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Sammanfattning/Abstract

Efter ett dåligt resultat i valet 2002 genomgick Moderaterna en förnyelseprocess och blev Nya 

Moderaterna. I valet 2006 rönte partiet stora framgångar och antalet väljare som röstade på 

Moderaterna ökade markant. Genom en retorikanalys av partiets valmanifest som presenterades 

inför respektive val har jag undersökt Moderaternas förnyelseprocess. Jag har undersökt den 

argumentation som används i koppling till sakpolitiska åtgärder i respektive valmanifest för att 

sedan jämföra dem med varandra. Syftet har varit att undersöka hur retoriken förändrats. 

Tidigare studier i ämnet, vilka presenteras i undersökningen, visar hur Moderaternas förändring har 

inneburit vissa politiska förflyttningar men också att stora delar av förnyelsen ligger i 

presentationen. Teorier kring politisk kommunikation belyser hur det inom politiken är svårt att 

göra anspråk på en absolut sanning och att politisk kommunikation mer handlar om att genom 

övertygelseprocesser söka etablera en verklighetsbild. I denna process har retoriken en viktig 

funktion som ett verktyg för övertalning.

Metoden som använts är retorikanalys. Det handlar om att undersöka argumentationsmedel och 

textens uppbyggnad.

Min undersökning visar hur Moderaternas argumentation förändrats från att i valmanifestet från år 

2002 vara mer ideologisk till att i valmanifestet från år 2006 mer anta pragmatiska positioner. Sättet 

man härleder politiska ambitioner skiljer sig åt då det tidigare valmanifestet är mer inriktat på att 

tjäna individen medan det senare mer inriktar sig på samhället i stort, dock med hänsyn till 

individerna i det. Nyckelord som frihet, valfrihet och marknad präglar båda valmanifesten. De 

liknar också varandra när det kommer till politiska åtgärder. Dessa har inte markant ändrats även 

om det finns vissa skillnader. 
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1. Inledning

Inom politisk kommunikation är det ofta svårt att tala i termer om ”sant och ”falskt”, istället handlar 

det om förmedlandet av verklighetsbilder1. Makten över verklighetsbilden ger alltså den politiska 

makten. 

I valet år 2006 tog en allians av de svenska borgerliga partierna makten över Sverige efter ett 

tolvårigt socialdemokratiskt maktinnehav. Framförallt Moderaterna gick kraftigt framåt i opinionen 

i förhållande till valresultatet 2002, från 15,2 % av väljarnas röster till 26,2%2, efter ett omfattande 

förnyelsearbete av partiet. Moderaterna hade blivit Nya Moderaterna3  

Politisk kommunikation handlar om att etablera betydelse, om att övertyga väljarna. Dessa 

övertygelseprocesser sker med retoriska medel4. Jag är därför intresserad av Moderaternas retoriska 

övergång till Nya Moderaterna. 

Det förändrade budskapet måste kommuniceras till väljarna. För detta finns ett antal kanaler och 

strategier. Mitt intresseområde rör dock den retoriska budskapsformuleringen, hur de meddelanden 

som ska nå ut till medborgarna för att generera potentiella röster utformas. Jag är intresserad av hur 

man har valt att beskriva politiska fenomen och motivera sina sakpolitiska åtgärder. Jag vill 

undersöka hur man har förändrat sin retorik när det kommer till beskrivningen av de åtgärder man 

ämnar genomföra. I och med detta vill jag jämföra Moderaternas verklighetsbild, hur den såg ut 

2002 med hur den såg ut år 2006. 

2. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att analysera Moderaternas retoriska övergång till Nya Moderaterna. 

Att söka finna skillnader och likheter i bruket av retoriska medel med vilka partiet motiverar sina 

politiska förslag. Därigenom vill jag söka blottlägga skillnader och likheter i den förmedlade 

verklighetsbilden som ledde till en kraftig opinionsökning i valet 2006 jämfört med valet 2002.

1 Heradstveit, D & Bjørgo, T (1996) s.13
2    http://www.val.se/tidigare_val/

3 http://www.dn.se/nyheter/valet2010/moderaterna-historia-och-ideologi-1.895909
4    Heradstveit, D & Bjørgo, T (1996) s.11
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För att göra detta avser jag besvara följande frågeställningar:

− Vilka politiska åtgärder presenterar Moderaterna inför valet 2002, och hur argumenterar man 

för dessa?

− Vilka politiska åtgärder presenterar Moderaterna inför valet 2006, och hur argumenterar man 

för dessa?

− Vilka skillnader och likheter finns i valet av politiska åtgärder och argumentation mellan de 

två valen?

3. Material

Materialet som ligger som underlag för analysen utgörs av Moderaternas valmanifest inför valen 

2002 och 2006. Det är i dessa texter Moderaterna presenterar sina politiska förslag till åtgärder inför 

den kommande mandatperioden. Dessa åtföljs också av beskrivningar av åtgärderna, av 

motiveringar för vilka anledningar man har för att vilja driva sina förslag.

Inför valet 2006 presenterade Moderaterna inget eget valmanifest. Istället hade de fyra borgerliga 

allianspartierna ett gemensamt. Trots detta står Moderaterna som en av avsändarna, de står bakom 

det valmanifest som presenterades och står också till svars för det. Jag menar därmed att 

valmanifestet inför valet 2006 kan likställas med valmanifestet inför valet 2002 trots att det förra 

har fler än en avsändare.

Anledningen till val av tidsperiod är för att fånga en någorlunda samstämmig tidsanda som gäller 

för både det val som förändrade Moderaternas opinionssiffror samt det val då Moderaterna saknade 

avgörande stöd för sin politik. Att Moderaterna så flagrant lyfte sina opinionssiffror mellan två 

intilliggande val är också en del av problemet som gör det intressant.

3.1 Avgränsningar

Eftersom det är den eget formulerade verklighetsbilden jag avser undersöka vill jag att materialet 

ska vara tillhandahållet av Moderaterna. Jag vill undvika att texten omformulerats eller tolkats av en 

andra part. Min uppsats avser behandla budskapsformulering, inte budskapsförmedling.
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Jag avser inte heller undersöka Moderaternas budskaps effekt på avsedda målgrupper. Detta hör mer 

ihop med budskapsförmedlingen än med själva budskapsformuleringen.

4. Bakgrund

Jag vill i detta avsnitt ge en kortfattad bakgrund till Moderaterna som parti, dess historia,  ideologi 

och utveckling.

4.1 Moderaterna – historia och ideologi

1904 bildades Allmänna valmansförbundet av riksdagens konservativa grupper vilket senare kom 

att bli Högerpartiet sedermera Moderata samlingspartiet. 

Partiet har liberala och konservativa rötter5.  De liberala idéerna manifesteras i en positiv syn på 

marknadsekonomi, individens frihet och fri företagsamhet medan det konservativa arvet visar sig i 

synen på statsskicket,rättsstaten och försvarsfrågan6. Sedan bildandet av Allmänna 

valmansförbundet har partiets konservatism fått ge vika för liberala inriktningar. Nationalism har 

ersatts av internationalism, kristna värderingar av en tro på marknad och globalisering7. 

Arvid Lindmans konservativa regerings (1907-1909) genomförande av allmän rösträtt för alla män 

skapade nya förutsättningar för politiken med arbetarrörelsens och andra folkrörelsers intåg. Ett 

parti med rötterna i samhällets elit måste nu få stöd av bredare grupper för att kunna konkurrera på 

demokratins marknad.

Högerns partibildande var ett svar på samhällets modernisering då högerns värden och institutioner 

hotades av denna process. Konservatismen avvisade detaljerade planritningar för mer pragmatiska 

förändringar i små steg8. Högern hävdade dock under 60-talet och en bit in på 70-talet att de var 

överens med socialdemokratin om huvuddragen för välfärden. Denna var så djupt förankrad i 

samhället att högern ville vara med och ta åt sig äran medan socialdemokratin ensamt ville stå för 

välfärdspolitiken. Välfärdsstatens problem under 80-talet vände dock på denna argumentation9.

5 http://www.dn.se/nyheter/valet2010/moderaterna-historia-och-ideologi-1.895909
6 http://www.ne.se/moderata-samlingspartiet  
7 Nilsson, T (2004) s.16
8 Nilsson, T (2004) s.18-20
9 Nilsson, T (2004) s.23
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Under sekelskiftet hyllades Sveriges unika frihetstradition av en unison höger. Frihet var inte 

förenligt med riksdagsvälde och parlamentarism. Den fullständiga demokratins  och 

parlamentarismens införande mellan 1918-1921 fick dock många högermän att kapitulera inför det 

oundvikliga. Partiet slöt upp bakom demokratin som inlemmades i tanken om den svenska 

folkstyretraditionen när partiet bröt med ungdomsförbundet då dessa i samband med de 

högerextrema rörelsernas frammarsch i Europa under 30-talet blev en plantskolan för 

antidemokratiska idéer.

Efterkrigsåren var en tid av förändring med sociala reformer, planhushållning och en mindre 

socialisering av samhället. De konservativa insåg att även de måste bli liberala för att inte uteslutas 

ur den nationella gemenskapen vilket resulterade i en socialliberal norm10. Framhävandet av det 

offentligas ansvar för individen försvagades dock efter valnederlaget 1948 och efterträddes av en 

inriktning på individuellt ansvar och ekonomisk liberalism vilket präglade partiet in på tidiga 60-

talet11.

Under 60-talet sattes tilltron till samhälleliga framsteg, ekonomisk tillväxt och sociala reformer. 

Traditionell moral och livsstil ifrågasattes av radikala liberaler och senare också av vänsterrörelsen. 

Konservatism och ”höger” förknippades med reaktionism och tillbakagång. Efter valnederlaget 

1968 höjdes starka röster för förändring inom högern. 1969 antog man ett nytt partiprogram och 

bytte namn till Moderata samlingspartiet12. I det nya partiprogrammet slöt man upp bakom 

traditionella konservativa idéer om nationell samhörighet, hem och familj, men man gled också åt 

vänster och talade om större social rättvisa som vidgar den personliga friheten och medborgerligt 

ansvar13.

1979 blir Moderata samlingspartiet borgerlighetens största parti och framgången håller i sig in på 

90-talet. Välfärdssystemets kriser, marknadsliberalismens frammarsch, Berlinmurens fall och andra 

såväl inhemska som globala händelser under perioden främjade partiets idéer om minskad offentlig 

sektor, privata alternativ och avregleringar14. 

10 Nilsson, T (2004) s.80-85
11 Nilsson, T (2004) s.87
12 Nilsson, T (2004) s.89
13 Nilsson, T (2004) s.91
14 Nilsson, T (2004) s.94
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Efter ett dåligt resultat i valet 2002 omorienterade sig partiet, man blev ”Nya Moderaterna”, vilket 

ledde till succé i valet 2006. Kursändringen bestod i en förflyttning mot det politiska mittfältet i och 

med en förnyad inställning till välfärden, skattepolitiken och vården. Partiet drivs dock fortfarande 

av en positiv marknadssyn, en välvillig inställning till skattesänkningar och privata alternativ inom 

välfärdsområdet15. 

År 2004 bildades ”Allians för Sverige”, bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna vilka tog regeringsmakten i valet 200616. Åren mellan andra världskriget fram 

till och med 2006 har de borgerliga endast lyckats besegra Socialdemokraterna i 4 val17.  

5. Tidigare forskning

Jag kommer i detta avsnitt presentera två studier som tidigare gjorts angående Moderaternas 

övergång till Nya Moderaterna vilka har relevans för min undersökning.

5.1 De nya moderaterna?

I denna rapport undersöker Helena Öhrvall Moderaternas omläggning av sin politik. Partiets 

förnyelse inkluderar en inställning till den gemensamma välfärden som en moderat huvudfråga.

Helena Öhrvall frågar sig om Moderaternas värnande om den gemensamt finansierade välfärden 

verkligen är reell och hur den tagit sig uttryck i moderat retorik och praktik18. Avsikten med 

rapporten är att undersöka Moderaternas socialpolitik, d v s inställningen till 

arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och socialbidrag19. 

Jag har valt att fokusera på de resultat Helena Öhrvall presenterar gällande den retoriska 

dimensionen då det är denna som är aktuell för min studie.

15 http://www.dn.se/nyheter/valet2010/moderaterna-historia-och-ideologi-1.895909
16   http://www.alliansen.se/om-alliansen/

17    http://www.dn.se/nyheter/valet2010/socialdemokraterna-historia-och-ideologi-1.896053

18 Öhrvall, H (2008) s. 1-2
19 Öhrvall, H (2008) s. 4
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De gamla Moderaternas retorik präglas av hyllandet av friheten som idé och tal om den enskilde 

medborgarens, och den ”lilla världens” (de gemenskaper individen ingår i såsom familj och 

församlingsgemenskap20), ansvar för den egna välfärden. Staten har endast ansvar att erbjuda 

grundtrygghet åt vissa utsatta grupper. Man vill också ompröva socialförsäkringssystemen mot 

lägre ersättningsnivåer och mer egenfinansiering. Skyddet av individens privata ekonomi ska främst 

vara den enskildes ansvar, inte det offentligas21.

Frihet och ansvar står i centrum före såväl som efter Moderaternas förnyelse med en fortsatt 

fokusering på individens ansvar. Dock har de nya Moderaterna släppt begreppet ”den lilla världen22,. 

Nya Moderaterna kombinerar ett fokus på marknadens såväl som individens huvudroll för välfärden 

samt offentliga och kollektiva lösningar som självklart komplement23.

Nya Moderaterna har antagit en delvis ny socialpolitisk inställning mot en mer generös och generell 

socialpolitik. Varken före eller efter förnyelsen ingår sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring i 

partiets definition av begreppet grundläggande välfärd (i detta begrepp ingår rättsväsende, skola, 

vård och omsorg). De politiska prioriteringarna läggs på den grundläggande välfärden och inte på 

generösa bidragssystem, därmed kan de nya Moderaterna hävda att de satsar på välfärden. Trots den 

nya inställningen till socialpolitiken kan denna inte kallas klassiskt svensk, men man vill heller inte 

nedmontera den helt. Man har antagit en mer tillåtande retorik i inställningen till vad det offentliga 

kan och bör erbjuda medborgarna. Nya Moderaterna använder uttryck som ”arbetarparti”, 

”solidaritet” och ”den skattefinansierade välfärdens fördelar”. Hyllandet av frihet har dock inte 

förändrats och inte heller inställningen till marknadsekonomin. 

Avslutningsvis menar Helena Öhrvall att Moderaterna har rört sig åt vänster på den politiska skalan 

vilket medfört en nedtoning av vissa högerdrag hos partiet men de kan inte anses ha anammat en 

klassiskt svensk välfärdsmodell24.

Jag tycker studien presenterar analysresultat som är trovärdiga och balanserade, och som visar att 

forskaren kunnat distansera sig till sin undersökning. Definitionsmässiga begrepp kopplas till 

politiken och visar retorikens funktioner. Jag har inga invädningar mot undersökningens 

vetenskaplighet. 
20 Öhrvall, H (2008) s. 31
21 Öhrvall, H (2008) s. 35
22 Öhrvall, H (2008) s. 31
23 Öhrvall, H (2008) s. 57
24 Öhrvall, H (2008) s. 65-68
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5.2 Retoriska förändringar

Denna fallstudie av Frida Ekman undersöker hur Moderaterna blev Nya Moderaterna och hur 

politik och marknadsföring agerar tillsammans genom diskursiva analyser av Fredrik Reinfeldts tal 

på 2005 års moderata partistämma, den grafiska profil partiet presenterade på sin hemsida efter

valet 2006 samt av hemsidan i sin helhet25.

Frida Ekman menar att Moderaterna valde att framställa sig som ett parti i förändring, vilket de 

också skapade en allmän debatt kring. Något som gav uppmärksamhet och därmed tillfälle att 

sprida politiska budskap. Enligt Frida Ekman är det är därför troligt att hela förändringsprocessen är 

ett retoriskt drag i sig självt.

Partiet betonar förändringens demokratiska ursprung och förankringen bland medlemmarna. Detta 

skapar legitimitet genom att poängtera gemenskap. 

Den starkt förändrade grafiska profilen samt den språkliga förnyelsen gav en uppfattning om att 

partiet verkligen hade förändrats, att nya värderingar  och en ny politik var det nu gällande.

Frida Ekman likställer politikens behov av att få uppmärksamhet för att kunna sprida sina idéer med 

marknadsföringen av en produkt. Sättet på vilket man lägger fram sina idéer är avgörande för att 

kunna påverka. Den grafiska guiden berättar hur Moderaterna ska göra för att uppfattas som de nya 

Moderaterna, vilken innehåller såväl konkreta regler som allmänna instruktioner. Frida Ekman 

menar att förändringen endast är ett sätt att kommunicera vilket gör att retorikens gräns mot 

reklamens metoder är hårfin. Ideologin behandlas i materialet ytterst marginellt och det de säger 

kan lätt härledas till Moderaternas traditionella ideologiska uppfattning. Frida Ekman menar att 

förändringen av Moderaterna marknadsförs som oproportionerligt stor i förhållande till den faktiska 

förändringen vilken består av retorik. Den öppna och ärliga kommunikationen som förts angående 

förändringsprocessen tar fokus från politiken i sig26. 

Jag anser att undersökningens ansats är väldigt kritisk och att resultaten ibland är onyanserade vilket 

gör att den framstår som relativt politisk. En annan invändning är de breda frågeställningar som 

framförs och hur jag ser att materialet kan sakna lite av den fyllighet som krävs för att besvara 

dessa. Resultaten är därför inte helt tillförlitliga men kan ändå vara intressanta att förhålla sig till.

25 Ekman, F (2009) s. 5-7
26 Ekman, F (2009) s. 58-61
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6. Teoretisk ram

I följande avsnitt avser jag redogöra för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Jag antar ett 

kommunikativt perspektiv på politiken och presenterar teorier avseende politisk kommunikation 

samt politikens samröre med retoriken.

6.1 Politisk kommunikation: en definition 

 Heradstveit & Bjørgo menar att politisk kommunikation handlar om att etablera betydelse, eller om 

att övertyga om något27. McNair antar en bredare definition där han menar att politisk 

kommunikation handlar om målmedveten kommunikation om politik. Han delar upp denna 

definition i tre former av politisk kommunikation:

1. kommunikation från politiker för att uppnå vissa syften

2. kommunikation till politiker från icke-politiker

3.kommunikation om politiker, till exempel i media28

Den definition jag är intresserad av är den som presenteras av Heradstveit & Bjørgo, tillsammans 

med  McNairs första form av politisk kommunikation. D v s etablerandet av betydelse med politisk 

avsändare. Hur politiken väljer att formulera sitt budskap.

6.2 Politik och kommunikation

Politik är till lejonparten kommunikation. Att delta i den offentliga debatten är oundvikligt och det 

är endast genom kommunikation makten över opinionen kan nås. Förutsättningen för demokrati är 

ett utbyte av information mellan politikerna och medborgarna, vilket sker genom politisk 

kommunikation med språket som verktyg.

En fungerande politisk debatt är avgörande för demokratin, därför är de normativa implikationerna 

av hur politiska budskap framförs av yttersta vikt. Politisk retorik handlar inte bara om vad som 

sägs utan också om hur det sägs, något som de politiska partierna måste förhålla sig till och göra 

överväganden kring29.

27 Heradstveit, D & Bjørgo, T (1996) s.11
28 McNair, B (2003) s.4
29 Håkansson, N (1999) s.9-10
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6.3 Politik och retorik 

Politik i ett kommunikativt perspektiv handlar om att skapa betydelse genom att tolka in händelser i 

bestämda betydelseramar, att placera in okända fenomen i kända sammanhang. Politisk 

kommunikation sker med syfte att övertyga, ett verktyg för detta är retoriken. 

Det handlar om att organisera verklighetsuppfattningen hos de som ska övertygas så att det 

retorikerna framställer framstår som naturligt. Politisk retorik är en dragkamp om värderingar. I 

detta perspektiv är politiken mer en fråga om referensramar, attityder och värderingar än om 

kunskap och fakta. Politiska retoriska yttranden gör anspråk på sanning men det är inte så intressant 

att undersöka sanningshalten i ett påstående som att se hur dessa fungerar och används i politiska 

situationer. Folk handlar inte utifrån hur världen är beskaffad utan utifrån hur de tror att världen är 

beskaffad. Mobilisering till politisk handling utgår från en skapad världsbild, vilken kan skapas av 

retorik. Här fungerar historieframställningar som politiska ursprungsmyter. Vare sig dessa är 

baserade på fakta eller ej tjänar de som  en garanti för en rådande social ordning eller som argument 

för att förändra denna sociala ordning30.

Det är viktigt att vid studier av politisk kommunikation undersöka politikens övertalningsprocesser, 

hur aktörer i bestämda sociala kontexter manipulerar språket med intentionen att uppnå politiska 

och retoriska vinster. Retorikern vill övertyga om en specifik uppfattning om verkligheten. På detta 

sätt skapar man legitimitet vilket är avgörande för att vinna stöd för sin sak.

Övertalning innebär att få människor att förstå sammanhangen i ett sakområde på ett bestämt sätt, 

detta kallas den kognitiva komponenten, men för att mobilisera måste också den affektiva 

komponenten – känslorna - involveras genom att koppla synpunkter till etablerade sanningar vilka 

starka känslor är knutna till. Så kallad rekodifiering är ett viktigt element i politiska 

förändringsprocesser och innebär att omdefiniera gamla sanningar samt sätta in dessa i nya 

värdesammanhang31.

Många politiska analyser bygger på tanken om människors rationella val där de förutsätts basera 

dessa på det som gynnar dem. Men tanken om människors rationella val har också ifrågasatts32.

30 Heradstveit, D & Bjørgo, T (1996) s.11-13
31 Heradstveit, D & Bjørgo, T (1996) s.97-99
32   Johannesson, Kurt red. (2001) s.195
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 Murray Edelman menar att det finns irrationella element inom politiken. Med hjälp av de symboler 

och myter som politiken använder i språket kan de väcka känslor hos människor och få dem att 

acceptera förändringar som kanske inte alls gynnar dem.33.

6.4 Valretorik – tidlös eller föränderlig?

Anhängare av tanken om den tidlösa retoriken menar att politiken är en kamp mellan intressen och 

innebär att övertyga väljare i en viss riktning. Denna konst anser man vara generell och bunden till 

vissa regler och tekniker vilka går utöver enskilda vals, partiers och länders specifika egenskaper34. 

Politikerna är inte fria att säga vad som helst i den offentliga debatten utan vissa faktorer existerar 

som begränsar det retoriska utrymmet. Politiker måste göra val angående budskapets utformning 

och innehåll och den tidlösa retoriken menar att det alltid är samma beslut de ställs inför. Skillnaden 

mellan den föränderliga retoriken och den tidlösa retoriken utgörs av om dessa beslut systematiskt 

ger annorlunda retorik om strukturella bakgrundsfaktorer ändras eller om retoriska vägval leds av 

allmängiltiga principer35.

Den föränderliga retoriken menar att förändringar i politisk retorik kan ske genom 

samhällsförändringar och att detta också skett36.  Förvanskningen av det politiska språket har gett 

nya former för politisk kommunikation vilket innebär nya förutsättningar för det offentliga 

samtalet. Färre idéer skiljer partierna åt och man måste därför finna andra grepp för att nå väljarna, 

till exempel symbolpolitik, imagemakeri, mediajippon samt otydligare, ytligare och mer negativ 

information. 

Demografiska och värdemässiga förändringar i samhället har förändrat politikens, och därmed den 

politiska kommunikationens, förutsättningar. En av dessa förändringar är demokratiseringen där 

partierna måste vinna allmänhetens röster istället för bara en social och ekonomisk elits. En annan 

förändring utgörs av den ökande klassmässiga och geografiska rörligheten vilken innebär ett mer 

oberäkneligt väljarbeteende och en ökad svårighet att identifiera målgrupper. Andra förändringar är 

informationssamhällets uppkomst och utbredningen av massmedia vilka  har bidragit till en alltmer 

välinformerad allmänhet37. 

33Johannesson, Kurt red. (2001) s.195

34 Håkansson, N (1999) s. 13
35 Håkansson, N (1999) s. 15-16
36 Håkansson, N (1999) s. 13
37 Håkansson, N (1999) s. 17-19
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En konsekvens av politikens förändringar är vad man kallar ”ideologiernas död”, vilket innebär att 

politiken reduceras till val av medel snarare än att mobilisera människor kring ideologiska idéer. 

Valretoriken måste anpassas mot mer likartade budskap i sak men konflikt kring politikens medel, 

och budskapsförpackning mer än innehåll. 

Detta skapar en mer pragmatiskt inriktad debatt där partierna tvingas kompromissa med sitt 

politiska budskap för att inte stöta bort olika väljargrupper. Partierna som förut riktade sig mot 

specifika sociala grupper ersätts av partier med hela befolkningen som potentiella väljare. De nya 

heterogena väljargrupperna innebär att budskapet mer utformas för att värva röster snarare än efter 

en ideologisk logik vilket medför att politikerna inte för fram klara partiskiljande linjer i konkreta 

frågor38.

7. Metod

Jag kommer i detta kapitel motivera mitt val av metod samt redogöra för den. Jag kommer också 

presentera den analysmodell som jag avser följa. Vidare behandlar jag mitt tillvägagångssätt samt 

hur jag avser angripa texterna.

7.1 Retorikanalys

Retorik är konsten att tala väl och övertygande39. Den innebär alla de sätt människor använder för 

att påverka varandras tänkande och beteende40. 

Syftet med retorikanalys är att försöka förklara samt förstå vilken funktion kommunikativa 

handlingar har. Analysmodellen och praktisk tillämpning av den innebär ett mått av godtycklighet 

eftersom analysens objekt är människors tankar, känslor och handlingar, och utförs med hjälp av 

tankar, känslor och värderingar41. Retorikanalysen är empiriskt inriktad och undersöker människors 

sätt att kommunicera. Den tar ett helhetsgrepp på kommunikationsprocessen och analyserar såväl 

rent språkliga element i en text som dess samhälleliga kontext42. I mitt fall är analysen 

ämnesorienterad, dvs fokuserad på själva texten och frågan om vad orden egentligen säger43.

38 Håkansson, N (1999) s. 17-19
39 Renberg, B (2007) s. 14
40 Karlberg & Mral (2003) s.10
41 Renberg, B (2007) s.14-15
42 Karlberg & Mral (2003) s.11-12
43   Renberg, B (2007) s.15
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7.2 Basmodell för retorikanalys

Karlberg och Mral (2003) presenterar en basmodell för retorikanalys där man frågar sig hur en 

befintlig text är konstruerad. Jag har dock valt att fokusera på de delar i analysmodellen som är 

relevanta för att besvara mina frågeställningar. Jag följer därför inte modellen till punkt och pricka 

utan presenterar här utvalda delar som är relevanta för min undersökning.

7.2.1 Kontext

Retorikanalysen  undersöker yttranden i sitt sammanhang och analyserar dem mot en bestämd 

bakgrund eftersom språk är handlingar där talaren agerar utifrån en bestämd kontext44. Man söker 

fastställa den retoriska situationen, textens historiska, politiska, sociala eller ekonomiska 

sammanhang.45

7.2.2 Disposition

Disposition handlar om att styra publiken mot en bestämd övertygelse och består av fem delar. 

Exordium är inledningen, där talaren ska göra publiken uppmärksam, välvillig och läraktig. Andra 

delen kallas narratio och handlar om att sätta in publiken i ämnet, dess historik och bakgrund. 

Tredje delen, propositio, är talets tes eller huvudtanke och del fyra, argumentatio, är de argument 

talaren vill framföra. Sista och femte delen, conclusio, är talets sammanfattning eller

 avrundning. Denna del bör innehålla en sammanfattning av de viktigaste argumenten, sk 

recapulatio46.

7.2.3 Argumentationsmedel

Inom retoriken finns tre basala medel för att övertyga: ethos - att övertyga med personlighet och 

trovärdighet, logos – att övertyga med fakta och förnuft – och pathos – att övertyga med känslor47. 

7.2.4 Argumentationsanalys

En övertygande text innehåller teser vilka stöds av argument. I en argumentationsanalys söker man 

svaret på frågor som: har  texten en tydlig huvudtes eller en huvudtanke? Vilka är argumenten som 

stöder tesen?48

44 Karlberg & Mral (2003) s.21
45 Karlberg & Mral (2003) s.23
46 Karlberg & Mral (2003) s.28-29
47 Karlberg & Mral (2003) s.31
48 Karlberg & Mral (2003) s.36-37
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Ethos-argument ger tesen trovärdighet och auktoritet. Logos-argument talar till publikens förnuft49 

och pathos-argument spelar på publikens känslor50.

7.3 Tillvägagångssätt

Jag avser att analysera valmanifesten i sin helhet och inte enbart fokusera på de textpassager som är 

omedelbart förklarande till en sakpolitisk åtgärd. Detta eftersom helhet och del är beroende av 

varandra51.

7.4 Reliabilitet/Validitet

En retorisk analys är på många sätt godtycklig och färgad av värderingar, tankar och känslor. I 

metodens försvar är den öppenhet som manifesteras i frågan. Reliabiliteten i en analys i fråga om 

samma resultat i upprepade undersökningar är svårt att tala om vid en retorikanalys men en 

undersökning kan göras om av en annan forskare och leda till en öppen diskussion om de resultat 

man nått.

Moderaternas förnyelse av det egna partiet har självklart fler dimensioner än ett omformulerat 

valmanifest. Jag anser dock att min undersökning håller hög validitet då Moderaternas valmanifest 

kombinerar sakpolitiska åtgärder med retoriska argument och beskrivningar. Därmed kan en studie 

belysa hur mycket som är retorik, hur retoriken ser ut, samt hur mycket som är reell förändring, 

utan att behöva luta sig mot de uppfattningar om den politik som fördes såväl innan som efter 

förnyelsen. 

8. Analys/Resultat

Analysen kommer ske i kronologisk ordning. Jag börjar med valmanifestet inför valet 2002 och 

därefter analyseras valmanifestet inför valet 2006. För att sedan göra en jämförelse dem emellan.

8.1 2002 års valmanifest 

Valmanifestet omfattar 11 sidor och inleds av en beskrivning av Moderaternas syn på det stundande 

valet samt dess uppfattning om det samtida samhället såväl nationellt som globalt. Vidare 

49 Karlberg & Mral (2003) s.40
50 Karlberg & Mral (2003) s.43-44
51 Karlberg & Mral (2003) s.12

17



presenteras övergripande ambitioner som sedan utvecklas i särskilt avsatta stycken där Moderaterna 

först resonerar kring ett problem för att senare i punktform mer konkret redovisa sina förslag till 

åtgärder. Valmanifestet avslutas med en kort sammanfattning.

8.1.1 Kontext

Valrörelsen inför valet 2002 präglades inte av den moderata frågan om det höga skattetrycket och 

inte heller av den socialdemokratiska frågan om den förbättrade ekonomi. Istället togs platsen av 

invandrarfrågan då moderata valarbetare ertappades med rasistiska åsikter inför gömda kameror i 

tv-programmet Uppdrag granskning52.

De starkt ökande sjukskrivningarna var också en fråga som tog plats i valrörelsen. Detta var ett nytt 

problem för Sverige och debatten rörde vad detta berodde på; för höga ersättningsnivåer eller ökad 

stress och arbetstakt. I samband med detta höjdes också röster om den alltmer resurskrävande 

äldrevården medan de som bidrog till välfärden minskade53.

8.1.2 Exordium

Textens exordium består av två inledande stycken där man målar upp valet som ett vägval. Antingen 

väljer man makt och frihet till individ och familj, eller ett föråldrat samhälle där politiker och 

myndigheter bestämmer allt mer och individen allt mindre. Moderaterna söker här upprätta 

associationsbanor där det egna partiet implicit ska sammankopplas med en positiv framtidsambition 

och därmed indirekt tillskriva både partiets och framtidsutsiktens antites till den svenska vänstern.

8.1.3 Narratio

Valmanifestets narratio följer strax därpå. Här förtydligas dikotomiseringen av positivt och negativt 

genom att direkt utmåla vänstern i allmänhet och socialdemokratin i synnerhet som trött och 

förbrukad. Här målar Moderaterna upp en mörk beskrivning av verkligheten. Världsekonomin är på 

nedåtgående och Sverige halkar efter ekonomiskt tack vare en avtagande tillväxt som försvagat 

sysselsättningen och undergrävt välfärdens bas. Hur välfärdssystemet utnyttjas av allt fler men 

försörjs av allt färre. Hårda villkor för företagare som bidrar till företagens flykt från Sverige, 

statens finansiella underskott växer och brottsbekämpning försvåras.

52 Hadenius, S (2008) s.233
53 Hadenius, S (2008) s.233-234
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Moderaterna spelar här på människors rädsla. Genom att utmåla det svenska samhällets framtid som 

relativt mörk kan man senare själv bidra med lösningen på problemet. För att uppnå ethos söker 

Moderaterna snarare än att explicit framhålla sig själva svartmåla den svenska vänstern.

8.1.4 Propositio

I valmanifestets propositio görs redan i rubriken klart vad som ska till för att rädda Sverige och den 

svenska ekonomin: 

”Sverige behöver en ny regering”. 

Sedan presenteras valmanifestets huvudteser vilka är löst formulerade och allmängiltiga, teser som 

de flesta politiker skulle skriva under på.  Ett tecken på hur partiet måste möta en heterogen 

väljarkår. 

Till exempel: 

”...Sverige ska bli den mest välutbildade nationen i världen”

 eller,

”...Sverige ska ha den lägsta brottsligheten i EU”

Genom att framställa dessa teser som reformkrav kan man hänvisa dess motsats till den vid denna 

tid styrande vänstern. Det ger en bild av att denna inte instämmer i en relativt konsensusartad bild 

av Sveriges framtid och därmed skapas negativa konnotationer.

Vad som sedan följer är mer utvecklande delteser där man inledningsvis talar till den enskilda 

människans kontext och levnadssituation. Här söker Moderaterna koppla samman ideologiska 

uttryck med det pathos som har med läsarens person att göra. Man talar bland annat om hur 

människans frigörelse från systemen kan ge makt att påverka barnens uppväxt i god riktning, 

möjlighet till att ge närstående sjuka vård och att känna trygghet mot våld och brott. Att sänka 

skatterna är ett sätt att uppnå frihet och trygghet.
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Den enskildes situation sätts sedan i en större kontext där man deklarerar ett samband mellan

 ”..medborgarnas valfrihet, kvaliteten i den offentliga verksamheten och den ekonomiska tillväxten”.

 Moderaterna antar här en mer pragmatisk utgångspunkt där den egna ideologin och tron på 

marknadskrafter kopplas samman med samhällets välstånd. Samtidigt som man menar att det inte 

handlar om vad som är privat och vad som är offentligt så hävdar man att konkurrens leder till 

högre kvalité och möjligheter till företagande.

Argumentationen som började i pathos har därmed rullat vidare mot en mer logos-artad. Den senare 

typen av argumentation blandas upp med en vilja att skapa ethos då man ytterligare breddar 

kontexten till att handla om den övergripande ekonomin. Moderaterna söker i en svårtillgänglig, 

fackmannamässig passage visa sig kunniga i det ekonomiska systemets funktioner:

 ”Strukturreformerna för att bryta stagnationen ska förankras i en ekonomisk politik som pressar ner de 

offentliga utgifternas andel av BNP.”

8.1.5 Argumentatio 

8.1.5.1 Skatter

”Vi vill sänka skatterna först och främst därför att vi tycker att varje människa själv ska disponera

frukterna av sitt arbete och kunna forma sitt liv av egen kraft.” 

Moderaternas vilja att sänka skatter visar sig ytterst i ideologiska argument. Men även mer 

förnuftsbaserade logos-argument anförs då  partiet menar att sänkta skatter sätter fart på tillväxten. 

Ett försök att uppnå pathos görs då man talar om fastighetsskatten blindhet inför betalningsförmåga 

och hur de höga skatterna tvingar in låginkomsttagare i bidragsberoende. Man söker här bredda sin 

målgrupp då låginkomsttagare är en grupp som traditionellt inte röstar på Moderaterna.

8.1.5.2 Utbildning 

Ideologin är också närvarande i utbildningspolitiken men denna gång har den individuella friheten 

fått ge vika för synen på marknaden. Det är förnuftsbaserade argument som anförs där individen 

framställs som en tjänare till ekonomin. Behovet av utbildning verkar inte ha något egenvärde för 

20



Moderaterna. Man anger snarare praktiska skäl till att utbildningen i Sverige måste hålla hög klass. 

Globalisering och teknologiskifte har medfört ett ökat utbildningsbehov som individen måste 

anpassa sig efter. Moderaterna menar att detta är en nyckelfaktor avgörande för den enskildes 

utveckling och Sveriges konkurrenskraft. 

8.1.5.3 Glesbygd och infrastruktur 

Tillväxten används även som argument då det kommer till infrastrukturreformer. De rör sällan den 

enskildes situation utom då man menar att en undermålig infrastruktur i glesbygden tvingar företag 

att flytta vilket i förlängningen också betyder att människor tvingas flytta efter dit jobben finns. En 

dåligt underhållen infrastruktur verkar hämmande på den ekonomiska utvecklingen. Så är även 

detta ett prov på Moderaternas tro på marknaden som en avgörande kraft.

Argument för tillväxt och utveckling präglar även glesbygdspolitiken: 

”Vi vill ge småföretagen i glesbygden bättre för utsättningar att växa och bli lönsamma och alla tillgång till 

en levande landsbygd.” 

Glesbygden som ett mänskligt värde berörs inte och inte heller ”mjuka värden” rörande människors 

vilja att bo i glesbygd. Det är ekonomiska argument som bestämmer om glesbygden har ett värde 

eller ej: 

”Jord- och skogsbruket, trädgårdsnäringen och fisket är ryggraden i näringslivet i stora delar av landet.”

Moderaterna argumenterar mot EU:s jordbrukssubventioner med anledning av att det skulle gynna 

svenskt jordbruk om dessa drogs ner. Marknaden ska då ta över.

 

8.1.5.4 Miljö

Att en god miljö är viktigt verkar vara en vedertagen sanning Moderaterna tar fast på. Den behöver 

inte argumenteras för med logiska argument. Snarare argumenterar man för hur den goda miljön ska 

uppnås. Föga förvånande så här långt in i analysen är det ekonomin och marknaden som ska arbeta 

för detta:

 ”I den moderna ekonomin med dess allt mer miljömedvetna konsumenter är förmågan att leva upp till 

miljökraven också en förutsättning för lönsamhet och tillväxt.”
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Inom detta område används beskattningen återigen som ett argument för att uppnå sina mål. Denna 

måste vara anpassad så den inte missgynnar produktionens förnyelse.

8.1.5.5 Vård och omsorg

Människan som avgörande argument återkommer, i alla fall inledningsvis, när Moderaterna talar om 

vård och omsorg: 

”Vi vill ge människor vård i tid därför att all anständig het kräver detta.” 

Men detta går snart över i ett resonemang om att det är slöseri att människor är sjuka. Den politiska 

styrningen har orsakat vårdköer då de anammat planhushållning. Botet på detta är frihet och 

valfrihet. Man avslutar med att mena att människor som inte längre är sjuka kan återgå till arbetet.

Resonemanget börjar i människors rätt till vård. Men dessa mer inkännande argument går raskt över 

i ideologikritik riktad mot socialism och går sedan vidare till att anpassa sig till marknaden.

8.1.5.6 Rättsväsende

I det ethos-präglade avsnittet angående trygghet mot brott och våld argumenterar Moderaterna högt 

för ett starkt skydd mot brott och våldsaktioner. Man försöker skapa trovärdighet genom att 

resonera orubbligt i frågan: 

”Brottsligheten ökar på ett oroväckande sätt. Rättsväsendet får samtidigt allt svårare att leva upp till rätts 

statens krav på fullgott skydd åt medborgarna. Vi accepterar inte att bara ett av fyra brott klaras upp.”

 

Partiet använder samma typ av mörka verklighetsbeskrivning som i textens narratio och sig själv 

som lösningen på problemet. De använder också det socialdemokratiska styret som antites till de 

egna ambitionerna och målar upp detta som en av orsakerna till att hårda neddragningar på området. 

Ett ideologiskt argument används också där man implicit refererar till en nattväktarstat och menar 

att statens enskilt viktigaste uppgift är att skydda medborgarnas liv och egendom.

8.1.5.7 Familj 

Ideologin är också tydlig när Moderaterna börjar resonera kring familjen. Här återvänder man till 

den enskildes egen makt. Man kopplar ihop individen till familjen genom att mena att den egna 

makten är precis vad som behövs inom familjen med respekt för valet av livssituation. 
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Moderaternas uppfattning om individ och kollektiv blir ömsesidigt beroende begrepp. 

Konservatismens starka förespråkande för ”det lilla samhället” blir här tydligt. Denna syn 

underbyggs av ett mer pragmatiskt argument då Moderaterna utmålar barnfamiljens ekonomi som 

extra ansträngd och att det därför är nödvändigt med skattesänkningar för den egna försörjningens 

skull. 

8.1.5.8 Arbete 

När det kommer till arbetsmarknaden fortsätter Moderaterna att argumentera för en politik som 

gynnar den fria ekonomin. Man vill ge alla vad man kallar ”frihet på arbetsmarknaden”, och menar 

att det var den tidigare dynamiska marknaden som skapade Sveriges välstånd och att det är dagens 

rigida marknad som gör att Sverige halkar efter omvärlden. Ur ett pragmatiskt perspektiv menar 

Moderaterna att den enskildes roll på den fria marknaden gynnar Sveriges ekonomi men också att 

den fria marknaden gynnar individen. 

8.1.5.9 Jämställdhet 

Jämställdhetspolitiken är starkt liberal. Moderaterna erkänner problemet i snedfördelningen av 

könsrepresentation i främst högt uppsatta poster i näringslivet men menar samtidigt att jämställdhet 

aldrig kan kvoteras fram eftersom man då inte tar hänsyn till den enskilde individen. 

8.1.5.10 Bostäder

De ideologiska argumenten fortsätter att prägla argumentationen. När staten lämnar sin intervention 

inom bostadsmarknaden styr efterfrågan bostadsbyggandet och därmed löses bostadsbristen. 

Moderaterna tror på den fria marknaden eftersom den i deras perspektiv är praktiskt gångbar, den är 

alltså inte enbart principiell. Skattesänkningar inom byggsektorn leder i Moderaternas perspektiv till 

billigare bostäder då stora delar av boendekostnaden är skatt. Skattesänkningarna leder också till att 

det blir billigare för byggföretagen att bygga bostäder.

8.1.5.11 Social trygghet

När det kommer till social trygghet använder sig Moderaterna av ett klassiskt vänsterpolitiskt 

begrepp - ”solidaritet”. De menar att solidariteten inte ligger i ett högt skatteuttag utan ett 

omhändertagande om de svagaste vilket i praktiken inte kräver ett stort socialförsäkringssystem. 

Den egna försörjningen ses som det bästa botet för social utsatthet och ska därför prioriteras. 

Statliga åtgärder ska därför minskas men ett socialt skyddsnät ska ändå erbjudas. Man söker därmed 

omdefiniera vilka det är som är samhällets behövande genom att minska begreppets omfattning: 
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”Vi vill reservera det sociala stödet till dem som trots rimligare skatter och bättre förutsättningar på 

arbetsmarknaden har sådana svårigheter att de inte klarar sig utan stöd.”

8.1.5.12 Äldreomsorg 

Moderaternas åtgärder inom äldreomsorgen visar upp en politik som är klart etablerad så här långt 

in i analysen: valfrihet. Denna kopplas ihop med ett resonemang om människovärde och behovet av 

individuella lösningar. Man pratar om såväl den vitala som den sjuklige gamla människan och om 

att ta tillvara de äldres kraft och förmåga. 

”Återigen innebär det moderna samhället växande krav på individuella lösningar, där för att behoven och 

önskemålen är så olika.”

8.1.5.13 Invandring 

Invandringspolitiken rör främst invandrarnas möjligheter och skyldigheter att bidra till det svenska 

samhället och den svenska ekonomin. Det handlar om hur invandrare ska kunna försörja sig i sitt 

nya land. Det finns tecken som visar att Moderaterna på många sätt kopplar samman invandrares 

arbetssituation och integrationen men det omges inte av ett vidare resonemang. Avsnittet berör inte 

heller den övergripande synen på flyktingmottagning och möjligheten till invandring. 

”Vi accepterar inte att invandrare stängs ute från möjligheterna att försörja sig vare sig det beror på en 

misslyckad integrationspolitik eller arbetsgivare – offentliga och privata – som inte anställer andra än 

infödda svenskar.”

8.1.5.14 Utrikespolitik 

Moderaterna propagerar starkt för utökat EU-samarbete, bland annat genom att ställa sig bakom 

såväl utvidgning som en gemensam konstitution för medlemsländerna. EU är för Moderaterna en 

kraft för fred och frihet. En internationalism som inlemmas i Moderaternas liberalism. Här är också 

ett sällsynt tillfälle då Moderaterna faktiskt nämner en ideologisk hemvist, och menar att Sverige 

skulle kunna ha ”en viktig roll för att liberalisera Europa”. Socialdemokraterna används här som 

syndabock för Sveriges roll i EU som Moderaterna kallar ”passiv”.

Frihet, marknad och demokrati är grundbultarna för fred i världen menar Moderaterna. Därför vill 

man delta fullt ut i såväl EU och FN som NATO. Moderaterna  vill överge neutralitetspolitiken med 
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argumentet att man vill främja frihet och fred. Implicit menar Moderaterna därmed att Sverige idag 

inte bidrar till detta och därmed skickar man ytterligare en känga åt den politiska vänstern.

Moderaterna kopplar samman marknadsekonomi med frihet och frigörelsen från förtryck genom att 

mena att marknadsekonomi är bäst för att skapa fred medan fattigdom är en förutsättning för 

förtryck och ofrihet. Marknadsekonomi och fattigdom kontrasteras därmed mot varandra.

8.1.6 Conclusio

I textens conclusio ställs ett antal motsatspar i relation till varandra. Moderaterna menar att valet 

står mellan:

”...höjda skatter eller sänkta, mellan mindre valfrihet eller mer, mellan mer regleringar eller avregleringar, 

mellan fler som måste leva på bidrag eller färre, mellan lägre tillväxt eller högre, mellan ett försämrat klimat 

för arbete och företagande eller nya och bättre villkor för tillväxtens drivkrafter.”

Det är vid det här laget tydligt vilket alternativ Moderaterna menar står för vad.

Textens recapulatio betonar individens egna ansvar samt Moderaterna som ett parti för 

genomförande av reformer. För att talet om förändring ska falla i god jord hos läsaren krävs dock att 

denne skriver under på Moderaternas beskrivning av verkligheten. Annars finns risken att man står 

oförstående inför Moderaternas förnyelseiver.  

8.2 2006 års valmanifest 

Detta valmanifest är Allians för Sveriges gemensamma. Jag har tidigare förhållit mig till detta 

problem (se avsnittet ”Material”) och kommer fortsättningsvis att referera till ”Allians för Sverige” 

med förbehållet att Moderaterna ingår i detta begrepp och står i fokus för denna studie.

Detta valmanifest följer inte en klassisk retorisk struktur. Till exempel saknas såväl ett utpräglat 

narratio som ett conclusio. Bakgrundsbeskrivningar och andra uppfattningar om politiska 

förutsättningar dyker istället upp mera utspritt i texten. Valmanifestet har en kortare inledning som 

snabbt övergår i en generell huvudtes vilken utvecklas i övergripande förklaringar av politiska 

ambitioner. Därpå följer ett argumentatio där man mera ingående redogör för sakpolitiken. 

Valmanifestet omfattar 16 sidor.
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8.2.1 Kontext 

Två frågor hamnade i centrum i valrörelsen 2006 förutom de traditionellt politiska. Det gällde 

regeringens behandling av den sk tsunamikatastrofen och ledande folkpartisters intrång i 

Socialdemokraternas datanätverk54.

Den borgerliga alliansens enighet om att inte visa några skilda uppfattningar medförde att valet 

avvek från tidigare riksdagsval. Opinionssiffrorna visade stark övervikt för alliansen. 

Skattesänkningar blev inte den stora valfrågan för Moderaterna utan traditionellt socialdemokratiska 

frågor som åtgärder rörande arbetslöshet, skolan och omsorgen  lyftes fram. Valet föregicks också 

av ett långt socialdemokratiskt maktinnehav och en växande kritik mot Göran Persson som ansågs 

blivit alltmer ”kejserlig” i sin roll som statsminister. 

8.2.2 Exordium

”Allians för Sverige vill skapa ett nytt hopp för Sverige. Tillsammans med andra vill vi återskapa tron på 

framtiden och på Sverige som ett framgångsrikt land.”

Så lyder valmanifestets inledning. Stycket antyder ett svensk samhälle som inte är tillfredsställande. 

En indirekt kritik mot det socialdemokratiska maktinnehavet.

Valmanifestet fortsätter med ett sk refutatio där man bemöter kritiken mot den borgerliga alliansens 

möjliga oenighet. Man påpekar här att alliansen förenas av gemensamma värderingar i centrala 

frågor.

8.2.3 Narratio

Någon sammanhållen beskrivning av samhällsläget presenteras inte. Denna är istället utspridd i 

texten varför jag valt att berör dessa partier där de dyker upp.

8.2.4 Propositio 

”Vi vill lägga grunden för en långsiktigt sund ekonomisk utveckling, skapa utrymme för ökad välfärd, och 

öka makten för enskilda och familjer i deras egen vardag, inte minst genom större möjligheter för människor 

med låga eller normala inkomster att påverka sin situation genom eget arbete.”

54 Hadenius, S (2008) s.242-243
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Som vi kan se är talets huvudtes tämligen allmängiltig och låter antagligen som goda idéer i var 

mans öron. Allians för Sverige fortsätter dock att utveckla dessa i påföljande särskilda avsnitt.

Första deltesen behandlar individ och familj. Det egna ansvaret betonas och man ska få större 

möjlighet att påverka sin livssituation. Anmärkningsvärt är att detta främst verkar röra arbetslivet. 

Argumenten är inte inriktade på människans egenvärde utan på dess värde i förhållande till 

förmåga. Man använder inkännande argument för att koppla personligt värde till arbete eller 

arbetsförmåga.

I följande avsnitt vill Allians för Sverige bredda begreppet ”solidaritet” till något även utanför 

välfärdssystemet. Solidaritet handlar också om sociala band vilka exemplifieras av familj, vänner, 

kollegor och människor i ens omgivning. Solidariteten som begrepp breddas därmed till att också 

omfatta sociala relationer.

Sveriges utveckling har med människors företagsamhet och kreativitet att göra. Detta är grunden till 

välfärden. Här väljer man att inte mellanlanda i argument rörande ekonomiska faktorer utan låter 

dessa fungera implicit. Ekonomin framstår därmed som beroende av mänskliga värden. Ett sätt att 

väcka pathos i jobbfrågan.

Pathoset fortsätter i nästkommande stycke där arbetets värde utanför den egna försörjningen 

ytterligare betonas.

”Att ha ett arbete handlar inte bara om att klara sin försörjning, utan handlar lika mycket om

att kunna känna trygghet och vara del av en arbetsgemenskap. Att känna sig behövd väver trådar av trygghet 

mellan människor, och gör att människor vågar ta eget ansvar och växa som människor.”

Detta argument kompletteras av försök att skapa ethos genom att visa Allians för Sveriges vilja att 

skapa arbete, återupprätta arbetets värde (och därmed människans värde) och genom detta ge 

makten tillbaka till den enskilde.

Synen på utbildning är sammankopplat med människans funktion som medborgare, hennes bidrag 

till arbetslivet och personlig utveckling. Utbildningen får därmed såväl ett funktionellt värde som 

ett individuellt egenvärde. Utbildning, menar Allians för Sverige, har en koppling till 

förverkligandet av drömmar. Detta kan ses som ett försök att etablera en normativ syn på 
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människans inneboende krafter vilken får den egna politiken att framstå som naturlig.

Att känna trygghet i vardagen är en rättighet enligt Allians för Sverige. En vedertagen sanning som 

inte närmare behöver motiveras. Istället bygger man ett ethos bland annat genom att särskilt koppla 

rättigheten till trygghet till olika grupper såsom unga tjejer, invandrare, kvinnor och barn. Allians 

för Sverige menar att brottsförebyggande arbete är avgörande för trygghet i samhället vilket 

inkluderar en tillgänglig polis i hela landet.

Välfärden ska ha valfriheten som grund samt vara gemensamt finansierad. Detta är ett liberalt 

argument med ett relativt starkt fokus på positiv frihet - individfokuset består medan en gemensam 

finansiering säkerställer att rättigheten gäller alla. Det finns också ett marknadstänk, men precis 

som tidigare i analysen är denna också här implicit. Mångfalden av välfärdsproducenter måste öka 

menar Allians för Sverige. Argumenten för detta är dock inte marknadsmekanismer utan handlar om 

individens fria val.

Den liberala argumentationen fortsätter i avsnittet om jämställdhet. Det är individen som är i fokus. 

Alla människor är lika värda och ska ha samma rättigheter.

Naturen och en god miljö har med livskvalité att göra och det är marknadsekonomin som bäst kan 

styra mot en hållbar utveckling. I Allians för Sveriges valmanifest har miljön ett egenvärde utanför 

den rent samhällshotande. Man berör överhuvudtaget inte klimathotet. Här nämner man dock 

explicit marknaden som ett verktyg för att uppnå uppsatta mål.

Allians för Sverige vill värna ett öppet samhälle och vitalisera demokratin. Det handlar enligt 

valmanifestet om att bejaka mångfald, ett öppet meningsutbyte och individens avgörande inflytande 

över den egna livssituationen. Så långt är argumentationen starkt liberal. Men man menar också att 

man ska stärka förtroendet för demokratiska institutioner som man hävdar bidrar till 

maktfördelning. Individens inflytande försvagas därmed till förmån för en överhet och därmed 

förtunnas argumentationens liberala drag.

Varken storstad eller landsbygd har ett egenvärde i Allians för Sveriges valmanifest. De är viktiga 

för att ta tillvara Sveriges möjligheter och därmed bör såväl regional som lokal konkurrenskraft 

stärkas. Men argumentationen har dock en demokratisk sidan som handlar om hur människor själva 

ska kunna agera drivkraft utan statlig hjälp. 
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Allians för Sveriges utrikespolitiska ambitioner tar sig institutionaliserade uttryck. EU ska ta globalt 

ansvar och motarbeta fattigdom och miljöhot. 

”Sverige ska aktivt arbeta för att centrala värden som ökad säkerhet, demokrati, frihet,

välstånd och en hållbar utveckling kommer alla till del i världen.”

8.2.5 Argumentatio 

8.2.5.1 Arbete 

Här återkommer arbetsfrågan men denna gång ser argumentationen annorlunda ut. Denna gång är 

arbetet kopplat till ekonomin och hur samhällets utveckling är kopplat till människors vilja att 

arbeta. Här väljer man också att förmedla en bakgrundsuppfattning där allt fler unga befinner sig i 

”utanförskap” och hur man befarar att detta för många kan komma att bli långvarigt. Allians för 

Sverige presenterar också logos-argument där de menar att antalet människor i icke yrkesaktiv ålder 

kommer öka, medan de i arbetsför ålder måste försörja allt fler. Här får välfärden och arbete en 

sammankoppling.

Huvudargumentet för Allians för Sveriges jobbskapande är att göra det mer lönsamt att arbeta samt 

lättare att anställa vilket försvåras av höga skatter, krångliga regler och omfattande åtaganden för 

arbetsgivare. Detta är på många sätt liberala åtgärder som får en pragmatisk ram. Men staten har 

också ett ansvar för att erbjuda vägar tillbaka till arbetet.

På detta följer ett resonemang som närmast för tankarna till människor som kugghjul i marknadens 

maskineri. Utbildning och företagande som förut mycket baserades på människovärde är nu ett sätt 

att stärka Sveriges utveckling och upprätthålla välståndet. 

”Människors möjlighet att utveckla och stärka sin kompetens genom hela yrkeslivet är avgörande för 

Sveriges möjligheter att hävda sig i den internationella konkurrensen.”

Den regionala och lokala utveckling som förut skulle baseras på människors drivkraft utan statlig 

hjälp får ett nytt perspektiv då man argumenterar för ett skatteutjämningssystem som ska ge 

möjligheten till samhällsservice och statligt ansvar för kommunikationer. Det som förut framstod 

som ideologiskt har nu fått en pragmatisk dimension.
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Vidare är logosargumentationen tydlig. Man anför orsak-verkan-samband mellan 

inkomstskattesänkningar som ska sänka trösklarna in på arbetsmarknaden samt skapar incitament 

för att jobba mer och hur arbetslinjen också ska vara vägledande för ersättningar i 

socialförsäkringssystemet. De åtgärder man förslår för företagsklimatet ska ha en inverkan på 

sysselsättningen och tillväxten. Allians för Sverige söker också etablera ett ethos genom att visa 

ansvar och pragmatism inför sina reformer. Dessa kommer endast genomföras då ekonomin tillåter.

8.2.5.2 Fastighetsskatten

Fastighetsskatten framställs som oförutsägbar och orättvis. Vad detta betyder är svårt att säga 

eftersom argumentationen slutar där. Pragmatismen är dock framstående även här då man förklarar 

hur fastighetsskatten steg för steg ska avskaffas och ersättas med en kommunal avgift. 

8.2.5.3 Jämställdhet 

Jämställdhetspolitiken utgörs av ett långt avsnitt där man inledningsvis erkänner 

jämställdhetsproblemet. Det handlar om ekonomisk ojämlikhet, kvinnors lägre företagande och 

aktivitet på arbetsmarknaden, diskriminering och mäns våld mot kvinnor. Svaret på alla dessa frågor 

verkar för Allians för Sverige vara arbete.

”Många kvinnor diskrimineras enbart på grund av sitt kön, och mäns våld mot kvinnor visar inga tecken på 

att minska. Bland dem som befinner sig allra längst från arbetsmarknaden finns många kvinnor med utländsk 

bakgrund.”

Precis som tidigare i analysen sätts arbetet i en sådan kontext att det inte alltid berör marknaden. 

Istället handlar det om människovärde, vilket utvecklas och bibehålls genom arbetet. 

Man nämner vardagspusslet och hur både män och kvinnor ska kunna kombinera arbetsliv och 

familjeliv. Här gäller valfrihet inom barnomsorgen och möjligheten till hushållsnära tjänster. 

Familjen ses här som en ytterst privat institution vars frågor det allmänna inte har med att göra. En 

liberal syn på familjepolitiken. 

Också redan presenterade idéer får en jämställdhetsvinkel. Valfriheten inom den offentliga sektorn 

ska vidgas för att främja bättre löneutveckling och bättre arbetsvillkor vilket gynnar kvinnor då de 

är överrepresenterade inom denna.
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Misshandel, hot och våld mot kvinnor får ett eget stycke där man ser det som självklart att dessa ska 

stödjas oavsett ekonomisk status och kunskapen rörande dessa frågor ska öka inom polis, 

rättsväsende och sociala myndigheter. Intressant är att man också i detta inkluderat barn men inte 

män. Till exempel hedersrelaterat våld verkar ses som brott som endast drabbar kvinnor. Här 

frångår man det klassiskt liberala tänket om individen och verkar fokusera på socialliberalismens 

mer tillåtande inställning till positiv särbehandling. Allians för Sverige söker etablera ethos genom 

att argumentera långt och mycket i en fråga som i samhällsdebatten, i stort sett, är vigd åt kvinnor 

och  dessutom känslomässigt laddad då kvinnan ses som fysiskt svagare och därför gärna görs till 

offer.

8.2.5.4 Invandring 

Invandringspolitiken präglas av samma socialliberalism som jämställdhetspolitiken. Staten ses om 

en garant för frihet och ska skapa möjligheter för individen. Invandrares möjligheter till jobb ska 

öppnas upp bland annat genom validering av utbildningar samt anonymiserat anställningsförfarande 

och språkundervisning ska erbjudas. Sociala orsaker ses som grunden till den brottslighet, både som 

förövare och offer, som är överrepresenterad bland invandrare enligt Allians för Sverige. Samtidigt 

menar man att allvarliga brott ska leda till utvisning. Genom att föreslå konsekventa åtgärder 

försöker Allians för Sverige skapa ett ethos genom att agera i en fråga som tar stor plats i den 

allmänna debatten. Både piskor och morötter presenteras och är ett försök att tilltala såväl 

invandrare som de som är kritiska mot Sveriges integrationspolitik.

8.2.5.5 Utbildning 

Kunskap och utbildning får ett främst människoriktat värde och handlar om folkbildning och 

tillvaratagande av enskilda förutsättningar, men ska också användas för att möta samhällets krav. 

Individens förutsättningar får därmed ett funktionellt värde och individens intressen ses som 

avgörande för samhället. Valfriheten är ett viktigt inslag. Det är skolan som ska säkra individens 

framtid. Föräldrars utbildningsnivå och sociala situation ska inte få påverka den enskildes 

förutsättningar. Här fungerar staten som en institution vars uppgift är att förse individen med 

möjligheter. Betyg ska införas i sexan och kvalitén på universitet och högskolor ska stärkas. Det är 

alltså inte bara krav på den enskilde som ställs utan också krav riktade mot skolväsendet.

8.2.5.6 Vård och omsorg 

Vård och omsorg präglas också av resonemanget om valfrihet och har ett starkt kundperspektiv. 

Allians för Sverige vill stärka patientens makt att påverka. Genom att utsätta vård och omsorg för 
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konkurrens vill man skapa frihet för individen att välja samt öka tillgängligheten. Man har dock 

tidigare i valmanifestet klargjort att vård och omsorg ska vara gemensamt finansierat. Man söker 

etablera en viss diskrepans mellan skattesänkningar och välfärden. Det innebär dessutom att staten 

fortfarande ser sig själv som möjliggörare och släpper inte hela initiativet till marknaden.

Äldrevården motiveras även med människovärdet. Argumentation bygger på såväl pathos som 

Allians för Sveriges försök att framhålla sig själva genom att söka förmedla en tanke om respekt för 

äldre. 

”Äldreomsorgen måste bedrivas på ett sätt som visar respekt för människovärdet. Ingen ska behöva

dö i ensamhet. Att få komma ut i friska luften och få en grundläggande personlig hygien måste vara en 

självklarhet.”

8.2.5.7 Folkhälsa

”Hälsopolitiken ska ta till vara individens egen förmåga att ta ansvar för sitt hälsotillstånd.”

Samtidigt som hälsoansvaret läggs på den enskilde ska staten stå för till exempel ökade kunskaper, 

förstärkt skolhälsovård, förutsättningar för god psykisk och fysisk hälsa för barn och unga - bland 

annat genom krav på detta i skollagen -  samt arbete för minskad alkoholkonsumtion inom EU. 

Vissa av dessa argument kan ses som ett möjliggörande där den enskilde själv får välja medan andra 

är rent tvingande åtgärder. Jag menar att Allians för Sverige ser staten som en god kraft i frågan och 

vågar inte förlita sig på att individen kan göra rationella val baserad på kunskap och information. En 

argumentation som avviker från den tidigare så liberalt individcentrerade.

8.2.5.8 Rättsväsende

Allians för Sverige målar upp en bild av Sverige där brotten ökar och hur detta hotar såväl samhälle 

som individ vilket leder till otrygghet. För att åtgärda detta menar man att en utökad och synligare 

poliskår är viktig. En allmän hållning som presenteras är hur samhället måste se allvarligt på 

organiserad brottslighet, därmed måste straffen skärpas. Man ser också frågan ur brottsoffrets 

perspektiv och menar att denna ska mötas av medkännande och professionalism av myndigheter. 

Allians för Sverige jobbar här med sitt ethos och argumenterar för förtroende för statens monopol i 

rättsfrågan. Åtgärder mot ungdomsbrottslighet är viktiga för att förhindra att unga fastnar i 

kriminalitet. Det handlar om föräldrarnas ansvar att förmedla normer och värderingar. Detta ska 

dock även staten underlätta genom skolan. Man understryker dock föräldrarnas ansvar genom att 
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föreslå att föräldrar ska göras skadeståndsskyldiga för sina barns lagöverträdelser. Här framträder en 

konservativ familjebild. Individen står inte ensam utan ingår även i ”det lilla samhället”, även om 

detta begrepp inte explicit nämns. Det är inte enbart staten som är ansvarig för individen.

Allians för Sverige ser dock inte enbart ”hårda” åtgärder som nödvändiga. Kriminalvården måste 

kunna erbjuda åtgärder som hjälper brottslingar ur sin kriminella bana. De ska få vård men också 

möjligheter till att påverka sin egen situation. Vad som konkret anförs här är möjligheten till arbete.

”Insatserna för behandling, utbildning och arbete ska öka.”

8.2.5.9 Miljö 

Tidigare i valmanifestet berörde Allians för Sverige miljön. Där hade argumenten med livskvalité 

att göra. Här utvecklas argumenten till att beröra klimathotet och en mer funktionell förklaring till 

miljöarbetet - det är avgörande för framtida livsbetingelser. Logos-argument har här ersatt den 

tidigare argumentationen. Men miljön och utvecklingen av grön energi ses också här i ett 

marknadsperspektiv. Satsningar på miljön kan bidra till Sveriges välstånd. Marknaden ska dock 

fungera inom vissa givna ramar som utgörs av politiska beslut och incitament - en pragmatisk 

inställning till marknadsekonomin. Allians för Sverige har ett internationalistiskt perspektiv på 

klimathotet och menar att detta måste bekämpas på global nivå där den rika världen har ett särskilt 

ansvar.

8.2.5.10 Utrikespolitik 

Utrikespolitiskt förenar Allians för Sverige en politik för bistånd men också för 

konfliktförebyggande åtgärder. Man vill motverka skadlig protektionism och verka för frihandel, 

bland annat genom att reformera EU:s jordbrukspolitik. Globaliseringen ställer krav på moraliskt 

ansvar för resten av världen.

”Sverige ska bättre kunna bidra till frihet, säkerhet, demokrati och välstånd i världen.”

Det finns ett västerländskt fokus i argumentationen då man vill sprida demokrati och mänskliga 

rättigheter. Fokuset bygger dock på argument där Allians för Sverige menar att demokratier inte 

krigar med varandra och att hungersnöd sällan råder i demokratiska stater. Ett sätt att legitimera den 

egna hållningen genom historiebeskrivning. Argumentationen har på många ställen en inriktning på 

människor. Allians för Sverige ser fattigdom som oacceptabelt, att människor måste skyddas från 
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förtryck genom införandet av mänskliga rättigheter samt att demokratifrågor måste vara centrala.

8.2.6 Conclusio 

Valmanifestet saknar ett conclusio som sammanfattar Allians för Sveriges politiska ambitioner och 

förslag. Texten slutar istället tvärt efter att synen på utrikespolitiken presenterats.

9. Slutsats

9.1 Argumentationen i 2002 års valmanifest 

Moderaterna jobbar i valmanifestet mycket med svartmålning av vänstern och framförallt 

socialdemokratin, eftersom det är dessa som vid valets inträffande sitter på makten, för att sedan 

framställa den egna politiken som motsats.  Moderaterna försöker också vinna poäng i traditionellt 

socialdemokratiska frågor, framförallt visar sig detta i avsnitten som behandlar solidaritet samt vård 

och omsorg. Moderaterna söker passa in begreppet ”solidaritet” i en ny betydelseram och på det 

sättet skapa ny mening medan man i avsnittet om vård och omsorg beskyller Socialdemokraterna 

för att genom planhushållning ha underminerat välfärden.

Marknaden används i argumentationen regelbundet som en kraft att räkna med i Sveriges 

utveckling. Moderaterna anser att det är denna som är bäst lämpad att sköta det ekonomiska 

systemet och skapar såväl incitament för att lösa samhällsproblem som en drivkraft för individens 

utveckling. Marknaden och ekonomin fungerar därmed som ideologiska argument med pragmatisk 

underbyggnad. Marknaden är närvarande som argument för ett fungerande samhälle präglat av 

frihet och valfrihet i de flesta sakfrågor.

Individens frihet och valfrihet är argument som frekvent förekommer i Moderaternas resonemang. 

Ibland står detta helt fritt som rent ideologiska ståndpunkter, såsom en del i argumentationen 

angående skattefrågan. Moderaterna menar dock att eftersom den enskilde får fördelar, d v s frihet 

och valfrihet, av en fri marknad ligger det också i individens intresse att att upprätthålla den och 

spela efter marknadens regler.

Det ethos-präglade avsnittet om rättsväsendet är också detta ett exempel på hur ideologin är 

vägledande i valmanifestet. Här används det klassiska liberala argumentet att statens grundläggande 

uppgift är att skydda människors liv och egendom, ett anammande av rättsstaten som idé.
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Argumentationen i valmanifestet är vad man skulle kunna kalla traditionellt moderat och blandar 

såväl konservativa som liberala element.

9.2 Argumentationen i 2006 års valmanifest 

Argumentationen i valmanifestet har fokus på den eget förda politiken. Politiska motståndare berörs 

överhuvudtaget inte. Dock förhåller sig  Allians för Sverige till det traditionellt socialdemokratiska 

begreppet ”solidaritet” och söker skapa ny betydelse i detta.

I Allians för Sveriges argumentation sätts människan i främsta rummet. Resonemangen kring de 

politiska åtgärderna har som grund att bejaka människovärdet. Samhället ska utformas med 

människan som högsta prioritet. Argumentationen som förs har starka kopplingar till människans 

utveckling och välstånd. Marknaden används dock ofta som en möjlighet för detta, men på många 

ställen är detta endast implicit. Där marknaden nämns får den en sammankoppling med hur den kan 

hjälpa till att tjäna välfärden och välståndet. Det är dock endast människan som har ett egenvärde. 

Till exempel att konkurrensutsätta offentliga sektor leder till valfrihet och mer makt åt den enskilde 

samt har inverkan på jämställdheten. Den offentliga sektorn är en kvinnlig domän. 

Konkurrensutsätts denna ger det möjligheter till bättre löner och bättre arbetsvillkor för kvinnor. 

Även  utrikespolitiken berör marknadens positiva krafter. Kampen för frihet, välstånd, demokrati 

och mänskliga rättigheter ska verka tillsammans med en implementering av en friare marknad som 

ett verktyg för att uppnå dessa mål.

Arbetet argumenteras för som ett frigörande fenomen vilket skapar välstånd, sammanhållning och 

ett inre värde hos den enskilde. Arbete, utbildning och företagande ger frihet åt individen och mer 

makt över den egna livssituation. Detta skapar, enligt Allians för Sverige, också jämställdhet då 

kvinnor får mer makt över sina liv. Ur ett integrationspolitiskt perspektiv ses arbetet som en nyckel 

till samhället. Arbetet är ett återkommande inslag i argumentationen och ses såväl som en 

välståndsskapare som ett socialt kitt och är svaret på många frågor.

Argumentationen är överlag pragmatiskt inriktad. Staten används som garant för människors frihet 

och valfrihet, marknaden står inte ensam att styra. 
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9.3 Jämförelse

Det förekommer relativt stora skillnader i den retoriska argumentationen mellan de två 

valmanifesten. Valmanifestet från 2002 är mera ideologiskt inriktat medan valmanifestet från 2006 

jobbar mycket med pragmatiska resonemang. Det är dock intressant att titta närmare på vad det är 

man argumenterar för (se Bilaga 1). Här är skillnaderna inte lika stora. Sänkta skatter, sänkta 

arbetsgivaravgifter, avskaffande av förmögenhetskatt och fastighetsskatt, konkurrensutsatt 

gemensamt finansierad offentlig sektor, ökad frihandel inom EU, samma sociala trygghet för 

företagare som för anställda, aktivt miljöarbete inom ramen för EU och F N, skattereduktion för 

hushållsnära tjänster mm är bara några av de åtgärder båda valmanifesten argumenterar för. Vad 

som dock skiljer de båda valmanifesten åt i denna fråga är den större detaljrikedom som 

valmanifestet från 2006 bjuder på. Åtgärderna är detaljerade och många och inte sällan inriktade på 

åtgärder som är menade att höja kvalité inom vård, skola och omsorg vilka inte är så starkt 

partipolitiskt eller ideologiskt laddade. Därmed är det möjligt att detta valmanifest uppfattas som 

mindre ideologiskt också av denna anledning då, vad man skulle kunna kalla, den ideologiska 

densiteten spätts ut.

Medan Moderaternas argument i valmanifestet från 2002 oftast slutar i ett hyllande av marknad och 

individ tar Allians för Sverige i valmanifestet från 2006 en annan väg och avslutar sina resonemang 

med människan i fokus. Vad som sker blir då att valmanifestet inför valet 2002 argumenterar för 

marknaden medan valmanifestet inför valet 2006 argumenterar för människan. Även om de 

politiska åtgärderna på många områden är lika ger det olika bilder av vad det är man söker uppnå.

Fokuset på marknadskrafter, individ, frihet och valfrihet präglar dock de båda valmanifesten. 

Skillnaden ligger i hur detta fokus tar sig uttryck. Allians för Sverige  argumenterar med större 

pragmatism inför sina ställningstaganden. Utkomsten av politiken är mer detaljerat beskriven och 

närmare sammankopplat till välfärd och samhället i stort. Moderaterna i valmanifestet från 2002 för 

mer ideologiskt individbaserad resonemang baserade på hur individen själv kan anpassa sig till en 

marknad som ska gynna henne själv. I valmanifestet från 2006 är marknaden och individens frihet 

en möjlighet för samhället medan dessa i valmanifestet från 2002 är en möjlighet för den enskilde.

Resonemanget kring individens förhållande till sina omgivningar är särskilt tudelande. I 

valmanifestet från 2002 står individen mer ensam i förhållande till samhället i stort. ”Den lilla 

världens” gemenskap är viktigare än samhällets. Detta skiftar i valmanifestet från 2006 där 
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samhället är det viktigare kollektivet som utgörs av såväl välfärdens solidaritet som sociala 

relationer. Det finns dock en vilja i båda valmanifesten att ta begreppet ”solidaritet” från 

socialdemokratin och tillföra detta andra konnotationer. Begreppet verkar ses som ett nyckelord i 

den svenska politiska debatten.

Vad som också skiljer de båda valmanifesten åt är den inställning till politiska motståndare man 

manifesterar. Valmanifestet från 2002 har en mer polemisk karaktär där man vill skapa politiska 

dikotomiseringar än valmanifestet från 2006 som mer verkar argumentera för ett gott samhälle än 

mot meningsmotståndare.

De båda valmanifesten delar många nyckelord. Begrepp som frihet, valfrihet, individ och marknad 

följer med som en röd tråd genom båda valmanifesten. Åtgärderna är till lejonparten liknande 

varandra eller helt enkelt samma. Det är svårt att inte dra slutsatsen att Moderaternas förändring till 

Nya Moderaterna endast handlar om marknadsföring. Men trots detta verkar inställningen till 

politiken förändrats. Den ideologiska kompromisslösheten som skiner igenom i valmanifestet från 

valet 2002 är utbytt mot en pragmatisk ideologi som handlar om att ta hand om samhället, och 

individen som en del av detta, snarare än bara den enskilde. Skillnaden ligger i hur man valt att 

härleda sin politik. I valmanifestet från 2006 är man mer noggrann med att påpeka de samhälleliga 

effekter politiken får medan valmanifestet från 2002 mer fokuserar på hur man ska frigöra individen 

från samhället som ett kollektiv.

10. Diskussion

Den största skillnaden mellan de båda valmanifesten verkar ligga i argumentationens ideologiska 

förankring. Ett påstående som också tar sig historiska uttryck. Då Allmänna valmansförbundet 

bildades var partiet jordat i konservatismen. Med tiden har både såväl namnändringar som politiska 

omorienteringar ägt rum och partiet har rört sig allt mer mot liberalismen. Moderaterna som parti 

har historiskt gjort en hel del omprövningar och omvärderingar av den egna politiken. En del för att 

anpassa sig efter opinionsläget men också för att bättre bejaka tron på den egna ideologin. 

Efterkrigsårens sociala reformer tvingade fram en socialliberal norm vilken också Moderaterna 

bidrog till. ”Ideologiernas död” som begrepp verkar alltså inte helt taget ur luften. Moderaterna som 

ett parti i förändring är alltså ingen ny företeelse utan en kontinuerlig process. Ett  förnyelsearbete 

vilket liknar den förändring partiet genomgick mellan år 2002 och år 2006 tog plats även under 60-

talet. Partiet började då mer att tala om social rättvisa samtidigt som man höll fast vid konservativa 

idéer om nationell samhörighet, hem och familj. Man bytte också namn till Moderata 
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Samlingspartiet. Moderaterna har historiskt inte varit ideologiskt konsekventa och det verkar inte 

som att de varit det genom sitt senaste förnyelsearbete heller. Snarare verkar partiet kontinuerligt 

ersätta, införa nya samt kassera ideologiska uttryck samtidigt som man också sökt sig mot mera 

pragmatiska idéer. Man har alltså tidigare sökt förnyelse och förändring för att vinnna gehör för sina 

politiska idéer. Det är lätt att i ett sådant perspektiv avfärda partiet som maktlystet snarare än 

anhängare av ett samhälle som man anser vara rätt och riktigt. Men om man tar hänsyn till de 

samhälleliga förändringar som tagit plats och förändrat förutsättningarna för såväl politiken som 

den politiska kommunikationen kan partiet också ses som pragmatiskt med en vilja att söka sprida 

politiska idéer. Man kan alltså se Moderaternas förnyelsearbete som gav Nya Moderaterna som en 

relativt stringent utveckling för partiet som verkar vara anpassad till oundvikliga samhälleliga 

förändringar. Det är också lätt att avfärda Moderaternas förnyelsearbete genom att hävda retorikens 

ibland vilseledande effekter. I ett sådant perspektiv måste man hålla i tanken att den politiska 

kommunikationens förutsättningar också gäller övriga partier. Övertygelseprocesser är något som 

angår hela det politiska spektrat och användandet av retorik är lika brett.

Helena Öhrvall drar slutsatsen i sin undersökning att Moderaterna har tagit några steg till vänster på 

den politiska skalan genom sin förnyelse men att man ändå inte kan kalla inställningen till social 

trygghet klassiskt svensk. Frida Ekman drar en hårdare slutsats och menar att förändringen i stort 

sett uteslutande är retorisk. Min studie visar att mycket av förändringen består i retoriken. Men det 

är också en hel del som sakmässigt skiljer sig åt (se Bilaga 1). I det här sammanhanget kan det vara 

fruktbart att diskutera retoriken i sig och dess funktioner. Om man utgår från att politisk 

kommunikation mindre handlar om sanning och mer om ett sätt att föra ut sin syn på världen blir 

retoriken med sina övertygelseprocesser mer ett verktyg för detta än ett medel för att manipulera. 

Retoriken kan i ett sådant perspektiv användas för att sprida ljus över en viss samhällssyn. Om man 

däremot utgår från världen som inneboende av en absolut sanning kan retoriken ses som ett sätt att 

vilseleda från denna absoluta sanning. Men demokrati och yttrandefrihet utgår från att människor 

ser världen olika och att de också har rätt att uttrycka detta. I ett sådant perspektiv kan världen 

knappast ses som inneboende av en absolut sanning varför man måste se retoriken som ett 

demokratiskt hjälpmedel då den används av alla som deltar i samhällsdebatten, och då inte minst av 

politiska partier.

Retoriken har ett allmängiltigt användningsområde. I den politiska debatten står inget parti utanför 

användandet av retorik. Alla gör samma ansträngning att övertyga om just sin världsbild för att 

vinna legitimitet för den egna politiken. Vad jag försöker säga är att kampen med retoriska medel är 
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inte ensidig. Alla politiska partier är medvetna om denna och använder retorikens metoder för att 

kommunicera sitt budskap och få detta att betraktas som åtråvärt. Retorikens principer är 

allmängiltiga och partierna ställs alla inför samma typ av beslut. Dock har samhällsförändringar 

skapat behov av att anpassa de beslut som tas. Allmän rösträtt, ökad rörlighet i samhället såväl 

klassmässigt som geografiskt och en allt mer välinformerad allmänhet i och med 

informationssamhällets uppkomst har bidragit till bredare mer heterogena och mer oberäkneliga 

väljargrupper. En utveckling den politiska kommunikationen måste ta hänsyn till och anpassa sig 

efter. Det finns därmed vissa indikatorer som pekar på att den politiska kommunikation som bäst 

fångar tidens anda och som är bäst på att följa utvecklingen också är den som vinner störst 

legitimitet. Det kan därför handla om identifikationsprocesser där människor måste känna igen den 

verklighet som beskrivs. Retoriken har därför en begränsande ram inom vilken den kan verka. 

Politiker kan inte säga och hävda vad som helst. Om budskapet inte passar in i den ram som utgör 

medborgarnas verklighetsuppfattning faller den platt, uppfattas som verklighetsfrånvänd och 

åtnjuter ingen legitimitet.

Den politiska kommunikationens förändrade demografiska och samhällsmässiga förutsättningar har 

påverkat hur retoriken används. När de politiska skiljelinjerna blir otydligare och den ideologiska 

kampen ersätts med kampen om medel för att uppnå mål måste politikerna finna nya sätt att nå 

väljarna med sin kommunikation. Detta leder till symbolpolitik, imagemakeri, otydligare 

information osv. Istället för att använda retoriken som ett argumentationsmedel används den som ett 

smörjmedel för den politiska kommunikationsapparaten. Retoriken blir därmed ett medel för 

marknadsföring, något Frida Ekman diskuterade i sin undersökning (se Retoriska förändringar) 

Förpackningen blir allt viktigare i en värld av otydliga partipolitiska skillnader.  

Moderaterna verkar, med sitt senaste förnyelsearbete, ha anpassat sig väl till den politiska 

kommunikationens nya förutsättningar. Även om dessa inte skedde över en natt utan snarare är ett 

resultat av en utdragen process kan man se stora likheter mellan Moderaternas utveckling, och 

arbete med sin politiska kommunikation, och samhälleliga omdaningar som gav nya förutsättningar 

för denna kommunikation.
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Bilaga 1. Sammanställning av politiska åtgärder
I denna bilaga presenteras en övergripande sammanställning av de båda valmanifestens förslag på 
konkreta politiska åtgärder. Där åtgärderna är desamma eller liknar varandra är de presenterade i 
korresponderande kolumner. Om åtgärden är unik för det enskilda valmanifestet står motsvarande 
kolumn tom.

Moderaterna 2002 Allians för Sverige 2006

Sänkta skatter för företag och privatpersoner Sänkta skatter för företag och privatpersoner

Avveckling av statlig inkomstskatt Avskaffa statliga inkomstskatten (s k 
värnskatten)

Avskaffad fastighetsskatt Avskaffa fastighetsskatten och ersätt med mindre 
kommunal avgift

Avskaffad förmögenhetsskatt Avskaffad förmögenhetsskatt

Bättre företagarklimat, enklare att anställa, 
mindre regelkrångel

Bättre företagarklimat, enklare att anställa, 
mindre regelkrångel, särskilda åtgärder för att 
motverka ungdomsarbetslösheten

Konkurrensutsatt offentlig sektor, dock 
gemensamt finansierad

Fler välfärdsproducenter förutom offentlig 
sektor, ska vara gemensamt finansierad

Samma regler för egenföretagare som för 
anställda i sociala trygghetssystemen

Förbättrad social trygghet för företagare

Satsningar på vägnätet Nyinvesteringar samt underhåll av befintliga 
sträckor (dock ej specificerat vilken form av 
kommunikationer det gäller)

Aktivt miljöarbete inom EU och FN Aktivt miljöarbete inom EU, samt stöd åt 
Kyotoavtalet (FN)

Stoppa kärnkraftsavvecklingen Vilande kärnkraftspolitik

Vårdgaranti, inom 3 mån Förstärkt vårdgaranti

Tillsynsmyndighet som övervakar kvalitén inom 
vården

Oberoende granskningsmyndighet inrättas som 
övervakar kvalitén inom vården

Fler poliser Fler poliser

Översyn av straffskalor Översyn av straffskalor

Effektivare behandlingsformer inom 
kriminalvården

Effektivare behandlingsformer inom 
kriminalvården, samt ny 
kriminalvårdslagstiftning

Skattereduktion för hushållstjänster Skattereduktion för hushållstjänster

Rätt till ersättning för de föräldrar som väljer 
annan barnomsorg än den kommunala

Föräldrar ska själva få välja barnomsorg 

Konkurrensutsätt Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingsuppdraget öppnas upp för fler 
aktörer

Sammanslagning av 
diskrimineringsombudsmännen till en 

Sammanslagning av 
diskrimineringsombudsmännen till en myndighet 
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myndighet 

Familjen ska få fördela arbete och försörjning 
efter eget val 

Ingen ska behöva välja bort barn och familj pga 
stelbent familjepolitik. Lika villkor att 
kombinera familjeliv med arbetsliv 

Möjlighet för enskild att välja mellan äganderätt, 
borätt eller hyresrätt

Underlätta för bostadsrättsombildningar samt 
utveckla hyresboendet

Socialt trygghetsnät där det offentliga sätts in 
först när andra alternativ inte finns

Sjukförsäkringsersättningen på 80 % av tidigare 
inkomst 

Långvariga sjukskrivningar och 
förtidspensioneringar motverkas genom 
uppmuntran av rehabiliteringsinsatser

Aktiva, snabba och sammansatta 
rehabiliteringsinsatser för att sjuka ska komma 
tillbaka till arbetslivet

Rörligare pensionsålder Rörligare pensionsålder

SFI individanpassas Ersätt dagens SFI med en utbildningspeng där 
individen själv får välja utbildare

Stöd för EU:s utvidgning Fortsatt utvidgning av EU

Sverige som drivkraft för ny jordbrukspolitik 
och genomförande av gemensamma marknaden 
inom EU

Reformering av EU:s jordbrukspolitik samt 
påtryckningar för en friare marknad 

Hårdare biståndsregler Effektivare bistånd samt höjd internationell 
biståndsnivå

Arbete för frihet och demokrati inom EU och 
FN

Internationellt samarbete för demokrati och 
mänskliga rättigheter, bland annat inom ramarna 
för EU och FN

Jämställdhetsarbete genom attitydförändringar 
istället för politikerstyre

Stärka kvinnors rättigheter och jämställdheten 
genom arbete med attityder och normer samt 
kunskap. Handlingsprogram för att motverka 
mäns våld mot kvinnor.

Att invandrare som kommer till Sverige snabbt 
ska komma ut i arbete som utgångspunkt 

Detaljerade insatser för att få ut invandrare i 
jobb 

Skattepolitik som gynnar investeringar inom 
”grön teknik”

Skattepolitik som gynnar enskilda och företag 
som tar miljöansvar samt införandet av 
miljövänliga alternativ

Privatiseringar av statliga bolag

Svenskt deltagande i EMU

Avreglerad järnväg

NATO-medlemskap

Avskrivning av u-ländernas skulder

Obligatorisk hälsoförsäkring och 
arbetslöshetsförsäkring

Avveckla Apoteksmonopolet

Nej till kvotering
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Förenklingar och skattesänkningar inom 
byggbranschen

Hårdare tag mot fusk inom sjukförsäkringen

Arbetskraftsinvandring

Svensk ekonomi ska växa med 3% per år och ha 
en tillväxt som varaktigt överstiger genomsnittet 
inom EU och OECD

De offentliga finanserna ska visa 2% i överskott 
i genomsnitt över konjunkturcykeln

Inrätta Globaliseringsråd

Utvisa utländska medborgare vid allvarligt 
begångna brott som huvudregel

Satsningar på skolan. Valfrihet, nationella prov i 
trean, betyg från årskurs 6, lärarsatsning mm

Offentliga anslag till forskning ska öka till 1% 
av BNP

Kvalitetsförbättringar inom vården. Möjlighet 
till fast vårdkontakt, värdighetsgaranti samt 
investeringsstöd för fler platser inom 
äldrevården mm

Satsning inom psykiatrin

Tandvårdsreform

Satsning på hälsa

Utredning om civilkuragelag

Föräldrar ska vara skadeståndsskyldiga om 
barnet begår brott 

Polisen ges möjlighet till buggning

Samordning för bekämpning av organiserade 
brottsligheten

Utveckling av ersättningar till fossila bränslen 
samt miljöbilspremie

Havsmiljöstrategi

Reformerad utnämningspolitik 
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