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Sammanfattning 
Syftet med studien var dels att studera och jämföra hur politiker går tillväga för att övertyga 

väljarna att rösta på deras parti och dels att sätta uppfattningen om att politiker är dåliga på att 

svara på frågor och ofta avbryter en talare på sin spets genom att analysera avbrott och svar 

och icke-svar. Mer specifikt är det partiledarna för de största riksdagspartierna Stefan Löfven 

(S) och Fredrik Reinfeldt (M) som analyserats och jämförts. Tv-debatterna är från 

riksdagsåren 2012-2014 som är en intressant period i svensk politik då 2014 var ett supervalår 

med såväl europaparlamentsval som riksdagsval. För att få svar på frågeställningen om 

politikernas väg till övertygelse har jag använt metoden retorikanalys med utgångspunkt i 

partesläran, den retoriska arbetsprocessen. För att analysera den andra frågeställningen 

användes en samtalsanalytisk ansats, då avbrott, svar och icke-svar är viktiga delar i 

samtalsanalysen. Resultaten av retorikanalysen visade att på ett mer övergripande plan kan 

man, utifrån analysen dra slutsatsen att partiledarna använder många av de retoriska grepp 

som återfinns i partesläran. Även om det är svårt att sia om huruvida de har studerat retorik 

och har koll på begrepp inom retoriken, är det tydligt att de har en viss strategi för att övertyga 

väljarna att rösta på deras parti. Efter att ha gått in mer på djupet i partiledarnas retorik har jag 

kommit fram till vilka dessa strategier är och vilka retoriska grepp som de använder sig av. 

Utifrån parteläran har jag hittat aspekter som skiljer de båda partiledarna åt, hur de inleder, 

ger bakgrundsbeskrivningar, argumenterar och använder språket. När Löfven ofta inleder med 

något drastiskt, väljer Reinfeldt ofta att inleda med något aktuellt. Argumenten skiljer sig åt 

genom att Reinfeldt oftare argumenterar för sin egen politik medan Löfven med sin 

konfliktorienterade retorik inte sällan argumenterar mot alliansens politik. När det gäller 

Elocutio, stilen, språket och dess fyra dygder, att uttrycka sig korrekt, klart, konstfullt och 

passande har det visat sig att Reinfeldt uppfyller dessa dygder i större utsträckning än vad 

Löfven gör. Samtalsanalysen visade att det låg en sanning i uppfattningen att politiker ofta på 

olika sätt kringgår att svara på en fråga och avbryter såväl andra politiker som journalister. 

Nära hälften av frågorna besvarades inte och båda politikerna hade en tendens att avbryta 

andra politiker, dock mer sällan journalister. Till sist sammanfattades slutsatserna och bland 

relationen mellan journalister och politiker diskuterades med slutsatsen att journalisterna har 

en stor makt i samtalen, en makt som de emellertid inte utnyttjar till fullo.  

Nyckelord 

retorik, samtal, avbrott, svar, icke-svar, Partiledardebatt, Stefan Löfven, Fredrik Reinfeldt 



 
 

2 

Innehållsförteckning 
SAMMANFATTNING	 1	

1.	INLEDNING	 4	
1.1	SYFTE	 4	
1.2		FRÅGESTÄLLNINGAR	 5	
1.3	AVGRÄNSNINGAR	 5	
1.4	DISPOSITION	 6	

2.	TIDIGARE	FORSKNING	 7	
2.1	POLITISK	RETORIK	 7	
2.2	AVBROTT	OCH	AVBROTTSFÖRSÖK	 8	
2.3	SVAR	OCH	ICKE-SVAR	 9	
2.4	POLITISKA	INTERVJUER	OCH	DEBATTER	 10	

3.	TEORETISK	RAM	 12	
3.1	VAD	ÄR	RETORIK?	 12	
3.2	SAMTAL	OCH	RETORIK	 12	
3.3	KONTEXTEN	 13	
3.4	PARTESLÄRAN	 13	
3.4.1	”DISPOSIO”,	DISPOSITIONEN	 13	
3.4.2	”EXORDIUM”,	INLEDNINGEN	 14	
3.4.3	”NARRATIO”,	BAKGRUNDEN	 14	
3.4.4	”ARGUMENTATIO”,	ARGUMENTATIONEN	 15	
3.5	GRUNDLÄGGANDE	MEDEL	FÖR	ATT	ÖVERTYGA	 16	
3.5.1	ETHOS	 16	
3.5.2	LOGOS	 17	
3.5.3	PATHOS	 17	
3.6	ELOCUTIO,	STILEN	 18	
3.7	TV-DEBATTER	 19	

4.	METOD	OCH	MATERIAL	 21	
4.1	PARTESLÄRAN	SOM	ANALYSMETOD	 21	
4.2	SAMTALSANALYS	 21	
4.2.1	ETT	VÄXANDE	FORSKNINGSFÄLT	 21	
4.2.2	CA-PERSPEKTIVET	 22	
4.1	TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	 23	
4.1.1	RETORIKANALYS	 23	
4.1.2	SAMTALSANALYS	 24	
3.4	MATERIAL	 25	

5.	ANALYS/RESULTATREDOVISNING	 26	
5.2	STEFAN	LÖFVEN	RETORIKANALYS	 26	
5.2.1	”DISPOSIO”,	DISPOSITIONEN	 26	
5.2.2	ETHOS,	PATHOS	OCH	LOGOS	 30	
5.2.3	”ELOCUTIO”,	STILEN	 32	
5.3	FREDRIK	REINFELDT	RETORIKANALYS	 33	
5.3.1	”DISPOSIO”,	DISPOSITIONEN	 33	
5.3.2	ETHOS,	PATHOS	OCH	LOGOS	 36	



 
 

3 

5.3.3	”ELOCUTIO”,	STILEN	 39	
5.4	SVAR,	ICKE-SVAR	OCH	AVBROTT	I	DEBATTERNA	 40	

6.	KOMPARATIV	ANALYS	 41	
6.1	”DISPOSITIO”,	DISPOSITIONEN	 41	
6.1.1	”EXORDIUM”,	INLEDNINGEN	 41	
6.1.2	”NARRATIO”,	BAKGRUNDEN	 41	
6.1.3	”ARGUMENTATIO”,	ARGUMENTATIONEN	 42	
6.3	”ELOCUTIO”,	STILEN	 42	
6.4	SVAR,	ICKE-SVAR	OCH	AVBROTT	I	DEBATTERNA	 43	

6.	SLUTSATSER	OCH	DISKUSSION	 44	

KÄLLHÄNVISNIGAR	 ERROR!	BOOKMARK	NOT	DEFINED.	
 
 



 
 

4 

1. Inledning 
Politiska ledares framträdanden i intervjuer är en viktig del av en valrörelse. I 

intervjuerna presenteras och granskas politiska ståndpunkter och framtidslöften och 

politikerna framträder inför väljarna. I interaktion mellan journalister och politiker 

skapas publika identiteter och personligheter. Retorik är en viktig del i partiledarnas 

framträdanden i partiledardebatterna, det handlar inte bara om vad de säger, utan även 

hur det säger det. Digitala medier såsom Tv har blivit en plattform för att diskutera 

politiska ståndpunkter. Tv-debatter och intervjuer, diskussionsforum, sociala medier 

m.m. är idag kraftfulla verktyg för att påverka opinionen, något som partierna är väl 

medvetna om. I Tv-sända debatter måste politikerna dels framföra partiets åsikter, 

men samtidigt framföra sin egen personlighet. Vägen till övertygelse kan ske på olika 

sätt och med olika metoder och det är just det som ligger till grund för följande studie.   

1.1	Syfte	
 

Syftet i följande uppsats är att zooma in på partiledarnas retoriska verktyg i Tv-sända 

partiledardebatter för att ta reda på hur de använder dessa verktyg för att övertyga 

väljarna. Mer specifikt är syftet att studera och jämföra partiledarna för de två största 

riksdagspartierna, Fredrik Reinfeldt (M) och Stefan Löfven (S) i partiledardebatter, 

ifråga om just retorik och svarsmetoder. Studiens fokus ligger vid partiledarnas 

retorik men går även in på samtalsanalys genom att undersöka politikernas tendens att 

avbryta och svara på frågor. Politiker har ett rykte om sig att inte svara på frågor och 

avbryta varandra i debatter. Även dessa aspekter påverkar hur politikerna framträder 

inför väljarna. Politikerna kan använda hur mycket retoriska grepp och språkliga 

utsmyckningar som helst, svarar de inte på frågorna de ställs inför är det troligen svårt 

att övertyga väljarna. För att få en heltäckande bild av deras framträdande i debatterna 

är det därmed av värde att även ta denna aspekt i beaktning.  
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1.2		Frågeställningar 
 

När jag har tittat på Tv-debatter har jag ofta varit nyfiken på två saker. Det första är 

hur politikerna går tillväga för att övertyga väljarna att rösta på just deras parti. Det är 

där retoriken kommer in i bilden, då retorik just handlar om konsten att övertyga. Med 

hjälp av retoriken och dess olika begrepp kan vi få en bild av hur partiledarna går 

tillväga för att nå denna övertygelse, hur de bygger upp sina anföranden, vilka 

argument de använder sig av, hur de använder språkliga utsmyckningar och så vidare. 

Alla dessa retoriska aspekter är avgörande för hur en politiker uppfattas av tittarna. 

Den andra saken jag funderade på var huruvida det låg en sanning i den allmänna 

uppfattningen att politiker är dåliga på att svara på frågor och ofta avbryter och pratar 

i mun på varandra. För att ta reda på de här två sakerna utgår jag från följande 

frågeställningar: 

 

1. Vilka retoriska verktyg använder sig Löfven och Reinfeldt sig av för att övertyga 

väljarna att rösta på deras parti och vilka likheter och skillnader finns i deras metoder 

för att nå denna övertygelse?  

	

2. I vilken mån svarar, undviker, utmanar de en fråga och hur ofta avbryter de en 

annan talare?  

	

1.3	Avgränsningar	
 

Den retoriska arbetsprocessen, även kallad Partesläran, är uppdelad i olika delar. 

Vissa delar anser jag vara mer anpassade för ett tal än en debattsituation. Jag har valt 

att avgränsa mig till de delar av partesläran som är jag anser mest intressanta i en 

debattsituation, nämligen dispositionen, dispositio och den språkliga uformningen, 

Elocutio. Om jag hade valt att analysera inventio och memoria, hade det varit 

lämpligare att använda sig av intervjuer då inventio handlar om tankarna innan ett tal 

och Memoria handlar om memoreringen av talet. Den del jag inte nämnt är Actio och 

handlar om kroppsspråket och rösten. Jag har valt att även bortse från den aspekten, 

dels för att det är för tidskrävande och kräver ett stort kunnande om kroppsspråk för 

att göra analysen rättvisa, och dels för att mitt intresse snarare ligger i språket och 
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strukturen i debatten. Partesläran behöver inte nödvändigtvis följas till punkt och 

pricka utan kan fungera som olika synvinklar att se på en text, något jag beskriver 

utförligare senare i texten.  	

1.4	Disposition	
 

Först presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. 

Därefter följer en utförlig presentation av partesläran varefter teorier om politiska 

intervjuer och politisk retorik samt tidigare forskning inom dessa områden 

presenteras. Därefter följer ett metodavsnitt där jag visar hur partesläran och 

samtalsanalys kan användas som metoder för att analysera politiska debatter.  Dessa 

metoder ligger sedan till grund för analysen/resultatredovisningen. Slutligen 

diskuteras resultaten och kopplas till teori och tidigare forskning.  
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2. Tidigare forskning 
2.1	Politisk	retorik	
 

Anders Sigrell skriver i sin bok Att övertyga mellan raderna om underförståddheter i 

modern politisk argumentation. Författaren menar att det i argumenterande tal finns 

mycket som inte är ordagrant uttryckt, men likväl är nödvändigt för att 

argumentationen ska hänga ihop. Sigrell ger följande exempel: “Vår gemensamma 

välfärd kräver att Sveriges industri går bättre än den gör idag, därför ska vi gå med i 

EG”. Ledet som ska sammanbinda utgångspremissen om industrins betydelse för 

välfärden med slutsatsen angående EG-medlemskap är inte utsagt; det är 

underförstått. I detta fall är den underförstådda premissen att industrin kommer att gå 

bättre om vi går med i EG.1  Författaren är intresserad av just denna underförståddhet 

i modern politisk kommunikation. Forskningsuppgiften som ligger till grund för 

avhandlingen är tredelad. Sigrell utreder först vad underförstått menas, vilka former 

det underförstådda kan ta sig, för att slutligen analysera den retoriska effekten av den 

underförstådda buskapsförmedlingen. 2  

 

Han kommer fram till att förmedla något underförstått kan förstås såväl på ett tekniskt 

som ett kommunikativt plan. Vad gäller det tekniska menar han att det föreligger ett 

förmedlat budskap för vilket det i texten saknas explicita uttryck. På det 

kommunikativa planet visar sändaren upp obearbetat material till en möjlig världsbild 

och låter mottagaren själv dra slutsatser och ta ansvar för dem.3 Om en sändare utifrån 

ett kommunikativt behov försöker förmedla något till en mottagare kan det göras 

explicit eller implicit. Den explicita gruppen består av bokstavlig och icke-bokstavlig 

buskapsförmedling och den implicita av de underförståddheter som rekonstrueras med 

logisk supplering.  

 

Till ytterligare studier som behandlar politisk retorik hör Kampen om definitionerna: 

Politikers retoriska självförsvar under mediedrev, en uppsats av Peter Dahlgren. Han 
                                                        
1 Anders Sigrell, Att övertyga mellan raderna: en retorisk studie om underförståddheter i modern 
2 Ibid, 14. 
3 Ibid, 391. 
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analyserar där socialdemokraternas Håkan Juholt och Moderaternas Carl Bildt i fråga 

om hur de hanterar de två stora mediedrev som skedde parallellt under 2011. 

Huvudfrågan var hur politikernas retorik skiljer sig åt enligt statusläran. Med 

statusläran kan en fråga analyseras retoriskt genom ett av fyra status: Fakta, 

Definition, Kvalitet och procedur. Han ger exemplet att ett mord kan handla om 

huruvida det har skett (Fakta), om det var ett mord eller självförsvar (definition), om 

det var rätt (kvalitet) eller om frågan ska besvaras i ett annat forum (procedur). I 

enkelhet visar resultaten att Bildt använder sig av ett ”bevisande (Fakta) och 

överförande status (Procedur)”. När information som är strider mot Bildts åsikter 

presenteras menar han att den ska bestridas på ett annat sätt (definition). Juholts status 

är svagare än Bildts och han använder oftast ett kvalitativt status. Författaren drar 

slutsatsen att man inte ska hålla fast vid en försvarsstrategi utan att anpassa den efter 

ny tillgänglig information och karaktären av anklagningarna förändras.  

 

2.2	Avbrott	och	avbrottsförsök	
 
Avbrott i politiska mediesamtal (Ekström & Berczes 2008) är en studie som 

undersöker statsministerkandidaterna Reinfeldt och Perssons framträdande i fyra 

partiledardebatter och en så kallad ”duell” dem emellan. Resultaten visar att 

politikerna i stor utsträckning blev avbrutna av journalisterna. Persson avbröt 

journalisterna oftare än Reinfeldt och konkurrerade mer aktivt om ordet. De refererar 

till Harvey Sacks som beskriver ett avbrott enligt följande: ”In two-party 

conversation, if A is talking along and B starts to talk in the course of it somewhere, 

then we might say that A is interupting B”. Denna beskrivning av vad som är ett 

avbrott är förenklad. Man kan först och främst konstatera att ett överlappande tal inte 

nödvändigtvis är ett avbrott, eftersom intentionen i många fall är att motivera 

personen att fortsätta prata snarare än att störa avbryta eller konkurrera med den som 

talar. Det går alltså inte att likställa ett överlappande tal med ett avbrott.  Det gäller 

också situationer där en person går in i det som förutsägs vara ett avslut av en tur, så 

att ett kort överlappande tal uppstår. Sådana överlappningar kan vara ett tecken på ett 

engagerat samtal. Det kan således per definition inte heller sägas vara ett avbrott. 

Diverse studier har haft olika definitioner på vad ett avbrott är.  
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Emmanuel Schegloff (1987) menar att ett avbrott är när en annan person börjar prata 

när talaren pratar och inte tydligt är på väg att avsluta sin tur. Itakura (2001) beskriver 

det på ett likande sätt, ett avbrott är när en talare börjar prata mitt i ”a current speakers 

turn constructional component”. Enligt Lakoff (1990) är ett avbrott när någon börjar 

prata innan den som talar har visat på att han/hon är på väg att sluta. 4 Men var går 

egentligen gränsen mellan en överlappning då en talare är på väg att sluta sin tur och 

ett avbrott? Vissa forskare har försökt definiera det exakt och räknat stavelser medan 

andra, däribland Murray (1985), menar på att det är endast genom att analysera 

talarens agerande i olika situationer som man kan urskilja avbrott. Följande studie 

bygger på den sistnämna strategin, att utifrån situationen bedöma vad som är ett 

avbrott. Ponera exempelvis att A talar och gör en kort paus mitt i en mening, varvid B 

övertar turen. Det är då inte ett överlappande tal, men ett avbrott då det leder till att A 

avslutar sin tur mitt i meningen. Eller följande situation: A talar. B går in när A gör en 

paus i ett möjligt turbyte. A visar sig dock inte vara färdig och överlappande prat 

uppstår. Denna situation definierar jag även det som avbrott, då det inte finns en 

tydlig indikation på att talaren är färdig med sin tur. 

 

2.3	Svar	och	icke-svar	
 

Till ytterligare studier som handlar om politiska intervjuer och politikernas sätt att 

hantera en fråga hör Answers and Evasions (Clayman 2001) och ”Evasive Action: 

How Politicians Respond to Questions in Political Interviews” (Harris 1991).  

Den förstnämnda studien ger en överblick av dynamiken mellan svar och icke-svar i 

sända debatter och intervjuer. Analysen handlar om de metoder som de intervjuade 

har utvecklat för att motstå eller kringgå en fråga, något som kan ske på olika sätt.  

 

”When resisting overtly, interviewees engage in various forms of “damage control.” 

When resisting covertly, interviewees take steps to render the resistance less 

conspicuous. Both sets of practices facilitate resistant responses by reducing the 

negative consequences that might otherwise follow.”5 

 
                                                        
4 Ekström, Mats, Judith Bérczes, Avbrott i politiska mediesamtal: en studie av 

statsministerkandidaterna Persson och Reinfeldt i den svenska valrörelsen 2006, 5. 
5 Clayman, Steven E., Language in society, 30:3, ”Answers and evasions”, 403 
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Författaren drar slutsatsen att trots att de intervjuade har utvecklat en förmåga att inte 

svara på frågor förblir normen av svar ett framträdande inslag i den samtida 

nyhetsintervjun.  

 

Harris studie har ett fyrdelat syfte. Först beskrivs hur relationen mellan frågor och 

svar kan analyseras och kodas in i ett ramverk som skiljer mellan indirekta och 

direkta svar. Därefter applicerar hon detta ramverk på en databas som består av 17 

politiska intervjuer.  6 Författaren gör en distinktion mellan direkta och indirekta svar. 

Hon beskriver direkta svar som: ”responses containing explicitly expressed ’yes’ or 

’no’, ’of course’, ’right’, etc. or ’copy’ type answer involving deletion in response to 

question requesting polarity choice or the selection of one disjunct. ” 

 

Hon beskriver indirekta svar som: ”Responses which involve inference (either 

selection of some intermediate position between ’yes’ and ’no’ or either ’yes’ or ’no’ 

can be inferred from the answer) or a value for a missing variable can be inferred in 

response to a ’wh’ question. 

 

För att förenkla kan man säga att i Clayman och Harris studier omfattar svar alltså 

både direkta svar på frågan och mer implicita svar. Undvikande svar är när den 

svarande omvandlar frågan till att handla om något annat än vad som frågades. Detta 

anses vanligt inom politiken genom att politikerna omvandlar frågan till att handla om 

något som är mer gynnsamt för det egna partiet.  Detta är alltså en form av icke-svar. 

En annan form av icke-svar är utmaningar, vilket kan vara av två typer. Det kan 

antingen handla om att frågan ifrågasätts eller så säger den svarande uttryckligen att 

det är en fråga som inte kommer att besvaras.  

	

2.4	Politiska	intervjuer	och	debatter	
 

För att få en bättre förståelse för relationen mellan politik och journalistik, har Mats 

Ekström i artikeln Iscensatta samtal: Om relationen mellan politik och journalistik 

undersökt konkreta situationer där politikernas och mediernas verksamheter 

interagerar (Ekström 2008). Artikeln riktar uppmärksamhet mot hur politiska samtal 
                                                        
6 Sandra Harris, Evasive Action: How Politicians Respond to Questions in Political Interviews, 78. 
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iscensätts i medierna. Intervjuerna analyseras med ”Conversation Analysis” (CA) och 

undersöker bland annat politikers mån att ”att svara eller inte svara” och att ”avbryta 

eller inte avbryta” och har följaktligen vissa likheter med Esaiasson och Håkanssons 

bok Besked ikväll som även den berör detta. Slutsatserna pekar på att med olika 

frågetekniker kan journalisterna styra samtalet och ställa pressande och kritiska frågor 

som politiker har att förhålla sig till. Politikerna kan använda olika resurser för att 

hantera de situationer de ställs inför och utöva inflytande över samtalet. Analyserna 

visar också hur politikerna med sina samtal legitimerar journalistikens starka position 

i det offentliga samtalet. Det är inte bara maktrelationer som förhandlas utan också 

politikers image, status och rykte. Politikerna ställs inför situationer där de måste ta 

snabba beslut om vilka handlingar de ska utföra och hur dessa ska utformas för att den 

granskande publiken ska se deras agerande som lämpligt och rättmätigt.  

 

Politicians interviewed on television news (Ekström 2001) är en studie baserad på 124 

nyhetssändningar som inkluderade intervjuer med svenska politiker. Studien baseras 

på fyra diskursiva strategier i omkonstruerandet av intervjusvar och visar att det är ett 

utbrett fenomen att orginalfrågan tas bort och ersätts med något annat. Analyserna 

visar att omkonstruerandet påverkar innebörden av både svar och intervjupersonens 

handlingar och karaktär.  7 

 

	

	

 

 

                                                        
7 Mats Ekström, Politiicians interviewed on television news  
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3. Teoretisk ram  

3.1	Vad	är	retorik?	
 

Retorik är studiet i hur ord och symboler används för att påverka. Det kan exempelvis 

handla om hur vi debatterar för att övertyga om vår ståndpunkt. Retoriken behandlar 

alla former av språklig och symbolisk påverkan såsom gester, skyltar, bilder och 

handlingar för att nämna några. Retoriken kan spåras ändå tillbaka till de antika 

Grekland. Aristoteles, som ofta ses som den viktigaste gestalten i retoriktraditionen, 

definierar retorik som ”konsten att vad den än gäller finna det som är bäst ägnat at 

övertyga”. Denna definition av retorik har ett stort inflytande över den retoriska 

teorin. Om man bryter ner begreppet kan man först och främst anmärka att han 

definierar retorik som ”konst” och något som kan studeras och läras ut. Den teoretiska 

och den praktiska retoriken är enligt Aristoteles oskiljaktiga och förutsätter alltid 

varandra. Att retoriken kan användas ”vad det än gäller”, alltså för i stort sett alla 

typer av situationer. Den sista delen av definitionen, att ”finna det som är bäst ägnat 

för att övertyga”, går emot en vanlig tolkning av retorik som ”konsten att övertyga”. 

Där finns en viktig skiljelinje. Retoriken är enligt Aristoteles snarare ett hjälpmedel 

för att hitta det som är bäst ägnat att övertyga. 8  

3.2	Samtal	och	retorik	
 

Av historiska skäl handlar retoriken om en speciell form av kommunikation, 

monologen. Därmed inte sagt att det är den enda kommunikationsformen som kan ses 

i ett retoriskt perspektiv. Även samtal är intressant för retoriken.  Eftersom ett samtal 

består av minst två parter går det inte att planera det på samma sätt som i ett tal, men 

det går ändock att förbereda en strategi. Att se ett samtal ur en retorisk synvinkel 

innebär även det att se det i ljuset av retorikens olika faser och således utgå från 

aspekter som disposition, argumentation, stilfigurer o.s.v. Intellectio, den retoriska 

situationen, som är något som är viktigt att ta i anspråk även vid samtal. Även att 

relatera samtalet till de resultat som en deltagare eller alla deltagarna vill nå är av vikt, 

ett syfte som brukar kallas yttre samtalsmål. Man brukar tala om tre huvudtyper av 

                                                        
8 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid (Studentlitteratur, 2008), 30-31. 
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samtalsmål: Sociala, persuasiva och informativa. Dessa samtalsmål kan knytas till de 

olika talfunktioner som finns inom den klassiska retoriken. Delectare, att väcka 

behag, kan då tänkas motsvara sociala samtal, Movere, att röra viljan, kan kopplas till 

de persuasiva och docere, att undervisa, svarar då mot informativa samtal.	

	

3.3	Kontexten	
 

Språket är handlingar där talaren agerar utifrån en bestämd kontext och sin 

uppfattning om denna. Retoriken börjar således alltid i den situation där talare och 

publik befinner sig. För att kunna lära oss något om texten, förutom vad som vid 

första anblick utgör innehållet, måste vi studera kontexten, det vill säga: textens 

genre, den retoriska situationen och talaren respektive författaren. Texten måste tolkas 

som en del av en större helhet. Efter att ha läst och tilltagit sig textens helhet går man 

in mer på djupet av någon av dess olika delar. Efter att ha kartlagt och analyserat 

delen så går man tillbaka till helheten igen, som således kommer betraktas i ett nytt 

ljus. Utifrån denna fördjupade förståelse tar man sig sedan an samma del eller andra 

delar för att slutligen nå en mättnad i tolkning, då man tycker att man förstått textens 

intentioner. Det handlar om en cirkulär förståelse av helheten och delarna, texten och 

kontexten.  

	

3.4	Partesläran	
 

Partesläran är den retoriska arbetsprocessen och är i enlighet med den klassiska 

retoriken uppdelad i fem moment. Den första delen beskriver sökandet efter argument 

(inventio), varefter följer dispositionen (dispositio) och valet av ord och uttryck 

(elocutio). De två avslutande delarna behandlar själva framförandet (actio) och 

inlärningen (memoria). Nedan följer en mer utförlig beskrivning av dessa begrepp.  

	

3.4.1	”Disposio”,	Dispositionen	
 

Disposio eller dispositionen handlar inte enbart om organisationen av ett material, det 

är även ett medel för att leda publiken mot en bestämd övertygelse. Enligt den 
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klassiska retorikens innefattar dispositionen av ett övertygande tal fem delar: 

exordium, narratio, propositio, argumentatio och conclusio.  
 

3.4.2	”Exordium”,	Inledningen	
 

”You never get a second chance to make a first impression”. Exordium är inledningen av 

talet. Exordiet syftar till att få åhöraren att fortsätta lyssna till slutet. Talaren måste lyckas 

med tre mål i inledningen av sitt anförande: att väcka åhörarnas intresse, göra dem välvilliga 

samt mottagliga för information. Enligt Quintilianus ska åhörarna göras attentum, benivolum 

och docilem- intresserade, välvilliga och läraktiga. Intresset, välviljan och läraktigheten kan 

beskrivas som tre trappsteg som talaren måste gå uppför för att komma upp till åhörarnas nivå 

och få dem att lyssna. 9 För att väcka åhörarnas intresse kan talaren börja med något drastiskt 

eller något aktuellt. När man analyserar exordium kan det vara lämpligt att fundera över 

följande frågor: Hur ser inledningen av texten ut? Försöker talaren göra publiken 

uppmärksamma och hur gör talaren i så fall?10  

	

3.4.3	”Narratio”,	Bakgrunden	
 

Nästkommande del i dispositionen är narratio, bakgrund. Narratio handlar om hur 

talaren sätter in publiken i ämnet. Enligt Quintilianus bör bakgrundsförteckningen 

uppfylla tre krav, den ska vara kort, klar och trovärdig. Att den är kort handlar om att 

du inte ska slösa tid genom att berätta sådant som åhörarna inte behöver veta. Kravet 

på klarhet handlar om att åhörarna måste första vad du säger. Om du måste använda 

svåra ord bör dessa definieras tydligt. Det har självklart att göra med publikens 

förkunskaper i det aktuella ämnet. Fackord används ofta för att göra talet tydligare, 

inte för att göra det svårförståeligt. Att det finns tillfällen då vi strategiskt väljer att 

uttrycka oss svårbegripligt är en annan sak. 11Kravet på trovärdighet handlar om 

huruvida det som sägs verkligen är sant. Till exempel kan det handla om att strukturen 

                                                        
9 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 202.  
10 Karlberg, Maria, Mral Birgitte, Heder och påverkan: att analysera modern retorik (Bokförlaget 

Natur och Kultur, 1998), 28-29.  

 
11 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid (Studentlitteratur, 2008), 247.  
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är trovärdig, så att åhörarna accepterar att den ena händelsen kommer före den andra. 
12 

 

För att få en bra bild av narratio bör man ställa följande frågor: Ger talaren någon 

bakgrund till ämnet? Tar hon upp omständigheterna som publiken borde känna till? 

Syftet är inte enbart att få publiken att känna till vad som skett tidigare utan att även 

skapa mottagare som har sådana kunskaper och är i ett sådant känslotillstånd att du 

kan påverka dem i den riktning du vill. Målet med detta är att få åhörarna att förstå 

dig, lita på slutsatserna och få dem i det känsloläge du vill.  13 

	

3.4.4	”Argumentatio”,	Argumentationen	
 

När bakgrunden är tydliggjord är det dags för talets tes eller huvudtanke (propositio). 

En tes kan enligt Björnsson m fl. beskrivas enligt följande definition:  

 

”Ett påstående, T, är en tes i en argumentation om det finns minst ett annat påstående i 

argumentationen som är avsett att styrka hållbarheten hos T samtidigt som T inte är 

avsett att styrka eller försvaga hållbarheten hos något annat påstående i 

argumentationen”.  

 

Varje tes har argument som är avsedda att styrka och/eller försvaga dess hållbarhet. 

Björnsson m fl. delar upp påståenden i grupper av faktuella och normativa. Ett 

faktuellt påstående är ett påstående som visar hur någonting faktiskt förhåller sig, till 

exempel att jorden är rund eller att rökning leder till cancer. Även falska påståenden 

som att jorden är platt kan vara faktuella. Ett normativt påstående är ett omdöme om 

att det vore önskvärt att ett särskilt sakförhållande kommer till stånd, att vissa aktioner 

är moraliskt inte är acceptabla, att vi bör vidta en viss åtgärd o.s.v.  

 

När flera teser förekommer brukar man dela upp de i huvudtes och sidotes.  Frågor 

som kan vara lämpliga att ställ för att studera textens propositio är: Har texten en 

tydlig tes? Är denna formulerad på ett tydligt sätt och var återfinns den? Om det finns 

                                                        
12 Ibid 211-212.  
13 Ibid 29. 
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flera teser, hur står de i relation till varandra?14 Långa kedjor av argument kan bildas i 

en argumentation, man kan exempelvis ge ett argument för ett argument för tesen. Det 

behöver inte ta stopp där, det kan byggas på med ytterligare argument. För att bringa 

klarhet i dessa situationer kan argument som är avsedda att direkt styrka tesen kallas 

för argument av första ordningen, medan argument som är avsedda att styrka 

argumentet av första ordningen kallas argument av andra ordningen och så vidare.  

 

Björnsson m fl. delar upp argumentationsanalys i två delar, den beskrivande analysen 

samt den värderande analysen. Det förstnämnda handlar om tolkningen av 

argumentationer i tal eller skrift. Resultaten av tolkningen beskriver den eller de 

argumentationer som förekommer i texten eller talet. Det andra momentet bygger på 

resultatet av det första. Ett centralt begrepp är beviskraft. Om man antar att påstående 

P är ett argument för påstående T. P:s beviskraft i förhållande till T är ett mått på i 

vilken utsträckning P visar att T är ett hållbart påstående.  

Argumentatio handlar om att ge argumenten för tesen. Vanligtvis räcker det med tre 

huvudargument. Alla argument har både straka och svaga sidor och det är viktigt att 

avgöra vilken sida som överväger. Det första argumentet bör vara starkt så att 

publiken ser att argumentationen är rationell och förståndig. Men det starkaste bör 

sparas till sist, eftersom det är större chans att publiken minns det. De ”svagaste” 

argumenten bör placeras i mitten. Argumentationsanalys är en metod, eller ett 

intellektuellt verktyg, för att analysera huruvida argumentationerna i exempelvis ett 

politiskt tal är välgrundade. Om en debattartikel är skriven av en politiker från ett 

särskilt parti så faller det naturligt att den personen kan tolka texten och argumenten 

på ett annat sätt en någon som inte besitter samma kunskap. 15  

3.5	Grundläggande	medel	för	att	övertyga	
	

3.5.1	Ethos	
 

Ethos betyder personlighet och handlar om en talares karaktär, anseende eller image, 

hur talaren framträder inför publiken. 16 Talarens karaktär och trovärdighet är viktig, 

                                                        
14 Ibid 36-37 
15 Gunnar Björnsson m fl, Argumentationsanalys, 10-11. 
16 Carlsson, Anders, Thomas Koppfeldt, Bild och retorik i media (Liber, 2003), 67. 
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det hjälper inte hur sant budskapet är om talaren inte verkar trovärdig. Att studera 

ethos handlar om att ta reda på hur talaren framställer sin identitet såväl i text som 

framförande. Det är viktigt att poängtera att ethos bara handlar om sådant som talaren 

kan kontrollera, strategier som talaren skapar och använder i det enskilda talet. 

Följande frågor är intressant för analytikern i studiet av ethos: Avslöjar talaren något 

om sin bakgrund, sin personlighet eller förhållande till ämnet? Vilka grepp använder 

talaren för att skapa förtroende för sin person? 

	

3.5.2	Logos 
 

Logos betyder argument eller tanke och handlar om att ge bevis för våra argument. 17 

Huvudfrågan för att analysera logos är: I vilken mån använder sig talaren av fakta och 

andra former av saklig argumentering för att övertyga? Innehåller talet mycket eller 

lite fakta? Är de fakta som presenteras relevant?  

	

3.5.3	Pathos	
 

Phatos handlar om att få publiken i rätt känsloläge så att de övertygas om din 

ståndpunkt.18 Beroende på talets syfte kan talaren påverka publikens känslor, väcka 

engagemang, upprördhet, sorg, glädje, hopp, förtvivlan och så vidare.  Alla känslor 

kan förstås påverka en publik även om Aristoteles inom den klassiska retoriken gör 

vissa anspråk å att täcka alla känslor i en lista med 16 skilda känslor som hör ihop i 

par. Dit hör bland annat, ilska och mildhet, fruktan och hopp, hat och kärlek m.m. De 

centrala frågorna för analysen av Pathos är vilka känslor talaren vill väcka, i vilket 

syfte och hur hon går tillväga. Talaren kan väcka dessa känslor på olika sätt. Att få 

någon att känna sig viktig är till exempel19 ett sätt att väcka ett pathos. Politiker vet att 

de har större chans att få stöd för sin sak om man samtidigt berör människors känslor 

och drömmar.  

	

	

                                                        
17 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid (Studentlitteratur, 2008), 79. 
18 Ibid, 82. 
19 Carlsson, Anders, Thomas Koppfeldt, Bild och retorik i media, 74. 
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3.6	Elocutio,	stilen 
 

Den tredje delen av partesläran bygger på att välja rätt ord, formuleringar, 

grammatiska konstruktioner och andra grammatiska uttryck som ska användas. Målet 

är att använda språket för att påverka publiken i den riktning som önskas.  Orden kan 

vara ett hjälpmedel för argumentationen. Här följer ett exempel. Säg att du vill 

övertyga dina grannar att få ha en fest där huvudargumentet är att du är en 

ordningsam person. Om du i denna situation uttrycker dig slarvigt eller använder 

vulgära ord kan du knappast räkna med framgång. Om du istället använder ett korrekt 

och tydligt språk kommer ordvalet snarare fungerar som ett bevis för ditt 

huvudargument. Vi anpassar ständigt vårt språk efter situation och publik. Vad 

retoriken erbjuder är verktyg som kan användas för att finna fler ord och uttryckssätt 

att välja mellan. Retoriken ger oss därigenom möjligheten att välja språkdräkt och inte 

bara acceptera den som mer eller mindre automatiskt råkar infinna sig i stunden. Inom 

den klassiska retoriken talar man om att texten bör uppfylla fyra dygder: den ska vara 

korrekt, klar, konstfull och uppfylla principen om decorum, som handlar om att 

uttrycka sig på ett sätt som passar tillfället. 20 

 

Det är viktigt att uttrycka sig språkligt korrekt. Ett sådant påstående lockar fram 

förvåning då många har fått lära sig att det inte finns något ”rätt” eller ”fel” språk. För 

en klassisk retoriker är sådana invändningar emellertid av underordnat intresse.  Då 

målet är att övertyga publiken kan det vara värdefullt att besitta förmågan att uttrycka 

sig på ett sätt som uppfattas som korrekt av åhörarna. Att uttrycka sig språkligt 

”korrekt” är av praktisk natur och gör talet effektivare. 21 

 

Den andra dygden handlar om förmågan att välja rätt ord, att uttrycka sig klart, så att 

åhörarna begriper vad vi vill säga. Det kan vara bra att anknyta till sådant som 

åhörarna känner till, att söka efter bilder eller exempel från åhörarnas egen värld. För 

analytikern kan det vara intressant att undersöka varifrån en talare hämtar sina 

exempel, vilken värld han anknyter till eller vilka kunskaper som han förutsätter hos 

sin publik. En politiker kan hålla ett tal för en grupp fast det egentligen riktar sig till 

en annan grupp hemma framför TV-apparaterna. Ett andra råd är att vara så konkret 
                                                        
20 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 237.  
21 Ibid, 239.  
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som möjligt. För att få ett händelseförlopp levande måste talaren beskriva hur det 

hände, inte bara att det hände. Kravet på konkretion är särskilt viktigt när vi är i behov 

av att förtydliga svårförståeliga tankegångar och teoretiska resonemang.  

 

Den tredje dygden handlar om att uttrycka sig konstfullt. Troper och ornament är två 

typer av stilfigurer. Trop betyder ”vridning” och används i en annan betydelse än den 

sedvanliga. Till troper räknas bilder och symboliska uttryck som till exempel 

metaforer, allegorier, ironier, fabler och metonymier. Ornament är språkliga 

prydnader som syftar att göra talet mer tilldragande. Vanliga ornament är allitteration 

(bokstavsrim), antites (motsats) och hopning (upprepning med eller utan variation).  22 

Nedan följer en lista på troper och ornament som använts i analysen av stilnivå, 

Elocutio. 

 

Den fjärde och sista dygden handlar om decorum, att uttrycka sig passande. Textens 

stil måste för att vara effektiv anpassas till ämnet, till talarens karaktär och 

känslotillstånd, till situationen, platsen och publiken. I de klassiska retorikböckerna 

urskiljs tre stilnivåer som kallas låg stil, mellanstil och hög stil eller genus humile, 

genus medium och genus sublime. Dån låga stilen är den mest vardagliga stilen och 

ger ett enkelt och rättframt intryck. Den höga stilen utmärks av ett konstfullt språk 

med många stilfigurer och passar särskilt för talets narratio och argumentatio. 

Mellanstilen är varken överdrivet smyckad eller helt konstlös och visar upp talarens 

balanserade karaktär och lämpar sig för att behaga åskådarna. Denna stil lämpar sig 

således bäst för talets exordium.23 Den höga stilen utmärks av ett konstfullt språk med 

många stilfigurer och är lämplig för att röra åhörarna.  

 

3.7	Tv-debatter	
 

Tv-debatter som samtal kan skilja sig i förhållande till vardagliga och andra 

institutionella samtal ifråga om samtalens turtagning, dominans, faser, roller och 

publikadresseringar.  Alla institutionella samtal kan sägas ha ett på förväg bestämt 

syfte, till exempel att bestämma om någon är skyldig, vem som ska anställas osv. Tv-

                                                        
22 Karlberg, Maria, Mral Birgitte, Heder och påverkan: att analysera modern retorik, 46-7. 
23 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 300. 
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debatterna skiljer sig genom att det är aktiviteten i sig, att debattera och diskutera som 

är centralt. Tv-debatterna utmärks av att de har en begränsad tid till förfogande, att de 

följer en dagordning och att den professionelle dominerar interaktionen. Deltagarna 

företräder olika institutioner eller organisationer och samtalet utgår från på förhand 

etablerade deltagarroller. 24 

 

Partiledardebatterna i SVT är organiserade för en icke direkt närvarande publik. En 

partiledardebatt har en dubbel adressering. Journalisterna och politikerna har att 

förhålla sig till såväl till de andra deltagarna som till TV-publiken. Journalisternas 

frågor är riktade till deltagarna men även för publiken. Svaren är också dem riktade 

till såväl intervjuaren och publiken. Politiker riktar till exempel ofta sina svar till 

publiken genom att referera till sådant som publiken känner igen sig i. Generellt i TV-

debatter är den vanligaste talarkonstellationen att programledaren talar med en gäst åt 

gången. I SVTs partiledardebatter debatterar emellertid gästerna ofta med varandra 

och ställer frågor och svarar på varandras kritik. Partiledardebatten i likhet med det 

format som Ekström kallar debatt, kan sägas vara ett samtal där olika parter 

(företrädare för olika intressen) har inbjudits för att debattera och där journalisterna 

fungerar som ordförande som styr samtalet, förmedlar ordet och lyfter fram 

oenigheter partiledarna emellan.  25 Det är också vanligare att gästerna bryter in i 

samtalet utan att tilltalats. Institutionerna möter vardagen, fakta varvas med 

personliga berättelser och sakliga argument byts mot värderingar och känsloyttringar. 

                                                        
24 Ibid 204-5 
25 Ibid, 214 
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4. Metod och material 
4.1	Partesläran	som	analysmetod	
 

Det är naturligtvis möjligt att följa parteslärans moment till punkt och pricka, från 

inventio till actio. Det betyder emellertid inte att det beskriver hur det i verkligheten 

går till att skapa ett tal. Ibland börjar talskrivandet kanske med en påhittig 

formulering, för att först därefter börja närma sig inventio, det vill säga frågan om 

vilka argument som ska tas upp. Det är också möjligt att betrakta hela partesläran som 

aspekter av inventio. Även den effektiva dispositionen, de slagkraftiga 

formuleringarna, de kunskaper som talaren bevarar i sitt minne och de uttrycksfulla 

gesterna är ju något som talaren kan använda sig av i själva planeringen eller 

skapandet av talet. Därigenom kan det vara fel att beskriva partesläran som en 

arbetsprocess i egentlig mening. Retorikens fem delar handlar snarare om fem olika 

aspekter på ett tal, fem olika sätt som vi kan se på texten. I vilken ordning vi skapar 

vårt tal spelar mindre roll än att vi skapar oss verktyg för att finna bra och starka 

argument, ordna dessa argument, hitta rätt uttryck och så vidare. I den betydelsen är 

partesläran också användbar för den som vill analysera påverkande texter. Texten kan 

då ses ur fem olika synvinklar: vilken typ av argument som används eller vilka saker 

talaren talar om, i vilken ordning dessa saker nämns i talet, vilka ord talaren använder, 

hur talaren framför talet och i vilken mån talaren behärskar sitt fackområde och kan 

sitt tal utantill.  

 

4.2	Samtalsanalys	
	

4.2.1	Ett	växande	forskningsfält	
 

Att analysera det talade språket, dess användning och variationer är inget nytt 

fenomen. Retoriken, talekonsten, kan spåras tillbaka till antikens Grekland. Trots att 

man kan genom historien kan se ett intresse för talarkonsten har det i 

språkvetenskapliga sammanhang funnits en obalans mellan tal och skrivspråk, på det 
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sättet att språket ofta bedömts utifrån en skriftspråksnorm. Talspråket har helt enkelt 

ansetts vara ”fulare” i förhållande till skriftspråket. Språkvetenskapen har även 

behandlat det abstrakta språksystemet och dess struktur, där huvudidén har varit att 

analysera språket som ett regelsystem. Den nya språkforskningen kan ses som en 

reaktion på språkvetaren Noam Chomsky och hans fokusering på språkbrukarnas 

kunskap om regelsystemet, istället för deras bruk av det.  Samtalsforskningen under 

de senaste årtiondena kan ses som en motreaktion mot Chomskys tradition genom att 

de fokuserar mer på vad som egentligen sker i ett samtal. Det ökade intresset för 

samtal som en grundläggande mänsklig verksamhet kan kanske i förlängningen leda 

till en bättre förståelse av oss själva. 26 

	

4.2.2	CA-perspektivet	
 

Forskning om journalistiska intervjuer är ett centralt område inom samtalsanalys eller 

Conversation Analysis (hädanefter CA). Det utmärkande för samtalsanalysen är att 

den undersöker hur social interaktion är organiserad och hur handlingar utformas med 

språkliga resurser. 27 CA fokuserar på interaktion som är ”naturally occuring” 

(Heritage & Atkinson 1984:2) och man försöker beskriva och förklara ”the 

competences which ordinary speakers use and rely on when they engage in 

intelligible, conversation interaction” (heritage 1984:241). En viktig utgångspunkt för 

CA är att varje samtal har en struktur som man kan uppmärksamma genom deskriptiv, 

induktiv analys. Analysen föregår teorierna, det vill säga de teorier man har kan 

enbart sättas i relation till det som tydligt framkommit av analysen.28 CA-forskare gör 

ofta detaljerade analyser av samtal på mikronivå. Det kan till exempel handla om hur 

samtal är uppbyggda, hur replikskiften går till, vilken betydelse överlappande tal har, i 

vilken mån personen svarar, undviker, utmanar eller avbryter en fråga. 29 Samtal 

utvecklas dynamiskt och situationer i samtal kan hanteras på olika sätt. Vad som kan 

                                                        
26 Catrin Norrby, Samtalsanalys: Så gör vi när vi pratar med, 15-16.  

 
27 Strömbäck, Jesper, Kampen om opinionen. Politisk kommunikation under svenska valrörelser, 

182. 
28 Catrin Norrby, Samtalsanalys: Så gör vi när vi pratar med varandra, 45.  
29 Christian Svensson, Samtal, deltagande och demokrati i svenska tv-debattprogram, 55-6. 
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göras och sägas är inte förbestämt med det finns vissa normer att förhålla sig till. Till 

exempel förväntas en fråga följas av ett svar.  

	

4.1	Tillvägagångssätt		
	

4.1.1	Retorikanalys	
 

Som jag beskrev i partesläran som analysmetod kan parteslärans olika delar ses som 

olika aspekter av ett tal och därmed analyseras enskilt. I min analys har jag fokuserat 

på olika aspekter av tal, nämligen dispositionen, dispositio som innefattar delar som 

inledning, argumentation och bakgrundsbeskrivning, och Elocutio, som handlar om 

att välja rätt ord, formuleringar, grammatiska konstruktioner och andra grammatiska 

uttryck. I teoridelen gav jag tips på frågeställningar som kan ställas inom de olika 

delarna. Här nedan följer jag en analysguide som i mångt och mycket bygger på dessa 

frågeställningar.  

 

1. Hur ser inledningen av texten ut? Försöker talaren göra publiken 

uppmärksamma och hur gör talaren i så fall? 

2. Ger talaren någon bakgrund till ämnet? Tar hon upp omständigheterna som 

publiken borde känna till? 

3. Har texten en tydlig tes? Är denna formulerad på ett tydligt sätt och var 

återfinns den?  

4. Vilka argument använder partiledarna för att styrka tesen? Vilka motargument 

används? 

5. Avslöjar talaren något om sin bakgrund, sin personlighet eller förhållande till 

ämnet? Vilka grepp använder talaren för att skapa förtroende för sin person? 

(Ethos) 

6. I vilken mån använder sig talaren av fakta och andra former av saklig 

argumentering för att övertyga? Är de fakta som presenteras relevant? (Logos) 

7. Försöker partiledarna väcka känslor hos publiken? Vilka känslor vill talaren 

väcka? 

8. Vilka stilgrepp använder politkerna? Hur förhåller de sig till språkets fyra 

dygder? 
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4.1.2	Samtalsanalys	
 

För att besvara frågeställningarna och få en djupare förståelse för partiledarnas väg till 

övertygelse analyseras de utifrån två olika forskningstraditioner, retorikanalys och 

samtalsanalys.  

 

Genom en samtalsanalytisk ansats kan man som jag tidigare nämnt analysera aspekter 

som ordval, pauser, prosodi, tempo, avbrott och svar. Efter som mitt intresse ligger i 

att undersöka svar och icke-svar samt avbrott kommer jag att avgränsa mig till att 

presentera den praktiska analysen av dessa två aspekter av ett tal. I Catrin Norrbys 

bok, Samtalsanalys: Så gör vi när vi pratar med varandra redogör hon för 

samtalsanalysens huvudsakliga undersökningsområden. Där presenteras turtagning 

och samtidigt tal som två av samtalsanalysens centrala undersökningsområden, vilket 

i högsta grad hör ihop med avbrott och avbrottsförsök. Jag har tidigare gett förslag på 

olika definitioner av vad avbrott och avbrottsförsök är för något. Olika forskare har 

olika förslag på vad som är ett avbrott. Denna studie bygger på den strategin som 

bland annat Murray förespråkar, att utifrån situationen bedöma vad som är ett avbrott. 

Här kommer några exempel på hur jag analysera olika situationer. Ponera exempelvis 

att A talar och gör en kort paus mitt i en mening, varvid B övertar turen. Det är då inte 

ett överlappande tal, men ett däremot ett avbrott då det leder till att A avslutar sin tur 

mitt i meningen. Eller följande situation: A talar. B går in när A gör en paus i ett 

möjligt turbyte. A visar sig dock inte vara färdig och överlappande prat uppstår. 

Denna situation har jag även den definierat som avbrott, då det inte finns en tydlig 

indikation på att talaren är färdig med sin tur. Samtalsanalys utgår som sagt från en 

induktiv analys och jag har således ingen hypotes utan drar slutsatser efter att ha 

studerat materialet. Förhållandet mellan svar och icke-svar och avbrott kan vid en 

första anblick verka orimligt. Antalet svar är bara kodat i turer då en fråga ställs av en 

programledare medan avbrott även är kodat då inte en fråga uttryckligen ställs, till 

exempel ett påstående från journalisten. Dessutom kan ett avbrott ju göras utan att 

politikerna hinner svara på frågan och något svar eller icke-svar kan då inte kodas. 

När det gäller svar och icke-svar utgår jag från det sätt Harris och Clayman ser på 

svar, att det innefattar såväl direkta som indirekta svar. Jag kommer följaktligen inte 

bara definiera svar där de explicit svarar på frågan utan även inkludera mer implicita 

svar. Jag analyserar de tillfällen då journalisterna ställer en fråga eftersom frågor 
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partiledarna emellan ofta har en retorisk karaktär och de förväntas inte svara på dessa 

frågor på samma sätt. Man bör komma ihåg att det i de flesta debatterna var fler 

närvarande än Löfven och Reinfeldt vilket förklarar att inte siffrorna är högre än vad 

de är när det handlar om svar.  

 

3.4	Material	
 

Det material som ligger till grund för studien är TV-sända partiledardebatter under 

riksdagsdagsåren 2012-2014. Detta var en period då Socialdemokraterna och 

Moderaterna var jämna när det gäller opinionsundersökningar och dessutom var det 

en uppbyggnadsfas inför supervalåret 2014. Det var alltså både europaparlamentsval 

och allmänt val samma år, vilket bara har hänt i Sverige år 2014. Det var således en 

period där supervalåret var i sikte för båda partierna och de båda partiledarna kan 

tänkas ha varit extra motiverade att framföra såväl partiets politik som sin egen person 

så bra som möjligt.  

 

Urvalet har skett genom att välja Tv-debatter i olika retoriska situationer. Det finns 

skäl till detta. Det är möjligt att en politiker är skickligare i en situation, till exempel i 

en debattsituation med alla riksdagspartiers ledare, utan livepublik. Den andra är 

kanske bättre på att hantera en situation där debatten sker mellan två politiker med en 

livepublik. Jag har emellertid begränsat mig till debatter och det förekommer således 

inte utpräglade intervjuer mellan journalister och politiker. En aspekt som begränsade 

mina urvalsmöjligheter var möjligheten att tillgå materialet. Eftersom både retorik och 

samtalsanalys kan vara tidskrävande och man måste se debatterna ett stort antal 

gånger, valde jag debatter som fanns att tillgå via internet. Den första debatten ägde 

rum i SVT den 6:e maj 2012, utan livepublik i en debattsituation med alla partiernas 

representanter samt två intervjuare. Den andra debatten hade samma format och hölls 

den 6:e oktober 2013 i SVT. Den retoriska situationen i den tredje debatten, som ägde 

rum den 16:e mars 2014 i SVT, skiljde sig från de två första genom att det bara var 

två partiledare och en intervjuare. Den 4:e maj hölls den fjärde debatten i SVT med 

samma format som de två första debatterna, med alla partiledare och två 

programledare. Den femte och sista debatten hade ett mer ”amerikanskt” format är 

partiledarna hade en viss tid till förfogande att svara och sändes i TV4 den 9:e 
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september 2014 mellan Löfven och Reinfeldt. Utöver de två partiledarna närvarade 

även en livepublik. Samtalsanalysen begränsades till att den andra, tredje och fjärde 

debatten. Den sista debatten hade exempelvis knappt några avbrott till följd av dess 

format. Dock var det en intressant debatt ur ett retoriskt perspektiv då det visade hur 

partiledarna förhöll sig till en livepublik.  

5. Analys/resultatredovisning 
I följande kapitel redogör jag för de resultat jag utifrån en retorikanalys samt en 

samtalsanalys kommit fram till. Först zoomar jag in på de retoriska verktyg som 

partiledarna använder sig av.  Jag börjar där med att analysera kontexten, mer 

specifikt den retoriska situationen som politikerna befinner sig i och publiken.  

Därefter, med utgångspunkt i partesläran, analyserar jag partiledarnas retoriska 

verktyg var för sig för att göra det så överskådligt som möjligt. Därefter presenteras 

samtalsanalysen med antal svar och icke-svar samt avbrott och avbrottsförsök i de 

politiska debatterna. 

	

5.2	Stefan	Löfven	retorikanalys	
	

5.2.1	”Disposio”,	Dispositionen	
	

5.2.1.1	”Exordium”,	Inledningen	

Stefan Löfven inleder ofta sin tur med något drastiskt för att väcka åhörarnas intresse.  

”Imorgon går Sverige till val och då avgörs vårt lands framtid ganska rejält. Vi gör 

det i en tid av internationell oro. ” 

I konkurrensen med flera andra meddelanden är Löfven är inte blyg med att påkalla 

uppmärksamhet och få sin åsikt hörd genom att avbryta och höja rösten. Han ger sig 

inte förrän han har fått ordet. Här följer ett exempel på det där han överlappar med 

såväl journalist som politiker. 
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”Får jag bara säga, får jag komma med ett förslag, får jag komma med ett förslag, 

får jag komma med ett förslag? 

Vi tillfällen då Löfven inte känner att han inte får den uppmärksamhet påkallar han 

gärna den genom fraser som “Nu får ni lyssna!”. Ytterligare ett exempel på att 

Löfven på ett drastiskt sätt väcker åhörarnas intresse: 

”Jag valde jobben som nummer ett på dagordningen när jag blev partiledare, från 

dag nummer ett. Jag gjorde det för att jag hatar arbetslöshet.” 

Det vanligaste i Stefan Löfvens exordium är att han betonar den sittande regeringens 

brister i sakfrågan vilket följs av vad socialdemokraterna tycker.   

”Jag konstaterar nu, nu har vi klart svart på vitt här att Sveriges statsminister tycker 

att det är okej att de privata skolföretagen drar ner på lärartätheten för att skicka 

vinster till bankkonton, det är okej. Det är inte okej i ett socialdemokratiskt lett 

Sverige”.  

Löfven har även en tendens att börja med att betona vikten av frågan, att det är 

någonting som vi som publik behöver veta, något som gör att publiken spetsar öronen.  

”Jag förstår din oro, för det här är ödesfråga nummer ett.” 

5.2.1.2	”Narratio”,	Bakgrunden		

Löfven betonar ofta i sina anföranden vikten av börja i rätt ände, till exempel, ”Börja 

med steg 1, vad vill vi ha för energi?” eller ”När man diskuterar A-kassa måste man 

börja i rätt ände”. Det här är bara en bråkdel av de tillfällen under de studerade 

partiledardebatterna som Löfven byggt upp sina anföranden på detta sätt. Han 

kritiserar därigenom bland annat att bakgrunden till ämnet i fråga inte är tillräckligt 

tydligt formulerat. Genom att först tydliggöra bakgrunden sätter han in tittarna i 

ämnet och gör dem docilem, läraktiga.  

Löfven använder även i bakgrundsformuleringen en konfliktorienterad retorik, han 

säger;”Som jag sa, IFAU dömer ut er, finanspolitiska rådet dömer ut er, 

konjunkturinstitutet dömer ut er” �. Att på det här sättet referera till olika myndigheters 
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undersökningar gör Löfven flertalet gånger under debatterna, något som ger mer 

belägg för den kritik han framför.  

Hans bygger ofta upp sin bakgrund kring alliansens siffror eller budgetförslag och 

påpekar därefter dess brister.  

”Det ni är gjort nu, det är att ni har sagt; ”Nu vill vi satsa 5,5 miljarder på 

försvaret”, ni har finansiering för en femtedel.” 

5.2.1.3	”Argumentatio”,	Argumentationen		

Även när det gäller argument har Löfven en konfliktorienterad retorik. Löfven 

påpekar exempelvis gång på gång att arbetslösheten är större nu än när Moderaterna 

tillträdde.  

“Riksrevisionen säger att era åtgärder är i stort sett verkningslösa, 

konjunkturinstitutet säger samma sak, ert eget finanspolitiska råd säger samma sak, 

IFAU ger samma betyg.� De säger att de där åtgärderna är i princip verkningslösa 

och det är ju precis därför vi är i den situation vi är.” 

Här är huvudtesen att moderaternas åtgärder är verkningslösa. Han argumenterar för 

att det förhåller sig på det sättet genom utlåtanden från olika myndigheter. Hade han 

enbart sagt att moderaternas åtgärder är verkningslösa, utan att ta stöd av 

myndighetsundersökningar, hade uttalandet inte fått samma tyngd. Löfven är inte 

sparsam när det gäller att gå till hårda angrepp, här är ännu ett exempel på det.  

Argumentationen bygger här på att man inte ska rösta på alliansen, snarare än en 

vädjan att rösta på socialdemokraterna.  

”De börjar dumpa alltmer av sin egen politik och litar på vår politik. Jag tycker vi ser 

en regering som håller på att kapsejsar inför svenska folket och det är så nära game 

over man kan komma nu”.  

Löfven ger ofta faktuella påståenden, att något visst sakförhållande faktiskt föreligger, 

som att arbetslösheten går upp. Under de studerade debatterna säger han just det 

faktuella påståendet, att arbetslösheten gått upp, så pass många gånger att det är svårt 

att hålla räkningen.  
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”Du riskerar inte bara att skapa ett B-lag, Jan Björklund, utan ett C-lag. 

Ungdomsarbetslösheten generellt, den är 25 %. För ungdomar utan gymnasieexamen 

så är den 40 %. De kommer att komma längre och längre ifrån arbetsmarknaden och 

därför säger vi, nu är det viktigt för oss i samhället att hjälpa er att få den 

utbildningen. Ni kan få den om ni läser på heltid under kort tid eller om ni läser på 

halvtid och får ett jobb eller en praktik. Vi ser till att skräddarsy en utbildning som 

passar dig så att du också får gymnasieutbildning och kan komma närmare 

arbetsmarknaden, det är oerhört viktigt för ungdomar.” 

 

I ovanstående exempel riktar sig Löfven direkt till ungdomar. Att rikta talet till en viss 

samhälls- eller yrkesgrupp är något som Löfven gör frekvent. Det kan vara att han har 

pratat med en bonde på landsbygden, en pensionär på ett äldreboende, en arbetslös 

invandrare o.s.v. Genom att göra det kommer han närmre den tänka mottagaren som 

då spetsar öronen och lyssnar till det han har att säga.  

På frågan om Sverige ska gå med i Nato lägger Löfven fram sitt huvudargument, 

”Sverige ska vara alliansfritt.” Han stödjer detta argument genom att argumentera 

mot ”upptrappningen när man ska ställa två allianser mot varandra och se vad som 

händer?”. På journalistens följdfråga om vad Sverige ska göra om vi blir anfallna 

argumenterar Löfven för att utöka samarbetet med Finland och tillägger att ”vi har 

också andra samarbeten.” Detta stödargument underbyggs inte vilket gör att det blir 

vagt och inte uppfyller Quintilianus krav på trovärdighet.  

Löfven använder ofta en antites, där han argumenterar mot motståndarens politik och 

för sin egen politik.  Följande citat är ytterligare ett exempel där använder den höga 

arbetslösheten som argument.  Problemet med att använda det argumentet så ofta är 

att det inte är han inte ger några förslag på förändring utan enbart hänvisar till det 

faktuella påståendet att arbetslösheten är högre än när alliansen tillträdde.  

”Ja, det är ju bara att konstatera att den här regeringen har misskött den här frågan, 

vi har en skyhög arbetslöshet, den ökar enligt era egna siffror, enligt allas siffror. När 

ni tog över 2006 då påstod ni att det var massarbetslöshet, nu är arbetslösheten ännu 

högre så nu är frågan vad ni kallar det här för. Vi har en högre arbetslöshet, vi har 

en högre långtidsarbetslöshet, vi har en katastrofalt hög ungdomsarbetslöshet. Tre av 
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fyra kommuner i Sverige får ökade kostnader för socialbidrag och ni lägger fram en 

vårbudget där höjdaren får betraktas vara andrahandsuthyrning. Det måste hända 

mer för att folk ska komma i arbete, vi måste agera nu, Fredrik Reinfeldt. ” 

 

Här kan vi använda oss av Björnssons teori om beviskraft där det första påståendet, P, 

att arbetslösheten är skyhög, är ett argument för det andra påståendet, T, att 

regeringen har misskött jobbfrågan. P:s beviskraft i förhållande till T är ett mått på i 

vilken utsträckning P visar att T är ett hållbart påstående. I det här fallet är 

beviskraften för T, att regeringen har misskött jobbfrågan eftersom att, P, 

arbetslösheten är skyhög.  

 

Här argumenterar Löfven för att pension är en uppskjuten lön, med argumentet att 

löntagare får lägre inkomst än pensionärer. I det påståendet kan han tyckas dra alla 

över samma kam och därmed tappar argumentet i styrka.  

 

”Eftersom löntagare får lägre än pensionärer så är vårt enkla argument att pension 

är faktiskt en uppskjuten lön” 

	

5.2.2	Ethos,	Pathos	och	Logos	
 
Löfven använder ibland känsloladdade ord i sina tal, såsom kärlek och hat. Genom att 

som partiledare intyga att han bryr sig om Sverige genom att använda personliga 

känslor blir talet mer förtroendegivande. Löfven riktar sig även ofta sina 

känsloargument till en specifik person eller en utsatt yrkesroll, något som kan 

stimulera extra mycket känslor hos den berörda publiken. Det gör han till exempel 

genom att börja med något i stil med; “Låt mig berätta om den kvinna jag träffade i 

mellansverige…” Denna strategi kan också förstärka hans förtroende, ethos, något jag 

kommer till senare. Löfven visar ofta medlidande och välvilja och verkar genuin i 

dessa känslor. Just pathos anses vara det viktigaste bevismedlet i retorik vilket gör att 

Löfven med sitt pathos kan fånga många röster. Ett exempel på där när han i en av 

debatterna pratar med en jurist som är ensamstående mamma och varit frånvarande 

från arbetsmarknaden ett tag och har svårt att komma tillbaka i arbete.  
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”Det är väldigt märkligt för arbetsgivare borde ju välkomna människor som också 

har barn. Jag har hört talas om arbetsgivare som tack och lov ser att här har vi en 

person som har barn, den människan är en oerhörd tillgång för vårt företag och det 

borde faktiskt vara så att fler tänker så. ” 

 

Här vänder Löfven på ett kärleksfullt sätt förtvivlan till hopp då han säger att det finns 

arbetsgivare som ser en ensamstående mamma som något positivt och att fler borde 

tänka så.   

 

Värdighet är en annan känsla som Löfven ofta använder i sitt ethos. Han betonar att 

alla ska möjligheten att jobba och ha ett värdigt liv. Löfven målar upp att han fruktar 

problem som arbetslöshet och bostadsbrist. I följande exempel får han med både 

värdighet och fruktan.  

 

”Nu saknas 20 000 studentlägenheter, nu får man börja med att tälta när man ska 

börja sina studier och det är fullständigt ovärdigt för Sverige.” 

 

Ett grepp som Löfven använder för att skapa förtroende för sin person är att hänvisa 

till sitt tidigare yrkesliv och den erfarenhet han besitter, som när han säger följande 

riktat till alliansens partiledare: 

 

”Jag tror att jag har stött på mer näringsliv än ni tillsammans genom åren. ” 

 

Gemenskap är en annan viktig känsla som Löfven väcker i sina anföranden. Han talar 

om ett ”vi”, till exempel att vi tillsammans är starka i oroliga tider.  Han återkopplar 

ofta till nyckelord inom socialdemokratin såsom solidaritet, frihet och demokrati 

vilket kan bidra till trovärdigheten, då det är nära kopplat till partiets bakgrund.  

 

Stefan Löfven använder till viss del logos-argument i sin retorik. Ofta hänvisar han, 

som jag tidigare nämnt, till att arbetslösheten har gått upp. Ibland underbyggare han 

det uttalandet med siffror, men inte ofta. Här följer ett exempel på hur Löfven 

använder logos i sin argumentering:  
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”Det är såhär att svenska lärare har gett betyg på er utbildningspolitik, 1100 lärare 

tillfrågades, ni fick 1,5, på en skala 0-5 fick ni 1,5. ” 

 

5.2.3	”Elocutio”,	Stilen	
 

Löfven använder ett enkelt och lättförståeligt språk. Som jag tidigare nämnt kan det 

för analytikern vara intressant att undersöka varifrån en talare hämtar sina exempel. I 

Löfvens fall hämtar han ofta sina exempel från personer han mött i vardagen eller från 

något som tidigare gått fel till följd av en viss politik. Genom att koppla till något som 

många känner till blir det mer konkret och således uppfyller kravet på konkretion. 

Många uttryck återkommer i hans tal såsom ”det är inte okej”. Avsaknaden av 

variation kan göra Löfven förutsägbar, vilket kan vara till hans nackdel om man 

kopplar det till vad Grinde skriver om vikten av variation.  

 

Löfven använder ibland hyperbol, överdrifter som en funktion för att förstärkande. 

Det finns en problematik i användandet av det stilistiska greppet, då det just kan 

uppfattas som en klar överdrift och snarare låta nonchalant. I följande exempel 

debatterar han alla partiernas representanter.  

”Jag tror att jag har stött på mer näringsliv än ni tillsammans genom åren”.  

Löfven använder även liknelser i sina anföranden som när han säger: 

“Stå inte där som en bingoutropare Björklund, skärp till dig”. 

Att förlöjliga på detta sätt är något som Löfven ibland gör. Det kan troligen ibland få 

honom att uppfattas som osympatisk och respektlös.  

 

Retoriska frågor, interrogatio, är något som Löfven använder flitigt i sina anföranden. 

Han använder även metaforer.   

 

”Är det dålig politik, att flytta en människa som nu går i fas tre, som får måla om en 

stol som redan är ommålad, att ta den människan säga: Hjälp till i äldrevården, ta 

dig tid och gå ut med en äldre dam eller äldre herre så att hon/han får komma ut, är 

det ett dåligt jobb? ” 
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Andra troper som Löfven inte drar sig för att använda är ironi och humor. Han kan 

säga fraser som; ”det är ju synd att påstå att nån ljuger men du har väldigt flexibel 

inställning till sanningen”. Känslan är att han ofta återanvänder dessa fraser i retoriskt 

syfte, något som även politikerna anmärker på under debatterna.  

  

Att använda anforer är ett vanligt inslag i Löfvens retorik. Ofta använder han anaforer 

i anknytning till kritik för att betona följderna av alliansens politik, som i följande 

exempel.   

”Vi har en högre arbetslöshet, vi har en högre långtidsarbetslöshet, vi har en 

katastrofalt hög ungdomsarbetslöshet.” 

Löfven avlägsnar ofta konjugationerna i en så kallad asyndeton. Han använder även 

motsatsen till anafor, epifor, en upprepning i slutet av två eller flera fraser. Här är ett 

exempel där han använder båda dessa ornament: 

”Som jag sa, IFAU dömer ut er, finanspolitiska rådet dömer ut er, 

konjunkturinstitutet dömer ut er”  

	

5.3	Fredrik	Reinfeldt	retorikanalys	
	

5.3.1	”Disposio”,	Dispositionen	

	

5.3.1.1	”Exordium”,	Inledningen	
 

I exordium börjar Reinfeldt ofta med att beskriva något aktuellt, inte sällan har det 

anknytning till en förändring som har skett under alliansens mandatperiod. Här följer 

två exempel på detta: 

 

”Det är en förändring som har skett i den svenska arbetsmarknaden, 200 000 fler är 

sysselsatta.” 

 

”Det blåser en förändringens vind i klassrummen som nu elever och föräldrar ser.” 
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I situationer där talarturen övergår till Reinfeldt börjar han ofta med ett förtydligande, 

som i följande exempel då han vill undvika missförstånd i vapenfrågan. 

 

 ”Alltså, jag säljer inga vapen, jag tror vi får vara lite försiktiga med beskrivningarna 

här utan, det är ju företag som gör detta.” 

 

5.3.1.2	”Narratio”,	Bakgrunden		

Reinfeldt bygger inte sällan upp en bakgrund kring vad han själv och moderaterna 

gjort, som att höja klimatskatterna, återinföra fyraårig teknisk gymnasieutbildning, 

införa ett nytt betygsystem m.m.  

”Vi får ett nytt betygssystem, det kommer tidigare än det gjorde förut, det kommer 

nationella prov oftare och tidigare som är en tydlig kunskapsuppföljning, det inrättas 

en speciallärarutbildning, det har satsats på fortbildningsinsatser för lärare som 

därmed kan komplettera om de inte har varit behöriga.” 

Reinfeldts bygger ofta på det här sättet upp sitt narratio genom att nämna exempel på 

exempel om vad som moderaterna gjort eller tänkt göra i frågan. Det indikerar att 

Reinfeldt har koll på läget och har en plan för hur det aktuella problemet ska lösas.  

Ytterligare ett exempel på detta:  

”Sanningen är att vi har gjort en lång rad straffskärpningar. Vi har gjort 

straffskärpningar för grov misshandel, vi har gjort breda skärpningar av våldsbrott, 

vi har utökat skalan för mord till 18 år och nu tycker vi dessutom att vi vill påföra 

livstid som normalpåföljd, vi är mycket tydliga.” 

Reinfeldt bryter ner en fråga eller ett problem genom att visa varifrån problemet 

ursprungligen kommer ifrån. På så sett kan han få publiken intresserade eftersom de 

förstår att det i förlängningen är ett viktigare problem som påverkas.  

 

”Låt oss vara klara över att en stor del av de problem vi nu har beror också på att vi 

har ett splittrat världssamfund. Vi får inte fram beslut i säkerhetsrådet och det bidrar 

till problem i Syrien, Irak, Libyen”.  
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Han ger gärna en tydlig bakgrund om vad som har hänt sedan han tillträdde som 

stadsminister samtidigt som han betonar att han ännu inte är nöjd. Quintilianus krav 

på klarhet uppfyller han genom att använda ett lättbegripligt språk och flertalet gånger 

betona något centralt i frågan, som i följande exempel i jobbfrågan, där han betonar 

att han inte är nöjd och att det finns mer att åstadkomma.   

 

”Sysselsättning växer ju faktiskt bland unga, även om vi behöver göra mer, 

sysselsättningen växer bland utrikes födda, även om vi behöver göra mer. 

Sysselsättningen växer i befolkningen, även om vi behöver göra mer.” 

 

Just det här greppet är centralt i Reinfeldts retorik och det finns flertalet exempel i 

partiledardebatterna där han först beskriver att situationen faktiskt är på väg i rätt 

riktning för att sedan påpeka att det finns mer att göra i frågan. Ytterligare ett exempel 

på detta: 

”Vi ser faktiskt fallande brottslighet i stora delar av västvärlden. Vi har bättre 

säkerhetstänkande, vi är bättre på att följa upp brottslighet men jag vill naturligtvis 

göra mer. ” 

5.3.1.3	”Argumentatio”,	Argumentationen		

Inte sällan bygger Reinfeldt sin argumentation kring de förändringar som har skett 

sedan alliansen tillträdde.  Han vill visa att Sveriges politik har gått i rätt riktning 

under mandatperioden och belyser just de positiva förändringarna han ser i samhället. 

Huvudargumenten stöttas av stödargument, inte sällan i form av referering till siffror 

och undersökningar.  

”Jag tror, tillsammans med alliansvänner, att det handlar om drivkrafter för jobb. 

1500 kronor mer i månaden för en vanlig metallarbetare, lastbilschaufför med 

alliansregeringens hjälp. Förbättrad och utökade resurser till arbetsmarknadspolitik 

som riktas in till de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, förbättrad 

utbildningspolitik och utbyggt stöd för unga vuxna som vill komplettera sin 

utbildning, allt det här har vi gjort och det har lett till en ökad sysselsättning på 300 

000 sen vi tillsattes. ” 
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Genom att beskriva först vad han argumenterar för att därefter underbygga det med 

siffror och undersökningar gör det hela mer trovärdigt, vilket som tidigare nämnt är 

en viktig aspekt av retorik, att få publiken att tro att det man säger är sant.   

 

Fredrik Reinfeldt hänvisar till hur han själv under åtta år har varit på alla toppmöten. 

Han har själv varit med och höjt klimatskatterna och kommit överens på 

klimatmötena. 

 

”Jag har varit med och höjt den koldioxidskatt som forskarna, när de säger ”vad är 

det enskilt bästa sättet att få en förändring i beteende så att vi klara klimathotet?” Då 

säger de ”inför och ha en hög inkomstskatt.” Sverige har världens högsta 

koldioxidskatter”.  

 

Reinfeldt ger ofta stöd till sin argumentation genom att påvisa vad andra har sagt, som 

i ovanstående exempel där han hänvisar till vad forskarna har sagt. Det finns 

förmodligen en allmän uppfattning att om forskare har sagt det så är det sant och han 

utnyttjar det till sin fördel. Här riktar inte sällan sitt anförande till utsatta grupper och 

att han personligen har pratat med dem. I nedanstående exempel är huvudtesen att det 

måste löna sig att arbeta för vanligt folk vilket han stödjer med att han själv har pratat 

med dem personligen. Det ger också intrycket av engagemang. 

“När man sitter ner och pratar med busschaufförer, med de som jobbar i 

hemtjänsten, när man pratar med de som jobbar som samhällsbärare för att hålla 

igång Sverige då säger de hela tiden, det måste löna sig att bättre arbeta, man måste 

få mer kvar i plånboken, det är det vi har åstadkommit, jag är beredd att ta fler såna 

steg” 

5.3.2	Ethos,	Pathos	och	Logos	
 

I politikens värld är det framförallt två känslor politikerna arbetar med för att 

övertyga, fruktan och hopp. Till exempel målar politikerna gärna upp vad vi fruktar i 

samhället: ekonomisk kris, arbetslöshet, miljöförstöring och så vidare. Därefter 

kommer de med sin lösning på problemet och ger på så sätt hopp om framtiden. Just 

dessa två känslor använder alla politiker. 
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Här är ett exempel på hur Reinfeldt använder pathos-argument i sitt anförande. Han 

lägger ofta mindre vikt vid fruktan och mer vid hopp.  

 

”Vi har haft en modell som lever bra på att förnyas och utvecklas och att vi ser att 

trösklar reses idag som inte förr fanns, större krav ställs, det är hårdare konkurrens i 

arbetslivet och vår ambition det är att hårt trycka tillbaka ungdomsarbetslösheten, att 

se till att alla människor kan få jobb efter egen arbetsförmåga. Alla jobb behövs 

eftersom alla människor behövs och det är en viktig attityd som har lagt grund för vår 

arbetslinje. ” 

 

Hans pathos-argument, att det är hårdare konkurrens men att alla människor behövs, 

ger hopp för de människor som står utanför arbetsmarknaden samtidigt som det är 

kärleksfullt.  Ett annat pathos Reinfeldt ofta förmedlar är stolthet. Han betonar ofta sin 

stolthet över att vara svensk och vilket bra land Sverige är att leva i.  

 
”Jag tycker vi ska vara stolt över vad Sverige är bra på, vi hjälper människor att 

komma undan, att få stöd, att med generatorer, filtar, tält faktiskt få nånstans att 

komma bort och få lite skydd och sen ska vi öppna våra hjärtan och visa att vi också 

har plats och utrymme för många fler.” 

 
Även här använder Reinfeldt kärlek och medlidande i sitt pathos, att vi ska öppna våra 

hjärtan och ta emot fler invandrare. Han målar upp en möjlighet, ett positivt 

framtidsperspektiv, ett tillfälle till förnyelse.  

 

Här är ytterligare ett exempel på när Reinfeldt uttrycker stolthet. Inte sällan är det 

kopplat till vad han själv har gjort som stadsminister, som i följande exempel.  

 
”Vi har sett till att vanligt folk får mer i plånboken, jag är väldigt stolt över det. 

Socialdemokraterna uttryckte det som att vi kan inte ta bort det där för folk har vant 

sig vid att ha mer i plånkboken. Jag vill att de ska vänja sig ännu mer. Och därför är 

jag beredd att ta fler steg, jag ställer inte alls upp på den här beskrivningen. 
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Sysselsättning växer ju faktiskt bland unga, även om vi behöver göra mer, 

sysselsättningen växer bland utrikes födda, även om vi behöver göra mer. 

Sysselsättningen växer i befolkningen, även om vi behöver göra mer.” 

 

Reinfeldt stärker sitt ethos genom att påvisa att han är påläst och har koll på läget. Det 

kan kopplas till retorikens term Phronesis, förnuftet och kunskaperna, som är ett 

medel för att bevisa sin trovärdighet som talare. Han talar ibland uttryckligen om att 

han har läst partiernas motioner, budgeter, olika artiklar o.s.v.  

 

Något som stärker Reinfeldts såväl pathos som ethos, är det jag tidigare varit inne på, 

att han berättar om personer han har mött i vardagen. Det påverkar publikens känslor, 

då de förmodligen antingen blir träffade direkt eller har någon närstående som 

problemet i fråga angår. Det kan exempelvis handla om bostadsbrist för studenter 

eller lågavlönade byggnadsarbetare. Det påverkar också talarens trovärdighet, då det 

visar välvilja och moral, viket enligt den klassiska retoriken är två viktiga aspekter av 

en talares ethos.   

 

Fakta och saklig argumentering är något som Reinfeldt använder sig flitigt av, genom 

att hänvisa till olika budgetar och studier. Det gör han bland annat genom att referera 

till siffror, något som faller under logos då det är en uppgift som kan kontrolleras.  

Partiledare är ofta oense om även sådana logos-argument och det är således vanligt att 

de inte berättar hela sanningen. Reinfeldt nämner ofta hur mycket han satsar inom ett 

visst område, men inte vart dessa pengar ska tas ifrån. Eftersom det är en begränsad 

mängd pengar som ska fördelas är det alltid något annat område som kompromissas. 

Reinfeldt använder även logos-argument i sin kritik mot Löfven. Här bygger 

argumentationen i mångt och mycket på sådant som kan kontrolleras, siffror och 

procentsatser: 

 

”Nu gör Stefan Löfven det misstaget som företrädarna också har gjort, han berättar 

inte vad han egentligen föreslår. Förklara hur det faktum att ni vill fördubbla 

löneskatten för 550 000 människor som är under 26 år och som arbetar, förklara hur 

det ska ge fler jobb. Förklara hur en fördubblad restaurangmoms ska leda till att 

trösklarna fungerar för utrikes födda unga som kommer in i restaurang näringen. 
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Förklara halveringen av rut, förklara den fördubblade värnskatten, är det metoderna 

för att få jobb i Sverige, Stefan Löfven?” 

 

5.3.3	”Elocutio”,	Stilen	
 

En viktig del av elocutio är att uttrycka sig korrekt. Reinfeldts har en språklig 

kompetens och uttrycker sig på ett sätt som gör att han framstår som smart och 

kunnig. Den språkliga kompetensen handlar inte bara om att uttrycka sig korrekt, utan 

att variera språket. I Reinfeldts fall vill jag argumentera för att hans grammatiska 

konstruktioner fungerar till hans fördel och får han att framstå som seriös och kunnig.  

Han använder ett stort ordförråd vilket leder till ett rikare och mer varierat språk. 

Trots att han använder ett varierat ordförråd har han publiken i åtanke och använder 

inte politiska uttryck som gemene man inte skulle förstå. Det hänger ihop med den 

andra dygden i elocutio, att uttrycka sig klart att publiken förstår. Reinfeldt kopplar 

ofta sina anföranden till sådant som åhörarna känner till och söker efter bilder eller 

exempel från åhörarnas egen värld, som jag tidigare varit inne på.  

 

Fredrik Reinfeldt använder slående ofta anaforer. Ofta gör han det i många satser, till 

exempel i nedanstående citat: 

”Nu gör SL det misstaget som företrädarna också har gjort, han berättar inte vad han 

egentligen föreslår. Förklara hur det faktum att ni vill fördubbla löneskatten för 550 

000 människor som är under 26 år och som arbetar, förklara hur det ska ge fler jobb. 

Förklara hur en fördubblad restaurangmoms ska leda till att trösklarna fungerar för 

utrikes födda unga som kommer in i restaurang näringen. Förklara halveringen av 

rut, förklara den fördubblade värnskatten, är det metoderna för att få jobb i Sverige, 

Stefan Löfven?” 

Här använder Reinfeldt även ett annat grepp, att ställa retoriska frågor, Interrogatio. 

En annan vanligt förekommande stilfigur i Reinfeldts retorik är ironi. Denna trop gör 

att Reinfeldt kan framstå som dryg och kanske i vissa fall även arrogant, som när han 

säger: 

”Jo, fast det var ju ett förslag mer än vad ni lade fram eller möjligen var det den här: 

”Att fika så jobben blir fler” som SL bjuder in till om han blir stadsminister”. 
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Han använder liknelser och metaforer, som i följande exempel där han gör en liknelse.  

”Ta sakfrågan nu SL och berätta vad du tycker om kärnkraft, nu har vi ju hört hur du 

som programledare har sagt, vad vill socialdemokraterna?” 

Här ser vi också hur Reinfeldt förlöjligar Löfven genom att jämföra honom med en 

programledare. Reinfeldt använder även sermocinatio, ett argumentationsknep där 

han låtsas citera ett yttrande, till exempel ”Vart är vi påväg, frågar ni.” Han använder 

också antiteser, där han argumenterar för sin egen politik och mot motståndarens 

politik.  

5.4	Svar,	icke-svar	och	avbrott	i	debatterna		
 

Tabell 1.1 Svar och icke-svar i partiledardebatterna (procent) 

 

2014 

 

  

                        Svar                 Undviker              Utmanar            Antal avbrott      

              

 

Reinfeldt        13(57)                6(23)                   4(17)                  20 

 

Löfven           13(62)                 8(38)                    0(0)              26 

 

 

 
 

Tabell 1.1 visar resultaten av hur ofta partiledarna svarar, undviker, utmanar och 

avbryter. Reultaten visar att Löfven och Reinfeldt svarar på omkring 60 procent av 

frågorna. Detta bekräftar den allmänna uppfattningen om att politiker är dåliga på att 

svara på frågor och att de använder medel för att kringgå att svara på en fråga. Det 

visar sig också att partiledarna har en stor benägenhet att avbryta andra talare. Det 

handlar inte om korta överlappande tal utan som jag definierat tidigare, tydliga 

avbrott. Något jag insett är att politikerna ofta avbryter som en försvarsmekanism, det 



 
 

41 

kan handla om att de vill försvara ett felaktigt påstående, ett påhopp eller en budget 

exempelvis.  

6. Komparativ analys 
Efter att ha studerat de största riksdagspartiernas ledares retorik och svarsmetoder i 

debattsituationer har jag hittat såväl likheter som skillnader, vilket jag presenterar i 

detta avsnitt. 

6.1	”Dispositio”,	Dispositionen	
	

6.1.1	”Exordium”,	Inledningen 
 
När Löfven ofta å ena sidan inleder med något drastiskt, väljer Reinfeldt å andra sidan 

ofta att inleda med något aktuellt. Löfven påkallar hellre uppmärksamhet än 

Reinfeldt, som är mer avvaktande och respektfull gentemot journalister och andra 

politiker. Löfven höjer sin röst och kan tänka sig att överlappa andra talare om det 

leder till att han själv får föra talan. Han inleder alltså ofta sin talartur genom att 

avbryta och reagera på något som sägs i debatten, ett grepp som kan tolkas på olika 

sätt. I situationer där en person går in det som förutsägs vara en avslutning på en tur, 

kan ett överlappande tal vara ett tecken på ett engagerat samtal. Dock är intentionen i 

Löfvens fall inte ofta att motivera personen att fortsätta prata, utan att själv ta över 

ordet. Reinfeldt inleder även han med att avbryta men inte i samma utsträckning som 

Löfven, ett förhållande som bekräftas i analysen av avbrott. Löfven gillar att börja 

med att betona vikten i frågan för att få publiken att spetsa öronen medan Reinfeldt 

ofta utmanar frågans styrande kraft i inledningen.  

 

6.1.2	”Narratio”,	Bakgrunden 
 

En likhet i de båda partiledarnas narratio är att de kritiserar bakgrunden. Om de anser 

att det inte getts en tillräcklig bakgrund av ämnet i fråga kompletterar de ofta 

bakgrundsbeskrivningen. Detta är ett grepp som gör publiken läraktiga, docilem. En 

skillnad är att Löfven i sitt narratio är mer konfliktorienterad än Reinfeldt. Reinfeldt 
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bygger upp sin bakgrund kring vad han själv och moderaterna har gjort, medan 

Löfven lägger mer vikt på alliansens siffror och budgetförslag än sina egna.  

 

6.1.3	”Argumentatio”,	Argumentationen 
 

Argumenten skiljer sig åt genom att Reinfeldt oftare argumenterar för sin egen politik 

medan Löfven med sin konfliktorienterade retorik inte sällan argumenterar mot 

alliansen och hur de skött mandatperioden. Att det förhåller sig på det här sättet är på 

ett sätt logiskt utifrån den situation de både politikerna befinner sig i. Eftersom 

Reinfeldt suttit vid makten under sju år vill han visa de positiva förändringar som 

skett till följd av hans politik medan Löfven snarare vill betona det som gått mindre 

bra och som kan förändras genom ett regeringsskifte.  

 

Båda politikerna använder pathos-argument för att få in publiken i ett visst 

känsloläge. Hopp och fruktan är exempel på sådana känslor. Det ligger emellertid en 

skillnad i det sätt på vilket de använder dessa känslor. Löfven, å ena sidan, lägger stor 

vikt vid fruktan och mindre vid hopp, medan Reinfeldt, å andra sidan, gör vise versa. 

Kärlek och medmänsklighet är andra känslor som de båda använder för att få tittarna  

 

En likhet är att såväl Reinfeldt som Löfven använder logos-argument och tar stöd i 

studier och undersökningar i sin argumentation för att öka trovärdigheten. Löfven 

refererar ofta till olika myndigheter medan reinfeldt i större utsträckning refererar till 

siffror och budgetar. En annan likhet i deras argumentation är att de stärker sitt ethos 

genom att ta stöd av personer som de pratat med i vardagen. De riktar således 

argumentationen till en specifik samhällsgrupp, vilket kan öka slagkraften i talet. De 

båda politikerna använder antiteser, där de argumenterar mot motståndarens politik 

och för deras egen politik.  

 

6.3	”Elocutio”,	stilen	
 

När det kommer till språkets fyra dygder kan vi se vissa likheter. En av dem är att de 

båda ger konkreta exempel från verkligheten, inte sällan personer som de har träffat. 

En skillnad är att Reinfeldt å ena sidan, använder ett stort ordförråd och variation, 
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medan Löfven, å andra sidan, ofta upprepar sig och blir således förutsägbar. Reinfeldt 

använder fler språkliga utsmyckningar i sin retorik än vad Reinfeldt gör. Om man 

utgår från de tre stilnivåerna kan både Löfven och Reinfeldt anses höra till 

mellanstilen. Löfven ger ett vardagligt intryck men har ändå en viss konstfullhet i sina 

anföranden. Reinfeldt passar även han bra in på mellanstilen då han använder vissa 

språkliga utsmyckningar och visar upp en balanserad karaktär. Utöver att de bådas 

retorik kan kopplas till mellastilen kan det även urskiljas många mer specifika 

likheter. Dessa är exempelvis att de båda använder sig av liknelser, metaforer, 

retoriska frågor, anaforer och ironi i sina anföranden. 	

	

6.4	Svar,	icke-svar	och	avbrott	i	debatterna	
 

Löfven har en större tendens att undvika och kringgå att svara på frågan medan 

Reinfeldt istället oftare utmanar frågans styrande kraft. De båda partiledarna hade 

även en stor benägenhet att avbryta en annan talare, Reinfeldt avbröt 20 gånger under 

de tre debatterna medan Löfven avbröt 26 gånger. I konkurrensen med flera andra 

meddelanden är Löfven är inte blyg med att påkalla uppmärksamhet och få sin åsikt 

hörd genom att avbryta och höja rösten. Han ger sig inte förrän han har fått ordet. Här 

följer ett exempel på det där han överlappar med såväl journalist som politiker. 

 

”Får jag bara säga, får jag komma med ett förslag, får jag komma med ett förslag, 

får jag komma med ett förslag?” 

 

Löfven accepterar inte gärna när han själv blir avbruten utan påkallar vid flertalet 

tillfällen programledarens uppmärksamhet. Ett av dessa exempel är i den fjärde 

debatten då Löfven har gjort ett långt anförande och programledaren griper in för att 

säga, ”vi ska in fler röster här nu!” varpå Löfven insisterar på att få fortsätta: 

 

”Jag måste få prata klart, jag måste få prata klart.” 

 

Reinfeldt har alltså även han en tendens att avbryta. Som jag nämnde använder 

politikerna avbrott som en försvarsmekanism, något som stämmer väl in på Reinfeldt. 

När han tycker att han har blivit missförstådd eller om han inte håller med om de 
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andra partiernas utläggningar, har han en benägenhet att avbryta. Även när han tycker 

att andra politiker inte svarar på frågan kan han bryta in. Här är en sådan sekvens där 

Reinfeldt inte anser att Löfven besvarar frågeställningen och gör ett avbrottsförsök 

där han fyra gånger i rad frågar Löfven om han ”lovar en majoritetsregering?” medan 

Löfven pratar. När Löfven blir avbruten som i det här fallet, reagerar han ofta genom 

att bara fortsätta nästan som att han inte har hört avbrottsförsöket. När han fjärde 

gången hör Reinfeldts kommentar vänder han sig ännu en gång till journalisten för att 

fråga. ”Är det min tur nu?” 

6. Slutsatser och diskussion 
I inledningen beskrev jag min nyfikenhet och mitt intresse för två frågor. Den första 

frågan jag ämnade besvara var hur en partiledare går tillväga för att väljarna ska rösta 

på just deras parti. Det kan handla om hur de strukturerar sina anföranden, vilka 

argument de använder sig av, hur de använder språkliga utsmyckningar och så vidare. 

För att göra det hela mer intressant valde jag att jämföra de största riksdagspartiernas 

partiledare Stefan Löfven (S) och Fredrik Reinfeldt (M), den sistnämnda tillika 

stadsminister. På ett mer övergripande plan kan man, utifrån analyserna och resultaten 

av de här aspekterna jag nämnde ovan, dra slutsatsen att partiledarna använder många 

av de retoriska grepp som återfinns i partesläran. Även om det är svårt att sia om 

huruvida de har studerat retorik och har koll på begrepp inom retoriken, är det tydligt 

att de har en viss strategi för att övertyga väljarna att rösta på deras parti. Efter att ha 

gått in mer på djupet i partiledarnas retorik har jag kommit fram till vilka dessa 

strategier är och vilka retoriska grepp som de använder sig av. Aspekter som skiljer de 

båda partiledarna åt är hur de inleder, ger bakgrundsbeskrivningar, argumenterar och 

använder språket, för att ämna några av parteslärans innehållande delar. När Löfven 

ofta å ena sidan inleder med något drastiskt, väljer Reinfeldt ofta å andra sidan att 

inleda med något aktuellt. Argumenten skiljer sig åt genom att Reinfeldt oftare 

argumenterar för sin egen politik medan Löfven med sin konfliktorienterade retorik 

inte sällan argumenterar mot alliansen och hur de skött mandatperioden. När det 

gäller Elocutio, stilen, språket och dess fyra dygder, att uttrycka sig korrekt, klart, 

konstfullt och passande har det visat sig att Reinfeldt uppfyller dessa dygder i större 
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utsträckning än vad Löfven gör. Något som är värt att tänka på är att väljarna högst 

troligt inte gör en retorikanalys av partiledarna när de bestämmer vilket parti de ska 

rösta på. En följd av detta kan vara att inte inser bristerna i till exempel ett argument 

på samma sätt.  

 

Den andra frågan handlade om att sätta uppfattningen om att politiker inte svarar på 

frågor på sin spets genom att jämföra Löfven och Reinfeldt även när det kommer till 

svar och avbrott. På ett övergripande plan kunde jag konstatera att det faktiskt låg en 

sanning i den uppfattningen. Nära hälften av frågorna antingen utmanades eller 

undveks genom att politikerna antingen kringgick frågan och istället svarade på något 

annat eller att de explicit ifrågasatte frågan. När jag zoomat in och jämför de båda 

politikerna har jag kommit fram till att Löfven och Reinfeldt svarade på ungefär lika 

stor del av frågorna, ca 60 procent, där Reinfeldt oftare utmanade frågan medan 

Löfven hade en något större tendens att göra ett undvikande svar där han styr bort från 

frågan för att istället svara på något annat.  

 

Som jag beskrev i teoridelen är partiledardebatten i likhet med det format som 

Ekström kallar debatt, ett samtal där olika parter (företrädare för olika intressen) har 

inbjudits för att debattera och där journalisterna fungerar som ordförande som styr 

samtalet, förmedlar ordet och lyfter fram oenigheter partiledarna emellan. Efter att ha 

analyserat och djupdykt in i partiledardebatterna har denna beskrivning visat sig vara 

sanningsenlig. Journalisterna ställde under debatterna förvånansvärt få frågor, utan 

fungerade snarare, precis som Ekströms beskrivning, som ordföranden som fördelar 

ordet och lyfter fram oenigheter. Det blev även tydligt hur journalisterna har en stor 

makt i samtalet. Resultaten visade att de båda politikerna hade en stor tendens att 

avbryta varandra och andra politiker medan de väldigt sällan avbröt en journalist.   

Detta kan kopplas till Ekströms studie om relationen mellan journalister och politiker 

vars slutsats bland annat visar hur politikerna med sina samtal legitimerar 

journalistikens starka position i det offentliga samtalet. Även om jag tycker det var 

tydligt att journalisterna hade en stor makt i debatterna är det anmärkningsvärt att de 

inte använde denna makt mer. Som jag nämnt tidigare var debatterna i mångt och 

mycket självgående. Det kan ha att göra med den stora tendens politikerna har att 

avbryta varandra och själva pressa andra politiker med frågor vilken i sin tur leder till 
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att de frågor som journalisterna tänkt ta upp redan har besvarats. Jag vill argumentera 

för att debatten som format emellertid är konfliktorienterad i sig och att den gynnas av 

att konflikter och oenigheter. Journalisterna lyfter ofta i sina frågor fram just sådant 

där partierna är oense, vilket kan ha att göra med att de vet att publiken vill se en så 

”het” debatt som möjligt.  
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