upp en bild av 

en gemensam fiende hos honom och publiken: 

  

Liberaler öppnar dom dörrar som Sverigedemokraterna vill stänga, Liberaler river de 

murar som Sverigedemokraterna vill bygga, liberaler samlar dom som 

Sverigedemokraterna vill splittra och låt det vara väldigt tydligt: vi kommer aldrig 

att ge oss. Sverige ska vara ett land som präglas av medmänsklighet och tolerans. 

 

I skapandet av den gemensamma fienden så visar han även publiken att han har intressen och 

åsikter som är förenliga med deras. Då Folkpartiet står för åsikter som bygger på att Sverige ska 

vara ett öppet land så torde detta stärka känsla av identifikation mellan Björklund och hans 

publik. I stycke 3 tackar Björklund för allt arbete utfört av liberala valarbetare. Han tackar alla 

genom att lyfta fram var han har mött upp dem, alla de insatser som utförts och således belyser 

han deras gemensamma erfarenheter. 

Jag har rest runt och mött er i stora städer, i mindre städer och i mindre kommuner. 

Alla de insatser att står i valstugor, att dela flygblad, att dela ut materiell i brevlådor, 

att möta människor, diskutera med människor, samtala med människor på webb och 

vid över kaffebordet. Alla torgmöten, alla dem här insatserna, det är ju dem som har 

lett till det valresultat vi trots allt har fått. Ni har stått upp för jämställdhet mellan 

kvinnor och män, ni har stått upp för kunskapsskolan, ni har stått upp för ett öppet 

Sverige, ett tolerant Sverige, när andra har velat stänga dörren. 

 

Den avslutande meningen antyder även att det finns meningsmotståndare, eller gemensamma 

fiender vilket antyder att Björklund även påvisar identifikation i dess andra dimension. I styckena 

nio och elva lyfts identifikationspunkter fram från både första och andra dimensionen där han 

belyser partiets kamp mot främlingsfientligheten och Folkpartiets kärnfrågor vilka står i kontrast 

till Sverigedemokraternas mål och visioner.  

  

Apologia 

I teorikapitlet beskriver vi Benoits fem strategier för apologia: förnekelse, undvikande av ansvar, 

reducera det anstötliga, korrigerande åtgärder och erkännande. Vi kommer nu att undersöka 

hur Björklund använder sig av dessa strategier i sitt tal som svar på den implicita anklagelse som 

finns. I analysen hittade vi tydliga exempel på undvikande av ansvar, reducera det anstötliga och 
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erkännande, där reducera det anstötliga är den mest prominenta av strategierna som tar sig 

uttryck i Björklunds tal.  

 

Undvikande av ansvar 

I styckena 6 och 11 hittar vi exempel på apologia-strategin undvikande av ansvar. I stycke 6 så 

menar vi att resonemanget kring höger- och vänstervindar för över ansvaret för valförlusten på 

någon annan. Björklund skapar på så sätt syndabockar, som han försöker övertyga publiken är 

ansvarig för att de borgerliga partierna inte längre besitter regeringsmakten. Liknande det sätt 

som Scott och Lyman beskriver som en strategi för apologia.78  

 

Vi har tagit Sverige under de här åren genom den djupaste ekonomiska krisen sedan 

1930-talet. Vi har byggt ut välfärden, vi har gett vanliga människor större 

ekonomiskt utrymme, och vi har genomfört den största reformering av svenskt 

skolväsende sedan allmänna folkskolan infördes på 1800-talet. Vi har genomfört en 

lång rad reformer, men vi har inte klarat av att mota, tillsammans med 

allianspartierna, så har vi inte klarat av att mota den vänstervind som blåst idag och 

också den extrema högervind som har blåst idag. Det har ju blåst åt båda hållen, det 

har skett en kraftig polarisering av svensk politik, med det här valresultatet. 

 

Här påvisar han att de har haft goda intentioner med sitt handlande och när de har haft förtroende 

från väljare så har de gjort sig förtjänta av det. Men att det denna gång inte hjälpt, och 

undertonen är att det inte är deras fel utan att det är polariseringen mellan just höger och vänster 

som bär ansvaret för valförlusten. 

 I stycke nio så är det återigen metaforen med vindar som Björklund använder sig av för att 

undvika att bli betungad med ansvar. Och det är just utmålandet av en annan “gärningsman” som 

är det centrala i Björklunds försvarsstrategi i vissa delar av talet: 

 

Nu har vallokalerna stängt, men sanningen är att den utmaning som nu ligger 

framför oss är ännu större än den vi har gått igenom hittills. För vi ser ikväll att de 

främlingsfientliga vindar som har blåst genom hela Europa också har fått fäste i vårt 

land, och än värre dom stämningarna har vuxit, och det är oroväckande. Det jag 

önskar med, det jag vill visa med all önskvärd tydlighet, behovet av ett liberalt parti, 

som starkare än tidigare driver på för öppenhet, tolerans och medmänsklighet. 

                                                             
78 Benoit (1995) s.76. 
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En strategi som blir väldigt tydlig i stycke nummer 3 är undvikande av ansvar genom att hävda 

att man som aktör har goda intentioner och därför inte förtjänar att anklagas eller dömas för en 

handling eller händelse.  

 

Reducering av det anstötliga 

Som vi beskrev teorikapitlet består strategin reducering av det anstötliga av sex stycken 

understrategier: uppbyggande, differentiering, transcendens, minimering, kompensation och 

attack på motståndaren. Efter att ha gjort analysen kom vi fram till att de understrategier som 

kom till uttryck enbart var: uppbyggande, transcendens och differentiering. 

Differentiering hittar vi redan i första stycket. Björklund lyfter där fram Sverigedemokraternas 

valresultat och påpekar alla övriga partiers besvikelse. Han tar valresultatens helhet ur sin 

kontext, lyfter fram Sverigedemokraternas framgång som ett ämne för att därigenom 

omdefiniera hur vi ser på valresultaten. Vi menar att Björklunds underliggande resonemang 

lyder “Sverigedemokraternas framgång är ett större problem än vår motgång”. Redan i nästa 

stycke så använder han sig återigen av samma strategi genom att omdefiniera partiets röster 

från procentform 5.4% som är siffran som syns i medier till antal, 350 000. Genom denna 

differentiering omdefinierar han partiets stöd till något som låter större än vad det tidigare 

gjorde, vilket gör detta resonerade till en reducering av det anstötliga. Vi ser en liknande 

strategi i stycke fem där Björklund går från att diskutera att deras valresultat var lägre än 

förväntat, till att lyfta fram aspekten att deras stöd från förstagångsväljare har stärkts, vilket då 

kan betyda att deras stöd kommer stärkas till nästa val. Vi ser även differentiering i stycken sex 

och elva, där Björklund först i sjätte stycket lyfter kontexten från dess helhet till ett historiskt 

perspektiv där han belyser att de lyckats med deras arbete, trots de svåra villkor de har haft att 

arbetat efter: 

Vi har tagit Sverige under de här åren genom den djupaste ekonomiska krisen sedan 

1930-talet. Vi har byggt ut välfärden, vi har gett vanliga människor större 

ekonomiskt utrymme, och vi har genomfört den största reformering av svenskt 

skolväsende sedan allmänna folkskolan infördes på 1800-talet. 
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För att sedan i sitt avslutande stycke lyfta kontexten till ett futuristiskt perspektiv där han 

framhäver partiets betydelse och deras möjligheter i följande politiska läge:  

 

...en kraftfull social-liberal opposition kommer att vara mycket stark de kommande 

åren, och i det politiska läge som nu uppstår, så ser jag också väldigt stora 

möjligheter för ett liberalt parti att agera för att stärka inflytandet i framtiden och för 

en återkomst i nästa val. 

 

Den uppbyggande strategin är vanligt förekommande i Björklunds tal i form utav att han talar 

om partiet i samband med ord som frihet, jämställdhet och rättvisa. Genom att prata om partiet 

på detta sätt reparerar han även sitt eget ethos, eftersom vi tidigare fastslog i identifikations-

kapitlet att han har likställt sig själv med partiet och därmed lånar dess ethos. På samma sätt talar 

han om hur partiet har varit med och genomfört en rad positiva reformer som ytterligare bygger 

upp hans eget och partiets ethos. Ett exempel på detta är stycke sex där Björklund säger vad han 

faktiskt har varit med och genomfört.  

 

Transcendens som strategi fungerar som en motsats till differentiering, vi förflyttar ett faktum till 

en större kontext för att omdefiniera sagda fråga eller händelse för att försöka minska det 

anstötliga.79 I stycke nio så får vi se en blandning av transcendens och undvikande av ansvar. 

Björklund har tidigare i talet pratat om vänster och höger vindar som har fått fäste i svensk 

politik, här lyfter han ut det problemet ur kontexten Sverige och sätter det i kontexten Europa, för 

att påvisa att Sverige inte är ensamma om det här problemet med främlingsfientliga partier som 

på demokratisk väg vinner inflytande i Europa. Att påvisa att vi inte är ensamma om problemet 

gör att det anstötliga reduceras och partiets ethos stärks då de inte är de enda som misslyckats. 

Samtidigt så fungerar benämnandet av de europeiska högervindarna som ett undvikande av 

ansvar, då det är omständigheter som han och partiet inte har kunnat påverka utan snarare blivit 

utsatta för. 

 

 

                                                             
79 Ware. B. L. & Linkugel (1973) s.280. 
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Erkännande 

Erkännande används här såsom den används i vanligt språkbruk. Vi tar på oss ansvar för det som 

skett och ber om ursäkt i förhoppning att publiken förlåter oss. Eftersom anklagelsen i 

situationen är implicit menar vi att även ursäkten kommer behöva utläsas mellan raderna. I 

stycke 4 och 7 visar Björklund i sitt språkbruk prov på erkännande då han erkänner att 

valresultaten inte blivit som det önskat, det rödgröna blocket är större. Detta berättar implicit att 

de har förlorat, vilket han säger gör honom och partiet besvikna. Vi vill mena att detta uttryck för 

besvikelse är Björklunds sätt att be om ursäkt till sina partivänner och väljare, det är hans sätt att 

säga att han tyvärr inte lyckades ta partiet och Alliansen dit de ville.  

 

5.3. Fredrik Reinfeldt 

Fredrik Reinfeldt är som vi presenterade i bakgrundskapitlet ledare för Moderaterna. Partiet har 

backat 7.73 % i valet och tillsammans med de andra Allians-partierna förlorade de 

regeringsmakten. Reinfeldts tal skiljer sig mycket från de andra partiledarnas tal och handlar till 

en början om valresultatet, men lägger det ämnet åt sidan för att tillkännagiva sin avgång och 

prata om sitt politiska engagemang och stolthet för partiet. 

 

Eunoia 

I talet så visas eunoia genomgående på det sätt Reinfeldt tackar människor som han har haft 

runtomkring sig i sin politiska karriär inom partiet. Han tackar resterande delen av Alliansen för 

ett gott samarbete, han tackar sina partivänner och han tackar Sverige som land för sin öppenhet. 

I stycke 1, 3, 4, 5 och 6 så visas denna form av välvilja. Ett utdrag ur stycke 6 får tjäna som 

exempel: 

Till sist också ett tack svenska folket. Åtta fantastiska år som har präglats av värme, 

av tillit, av kramar som jag har fått runt om i Sverige, av alla dessa selfies och bilder 

som jag har fått varit med om. Det är fantastiskt att får vara politisk ledare i ett land 

där människor tror på sina politiker. 

 

I detta stycke visar Reinfeldt inte bara eunoia genom att visa tacksamhet, han tillskriver även 

publiken och det svenska folket goda moraliska egenskaper, vilket visar en förståelse för deras 

värderingar och åsikter, vilket också är ett sätt att visa välvilja mot sin publik.  



 

 33 

I stycke 4, tillskriver han sina alliansvänner, sin riksdagsgrupp och kommunaktiva inom partiet 

goda egenskaper, vilket reflekteras tillbaka på Reinfeldt som ledare, allt detta sker genom ämnet 

“gemenskap”. När han säger att det har varit ett privilegium att få arbeta med de aktiva inom 

Moderaterna visar han en direkt välvilja mot sin publik, då publiken består av moderater. Att 

berömma deras insats blir ett sätt att visa välvilja. Nedan följer ett kort utdrag ur stycke 4: 

Till alla dom aktiva i Moderaterna som har visat sån enorm värme och sånt 

deltagande under alla år i Moderaterna. Det har varit ett fantastiskt privilegium att få 

arbeta med er. 

 

Arete 

Fredrik Reinfeldt visar dygdighet i sitt tal genom flera metoder. En av dem visar sig i stycke 1. 

Genom att säga att han ska hålla vad han lovat, så framstår han som en dygdig och rättrådig 

person, han gör detta genom ämnet ”ansvar”. Det ämnet hjälper även till att visa vad han och 

partiet har gjort för Sverige under finanskrisen:  

Tagit ansvar för Sverige, fört oss genom finanskris, hanterat lågkonjunktur, det finns 

så mycket jag skulle kunna berätta om det har fantastiska samarbetet. Min 

förhoppnings är att resan fortsätter, men det kommer då bli utan mitt deltagande. 

 

När Reinfeldt säger att han skulle kunna berätta om alla fantastiska saker som samarbetet 

medfört så tillskriver han sig ethos i form av att visa att hans arbete uträttat saker. I stycke 3 

visar han upp dygden rättrådighet då han berättar om hur han genom sin karriär stått upp för sina 

(kulturellt accepterade) värderingar, att han har varit trogen idén om att lyssna på människor och 

stått upp för öppenhet. Han fortsätter i samma stycke att nämna andra framgångsrika politiska 

ledare han har träffat under sina år som statsminister och då dessa allmänt tillskrivs högt ethos i 

den allmänna doxan lånar Reinfeldt deras ethos. Genom att förknippa sig med dygdiga personer 

kan man anses dygdig själv:  

Jag är stolt över dom statsråd jag har, det har varit fantastisk att få jobba med några 

av dom skickligaste regeringschefer som jag också tycker finns i vår tid som Barack 

Obama, Angela Merkel, David Cameron och Mark Rutte för att bara nämna några. 

 

I stycke 6 visar Reinfeldt prov på måttfullhet, då han beskriver en verklighet där människor vill 

lita på sina politiker, men han är medveten om att alla inte litar på honom vilket visar att han inte 
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har en övertro på sin egen karaktär och förmåga. 

 

Fronesis 

Reinfeldt börjar sitt tal med att tacka och uppvisa tacksamhet för hans delaktighet i utvecklandet 

av de nya moderaterna och för sin tid som delaktig i Alliansen. Han fortsätter med följande 

resonemang: 

Det har varit fantastiska år tillsammans i en sammansvetsad allians som har stått axel 

till axel. Tagit ansvar för Sverige, fört oss genom finanskris, hanterat lågkonjunktur, 

det finns så mycket jag skulle kunna berätta om det har fantastiska samarbetet. Min 

förhoppning är att resan fortsätter, men det kommer då bli utan mitt deltagande.  

 

Utöver att uttrycka sin tacksamhet så påminner han sin publik om alla de saker som han 

tillsammans med Alliansen har uträttat under deras 8 år vid makten. Utöver vad han säger bör 

det noteras hur han talar om det. Att använda positivt laddade ord som “fantastiska”, 

“sammansvetsad” och “ansvar” konstruerar han en positiv kontext inom vilken hans resonemang 

blir hörda.  Vi ser hela ovanstående citat som ett ethos-argument där handlingsklokhet, i form av 

språkliga utläggningar, demonstreras. Styckets och citatets avslutande mening, där han berättar 

att han inte kommer delta i nästa mandatperiod ser vi även prov på fronesis andra dimension då 

han enligt situationens förväntningar, avgår.   

 

Vidare i talet ser vi en förändring där vi vill mena att Reinfeldt strax efter sitt tillkännagivande 

om sin uppsägning skiftar talets genre från ett försvarstal till ett demonstrativt tal där han 

framförallt diskuterar meriter, tidigare erfarenheter och visar sin tacksamhet. Stycke två 

innehåller fronesis båda dimensioner, där Reinfeldt både påvisar en besvikenhet över 

valresultatet, men samtidigt belyser en framtidstro: 

Vi fick inte det resultat vi ville ikväll. Men det finns en grund att stå för. I dom nästan 

40 % som röstat på Alliansen. Och det kommer min efterträdare behöva som en grund 

för att lägga en utmaning mot det som nu kommer följa Sverige, och för att ändra 

inriktning 2018. Jag vill också passa på om ni skänker mig bara några minuter för det 

25 år av politiskt engagemang som jag har lagt för detta parti och för Sverige.    

 

Men vi ser även prov på fronesis första dimension i styckets avslutande mening när Reinfeldt 

påminner publiken om att han har varit politiskt aktiv inom Moderaterna i 25 år vilket implicit 
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både antyder att han är väl insatt i partiet och den svenska politiken, men som vi vill mena även 

indikerar ett argument för att han har gjort väldigt mycket för partiet och att publiken därför 

ska acceptera hans avgång.   

 

Efter att ha diskutera nuet, vad som har hänt, väljer Reinfeldt att efter sitt avgångsbesked lägga 

talets fokus kring de senaste åtta åren, vad som har presterats och uttrycka tacksamhet till 

arbetskamrater, partivänner och övriga han träffat under sin karriär. Det är en liknande 

skiftning som differentiering beskriver. Utöver att tillskriva sig själv högre ethos genom att 

nämna politiska ledare han träffat, framställer han sig som en god man genom att tillskriva 

partivänner och aktiva inom hans parti goda moraliska egenskaper. Bland annat i stycke 5 där 

han tackar Kent Persson och berättar om hans styrka och positiva inställning.  Samt senare i 

samma stycke då han tackar Anders Borg som han tillskriver en stor roll i utvecklingen av nya 

Moderaterna och deras ansvarstagande.  

 

Men om vi ser till situationens villkor så misslyckas Reinfeldt i och med sin genre-skiftning 

både att nämna SD:s framgång samt att gratulera motståndarna, vilket kan antyda på en brist av 

fronesis.  Vilket i sin tur leder till att han missar ett tillfälle att visa handlingsklokhet och stärka 

sitt ethos. Ett annat av situationens villkor som Reinfeldt missar att anpassa sig efter är att tacka 

kampanjarbetarna som har kämpat för partiet. Vilket är ett tecken på att fronesis som dygd inte 

uppfylls. 

 

Identifikation 

Identifikationens första dimension tar sig uttryck i första stycket och genom hela texten via 

användandet av vi, det skapar en känsla av att de har gått igenom det här tillsammans och att de 

delar gemensamma erfarenheter vilket möjliggör det för publiken att uppleva en känsla av 

delaktighet och gemenskap.  

Genom hela talet målar Reinfeldt upp en bild av en verklighet och en historia som många aktiva 

i publiken och partiet kan känna igen sig i, vilket skapar en grund för identifikation och 

förutsättningar för övertygelse: 
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Tagit ansvar för Sverige, fört oss genom finanskris, hanterat lågkonjunktur, det finns 

så mycket jag skulle kunna berätta om det här fantastiska samarbetet. Min 

förhoppnings är att resan fortsätter, men det kommer då bli utan mitt deltagande. 

 

Talet ger ingen stor grund till identifikation, då Reinfeldt mestadels talar om sin politiska karriär 

och istället för partiets värderingar talar han om sina egna. I majoriteten av talet utgår han ifrån 

sig själv, istället utifrån sitt parti, vilket gör det svårt att skapa identifikation med honom. 

 

Apologia 

Erkännande och undvikande av ansvar 

Just strategin undvikande av ansvar förekommer egentligen inte i Reinfeldts tal. Då han i början 

tar på sig ansvaret för valförlusten, implicit, och säger att han kommer avgå som han och partiet 

tidigare lovat. Detta blir istället ett åtagande av ansvar och ett erkännande av förlusten och dess 

konsekvenser, dock kan man argumentera för att han försöker använda sig av en erkännande 

strategi där han menar att de trots allt hade goda intentioner, de har gjort bra saker under sin tid 

vid makten och att de fortfarande kämpar för det som är rätt. Exempel på detta ser vi i stycke 3 

men framför allt i stycke 1 som citeras nedan:  

Tack ska ni ha allihopa. Valrörelsen är över. Svenska folket har fattat sitt beslut. Vi 

nådde inte ända fram. Dom rödgröna har nu fler mandat än Alliansen, och vi 

kommer hålla vad vi har sagt. Därför kommer jag imorgon lämna in min och 

regeringens avskedsansökan. Det har varit en fantastisk resa för mig att få vara med 

att utveckla nya moderaterna och Alliansen. Det har varit fantastiska år tillsammans 

i en sammansvetsad allians som har stått axel till axel. Tagit ansvar för Sverige, fört 

oss genom finanskris, hanterat lågkonjunktur, det finns så mycket jag skulle kunna 

berätta om det har fantastiska samarbetet. Min förhoppnings är att resan fortsätter, 

men det kommer då bli utan mitt deltagande. 

 

Reducering av anstötliga 

I stycke nummer 1, som tidigare har citerats, så målar Reinfeldt upp en bild av allt de har 

genomfört de senaste åren med positiva resultat vilket är en sorts användning av den 

uppbyggande strategin, men även differentiering då han genom att lyfta fram dessa 

åstadkommanden skapar en positiv bild ur en negativ situation. 
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Reducering av det anstötliga tar sig även uttryck genom differentiering i stycke 2 då Reinfeldt 

talar om att Alliansen har 40 % av rösterna och att det är en bra grund att bygga på inför 

framtiden. Genom föregående resonemang så lyfter han ut Alliansen procentsats ur kontexten 

valförlust och lyfter in dem i kontexten framtid där de får ett positivt ljus på sig, vilket kan 

reducera det anstötliga i nuet, om framtiden är ljus: 

Jag kommer till våren att överlämna ordförandeskapet till Moderaterna till en 

efterträdare. Jag tycker att det ska få ta sin tid för partiet att få finna vem det ska 

vara. Och jag tycker dessutom att den personen sen ska få den tid som jag fick till att 

förbereda sig för ett väldigt svårt arbete. Vi fick inte det resultat vi ville ikväll. Men 

det finns en grund att stå för. I dom nästan 40 % som röstat på Alliansen. Och det 

kommer min efterträdare behöva som en grund för att lägga en utmaning mot det 

som nu kommer följa Sverige, och för att ändra inriktning 2018. Jag vill också passa 

på om ni skänker mig bara några minuter för det 25 år av politiskt engagemang som 

jag har lagt för detta parti och för Sverige. 

 

Alltså genom att tala om hur positivt det är för framtiden att 40 % av Sverige befolkning röstat 

på Alliansen så skapar han en känsla av att det negativa i nederlaget kan vändas inom kort. 

 

5.4 Annie Lööf 

Annie Lööf är som vi presenterade i bakgrundskapitlet ledare för Centerpartiet. Partiet har backat 

0.44 % i valet och tillsammans med de andra Allians-partierna förlorade de regeringsmakten. 

Lööfs tal handlar om partimedlemmarnas insats under valkampanjen, partiets värdegrund och 

samarbetet i alliansen. 

 

Eunoia 

I det första stycket i Lööfs tal så framkommer välviljan tydligt, i form av att hon visar att hon 

respekterar och känner igen sin publiks intressen. Hon räknar upp det som Centerpartiet står för, 

och säger vidare att hon är stolt över deras insats:  

 

Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Wow, tack. Först av allt så 

skulle jag vilja säga ett ord som jag menar ur själ och hjärta, ur varje liten trött cell i 

min kropp. Tack. Tack för att ni har kämpat och beskrivit det Sverige vi alla har varit 

med och skapat. Ett Sverige som är bäst i Eu på förnybar energi. Världens mest 

kreativa och innovativa land. Ett Sverige där småföretagen och jobben har vuxit fram i 

hela landet. En eloge, verkligen till alla er valarbetare. Alla sympatisörer, alla väljare 

som har röstat för en mer närodlad politik. För fler jobb, för fler företag, för en bättre 
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miljö, för världens grönaste städer och för världens modernaste landsbygd, stort tack 

för alla tweets. 

 

I detta stycke tackar hon även sina partimedlemmar och valarbetare för det hårda arbete de utfört, 

vilket också är ett tecken på välvilja. Denna välvilja, som sig bör, genomsyrar hela talet. Och 

handlingen att tacka utförs även i stycke 4, 5 och 7. Lööf visar uppskattning för publikens 

arbetsinsats samt både intresse och respekt för deras mål och värderingar. Ytterligare ett exempel 

av eunoia hittas i stycke 2: 

 

Stort tack för alla tweets, stort tack för alla valsedlar ni har delat ut, stort tack för alla 

affischer ni har satt upp, alla valfoldrar ni har delat ut vid valstugor, stort tack för allt 

arbete. Jag vet att ni har kämpat ända in i kaklet. Jag vet att ni har sovit få timmar, jag 

vet att ni har stigit upp tidigt på morgonen, jag vet att ni har jobbat när ni har haft 

lunch på ert vanliga jobb, jag vet att ni gjort allt för att det här ska gå vägen.  Och jag 

är jättestolt över det arbete ni har gjort, jag är djupt imponerad av den valspurt som 

Centerpartiet har gjort i den här valrörelsen och det är vi tillsammans som har fixat 

detta. 

 

Arete 

I stycke 6 använder sig Lööf av ämnet “främlingsfientligheten växer sig stark” för att distansera 

sig från Sverigedemokraternas ideologi och visa sig som en person med goda moraliska 

egenskaper och som en dygdig person utefter sitt partis doxa. Vi kan se det i följande blockcitat, 

då hon pratar om hur främlingsfientligheten växt sig stark och beskriver sig själv och sitt parti 

som en motsats: 

 

…Utan en majoritet, dessutom så har främlingsfientliga krafter vuxit sig mycket 

starka i Sverige. Det är med stor sorg i hjärtat som jag kan konstatera detta. Detta 

parlamentariska läge är djupt tragiskt. Det är en parlamentarisk mardröm. Detta är 

ett val utan vinnare. Centerpartiet, ja vi kommer fortsätta att vara en stark kraft. Vi 

kommer vara en tuff granskare av dom som nu ska försöka formera 

regeringsmakten. Vi kommer fortsätta kämpa för jobben och företagen, för miljön 

och klimatet, och för hela Sverige. Och vi ska definitivt fortsätta att slåss för 

öppenheten, solidariteten, friheten och mångfalden. 

 

Genom att uttrycka besvikenhet emot Sverigedemokraternas framgång menar vi att Lööf påvisar 

dygden rättrådighet då hon implicit säger att alla människor har samma värde och att 
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Centerpartiet vill få ut rasismen ur riksdagen. 

 

Ytterligare tendenser som tyder på arete är just att fördöma främlingsfientlighet och 

Sverigedemokraterna med ämnet “vi är bättre än så”. Genom att vi kan anta att 

främlingsfientlighet är något skambelagt i publikens doxa så är således fördömandet av 

densamma ett tecken på goda moraliska egenskaper. I stycke 7 talar Lööf om hur hon är stolt 

över att hennes parti är det som förlorat minst andel väljare till Sverigedemokraterna vilket både 

fördömer deras politik och stärker hennes ethos: 

 

Centervänner, trots valresultatet så har vi gjort en fantastisk valspurt, glöm aldrig det. 

För bara någon vecka sedan så hade vi i fem mätningar runt fyra och en halv procent. 

Idag landade vi på drygt 6 %. Det tär att inneha regeringsmakten. Men vi ska komma 

ihåg att vi är det Alliansparti som klarat oss bäst denna valrörelse. Vi är också det 

parti, ett av de partier som tappat allra minst till Sverigedemokraterna. Det är jag stolt 

över. 

 

Fronesis 

Handlingsklokhet, har som vi beskrivit tidigare två dimensioner. I Lööfs tal är det dock bara en 

av dem som får utrymme att visas. Nämligen den dimension som består av att anpassa sig till en 

situation och leva upp till dess förväntningar. Lööf demonstrerar för publiken att hon är besviken 

genom att faktiskt säga att hon är det, vilket är att leva upp till ett av de retoriska villkor som 

situationen innehåller: 

Men jag är besviken. Jag är besviken på att Centerpartiet och Alliansen inte fick 

fortsätta att bygga Sverige starkt. Jag är djupt besviken på att Centerpartiet och 

Alliansen inte får leda ett Sverige som sticker ut i vår omvärld. 

 

Genom talet så tackar Lööf sina kampanjarbetare och partimedlemmar något som vi tidigare 

beskrev som välvilja, vilket det också är. Men det förväntas även av henne som en del av de 

retoriska villkoren, så att göra det visar samtidigt på handlingsklokhet. Hon tackar även 

avgående statsminister Fredrik Reinfeldt, vilket även det är ett tecken på att hon agerar 

handlingsklokt vilket i sin tur höjer hennes ethos. Användandet av ämnet “främlingsfientligheten 

växer sig stark” visar också på handlingsklokhet då situationen kräver att Lööf behandlar det 
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ämnet i och med att det är en så stor del av kontexten. 

 

Identifikation 

Lööf öppnar sitt tal med att tacka alla de som har jobbat med valkampanjen, hon tackar dem för 

det Sverige som de gemensamt har skapat, ett Sverige fyllt av det partiets kärnfrågor strävar 

efter, mest förnybar energi i EU, en utveckling för småföretagare och för fler jobb, för en bättre 

miljö och för världens modernaste landsbygd. Det är inte enbart nämnandet av de gemensamma 

intressena som är av intresse utan även hur hon lyfter fram dem. Med ord som “vi” och “ett 

Sverige” utökar Lööf möjligheten att etablera identifikation. Lööf lyfter på liknande sätt upp 

gemensamma intressen, erfarenheter och mål i styckena 2, 3 6 och 8 där hon bland annat avslutar 

sitt tal genom följande presentation av deras gemensamma mål i form av en yrkan:  

Lova mig det. Fortsätt att jobba för närodlad politik. Fortsätt att arbeta för 

självbestämmande, frihet, fortsätt arbeta för öppenhet och mångfald. Fortsätt arbetet 

för jobb och småföretagande, en grön omställning och en modern landsbygd och 

världens grönaste städer. Stort tack för alla era insatser. Tack. 

 

Den andra dimensionen, att identifieras med någon mot en gemensam fiende finner vi prov på i 

stycke 6 där Lööf lyfter fram det parlamentariska läget som en mardröm: 

Stefan Löfven står nu utan en gemensam agenda för vad som ska hända med Sverige 

dom kommande åren. Utan en majoritet, dessutom så har främlingsfientliga krafter 

vuxit sig mycket starka i Sverige. Det är med stor sorg i hjärtat som jag kan 

konstatera detta. Detta parlamentariska läge är djupt tragiskt. Det är en 

parlamentarisk mardröm. Detta är ett val utan vinnare. 

 

Vi vill mena att utöver att använda de främlingsfientliga krafterna som ämne för ett 

identifierande syfte lyfter hon även fram Löfven i ett negativt sammanhang. Löfven som är 

personen som precis vunnit över dem och tagit deras regeringsposition, vilket gör det enkelt att 

späda på deras negativa bild av honom. Utöver att Löfvens politik är fel (enligt dem) så har han 

även tagit ifrån dem deras möjlighet att påverka svensk politik. Vi vill mena att detta är ett försök 

att lyfta fram två gemensamma fiender att samlas emot. Efter föregående citats avslutande 

mening ändrar Lööf inriktning och förflyttar diskursen från dessa två krafters negativa inverkan 

på politiken till att lyfta fram det egna partiets fortsatta kamp för deras kärnvärderingar vilket 
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återigen lyfter fram publiken och talarens gemensamma mål vilka även känns viktigare i kontrast 

till deras fienders mål och värderingar.  

 

Apologia 

Avsägande av ansvar 

Lööf använder sig på flera ställen av den uppbyggande strategin där hon förknippar sig själv och 

partiet med positivt konnoterade begrepp så som “gröna städer”, “miljö” och “modern 

landsbygd. Detta hjälper henne då att bygga upp sitt ethos och samtidigt avsäga sig sitt ansvar för 

valförlusten då hon menar att trots förlusten har vi stått upp för det vi tror är viktigare än att 

vinna, vilket i sin tur leder till att det anstötliga i publikens ögon reduceras, då det inte finns 

någon skam i publikens doxa att står upp för det de tror på. Ett exempel är talets första stycke 

som citerats ovan, i kapitlet om eunoia.   

 

Reducera det anstötliga 

Redan i öppningsstycket ser vi en differentiering i Lööfs tal, som tidigare nämnts hittade vi även 

strategierna uppbyggande och avsägande av ansvar här, men vi menar att det även är en 

differentiering. När hon tackar alla valarbetare för deras arbete och för det Sverige de gemensamt 

skapat lyfter hon direkt diskursen ut från förlustkontexten till en mindre kontext genom ämnet 

“det Sverige vi skapat” där hon istället fokuserar på allt de gemensamt skapat under dessa år 

(uppbyggande). Hon lyfter här fram en tanke att partiets goda intentioner är viktigare än att vinna 

valet och således ser vi även strategin avsägande av ansvar i detta resonemang. I sjätte stycket 

använder hon dessa apologia-strategier på ett liknande sätt, dock i form av en transcendens 

istället för differentiering. Hon lyfter fram det djupt tragiska parlamentariska läge de nu befinner 

sig i, och implicit säger budskapet att med Sverigedemokraterna som vågmästare är alla 

förlorare. Här lyfts diskussion ut från kontexten att Centerpartiet eller Alliansen förlorade till en 

ny kontext där alla är förlorare, en tydlig transcendens. Men samtidigt presenteras syndabocken 

till varför alla är förlorare vilket även gör uttalandet till en del av strategin avsägande av ansvar: 

 

...dessutom så har främlingsfientliga krafter vuxit sig mycket starka i Sverige. Det är 

med stor sorg i hjärtat som jag kan konstatera detta. Detta parlamentariska läge är 

djupt tragiskt. Det är en parlamentarisk mardröm. Detta är ett val utan vinnare. 
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I det följande stycket så talar Lööf om hur valspurten har varit fantastisk och att de är det parti 

som förlorat minst till SD, hon använder sig då av differentiering när hon har lyfter ut ett faktum 

ur den stora förlustkontexten och talar om hur positivt det är att de lyckats med slutspurten och 

hur positivt det är att vara det parti som förlorat minst till SD, vilket enligt oss leder till att 

publiken konnoterar valet med positiva faktorer och på så sätt reduceras det anstötliga:  

Centervänner, trots valresultatet så har vi gjort en fantastisk valspurt, glöm aldrig 

det. För bara någon vecka sedan så hade vi i fem mätningar runt fyra och en halv 

procent. Idag landade vi på drygt 6 %. Det tär att inneha regeringsmakten. Men vi 

ska komma ihåg att vi är det Alliansparti som klarat oss bäst denna valrörelse. Vi är 

också det parti, ett av de partier som tappat allra minst till Sverigedemokraterna. Det 

är jag stolt över. 

 

Vi ser en liknande strategi i talets avslutande stycke där Lööf använder sig av differentiering och 

istället lyfter fram dess framgång i EU-valet samt deras framgång i valspurten. 

 

Erkännande 

Den erkännande strategin är inte utbredd i talet, men den finns där och är värd att nämna. Då vi 

tolkar att tillkännagivandet av besvikenhet över valresultatet och förlusten kan ses som ett sorts 

erkännande menar vi att hennes följande yttrande antyder på erkännandestrategin:  

Men jag är besviken. Jag är besviken på att Centerpartiet och Alliansen inte fick 

fortsätta att bygga Sverige starkt. Jag är djupt besviken på att Centerpartiet och 

Alliansen inte får leda ett Sverige som sticker ut i vår omvärld. 

 

5.5. Göran Hägglund 

Göran Hägglund är som vi presenterade i bakgrundskapitlet ledare för Kristdemokraterna. Partiet 

har backat 1.03 % i valet och tillsammans med de andra Allians-partierna förlorade de 

regeringsmakten. Hägglunds tal handlar om partimedlemmarnas insats under valkampanjen, 

partiets värdegrund, hur de kommer att arbeta i framtiden och samarbetet i alliansen. 
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Eunoia 

I stycke 1 så framkommer en tydlig välvilja från Hägglund mot sin publik, då han tackar dem för 

deras insats under valkampanjen. Eunoia framkommer även i stycken 4, 5, 6 och 7 där Hägglund 

visar prov på att han känner igen och respekterar publikens intressen. Som citatet från talet nedan 

kommer att visa så gör han det genom ämnena värdegrund och stolthet: 

Vi Kristdemokrater har en unik värdegrund, något vi ska vara enormt stolta över. 

Och nånting som vi ska bygga vidare på när vi laddar om. När vi tänker efter, vad 

har vi gjort rätt, vad har vi gjort fel i den här valrörelsen och så går vi vidare mina 

vänner. Tusen tack för dom insatser ni har gjort. Tack för förtroendet. Nu kämpar vi 

vidare tillsammans. Tack 

 

Det citerade stycket ovan visar välvilja inte bara i form utav igenkännande och respekt för 

publikens värderingar, men även tacksamhet som är en del av eunoia. 

 

Arete 

Arete, dygdighet, kan utläsas i talet på flera ställen i texten. Ett av ämnena som används är 

människovärde. Hägglund talar om sin och partiets människosyn och allas lika värde vilket i 

kontexten gör att han framstår som en rättvis man. En kan även kalla det för tapperhet då 

Hägglund påvisar mod, när han säger att han och partiet inte är rädda för att stå upp för alla 

människors rätt att finnas. Dessa uttrycken för arete finner vi i stycke 6: 

Jag vill säga igen, tusen tack till alla er som gjort dessa fantastiska insatserna. 

Arbetet upphör inte. Kristdemokraterna och vår värdegrund och den kristna etiken är 

viktigare än någonsin när det blåser kalla vindar över Sverige. Att det finns ett parti 

som står upp för det absoluta människovärdet. Som står upp för varje människas rätt 

att finnas, att ha sitt värde. Vi har en unik roll att spela mina vänner. Det handlar om 

självklart, om flyktingpolitiken, där vi har drivit på för ett Sverige som är öppet. 

Som har blivit rikare. Det har kommit 140 000 personer till Sverige som flyktingar, 

asylflyktingar och under våra år under regeringsmakten 60 000 anhörig till dom. Vi 

har gett dom en fristad. Men det här är också bra för oss i vårt land, med den här 

generositeten, det här bidrar till ett bättre och i förlängningen ett mycket rikare 

Sverige. Den här öppenheten ska vi bygga vidare på. 

 

I samma stycke så talar Hägglund om de kalla vindarna som blåser över Sverige, och fortsätter 

sedan med att prata om asyl, flyktingar och invandring. Detta är en indirekt jämförelse med 
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Sverigedemokraterna, och jämförelsen syftar till att använda Sverigedemokraternas politik som 

ett ämne för att visa sig själva som rättrådiga.  

Fronesis 

Den andra av fronesis dimensioner gällande påvisande av kunskap och tidigare erfarenheter 

demonstreras i stycke 4, 5 och stycke 6. I stycke 6 lyfter Hägglund fram ämnet människovärde 

tillsammans med flyktingpolitik. Han gör det i samband med metaforen “kalla vindar” där han 

som tidigare nämnts implicit syftar på Sverigedemokraterna och deras främlingsfientlighet. Han 

lyfter även fram att invandringen bidrar och medför positiva saker för Sverige som land. I stycke 

5 visar Hägglund prov på fronesis då han förtydligar att partiet kommer rösta för de förslag de 

anser bra, och rösta ner de som anses dåliga, även fast de är i opposition. Detta får honom att 

framstå som klok och rättvis i förlustsituationen. Ämnet som används är “ansvar för Sverige”: 

Och vi Kristdemokrater kommer naturligtvis rösta för dom förslag som är bra, dom 

förslag som vi gillar utifrån våra värderingar och rösta emot dom förslag som vi inte 

gillar. En del av dom reformer som vi har genomfört kommer man säkert att vilja 

riva upp, andra har bitit sig fast så att de inte kommer att gå att ta bort, för det har 

kommit in ett större mått av frihet i Sverige, luften har blivit lite lättare att andas. 

 

Samtidigt som han visar på goda moraliska egenskaper i form av rättrådighet, lyfter han även 

fram sin kunskap i ämnet genom att nämna statistisk på det resultat partiet tillsammans med 

Alliansen uppnått under deras regim. Ett liknande ethos-argument hittar vi i stycke 4: 

Vi har tagit ansvar i en tuff ekonomisk situation när vårt land har gått igenom den 

värsta ekonomiska krisen sen 1930-talet. Vi har gjort det och går ut med en situation 

där 340.000 personer ytterligare har ett arbete att gå till och det är viktigt för varje 

enskild människa som fått ett nytt jobb att få arbetskamrater, komma in i en 

arbetsgemenskap, känna den stolthet som det innebär att kunna försörja sig själv. 

Men inte bara det, fler personer bidrar med sina skatter som gör att vi kunnat 

utveckla välfärden, kunna satsa mer pengar på sjukvården, äldreomsorgen, skolan, 

infrastruktur, framtiden i form av forskning och mycket mycket annat. 

 

Hägglund belyser att deras politiska omständigheter har varit svåra, den svåraste ekonomiska 

krisen på 80 år, men trots detta har deras politik gett 340,000 fler människor arbete. Vi vill även 

belysa att hans följande resonemang kring den dubbelsidiga vinningen gällande individens 

känsla av stolthet och bidraget till välfärden påvisar fronesis likt resonemanget kring 

invandrarnas hjälp till välfärden som vi lyfte fram i stycke 6 under kapitlet om arete.  
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Fronesis första dimension, som diskuterar situationsanpassning ser vi prov på genom hela talet. 

Redan i första stycket tackar Hägglund såväl väljare som valarbetare, både för deras förtroende, 

och deras engagemang. Han fortsätter i stycke 2 med att diskutera valresultatet och uttrycka 

besvikelse över det samtidigt som hans beskrivning involverar en positiv aspekt där han belyser 

faktumet att partiets resultat är bättre än vad journalisterna trodde:  

Det här är ändå ingen bra kväll, det här är inget bra resultat. Det är inget bra resultat 

för Sverige, det är inget bra resultat för Alliansen, och det är inget bra resultat för 

Kristdemokraterna. Vi ska komma ihåg att vi har gjort ett bättre val än vad tyckarna 

trodde i våras att vi skulle kunna åstadkomma, men det är ändå sämre än vad vi 

själva hade hoppats uppnå.  

 

Vi utläser även en framtidstro senare i texten där han berättar att Alliansen kommer fortsätta 

arbeta tillsammans och att inget parti kommer få egen majoritet, utan framtiden ligger i 

samarbete. Implicit berättar han för sina partivänner att trots att de förlorat valet, kommer de 

kunna vara med och påverka svensk politik. Han påvisar även framtidstro i stycke 6 där han 

lyfter fram partiets betydelse i kommande politiska läge, där deras kristna värderingar kommer 

vara viktigare än någonsin, i vilket han framförallt syftar på partiets betydelse i arbetet mot 

Sverigedemokraternas främlingsfientlighet. I stycke 4 lyckas han även lyfta fram deras bidrag 

till ett bättre Sverige i form av bland annat avskaffandet av fastighetsskatten, mer valfrihet i 

familjepolitiken och förbättrad äldre omsorg. 

 

Vad Hägglund dock misslyckas med, är att gratulera sina motståndare. I stycke 2 lyfter han fram 

ett resonemang kring den nya regeringen, men istället för att gratulera dem, så skuldbelägger han 

dem för den osäkerhet som nu kommer infinna sig i den svenska politiken. Vi kan se det här som 

ett misslyckande i hans anpassning till de retoriska villkoren situationen inbegriper. Dock 

avslutar han det skuldbeläggande resonemanget med att säga: “Ikväll är dock inte kvällen för att 

polemisera.” Detta avslutande citat kan ses som ett sätt att reducera det anstötliga i föregående 

resonemang, inom retoriken finns det en stilfigur som behandlar detta som kallas för paralipsis80 

lätt förklarat betyder det att man säger något (anstötligt) genom att inte säga det (Ikväll ska vi 

inte polemisera). Vad vi vill belysa med föregående resonemang är att samtidigt som det 

                                                             
80 Lindqvist Grinde (2008), s.268. 
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misslyckas med den situationsanpassade dimensionen av fronesis, så påvisas den lingvistiska 

dimensionen genom sättet han uttrycker sig.  

 

Avslutningsvis så tackar Hägglund inte Reinfeldt för hans tid som statsminister. Men på grund 

av bristande vetskap kring huruvida detta beror på talordningen eller ett misslyckande i 

situationsanpassning väljer vi att avstå från att diskutera detta.  

 

Identifikation 

Den första nivån av identifikation förmedling och förståelse för gemensamma intressen är det 

som framkommer tydligast i talet. Hägglund inleder bland annat talet med att beskriva hur 

valkampanjen har gått till och vilka som gjort vad. Det kan skapa en föreställning om att 

Hägglund har upplevt detta själv och känner igen deras erfarenheter, vilket gör att de kan 

identifiera sig med honom som person och ledare. Denna beskrivning av gemensamma 

erfarenheter framkommer på fler ställen i Hägglunds tal, bland annat i stycke 4 där han beskriver 

vilka förändringar som de genomfört tillsammans under mandatperioderna. Dessa saker skapar 

identifikation genom gemensamma värderingar och erfarenheter, och genom att skatta dem högt 

höjs publikens benägenhet att identifiera sig med Hägglund, och därmed stärks hans ethos. 

Användande av ”vi” som samlingsterm sker genom hela talet. 

 

Användandet av ”vi” skapar en känsla av grupptillhörighet och att Hägglund känner igen sin 

publik som en del av grupp. Detta gör det möjligt för publiken att identifiera sig med Hägglund 

och hans verklighetsuppfattning. Det finns andra samlingsord som bidrar till identifikation, i 

detta fall är samlingsordet partiets namn: Kristdemokraterna. Genom att använda sig av partiets 

namn så kan alla som är på plats på något sätt identifiera sig med Hägglund. Han är ledare för 

det parti som de alla är medlemmar av, vilket innebär att de borde dela samma värderingar i 

många frågor, se stycke 7 citerat ovan i eunoia-kapitlet. 

 

Den andra dimensionen av identifikation berör skapandet av en gemensam “fiende”. I talet pratar 

Hägglund om att det nu är någon annan som har ansvar och att de som parti ska se till att de 

verkligen tar sitt ansvar. På så sätt målar han upp en gemensam fiende, i form av de som nu ska 

överta regeringsmakten från dem. De har en gemensam uppgift att granska den nya 
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regeringsmakten. En gemensam fiende och en gemensam uppgift är ett effektivt sätt att skapa 

identifikation vilket vi tycker att Hägglund gör i stycke 2: 

 

Det här är ändå ingen bra kväll, det här är inget bra resultat. Det är inget bra resultat 

för Sverige, det är inget bra resultat för Alliansen, och det är inget bra resultat för 

Kristdemokraterna. Vi ska komma ihåg att vi har gjort ett bättre val än vad tyckarna 

trodde i våras att vi skulle kunna åstadkomma, men det är ändå sämre än vad vi 

själva hade hoppats uppnå. Sverige kommer att få en ny regering. En annan regering 

som vi inte vet hur den ser ut. Dom som kommer att ta över har själva bäddat för en 

situation som kommer att skapa en betydande osäkerhet i och med att man inte har 

presenterat sig själva och ännu mindre naturligtvis den politik som man tänker föra. 

Ikväll är dock inte kvällen för att polemisera. Svenska folket har sagt sitt, vi som 

politiker har fått besked om vad som ska gälla och vi har alla ett ansvar för den 

situation som har uppkommit. Alliansen gick till val tillsammans vi har förlorat 

tillsammans, vi kommer att lägga en budget tillsammans, inte nu i regeringsställning 

utan i oppositionsställning och få den prövad mot andra förslag som kommer att 

presenteras. 

 

I ovanstående stycke är det inte bara den nya regeringen som beskrivs som en antagonist, även 

“tyckarna” beskrivs som en motståndare som har besegrats och det skapar en 

identifikationsfaktor för publiken.  

 

Detta uppmålande av en gemensam fiende sker även i stycke 6 där de kalla vindarna beskrivs 

som en antagonist som de måste sluta samman mot, med grund i sin syn på människovärde. 

Stycke 6 citeras i ovanstående kapitel.  

 

Apologia 

Undvikande av ansvar 

Hägglund säger flera gånger i sitt tal att det som han och partiet står för är något positivt och den 

syn de har på världen är rätt väg att gå. Enligt den Benoit så är just sådana påstående förknippat 

med avsägande av ansvar.  

När Hägglund i stycke 4 säger att de har förlorat, men lyfter fram att det inte är på grund av 

partiets politik. För att sedan beskriva vad de lyckats genomföra i föregående mandatperiod och 

knyter ihop det med att i stycke 5 beskriva hur viktig deras värdegrund kommer vara i framtiden 

så menar han att trots valförlusten, så har partiet goda intentioner och värderingar, vilket gör att 

de inte kan beskyllas för en valförlust då de kämpat för det de står för.  
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I stycke 4 så menar Hägglund att de inte heller gjort något fel under sin tid som en del av 

regeringsmakten och därför inte kan beskyllas för något, förutom att ha varit med och drivit 

Sverige framåt. Ett annat sätt att avsäga sig ansvar enligt Benoit är att skapa en syndabock som 

bär ansvaret för situationen. Hägglund gör det genom att i stycke 2 trycka på att nästkommande 

regeringen har skapat den här situationen och att de inte bedriver en ansvarsfull politik, just 

”ansvar” är ett ämne som Hägglund använder sig av för att avsäga sig ansvar. Syndabocken och 

den som borde ta ansvar för situationen är nu den nya regeringen, vilket kan tolkas som ett 

försök av Hägglund att stärka sitt och partiets ethos.  

 

Reducering av det anstötliga 

I stycke 2 använder sig Hägglund av differentiering då han lyfter valresultatet ur den stora 

kontexten och fokuserar på en liten del av situationen, att “tyckare” trodde att de inte skulle få så 

bra resultat som de fick. Vilket då blir en vinst i situationen och kan omdefiniera situationen till 

något positivt, även fast det var sämre än vad de själva hade hoppats på. Som det nämndes i 

kapitlet om avsägande av ansvar så var en strategi att hävda att man hade goda intentioner därför 

bör man inte anklagas för situationen. I denna situation så blir den strategin även en del av 

reduceringen av det anstötliga, då genom att säga att de inte gjorde något “fel” så kan de 

acceptera resultatet för att de åtminstone kämpat för partiet.  

 

I stycke 4 så använder sig Hägglund av den uppbyggande strategin då han talar om alla positiva 

saker de gjort och arbetat för, och genom att förknippa sig själv och partiet med positiva minnen 

kan förtroendet byggas upp och förlusten kan bli sedd ur mindre stötta ögon. Samma 

resonemang för Hägglund i stycke 6 då han förknippar partiet med ämnen som människovärde 

och rättvisa, för att bygga upp partiets anseende. Och genom påvisandet av ett starkt ethos sänka 

det anstötliga i händelsen. I samma stycke talar han även om hur de kommer att behövas i 

framtiden vilket då kan skapa en framtidstro som kan hjälpa till att sänka det anstötliga i nuet. 

 

Den sista delen av strategin reducering av det anstötliga är transcendens vilket vi ser prov på i 

textens tredje stycke. Här lyfter Hägglund ut Alliansen fantastiska samarbete som de skapade för 

tio år sedan ur den större förlustkontexten och låter publiken se på partiets arbete ur ett positivt 

perspektiv vilket kan ge en känsla av reducerad anstötlighet till förlusten.  
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Erkännande 

I textens andra stycke säger Hägglund: “Det här är ändå ingen bra kväll, det här är inget bra 

resultat. Det är inget bra resultat för Sverige, det är inget bra resultat för Alliansen, och det är 

inget bra resultat för Kristdemokraterna.” vilket vi ser som ett erkännande i form av en implicit 

besvikenhet, även om han uttryckligen inte använder orden besviken, eller ursäkt, så påvisar han 

sin besvikelse över valresultatet genom textens negativa hållning.  

 

6. Slutsatser och diskussion 

Som avslutande del av denna studie kommer detta kapitel innehålla en allmän diskussion om 

samtliga analyser, studiens syfte, metod och dess teoretiska ansats där både tankar och slutsatser 

lyfts fram och diskuteras. Samtliga av uppsatsens delar knyts samman och en rekommendation 

av vidare forskning presenteras.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur partiledarna i Alliansen hanterade den 

förtroendekris som en valförlust kan innebära. Syftet var även att undersöka hur de anpassade 

sig till de retoriska villkor som situationen ställer på dem som talare och partiledare. 

 

Den första frågeställningen behandlade hur partiledarna använde sig av ethos-triaden i sina tal. 

Efter att ha analyserat talen kom studien fram till att den ethos-strategi som var mest 

framträdande i alla fyra partiledares tal var eunoia. Uttrycket för dygden var i första hand att 

partiledarna tackade sin publik och sina medarbetare för det hårda jobb de lagt ner under 

valkampanjen samt att de visade ett igenkännande och respekt för publikens värderingar och 

åsikter.  

 

Ethos-triadens andra strategi arete påvisas av samtliga talare. Den prominenta dygden vilka alla 

visade prov på var rättrådighet. Björklund, Lööf och Hägglund visade dygden genom att lyfta 

fram Sverigedemokraterna som ämne och sedan ta avstånd från deras främlingsfientliga 

värderingar. Reinfeldt som avstår från att nämna SD påvisar istället dygden genom att berätta 

om sin karriär, hur han stått upp för sina och sitt partis värderingar, att han har stått upp för 

öppenhet. Vi vill mena att samtliga talares argumentation strävar efter samma mål, att de står 

upp för öppenhet. Om vi ser till målet med de tre övriga partiledarnas ämnes-val 
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“Sverigedemokraterna är främlingsfientliga” kan vi utläsa ett underförstått argument som säger 

att främlingsfientlighet eller slutenhet är något negativt. Således argumenterar de för att de i 

motsats till Sverigedemokraterna står för öppenhet, precis som Reinfeldt gör i sitt tal, dock 

utifrån en annan ämne.  

 

Tapperhet påvisas av Björklund och Hägglund. Björklund använder sig av ämnet framtid, för att 

lyfta fram partiets utmaningar och för att berätta att de inte ska ge vika för dem. Hägglund lyfter 

istället fram ämnen människovärde och bevisar att han inte är rädd för att stå upp för alla 

människors lika värde. 

 

Dygden måttfullhet hittade vi i två av talen. Reinfeldt påvisar under sitt tal en ödmjukhet genom 

sin medvetenhet kring faktumet att även om Sverige är ett land där vi litar på våra politiker, 

betyder inte det att alla litar på honom. Björklund däremot, påvisar dygden genom att gratulera 

de rödgröna till vinsten. Vi vill dock mena att måttfullhet, till skillnad från andra dygder kan 

påvisas i en underliggande dimension genom avsaknaden av motsatsen. En kan inte påvisa sig 

som tapper enbart genom att inte framställa sig som mesig, men en kan visa sig måttfull genom 

att inte låta känslorna ta över och agera högmodigt. Således kan det föras en argumentation kring 

att samtliga talare påvisar dygden måttfullhet i deras avsaknad av högmod. 

 

Ethos-triadens sista strategi fronesis och dess två dimensioner påvisas av samtliga talare. Den 

överliggande dimensionen, som behandlar talarnas situationsanpassning sätter sin prägel på 

talen. Utöver faktumet att det är en situationsanpassning att just hålla talet, ser vi även hur 

samtliga talare anpassat sig efter den rådande situationen. De villkor som situationen inbegrep 

involverade: (1) tacka partivänner och valarbetare, (2) bedöma valresultatet, (3) lyfta fram vad 

som gått bra och möjligtvis även vad som gått mindre bra, (4) bemöta Sverigedemokraternas 

framtåg och (5) gratulera sina politiska motståndare till vinsten. Samtliga fyra partiledare 

uppfyller de första två villkoren, men de andra tre blir inte alltid uppfyllda. En av talarna lyckas 

uppfylla samtliga, Jan Björklund. Han är dessutom ensam om att uppfylla det femte villkoret, att 

gratulera sina motståndare. Vi anser att det borde vara en självklarhet att hos ledare som dessa 

talare att gratulera även vid en förlust, det visar prov på en måttfullhet som vi saknar hos 

Reinfeldt, Lööf och Hägglund. Vi kan således begränsa vårt tidigare resonemang kring att 
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samtliga talare visar på måttfullhet, då talarna i sitt misslyckande att uppfylla detta villkor kan 

uppfattas som för stolta för att gratulera sina motståndare.  

 

Fronesis andra dimension som behandlar vårt språkbruk och vår kunskap hittas det tydliga 

exempel på hos Björklund, Reinfeldt och Hägglund. Björklund och Hägglund för ett liknande 

resonemang kring hur Sverigedemokraterna menar att invandring kostar pengar, medan de är 

övertygade om att de bidrar med pengar, Hägglund förtydligar sitt resonemang ännu mer med 

statistik på hur mycket, och pratar dessutom om den dubbelsidiga vinning där staten får in 

skattepengar och personen upplever stolthet i att kunna försörja sig själv. Vi ser även ett 

intressant resonemang i Hägglunds tal, där han istället för att gratulera, skuldbelägger de 

rödgröna, vilket givetvis kan sänka hans ethos. 

Reinfeldt diskuterar Alliansens framgångar de senaste åtta åren och använder sig då av positivt 

laddade ord vilket skapar en kontext inom vilken hans resonemang uppfattas som positiva. 

Reinfeldt lånar även ethos från andra stora politiker, såsom Barack Obama, genom att 

uppmärksamma och tacka för möjligheten att arbeta med dem. Ethos-argumentet här ligger i att 

Reinfeldt påvisar sig själv som handlingsklok då han är kapabel att arbeta tillsammans med stora 

politiker.  

 

Ytterligare område som är intressant att diskutera är hur eunoia som är en del av de retoriska 

villkoren verkligen uppfattas av publiken som just eunoia. Eller ifall man ska anse det vara en 

del av fronesis dimension som handlar om att anpassa sig efter de retoriska villkoren. Vi vill 

mena likt vårt resonemang i teorikapitlet att fronesis både är ett mål och medel. Genom talarnas 

handlingsklokhet anpassar de sig efter de retoriska villkoren som berättar för dem att de ska visa 

tacksamhet (eunoia). Således demonstreras både fronesis och eunoia i dessa situationer. Vi vill 

fortsättningsvis påstå att det är underligt att detta retoriska villkor ignoreras av Reinfeldt i hans 

tal. Att han inte gör detta gör att han missar en stor möjlighet att stärka sitt ethos.  

 

Den andra frågeställningen som vi ämnar besvara behandlar hur partiledarna använder sig av 

eller skapar identifikation med sin publik i sitt försök att övertyga dem om sin goda karaktär. De 

starkaste identifikations-faktorerna i alla tal är partiledarnas försök att skapa en homogen grupp 

genom användande av ordet “vi” så ofta som möjligt. Vidare så visar de även prov på 
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identifikation genom att påvisa att de har gemensamma intressen, mål och värderingar. Detta 

gjordes oftast genom att prata om sitt partis grundvärderingar och kärnfrågor, vilket i den 

rådande doxan borde skapa en grund för identifikation.  

 

Vidare så målar partiledare förutom Fredrik Reinfeldt upp en bild om en gemensam fiende. 

Detta görs genom att tala om hur de som parti kommer att behövas för att skapa en stark 

opposition eller granska dem som nu har makten, samt motstånd mot främlingsfientlighet. 

Ämnen som används är således “gemensam fiende”. 

 

Ett ämne som används flitigt under tre av talen, Björklunds, Lööfs och Hägglunds, är 

“gemensamma erfarenheter”. Partiledarna pratar om den långa valkampanjen och vad partierna 

har gjort under sin tid vid makten, och just det ämnet skapar en stark grund för identifikation. 

Det som tål att diskuteras under just identifikations-kapitlet är Reinfeldts tal och hur annorlunda 

hans retoriska utmaning faktiskt är jämfört med de andras, då han inte enbart vill bibehålla sitt 

ethos efter en förlust. Han behöver också bibehålla sitt ethos som avgående ledare. Detta gör att 

han vill prata om vad han gjort och genomfört under sin långa karriär. Detta är ämnen som enligt 

vår mening faktiskt inte bjuder in till många möjligheter till identifikation, vilket gör att den 

aspekten faktiskt saknas i Reinfeldts tal i stor utsträckning och han missar ett tillfälle att bygga 

upp sitt ethos och stärka gemenskapen med sina partivänner. Dock kan man argumentera för att 

de prestationer som han räknar upp känns igen av många i publiken och de värderingar som han 

uttrycker delas av många, och kan ge upphov till identifikation. Men beskrivningen av det nära 

samarbetet med några av vår tids mest framgångsrika statschefer, är något som många i publiken 

antagligen inte kan identifiera sig med.  

 

Den tredje frågeställningen som ska besvaras med denna studie gäller hur partiledarna använder 

sig av apologia-strategier. Det vanligaste sättet för partiledarna att bemöta den outtalade 

anklagelsen kring misslyckandet i valet var reducerande av det anstötliga och undvikande av 

ansvar. Dessa två kombinerades när partiledarna talade om hur de har stått upp för det som de 

tror på men det räckte inte hela vägen fram, med ett underliggande resonemang om att det inte 

finns något skamligt i att förlora om man kämpar för något som man tror på. I samband med 

detta används den uppbyggande strategin i stor utsträckning. 
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Ett annat vanligt förekommande bemötande av kritik var att differentiera, då partiledarna 

använde sig av något positivt i misslyckandet för att omdefiniera förlusten till en situation som 

inte enbart innehåller negativa inslag. Reinfeldt talar till exempel om de 40 % av rösterna som 

Alliansen faktiskt fick och Björklund talar om att Folkpartiet har fått ett större stöd bland 

förstagångsväljare.  

 

Alla partiledarna använder sig av någon form av den erkännande strategin då de erkänner sig 

besvikna över valresultatet och att det inte har blivit så som de tänkt sig. Framför allt Björklund 

och Lööf använder sig av strategin undvikande av ansvar, på det sättet att de målar upp en 

alternativ syndabock, i båda fallen syftar de på Sverigedemokraterna, om dock implicit i 

Björklunds fall, då de menar att anledningen till att de förlorade var för att de högervindar som 

blåst genom Europa även fått fäste i vårt land. Problematiken med det argumentet för att undvika 

ansvar är att det är de som politiker som faktiskt bär en bit av ansvaret för att den yttersta högern 

fått större stöd bland väljarna, detta för att de inte lyckats motbevisa dem på ett framgångsrikt 

sätt. 

 

Tre av fyra partiledare, med Reinfeldt som undantag, använder sig av “ansvar” som ämne för att 

avsäga sig själv ansvar för situationen. De menar att de bedrivit en ansvarfull politik, något som 

den nya regeringen inte kommer klara av. 

 

En företeelse i denna talsituation som vi vill diskutera är huruvida man kan anse att partiledarnas 

beröm av sina partivänner och kampanjarbetare kan ses som reducering av det anstötliga då man 

genom förlåtelsen inte beskyller dem för förlusten. Hade partiledaren inte tagit ämnet “beröm” 

så hade det kunnat tolkas som en explicit anklagelse mot valarbetarna och partivännerna att de 

inte arbetat hårt nog, vilket hade brutit mot situationens villkor och antagligen lett till att 

publiken hade fått en fientlig inställning till talaren och på så sätt hade även dennes ethos sänkts. 

Därför vill vi påstå att avtackandet av kampanjarbetare och partivänner inte bara är fronesis utan 

även en apologia-strategi. 
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6.1. Avslutande diskussion 

Som avslutande diskussion kommer vi att kommentera studien i sin helhet: vilka problem och 

dilemman vi har stött på, hur metoden och vår teoretiska ansats har fungerat på analysmaterialet. 

 

Denna studie har haft som mål att analysera hur Alliansens partiledare använde sig av sitt språk 

för att rekonstruera och bibehålla sin trovärdighet efter valförlusten 2014. Studien använde sig 

av en hermeneutisk metod och närläste transkriberingar av talen för att analysera vilka ethos, 

identifikations och apologia-strategier talarna använde sig av. Resultaten visar på att dessa 

strategier används flitigt för att inte förlora sin trovärdighet, det uppstod dock ett par dilemman i 

studien som presenteras nedan. 

 

Vi märkte under vårt analysarbete att ethos-strategin arete tog liten plats i partiledarnas tal. Efter 

att ha diskuterat företeelsen funderade vi kring huruvida det kan relatera till talens kontextualitet. 

Vi menar att det i politik finns ett underliggande argument som säger att det parti en väljare 

röstar på, är det parti den personen tycker är bäst. Således bör partiledarnas publik anse att 

talaren redan har goda moraliska egenskaper, då denne företräder partiet. Vi kan således ställa 

oss en följdfråga: likställer publiken talaren med partiet denne representerar, eller lånar talaren 

ethos från partiet för att övertyga sin publik? Dock vill vi belysa att en väljare inte behöver 

tillskriva partiledaren högt ethos, men i och med partitillhörigheten hos väljare och ledare bör de 

dela samma moraliska grund och kan därför låna ethos från partiet i fråga.  

 

Ett problem vi stötte på med vårt material var att tre av talen liknade varandra till innehåll och 

ämnesval och var därför jämförbara med varandra. Det fjärde talet, Reinfeldts, delade inte 

samma retoriska situation med de andra talen. Situationen såg annorlunda ut för Reinfeldt för att 

han inte bara behövde anpassa sig efter de retoriska villkor som en valförlust innebär han 

behövde också anpassa sig efter de villkor som medföljer ett tillkännagivande av sin avgång som 

partiledare och statminister. Något som de andra partiledarna inte behövde ta hänsyn till på 

samma sätt.  Det gjorde att det i många lägen var svårt att applicera de teorier och metoder vi 

använde oss av i studien på Reinfeldts tal. Detta gör att det blir svårt för oss att dra generella 

slutsatser om uppbyggande av ethos med hjälp av de teorier vi använt oss av i studien för att 

analysera Reinfeldts tal. Anledningen till av vi inte avstod från Reinfeldts tal, var att vi inte 
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ansåg att det fanns någon rimlig motivering att utelämna Alliansens största partis ledarares tal, 

det var de som tappat mest i valet och det var kanske Reinfeldt som i och med det tappat mest 

ethos hos sina partivänner. Just att Reinfeldts tal avviker från de andra gör det även intressant att 

analysera för att upptäcka och värdera skillnader.  

 

Det som vi fann saknades i tidigare gjord forskningen är studier om hur en persons eller 

organisations ethos påverkas av en förlust, eller ett misslyckande där ingen har begått en 

handling som kan anses vara stötande. Istället behövs dessa image-räddande -strategier för att 

bygga upp ett stark ethos och hopp för framtiden hos publiken, det finns inget behov av en 

ursäkt, då alla har arbetat mot samma mål men inte kommit hela vägen fram. Ser strategierna för 

den här typen av apologia annorlunda ut än den som finns för anstötliga handlingar? Det den här 

studien kan ses som bevis för är att flera delar av apologia-strategierna går att använda även vid 

en implicit anklagelse. Det finns dock undantag, såsom de avgränsningar vi gjort i studien 

gällande förnekelse och korrigerande åtgärder. Eftersom ingen handling är gjord, kan vi inte 

förneka dess existens, vilken gör förnekelse-strategin till icke applicerbar. Korrigerande 

åtgärder som syftar till att erbjuda kompensation till personer som blivit negativt drabbade av en 

handling uteblir också. Inte enbart då en handling inte skett, eftersom väljarna indirekt blivit 

negativt drabbade då den politiken de vill ska driva Sverige inte kommer få göra det. Men om 

partiledarna erbjuder kompensation för deras misslyckande så är det ett erkännande att ett fel har 

begåtts och således kan det snarare förvärra, än att förgylla publikens uppfattning av talarna, för 

att inte nämna hur opassande det hade varit utifrån publikens doxa. För att fördjupa oss ännu mer 

i ämnet kan vi ställa oss frågan, vilken kompensation skulle utlovas? Om talarna skulle lova att 

jobba hårdare nästa valkampanj, skulle det vara ett erkännande att de inte kämpat tillräckligt hårt 

under denna och således sänka sitt ethos. Hur vi än väljer att se på strategin så ser vi ingen plats 

för den i de fall där en person eller organisation har misslyckats. Men studien har även visat 

positiva resultat gällande de apologia-strategier som varit applicerbara på talen, reducering av 

det anstötliga, undvikande av ansvar och erkännande. Till viss del har det varit behövligt att 

förlänga tankegången något för att göra dem applicerbara. Då menar vi att vi behövt dra 

slutsatser gällande hur en kan påvisa t.ex. erkännande till en implicit anklagelse. Likt en talare 

inte kan förneka en handling som inte skett, kan hen inte erkänna en handling som aldrig gjorts. 

Men som vi demonstrerat så kan en implicit anklagelse erkännas i form av ett implicit 
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erkännande eftersom uttryck av besvikelse över ett ouppnått mål erkänner att ett misslyckande 

har ägt rum.  

 

I studien använde vi oss både av teorier kring dygderna rättrådighet och tapperhet som 

tillsammans visar en persons mod och hederlighet. Samt apologia-strategin undvikande av 

ansvar vilken strävar efter att skapa en syndabock eller förklara att hen inte hade någon kontroll 

över det som skett. Vi vill mena att det är intressant hur dessa tillsynes paradoxala strategier inte 

enbart kan sträva mot samma mål, utan även användas parallellt, vilket talarna i vår studie har 

gjort. På ena sidan vill de undvika sitt ansvar och på andra sidan vill de visa sig hederliga och 

modiga (vilket vi menar involverar att ta på sig ansvar och våga erkänna sina misstag och 

misslyckanden).  

Så till kommande forskare ställer vi frågan: Kan en talare visa sig rättrådig samtidigt som denne 

använder en strategi för att undvika sitt ansvar i en situation?  
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7. Sammanfattning 

Denna studie ämnar undersöka hur en talare i kontexten av en förlust söker att bibehålla sitt 

ethos hos sin publik. Syftet med denna studie är att undersöka hur Alliansens partiledare 

använder sig av sitt språk för att rekonstruera eller bibehålla sin trovärdighet efter valförlusten 

2014. Vidare syftar studien att analysera hur talarna använder sig av retoriska försvarsstrategier i 

en situation där talaren inte gjort ett misstag, utan misslyckats med att uppnå ett gott resultat. De 

frågor som vägleder uppsatsen är: 

 

Frågeställningar: 

1. Hur använder sig talarna av arete, fronesis och eunoia? 

2. Hur använder sig talarna av identifikation? 

3. Hur använder sig talarna av apologia-strategier? 

 

Den retorik definition som studien lutar sig tillbaks på är hämtat från Aristoteles: “Låt retoriken 

vara en förmåga (dynamis) att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande eller 

övertalande.” De teoretiska utgångspunkter som studien använder sig av är till viss del neo-

aristoteliska till sin natur och till en viss del hämtade ur modern retorikforskning. Studien utgår 

från ethos som ett begrepp som beskriver en talares karaktär och förtroende hos sin publik. 

Denna karaktär byggs upp av tre bestånds delar: eunoia (välvilja), arete (dygdighet) och fronesis 

(handlingsklokhet). Identifikation används i studien för att se fall Alliansens partiledare skapar 

möjligheter till identifikation mellan sig själva och sin publik och på så vis skapar grund för ett 

högt ethos. Apologia används som en samling strategier för att höja eller bibehålla sitt ethos i en 

förlustsituation. Studien använder en hermeneutisk metod. 

I analysen kommer vi fram till att eunoia är den mest vanligt förekommande delen av ethos i den 

här typen av politiska förlusttal. Tätt följt av fronesis i den bemärkelsen av att det handlar om att 

anpassa sig efter situationen. Vi upptäcker också att det finns en konflikt mellan vad som kan 

gällas som välvilja och vad som ska tolkas som situationsanpassning. Det som tycks intressant är 

även att den avgående statsministern saknar denna eunoia i sitt tal.   

 

De starkaste identifikations-faktorerna i alla tal är partiledarnas försök att skapa en homogen 

grupp genom användande av ordet “vi” så ofta som möjligt. Vidare så visar de även prov på 
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identifikation genom att påvisa att de har gemensamma intressen, mål och värderingar, detta 

gjordes oftast genom att prata om sitt partis grundvärderingar och kärnfrågor, vilket i den 

rådande doxan borde skapa en grund för identifikation.   

 

Studien kommer även fram till att apologia-strategin reducering av det anstötliga och 

undvikande av ansvar är de två vanligaste formerna av image räddande strategier. Den 

erkännande strategin diskuteras och studien kommer fram till att i och med att anklagelsen är 

implicit så måste även erkännandet vara implicit. Så erkännandet kan inte vara i stil med: Ja, vi 

kämpade inte tillräckligt. Det måste snarare handla om att erkänna besvikenhet över resultatet. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1 – Jan Björklund 

1 Liberala, tack så mycket. Tack så mycket, liberala partivänner. Det är nio partier som har 

valvakor i kväll. I varje fall nio som följs i medierna. Det är bara på en dom jublar ordentligt, på 

alla andra är andra åtta så är det ikväll besvikna miner och vi är en av dom! Vi är besvikna, jag är 

besviken, såklart. 

 

2 Jag vill börja med det allra viktigaste, det är 350 000 svenskar som idag har tagit folkpartiets 

valsedel vid valurnorna, 350 000 det är en väldigt massa personer, vi hade önskat att det 

naturligtvis skulle vara ännu fler. Men 350 000 människor har i valet mellan alla de där 

valsedlarna gått fram och sagt: Jag tar folkpartiets valsedel. De har gett oss ett starkt stöd, för de i 

idéer vi står för, och alla de människorna vill vi tacka idag. 

 

3 Sen vill jag tacka alla er, liberala valarbetare, ni som är samlade här och ni som följer det på 

via medierna runtomkring i landet, alla de insatser ni har gjort. Jag har rest runt och mött er i 

stora städer, i mindre städer och i mindre kommuner. Alla de insatser att står i valstugor, att dela 

flygblad, att dela ut materiell i brevlådor, att möta människor, diskutera med människor, samtala 

med människor på webb och vid över kaffebordet. Alla torgmöten, alla dom här insatserna, det är 

ju dom som har lett till det valresultat vi trots allt har fått. Ni har stått upp för jämställdhet mellan 

kvinnor och män, ni har stått upp för kunskapsskolan, ni har stått upp för ett öppet Sverige, ett 

tolerant Sverige, när andra har velat stänga dörren. Sträck på er partivänner, därför ni kan känna 

stolthet för varenda insats ni har gjort, för att Sverige ska bli ett liberalt land att leva i. 

 

4 Men trots alla insatser som vi har gjort, så måste vi ju erkänna att vi känner besvikelse, och jag 

känner besvikelse. Resultatet har inte blivit det vi har önskat, alliansen har inte blivit återvald, 

alla fyra allians-partier backar. Och vi från folkpartiets sida har inte alls fått det valresultat vi 

hade hoppats och önskat på. Vi måste naturligt erkänna detta att våra valresultat inte motsvarar 

de förväntningar vi hade. 

 

5 Då vill jag säga att, och när man nu tittar på valundersökningarna, det finns också ett par i dom 

här siffrorna med minus, så finns det också ett par punkter som vi ska glädjas särskilt över. 

Folkpartiet har ikväll visat i valundersökningarna att vi har fått ett starkare stöd bland 

förstagångsväljare, än vad vi har i valdagskåren totalt. Och där vill vi naturligtvis särskilt tacka 

både liberala ungdomsförbundet, men också den, naturligtvis de åsikter vi driver inom 

skolpolitik, inom jämställdhet, internationell solidaritet, som tilltalar många unga såklart, och 

vårt stöd i dom frågorna är klart högre än vårt valresultat.  

 

6 Vi har tagit Sverige under de här åren genom den djupaste ekonomiska krisen sedan 1930-talet. 

Vi har byggt ut välfärden, vi har gett vanliga människor större ekonomiskt utrymme, och vi har 



 

 

genomfört den största reformering av svenskt skolväsende sedan allmänna folkskolan infördes på 

1800-talet. Vi har genomfört en lång rad reformer, men vi har inte klarat av att mota, 

tillsammans med allianspartierna, så har vi inte klarat av att mota den vänstervind som blåst idag 

och också den extrema högervind som har blåst idag. Det har ju blåst åt båda hållen, det har skett 

en kraftig polarisering av svensk politik, med det här valresultatet. 

 

7 Men folket har sagt sitt, de rödgröna partierna är större än Alliansen och precis som 

statsminister Fredrik Reinfeldt nyss meddelade kommer regeringen imorgon att avgå och lämna 

över regeringsansvaret till de rödgröna partierna. Och jag vill naturligtvis, vi, också i nederlaget 

är vi storsinta, vill naturligtvis gratulera våra rödgröna motståndare till den här valsegern.  

 

8 Jag vill också, Statsminister Fredrik har ju just meddelat, han ringde mig en stund innan och 

berättade detta att han kommer också att avgå, han lämnar politiken, och,  helt och hållet. Jag vill 

också passa på att ta detta tillfället i akt att tacka Fredrik Reinfeldt. Han har varit en fantastisk 

lagledare för regeringsarbetet och för Alliansen, och alla vi som både ingått i regeringen eller 

arbetat i regeringen vet vad det betyder, att hålla ihop det här gänget. Det är nu andra som får den 

här prövningen under de kommande åren, men, de, de, att ingå i en regering med fyra partier, där 

någon ytterst ska hålla ihop detta kräver en stor generositet och en stor öppenhet och det har 

Fredrik visat. Och jag vill verkligen rikta ett jättevarmt tack till Fredrik Reinfeldt för det arbete 

han har gjort. 

 

9 En del kanske tror att valrörelsen precis har tagit slut, att valvakor betyder att jobbet är klart 

och så är det i och för sig den 14 september. Nu har vallokalerna stängt, men sanningen är att den 

utmaning som nu ligger framför oss är ännu större än den vi har gått igenom hittills. För vi ser 

ikväll att de främlingsfientliga vindar som har blåst genom hela Europa också har fått fäste i vårt 

land, och än värre dom stämningarna har vuxit, och det är oroväckande. Det jag önskar med, det 

jag vill visa med all önskvärd tydlighet, behovet av ett liberalt parti, som starkare än tidigare 

driver på för öppenhet, tolerans och medmänsklighet. För det finns ingen tid i världen när 

liberaler behövs så mycket som när främlingsfientligheten gror. När Sverigedemokraterna säger 

att de vill skicka tillbaka barnen till krigets Syrien, så står vi upp för Sverige som ger människor 

fristad. När de säger att invandrare bara kostar pengar, så säger vi tack till alla de 700 000 

invandrare som varje dag går till jobbet och bidrar till Sveriges välfärd.  

 

10 Liberaler öppnar dom dörrar som Sverigedemokraterna vill stänga, Liberaler river de murar 

som Sverigedemokraterna vill bygga, liberaler samlar dom som Sverigedemokraterna vill splittra 

och låt det vara väldigt tydligt: vi kommer aldrig att ge oss. Sverige ska vara ett land som präglas 

av medmänsklighet och tolerans. 

 

11 Partivänner, utmaningarna framöver är stora och vi har så mycket mer att göra med Sverige. 

Och vi vill ännu mer, när det gäller jobben, när det gäller skolan, när det gäller jämställdheten, 



 

 

när det gäller integrationen, när det gäller europeiska samarbetet, när det gäller vård och omsorg, 

när det gäller miljö och klimat, tolerans och öppenhet. Vi ser att politikens ytterligheter nu har 

stärkts, alla de partier som på något sätt är ansvarsbärande i Sverige, vi själva, men också 

socialdemokraterna i storhet, alla vi har antingen gått tillbaka eller stått still och inte fått de 

framgångar som alla hade önskat på. Det är ytterligheterna som har stärkts i politiken. Den 

yttersta vänstern och den yttersta högern har ikväll gått framåt. Och det finns en viktig slutsats att 

dra av det, det är att behovet av en kraftfull social-liberal opposition kommer att vara mycket 

stark de kommande åren, och i det politiska läge som nu uppstår, så ser jag också väldigt stora 

möjligheter för ett liberalt parti att agera för att stärka inflytandet i framtiden och för en 

återkomst i nästa val. Vinden står inte stilla, vunnen mark ligger inte alltid kvar, det har inte 

minst vi själva i Alliansen fått erfara ikväll och det kan våra motståndare som nu ska träda till 

snabbt få erfara också. Jag vet en sak, motgång har ett enda syfte, det är att det ska vändas till 

framgång. 

 

12 Tack, tack ska ni ha. 

 

Bilaga 2 - Fredrik Reinfeldt 

1 Liberala, tack så mycket. Tack så mycket, liberala partivänner. Det är nio partier som har 

valvakor i kväll. I varje fall nio som följs i medierna. Det är bara på en dom jublar ordentligt, på 

alla andra är andra åtta så är det ikväll besvikna miner och vi är en av dom! Vi är besvikna, jag är 

besviken, såklart. 

 

2 Jag vill börja med det allra viktigaste, det är 350 000 svenskar som idag har tagit folkpartiets 

valsedel vid valurnorna, 350 000 det är en väldigt massa personer, vi hade önskat att det 

naturligtvis skulle vara ännu fler. Men 350 000 människor har i valet mellan alla de där 

valsedlarna gått fram och sagt: Jag tar folkpartiets valsedel. De har gett oss ett starkt stöd, för de i 

idéer vi står för, och alla de människorna vill vi tacka idag. 

 

3 Sen vill jag tacka alla er, liberala valarbetare, ni som är samlade här och ni som följer det på 

via medierna runtomkring i landet, alla de insatser ni har gjort. Jag har rest runt och mött er i 

stora städer, i mindre städer och i mindre kommuner. Alla de insatser att står i valstugor, att dela 

flygblad, att dela ut materiell i brevlådor, att möta människor, diskutera med människor, samtala 

med människor på webb och vid över kaffebordet. Alla torgmöten, alla dom här insatserna, det är 

ju dom som har lett till det valresultat vi trots allt har fått. Ni har stått upp för jämställdhet mellan 

kvinnor och män, ni har stått upp för kunskapsskolan, ni har stått upp för ett öppet Sverige, ett 

tolerant Sverige, när andra har velat stänga dörren. Sträck på er partivänner, därför ni kan känna 

stolthet för varenda insats ni har gjort, för att Sverige ska bli ett liberalt land att leva i. 

 

4 Men trots alla insatser som vi har gjort, så måste vi ju erkänna att vi känner besvikelse, och jag 

känner besvikelse. Resultatet har inte blivit det vi har önskat, alliansen har inte blivit återvald, 



 

 

alla fyra allians-partier backar. Och vi från folkpartiets sida har inte alls fått det valresultat vi 

hade hoppats och önskat på. Vi måste naturligt erkänna detta att våra valresultat inte motsvarar 

de förväntningar vi hade. 

 

5 Då vill jag säga att, och när man nu tittar på valundersökningarna, det finns också ett par i dom 

här siffrorna med minus, så finns det också ett par punkter som vi ska glädjas särskilt över. 

Folkpartiet har ikväll visat i valundersökningarna att vi har fått ett starkare stöd bland 

förstagångsväljare, än vad vi har i valdagskåren totalt. Och där vill vi naturligtvis särskilt tacka 

både liberala ungdomsförbundet, men också den, naturligtvis de åsikter vi driver inom 

skolpolitik, inom jämställdhet, internationell solidaritet, som tilltalar många unga såklart, och 

vårt stöd i dom frågorna är klart högre än vårt valresultat.  

 

6 Vi har tagit Sverige under de här åren genom den djupaste ekonomiska krisen sedan 1930-talet. 

Vi har byggt ut välfärden, vi har gett vanliga människor större ekonomiskt utrymme, och vi har 

genomfört den största reformering av svenskt skolväsende sedan allmänna folkskolan infördes på 

1800-talet. Vi har genomfört en lång rad reformer, men vi har inte klarat av att mota, 

tillsammans med allianspartierna, så har vi inte klarat av att mota den vänstervind som blåst idag 

och också den extrema högervind som har blåst idag. Det har ju blåst åt båda hållen, det har skett 

en kraftig polarisering av svensk politik, med det här valresultatet. 

 

7 Men folket har sagt sitt, de rödgröna partierna är större än Alliansen och precis som 

statsminister Fredrik Reinfeldt nyss meddelade kommer regeringen imorgon att avgå och lämna 

över regeringsansvaret till de rödgröna partierna. Och jag vill naturligtvis, vi, också i nederlaget 

är vi storsinta, vill naturligtvis gratulera våra rödgröna motståndare till den här valsegern.  

 

8 Jag vill också, Statsminister Fredrik har ju just meddelat, han ringde mig en stund innan och 

berättade detta att han kommer också att avgå, han lämnar politiken, och,  helt och hållet. Jag vill 

också passa på att ta detta tillfället i akt att tacka Fredrik Reinfeldt. Han har varit en fantastisk 

lagledare för regeringsarbetet och för Alliansen, och alla vi som både ingått i regeringen eller 

arbetat i regeringen vet vad det betyder, att hålla ihop det här gänget. Det är nu andra som får den 

här prövningen under de kommande åren, men, de, de, att ingå i en regering med fyra partier, där 

någon ytterst ska hålla ihop detta kräver en stor generositet och en stor öppenhet och det har 

Fredrik visat. Och jag vill verkligen rikta ett jättevarmt tack till Fredrik Reinfeldt för det arbete 

han har gjort. 

 

9 En del kanske tror att valrörelsen precis har tagit slut, att valvakor betyder att jobbet är klart 

och så är det i och för sig den 14 september. Nu har vallokalerna stängt, men sanningen är att den 

utmaning som nu ligger framför oss är ännu större än den vi har gått igenom hittills. För vi ser 

ikväll att de främlingsfientliga vindar som har blåst genom hela Europa också har fått fäste i vårt 

land, och än värre dom stämningarna har vuxit, och det är oroväckande. Det jag önskar med, det 



 

 

jag vill visa med all önskvärd tydlighet, behovet av ett liberalt parti, som starkare än tidigare 

driver på för öppenhet, tolerans och medmänsklighet. För det finns ingen tid i världen när 

liberaler behövs så mycket som när främlingsfientligheten gror. När Sverigedemokraterna säger 

att de vill skicka tillbaka barnen till krigets Syrien, så står vi upp för Sverige som ger människor 

fristad. När de säger att invandrare bara kostar pengar, så säger vi tack till alla de 700 000 

invandrare som varje dag går till jobbet och bidrar till Sveriges välfärd.  

 

10 Liberaler öppnar dom dörrar som Sverigedemokraterna vill stänga, Liberaler river de murar 

som Sverigedemokraterna vill bygga, liberaler samlar dom som Sverigedemokraterna vill splittra 

och låt det vara väldigt tydligt: vi kommer aldrig att ge oss. Sverige ska vara ett land som präglas 

av medmänsklighet och tolerans. 

 

11 Partivänner, utmaningarna framöver är stora och vi har så mycket mer att göra med Sverige. 

Och vi vill ännu mer, när det gäller jobben, när det gäller skolan, när det gäller jämställdheten, 

när det gäller integrationen, när det gäller europeiska samarbetet, när det gäller vård och omsorg, 

när det gäller miljö och klimat, tolerans och öppenhet. Vi ser att politikens ytterligheter nu har 

stärkts, alla de partier som på något sätt är ansvarsbärande i Sverige, vi själva, men också 

socialdemokraterna i storhet, alla vi har antingen gått tillbaka eller stått still och inte fått de 

framgångar som alla hade önskat på. Det är ytterligheterna som har stärkts i politiken. Den 

yttersta vänstern och den yttersta högern har ikväll gått framåt. Och det finns en viktig slutsats att 

dra av det, det är att behovet av en kraftfull social-liberal opposition kommer att vara mycket 

stark de kommande åren, och i det politiska läge som nu uppstår, så ser jag också väldigt stora 

möjligheter för ett liberalt parti att agera för att stärka inflytandet i framtiden och för en 

återkomst i nästa val. Vinden står inte stilla, vunnen mark ligger inte alltid kvar, det har inte 

minst vi själva i Alliansen fått erfara ikväll och det kan våra motståndare som nu ska träda till 

snabbt få erfara också. Jag vet en sak, motgång har ett enda syfte, det är att det ska vändas till 

framgång. 

 

12 Tack, tack ska ni ha. 

 

Bilaga 3 – Annie Lööf 

1 Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Wow, tack. Först av allt så skulle jag 

vilja säga ett ord som jag menar ur själ och hjärta, ur varje liten trött cell i min kropp. Tack. Tack 

för att ni har kämpat och beskrivit det Sverige vi alla har varit med och skapat. Ett Sverige som 

är bäst i Eu på förnybar energi. Världens mest kreativa och innovativa land. Ett Sverige där 

småföretagen och jobben har vuxit fram i hela landet. En eloge, verkligen till alla er valarbetare. 

Alla sympatisörer, alla väljare som har röstat för en mer närodlad politik. För fler jobb, för fler 

företag, för en bättre miljö, för världens grönaste städer och för världens modernaste landsbygd, 

stort tack för alla tweets.  

 



 

 

2 Stort tack för alla tweets, stort tack för alla valsedlar ni har delat ut, stort tack för alla affischer 

ni har satt upp, alla valfoldrar ni har delat ut vid valstugor, stort tack för allt arbete. Jag vet att ni 

har kämpat ända in i kaklet. Jag vet att ni har sovit få timmar, jag vet att ni har stigit upp tidigt på 

morgonen, jag vet att ni har jobbat när ni har haft lunch på ert vanliga jobb, jag vet att ni gjort 

allt för att det här ska gå vägen.  Och jag är jättestolt över det arbete ni har gjort, jag är djupt 

imponerad av den valspurt som centerpartiet har gjort i den här valrörelsen och det är vi 

tillsammans som har fixat detta.  

 

3 Men jag är besviken. Jag är besviken på att Centerpartiet och Alliansen inte fick fortsätta att 

bygga Sverige starkt. Jag är djupt besviken på att Centerpartiet och Alliansen inte får leda ett 

Sverige som sticker ut i vår omvärld. Ett Sverige där vi sticker ut i vår omvärld både vad gäller 

ekonomi, vad det gäller miljö och klimat, vad gäller hur vi hanterat öppenheten och solidariteten. 

Och jag är besviken för vi inte får fortsätta fyra år till, både för att fortsätta leverera resultat, men 

också genomföra allt det som vi ville, för jobben, för de gröna, för landsbygden för vår omvärld, 

alla våra idéer som vi har formulerat i vårt valmanifest. Jag skulle också särskilt vilja tacka 

Fredrik. Som statsminister så har Fredrik varit enastående.  

 

4 Det Fredrik har gjort är unikt och modigt. Som ingen annan statsminister i världen så valde han 

en unik och vacker väg 2010. Han valde att inte anpassa sig till främlingsfientliga krafter. Han 

valde att inte ansluta sig till slutenheten, han valde öppenheten.  

 

5 Och jag är så otroligt glad och stolt över att ha fått möjligheten och vara näringsminister och att 

Lena, Anna-Karin och Eskil har fått tillsammans med mig vara en del av den regering under alla 

dessa år.  Statsministern har lett detta på ett förträffligt sätt, han har sätt till tillsammans med oss 

att vi är just ledande på förnybar energi till exempel. Att vi tar tag för bättre migration och för en 

öppenhet, och han är den som alltid finns där och som lyssnar och som har varit väldigt mån om 

att vi alla fyra partier ska tjäna på ett Allianssamarbete. Han har varit den som har stått upp för 

Alliansen och han har varit den som har sätt till att vi formulerar starka och goda idéer framåt. 

Tillsammans har vi fyra haft, både fantastiskt roligt tillsammans och vi har haft också många 

tuffa stunder givetvis, men det är det här samarbetet som har byggt Sverige starkt och vi hade 

gärna fortsatt tillsammans, så ett stort och varmt tack Fredrik för allt det du gjort för Sverige. 

 

6 Detta valresultat gör ju att Sverige står inför stora utmaningar, det är ett mycket osäkert läge. 

Det kan bli mycket kostsamt för Sverige. Stefan Löfven står nu utan en gemensam agenda för 

vad som ska hända med Sverige dom kommande åren. Utan en majoritet, dessutom så har 

främlingsfientliga krafter vuxit sig mycket starka i Sverige. Det är med stor sorg i hjärtat som jag 

kan konstatera detta. Detta parlamentariska läge är djupt tragiskt. Det är en parlamentarisk 

mardröm. Detta är ett val utan vinnare. Centerpartiet, ja vi kommer fortsätta att vara en stark 

kraft. Vi kommer vara en tuff granskare av dom som nu ska försöka formera regeringsmakten. 

Vi kommer fortsätta kämpa för jobben och företagen, för miljön och klimatet, och för hela 



 

 

Sverige. Och vi ska definitivt fortsätta att slåss för öppenheten, solidariteten, friheten och 

mångfalden. 

 

7 Centervänner, trots valresultatet så har vi gjort en fantastisk valspurt, glöm aldrig det. För bara 

någon vecka sedan så hade vi i fem mätningar runt fyra och en halv procent. Idag landade vi på 

drygt 6 %. Det tär att inneha regeringsmakten. Men vi ska komma ihåg att vi är det Alliansparti 

som klarat oss bäst denna valrörelse. Vi är också det parti, ett av de partier som tappat allra minst 

till Sverigedemokraterna. Det är jag stolt över.  

 

8 Och med vårt Eu-valresultat i Maj, det bästa valresultatet på 19 år till Eu-valet för vår del. Med 

en väldigt stark valspurt som vi alla har gjort nu dom senaste veckorna, så har vi lagt grunden för 

en riktigt bra valrörelse 2018. Nu gör vi det som kännetecknar oss bäst. Vi kavlar upp armarna, 

vi sätter spaden i marken. Och med hjälp av vår oppositionsroll så ska vi skapa ett än starkare 

Centerparti inför 2018 års val. Lova mig det. Fortsätt att jobba för närodlad politik. Fortsätt att 

arbeta för självbestämmande, frihet, fortsätt arbeta för öppenhet och mångfald. Fortsätt arbetet 

för jobb och småföretagande, en grön omställning och en modern landsbygd och världens 

grönaste städer. Stort tack för alla era insatser. Tack. 

 

Bilaga 4 – Göran Hägglund 

1 Tack så mycket. Tack så mycket. Jag tänkte börja med att säga ett tack för det första till alla 

människor här och på andra platser runt om i Sverige som har visat förtroende för 

Kristdemokraterna i det här röst, valet, genom att rösta på Kristdemokraterna i kommun, 

landsting och i valet på den nationella nivån. Jag tänkte också säga ett stort tack till alla er 

valarbetare som har klistrat affischer, som har delat ut flygblad, sprungit i trappuppgångar och på 

olika sätt talat med människor och försökt beskriva vår politik och vinna stöd för den politik som 

vi tycker är den bästa. Tusen tack från djupet av mitt hjärta för era fantastiska insatser.  

 

2 Det här är ändå ingen bra kväll, det här är inget bra resultat. Det är inget bra resultat för 

Sverige, det är inget bra resultat för Alliansen, och det är inget bra resultat för 

Kristdemokraterna. Vi ska komma ihåg att vi har gjort ett bättre val än vad tyckarna trodde i 

våras att vi skulle kunna åstadkomma, men det är ändå sämre än vad vi själva hade hoppats 

uppnå. Sverige kommer att få en ny regering. En annan regering som vi inte vet hur den ser ut. 

Dom som kommer att ta över har själva bäddat för en situation som kommer att skapa en 

betydande osäkerhet i och med att man inte har presenterat sig själva och ännu mindre 

naturligtvis den politik som man tänker föra. Ikväll är dock inte kvällen för att polemisera. 

Svenska folket har sagt sitt, vi som politiker har fått besked om vad som ska gälla och vi har alla 

ett ansvar för den situation som har uppkommit. Alliansen gick till val tillsammans vi har förlorat 

tillsammans, vi kommer att lägga en budget tillsammans, inte nu i regeringsställning utan i 

oppositionsställning och få den prövad mot andra förslag som kommer att presenteras.  

 



 

 

3 Vi har under dom här åtta åren fått ett alldeles fantastiskt samarbete i Alliansen. Vi har skapat 

ett helt nytt fenomen som när det bildades för 10 år sen skapade en enorm entusiasm. Och det här 

byggdes ju utifrån en situation när vi hade förlorat flera val. Vi såg att ska vi vinna så bör vi 

samarbeta med varandra. Förbereda oss på ett annat sätt än vad som någonsin har gjort tidigare 

och vi har byggt ett fantastiskt samarbete. Inget parti kommer att få, under den tid vi nu kan 

överblicka en egen majoritet utan framtiden ligger i samarbete, i förtroende för varandra och att 

finna vinnande konstellationer. 

 

4 Vi har förlorat den här gången. Inte för att vi fört fel politik. Vi har varit med och genomfört 

enorma förbättringar i Sverige när det handlar om avskaffande av fastighetsskatten, mera 

valfrihet i familjepolitiken, förbättrad äldreomsorg, mer makt hos den enskilde patienten, 

medborgaren när det gäller sjukvård. Vi har fått in fler aktörer, väldigt mycket finns att beskriva 

om den politik vi har fört och hur Sverige har blivit ett bättre land. Vi har tagit ansvar i en tuff 

ekonomisk situation när vårt land har gått igenom den värsta ekonomiska krisen sen 1930-talet. 

Vi har gjort det och går ut med en situation där 340.000 personer ytterligare har ett arbete att gå 

till och det är viktigt för varje enskild människa som fått ett nytt jobb att få arbetskamrater, 

komma in i en arbetsgemenskap, känna den stolthet som det innebär att kunna försörja sig själv. 

Men inte bara det, fler personer bidrar med sina skatter som gör att vi kunnat utveckla välfärden, 

kunna satsa mer pengar på sjukvården, äldreomsorgen, skolan, infrastruktur, framtiden i form av 

forskning och mycket, mycket annat. 

 

5 Vi har gjort ett bra jobb. Men människor har valt någonting annat. Och vi som politiker har att 

konstatera, så är resultatet, vi har att ta ansvar, och dom som har vunnit har att nu att ta hand om 

den här situationen. Och vi Kristdemokrater kommer naturligtvis rösta för dom förslag som är 

bra, dom förslag som vi gillar utifrån våra värderingar och rösta emot dom förslag som vi inte 

gillar. En del av dom reformer som vi har genomfört kommer man säkert att vilja riva upp, andra 

har bitit sig fast så att de inte kommer att gå att ta bort, för det har kommit in ett större mått av 

frihet i Sverige, luften har blivit lite lättare att andas.   

 

6 Jag vill säga igen, tusen tack till alla er som gjort dessa fantastiska insatserna. Arbetet upphör 

inte. Kristdemokraterna och vår värdegrund och den kristna etiken är viktigare än någonsin när 

det blåser kalla vindar över Sverige. Att det finns ett parti som står upp för det absoluta 

människovärdet. Som står upp för varje människas rätt att finnas, att ha sitt värde. Vi har en unik 

roll att spela mina vänner. Det handlar om självklart, om flyktingpolitiken, där vi har drivit på för 

ett Sverige som är öppet. Som har blivit rikare. Det har kommit 140 000 personer till Sverige 

som flyktingar, asylflyktingar och under våra år under regeringsmakten 60 000 anhörig till dom. 

Vi har gett dom en fristad. Men det här är också bra för oss i vårt land, med den här 

generositeten, det här bidrar till ett bättre och i förlängningen ett mycket rikare Sverige. Den här 

öppenheten ska vi bygga vidare på. 

 



 

 

7 Vi Kristdemokrater har en unik värdegrund, något vi ska vara enormt stolta över. Och nånting 

som vi ska bygga vidare på när vi laddar om. När vi tänker efter, vad har vi gjort rätt, vad har vi 

gjort fel i den här valrörelsen och så går vi vidare mina vänner. Tusen tack för dom insatser ni 

har gjort. Tack för förtroendet. Nu kämpar vi vidare tillsammans. Tack 

 

 


