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Abstract 

Based on the concept of rhetorical situation, the purpose of this study is to compare and 

describe the three Socialist leader's May Day speech from the years 1954, 1978 and 2011. The 

results of the analysis showed that there is a big difference in how the leaders chooses to 

appeal to the rhetorical audience. Erlander, 1954, never appealed directly to his audience 

which Palme, 1978, did both initially as repeatedly throughout his speech. Juholt, 2011, has a 

personal and frequent appeal which is repeated throughout his speech, which is interpreted as 

a sign of the intimization of the public language. It proved difficult to discuss the Socialist 

rhetoric as one unified form. The rhetoric realm is influenced by too many external factors, 

such as the media, which makes it impossible to speak of it as one. The analysis revealed that 

the language of the 1th may-speeches is characterized by the people who use it. It is inevitable 

that the speaker puts his utmost emphasis, in both language and speeches. It would require a 

larger and more comprehensive analysis to allow any conclusions about a social-democratic 

language. 

 

Keywords: Rhetorical situation, genre, ethos-logos-pathos, 1th May, the Swedish Social 

Democratic Party, Tage Erlander, Olof Palme, Håkan Juholt  
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Sammanfattning 

Med utgångspunkt i begreppet retorisk situation är syftet med denna undersökning att jämföra 

och beskriva tre socialdemokratiska ledares första maj-tal från åren 1954, 1978 och 2011. 

Resultatet av undersökningen visar att finns det en stor skillnad i hur man väljer att tilltala den 

retoriska publiken. Erlander, 1954, talar aldrig direkt sina åhörare vilket Palme, 1978, gör 

såväl inledningsvis som upprepade gånger genom talet. Juholt, 2011, har ett personligt och 

frekvent tilltal som är återkommande genom hela talet, något som tolkas vara ett tecken på 

intimiseringen av det offentliga språket. Det visade sig vara svårt att, utifrån undersökningen, 

prata om den socialdemokratiska retoriken som sådan. Detta då retoriken påverkas av alltför 

många yttre faktorer, exempelvis mediala, för att det skulle vara möjligt att tala om den som 

ett Den. Undersökningen visade att språket i första maj-talen i mångt och mycket präglas av 

den som brukar det. Det är ofrånkomligt talaren som sätter den yttersta prägeln på såväl sitt 

språkbruk som på sina anföranden och tal. Det skulle krävas en större och mer omfattande 

undersökning för att möjliggöra några slutsatser kring ett socialdemokratiskt språk. 

 

Nyckelord: Retorisk situation, 1 maj, genre, ethos-logos-pathos, Socialdemokraterna, Tage 

Erlander, Olof Palme, Håkan Juholt 
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1 Inledning 

Retoriken har de senaste åren blivit ett hett ämne som diskuteras, debatteras och analyseras i 

alla dess former. Den må ha varit ute i kylan under en relativt lång tid men idag så trängs 

retorikexperterna i massmedieutrymmet och ger ut handbok efter handbok i hur man snackar 

snyggast. Under den senaste valrörelsen i USA gav Barack Obama tal efter tal som numera är 

youtube-klassiker vilka tål att jämföras med Martin Luther Kings legendariska ”I have a 

dream”-tal. 

Jag ämnar i denna undersökning analysera Socialdemokraternas första maj-tal, från 

efterkrigstiden fram till idag avgränsat till tre tidsnedslag. Lena Melin skrev kolumnen Politik 

är konst i Dagens Nyheter hösten 2010. I denna text förklarar hon Socialdemokraternas 

nederlag i det senare valet med att partiet misslyckats med berättelsens konst. Hon menar att 

ordets betydelse har negligerats och att partiet ”… har försummat att politiska ideologier är 

berättelser”(Dagens Nyheter 2010). Jag fastnade vid dessa ord och mer specifikt ställde jag 

mig frågan varför man sällan hör politiska tal idag som fastnar och lever vidare? Nu talar jag 

om Sverige. Olof Palme levererade under sin tid som politiker flera tal som till viss del lever 

vidare i än idag, om än så bara på Youtube och i allusioner. Mina tankar går till tal som 

”Skafferitalet” och ”Därför är jag demokratisk socialist” för att inte tala om hans uttalande 

kring Hanoi-bombningarna julen 1972, det senaste vilket fick konsekvenser för relationen 

mellan Sverige och USA i flera år.  Frågan är varför dagens socialdemokratiska ledare inte 

hörs på det här sättet? Eller gör de det men utan att bli uppmärksammade? 

Att söka förklara det senare valnederlaget känns som en omöjlig uppgift men det skulle 

vara intressant att granska den socialdemokratiska retorikens utveckling över tid. Hur har den 

förändrats och vad lever vidare? 

Den socialdemokratiska retoriken har pendlat mellan två språkideal - det formella och 

förtroendeingivande och det agitatoriska. Min hypotes är att nutida tal präglas mer av det 

agitatoriska språket liksom att det skett en intimisering av språket när det gäller såväl tilltal 

som vilka exempel man väljer att lyfta fram. Detta som en följd av mediernas ständiga 

närvaro och de krav som ställs för att man ska höras i mediebruset och kampen om utrymme 

och uppmärksamhet. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Med utgångspunkt i begreppet retorisk situation är syftet med denna undersökning att 

beskriva och jämföra socialdemokratiska ledares första maj-tal från 1950-talet fram till idag 

genom tre tidsnedslag. Detta för att kunna säga något om hur dessa tal skiljer sig åt och hur 

dessa, och således den socialdemokratiska retoriken, har förändrats över tid.  Uppsatsens syfte 

är således deskriptivt med fokus på hur första maj-talen har förändrats över tid snarare än att 

göra en bedömning av den socialdemokratiska retoriken. 

Analysen utgår från följande frågeställning:  

Hur skiljer sig de socialdemokratiska ledarnas majtal mellan de för undersökningen utvalda 

tidsnedslagen 1954, 1978 och 2011? och vad säger detta om den Socialdemokratiska 

retoriken? Utöver detta ställs frågan; på vilket sätt den tidiga arbetarrörelsens ideal lever 

kvar och tar sig uttryck i dessa tal? 

1.2 Avgränsning 

Inom den tidsram samt de förutsättningar som föreligger en c-uppsats har avgränsningar 

gjorts gällande såväl det material som utgjort grunden för analysen som avgränsningar inom 

de teoretiska utgångspunkterna för undersökningen. När det gäller den teoretiska bakgrunden 

så har den begränsats till att enbart behandla retorisk teori och närmare bestämt 

teoribildningen kring begreppet retorisk situation och teorier förknippade med detta.  

När det gäller materialet har flertalet avgränsningar gjorts. Den första avgränsningen är 

att enbart första maj-tal framförda av socialdemokratiska ledare kommer att analyseras och 

jämföras. Det är således inte aktuellt att titta på andra typer av tal eller tal framförda av 

personer med andra funktioner än partiledare. Förutom att materialet har begränsats till tre tal, 

så har ytterligare en avgränsning gjorts angående materialet vilket innebär att enbart text 

kommer att analyseras, det vill säga, analysen kommer inte att inkludera inspelat material med 

ljud eller bild och således inte studera talarnas actio
1
. För ytterligare avgränsningar gällande 

materialets urval se punkt 2.1 Urval. När det gäller analysen av den retoriska situationen så 

kommer detta begränsas till att enbart behandla det som framgår i själva talen, den retoriska 

situationen kommer alltså inte att undersökas utanför det som står att finna i materialet. 

                                                 
1
 Actio handlar om själva framförandet av ett tal, dvs. röstbruk, gester, ansiktsuttryck, 
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2 Material 

Materialet som legat till grund för den här undersökningen består av tre första maj-tal från 

åren: 1954 (Tage Erlander, Falun och Borlänge), 1978 (Olof Palme, Karlstad och Hagfors) 

och 2011 (Håkan Juholt, Falun och Borlänge). Talen finns i sin helhet i bilaga 1-3. 

2.1 Urval 

Talen sammanställdes först enligt ett strategiskt urval utifrån en lista över de 

Socialdemokratiska ledarna och deras år som partiledare från 1950-talet fram till idag. Detta 

då Arbetarrörelsens arkiv är ordnade efter person och inte årtal. Därefter undersöktes vilka 

första maj-tal som fanns tillgängliga som talmanus eller transkriberingar. Det definitiva valet 

var ett såkallat bekvämlighetsurval. Med hänsyn till den tidsbegränsning som föreligger 

arbetet för en c-uppsats så begränsades det slutliga urvalet till tre tal.  

För att få en bra spridning över tid föll valet på första maj-talet 1954 då detta var det första 

vilket fanns tillgängligt som talmanus i Tage Erlanders personarkiv från 1950-talet. Första 

maj-talet 2011 valdes då det var det allra senaste talet som fanns tillgängligt. Första maj-talet 

1978 valdes för att det låg nära mittpunkten för tidspannet och fanns tillgängligt som talmanus 

i Olof Palmes arkiv. 

3 Bakgrund 

Då den politiska retoriken på intet sätt lever och verkar i ett socialt vakuum, utan i hög grad 

påverkas av vad som sker i samhället såväl som i omvärlden, är det av intresse att ge en 

bakgrund till den kommande undersökningen genom att ge den en kontextuell förankring. 

Denna sociala och samtida kontext som kan sägas styra den politiska retoriken kommer att 

diskuteras utifrån analysens resultat. Avsnittet är tänkt att fungera som en bakgrund till den 

kontext och tradition som Socialdemokraterna, och första maj-talen, ingår i och samtidigt 

bidrar till. 

3.1 Retoriken i Sverige 

Under 1800-talet slutade lärosätena i Sverige att undervisa i retorik. Kurt Johannesson 

(1998:7) sammanfattar retorikens dåvarande ställning med en enda mening: ” Äsch, det där är 

ju bara retorik”. Retoriken reducerades till att enbart bestå av tomma fraser och vackra 

formuleringar som syftade till att manipulera människor. 
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Efter andra världskriget blev retoriken aktuell igen. Informationssamhället och dess 

mäktiga massmedier förde med sig ett behov av att behärska språket, såväl i tal som i skrift. 

Även Johannesson beskriver hur massmediernas intåg kommit att påverka den retoriska 

framställningen och att det sällan återges ett helt tal i dagens medier. Detta har givetvis haft en 

inverkan på talarna och deras talskrivare enligt Johannesson som han menar har lett till att 

man idag satsar mer på det konkreta och känslomässiga genom slående exempel och 

formuleringar, framför en regelrätt och utförlig argumentation. Detta är en förklaring till 

varför nutida tal brister i argumentation och disposition (Johannesson 1998:212–213). 

En annan tendens i dagens mediesamhälle är intimiseringen, det vill säga att det inte längre 

finns en tydlig gräns mellan det privata och det offentliga språket. Johannesson beskriver 

detta som att ”Förr talade man till människor. Nu ska man tala med människor”, något som tv-

mediet sägs ha bidragit till (Ibid:248). 

Retoriken är sedan efterkrigstiden tillbaka som skolämne. Världen över pratas det, skrivs 

det och forskas det om retorik igen, en renässans för retoriken och det talade ordet (Ibid:7). 

3.2 Arbetarrörelsen och retoriken 

Den tidiga arbetarrörelsens retorik präglades av två skilda ideal. Det ena var ett formellt språk 

med långa utläggningar och abstrakta begrepp. Det andra idealet var agitationens språk, ett 

språk som skulle väcka människor ur deras likgiltighet och passivitet till ett nytt medvetande 

om samhällets orättvisor. Detta genom konkreta exempel och flammande appeller som 

syftade till att väcka åhörarnas medvetande, om klasskamp, förtryck, solidaritetens betydelse 

och så vidare och för att väcka viljan till att skapa ett bättre samhälle (Johannesson 2005:291). 

Den sanne agitatorn uppträdde under sent 1800-tal, August Palm sägs ha varit den förste. 

En agitator var någon som reste runt och höll flammande föredrag för att väcka och undervisa 

människorna. Agitatorn var därför tvungen att dels ha goda kunskaper i socialismens idéer 

samt tidens politiska och sociala frågor. Dels var agitatorn tvungen att vara bekant med 

åhörarnas liv och tankevärld samt tala ett språk som de förstod (Johannesson 1996:10–15). 

Det agitatoriska språket fick ge vika när Partiet skulle organiseras vid den första 

regeringsbildningen 1920. Agitatorernas storhetstid var över och det formella språket tog över 

i den allmänna offentliga debatten för att istället tala om ”folkets intresse”, men inom rörelsen 

har myten och språket levt kvar och ”… varje första maj och i varje valrörelse skall en god 

socialdemokrat ännu tala som de forna agitatorerna.” skriver Johannesson i boken 

Agitatorerna (1996:7–9).  
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3.3 Socialdemokraterna och första maj 

En anledning till att det är just Socialdemokraterns retorik som står i fokus för den här 

undersökningen är att partiet har dominerat svensk politisk under 1900-talet och har med 

undantag av ett fåtal mandatperioder suttit i regeringsställning under större delen av det senare 

århundradet.  

Det socialdemokratiska partiet bildades 1889. Rösträtten var vid den här tiden begränsad 

till att enbart rika tilläts att rösta, arbetarklassen var utestängd från såväl kommunal- som 

riksdagsval. Frågan om allmän rösträtt stod överst på listan och blev en symbol för partiet, 

som hade en vilja att arbeta demokratiskt genom reformer (Socialdemokraterna 2011). Vid 

starten hade partiet runt 3000 medlemmar. Men medlemskapet var inte allmänt accepterat och 

medlemmarna riskerade att få sparken om deras arbetsgivare fick reda på att man var aktiv i 

facket eller Socialdemokraterna. Idag har partiet nästan 100 000 partimedlemmar och har 

under 1900-talet suttit i regeringsställning i över 70 år. Dagens politik utgår ifrån att: 

”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla 

människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den 

demokratiska socialismens mål.” (ur Socialdemokraternas partiprogram 2001) 

1889 gjordes 1 maj till arbetarnas internationella demonstrationsdag. 1890 firades 1 maj för 

första gången i Sverige och har sedan dess blivit en stor samlingsdag för arbetarklassen i 

Sverige och världen över. 1938 blev 1 maj officiellt erkänd som allmän helgdag 

(Socialdemokraterna 2011). Första maj var vår första icke-religiösa helgdag. I dag har vi 

ytterligare än sedan nationaldagen den 6 juni blev helgdag 2005.  

Den första maj demonstrerar socialister och kommunister över hela världen. I Sverige 

marscherade arbetarna första gången 1890. Över 80 000 människor samlades på Gärdet i 

Stockholm för att bland annat kräva åtta timmars arbetsdag och lyssna till bland andra 

Hjalmar Branting och Hinke Bergegren. SAP, socialdemokratiska arbetareparti, var då bara 

ett år gammalt men fick upprepa sina krav i nära trettio år innan åtta timmars arbetsdag blev 

lagstadgat 1919. Idag försöker flera ickesocialistiska organisationer att ta över första maj. 

Kristdemokraterna i Uppsala i flera år ordnat marscher för rättvisa i barnomsorgen och 

enfrågepartier som Piratpartiet har försökt marschera på första maj. 

4 Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning kring politik och det politiska språket, jag kommer nedan att 

behandla ett antal undersökningar vilkas slutsatser jag tagit med mig i min analys och som jag 
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har använt som utgångspunkter för densamma. Under punkten 9. Diskussion ställs 

analysresultaten i denna undersökning mot de slutsatser som presenteras nedan.  

Gunnar Fredriksson argumenterar i boken Det politiska språket (Fredriksson 1982) för att 

det politiska språket i huvudsak använder sig av logosappellerande argumentation. Han 

förkastar således den gängse bilden att det politiska språket snarare vädjar till känslor framför 

förnuft och dömer ut den som är felaktig (Ibid:9).  

Ann Cederbergs avhandling ”Stil och strategi i riksdagsretoriken” är en undersökning vars 

syfte är att beskriva hur anföranden i tvåkammarriksdagen såg ut med fokus på stilistiska 

förändringar i debattspråket (Cederberg 1993:9). Materialet består av anföranden i textform 

från åren 1870- och1960-talet där tre tidsnedslag har gjorts. Cederberg undersöker bland annat 

talens struktur, stilnivå samt frekvensen av ett antal retoriska figurer (Ibid:12, 16). Slutsatsen 

är att argumentationen i riksdagsanförandena under perioden har blivit utförligare. 

Argumentationen har också gått mot att innehålla fler och fler direkta angrepp på 

meningsmotståndaren, när motargument bemöts och diskuteras. Användningen av 

retoriska figurer har minskat under perioden vilket Cederberg finner vara på bekostnad av att 

argumentationen blivit sakligare. Cederbergs resultat kommer att vara intressanta att jämföra 

med den här undersökningen trots skillnaderna i tillvägagångssättet och materialval. 

Cederberg diskuterar skillnaden mellan anförandena i riksdagen (som hon undersöker) med 

andra politiska tal och utgår från hypotesen att talen i riksdagen har högre formella krav och 

satt detta leder till en fokusering på innehåll snarare än uttryckssätt (Ibid:9). 

I boken Språk och offentlighet ligger det politiska språkbruket mellan åren 1945 och 1985 i 

fokus. Materialet består bland annat av riksdagsanföranden i form av texter hämtade från 

riksdagens debattprotokoll. Metoderna som undersökningen grundar sig på är grammatisk 

textanalys som används både kvantitativt och kvalitativt (Svensson 1993:43, 49).  

Jan Svensson fann i undersökningen att det politiska språket har utvecklats från att vara 

diskuterande och argumenterande, till att vara åsiktsdemonstrerande. Hans resultat visar att 

språket i riksdagen har gått ifrån en resonerande och diskuterande stil till en mer ”påstående 

stil”. Denna utveckling förklaras med riksdagens förändrande arbetssätt liksom den 

förändrade mediesituationen (Svensson 1993:167).  
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5 Retorik och teori 

Detta avsnitt kommer i det närmaste att presentera de teorier som ligger till grund för den 

kommande analysen. Avsnittet är upplagt för att gå från det stora och vida perspektivet för att 

gradvis snäva in på detaljnivå. 

5.1 Retorik – en definition 

Retoriken som begrepp har antagligen lika många definitioner som det finns retoriker. Enligt 

Anders Sigrell, retorikprofessor vid Lunds universitet, är retorik konsten att välja språk 

konstruktivt (Björck 2011). Professor Jens E. Kjeldsen skriver att: ”Retorik är 

ändamålsbestämd och verkningsfull kommunikation” (Kjeldsen 2008:23). 

Denna undersökning utgår ifrån en kombination av ovanstående definitioner. Det vill säga; 

att talaren utför en ändamålsbestämd handling utformad med tanke på hur den ska påverka 

sina åhörare. På så sätt väljs språket på konstruktiva grunder. 

5.2 Retorisk situation 

Ett centralt begrepp för den här undersökningen är retorisk situation. Begreppet myntades av 

Lloyd F. Bitzer (1968). Enligt Bitzer är det den retoriska situationen som bestämmer vad 

talaren ska säga och på vilket sätt (Kjeldsen 2008:85). Bitzer definierade tre element vilka 

tillsammans utgör en retorisk situation:  

[…] the first is the exigence; the second and third are elements of the complex, namely, 

the audience to be constrained in decision and action, and the constraints which 

influence the rhetor and can be brought to bear upon audience (1968:220). 

Detta översätts till svenska som; påträngande problem, publik och retoriska villkor (Kjeldsen 

2008:85) Det påträngande problemet är enligt Bitzer ett fel, hinder eller något ogjort som kan 

kräver kommunikation för att lösas. Det påträngande problemet behöver inte nödvändigtvis 

vara av negativ art, kärnan ligger i publikens förväntningar i situationer som kräver bestämda 

retoriska yttranden, som tacktal vid prisutdelningar eller minnesord vid begravningar 

(Kjeldsen 2008:87). 

En retorisk publik består av de som kan påverkas av avsändarens retorik och som kan bidra 

till att det påträngande problemet löses. Bitzer väljer att ge den retoriska publiken tre kriterier. 

Den retoriska publiken ska 1) kunna påverkas 2) har möjlighet och 3) en vilja att lösa det 

påträngande problemet (Kjeldsen 2008:89). 

Som retoriska villkor räknas de möjligheter och begränsningar som en talare måste förhålla 

sig till i den retoriska situationen. Kjeldsen delar upp dessa i konstmässiga och icke 
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konstmässiga villkor där konstmässiga villkor berör talarens karaktär, stil, emotionella 

appeller och stil. De icke konstmässiga villkoren rör istället föreliggande omständigheter som 

måste tas i beaktning vid en retorisk situation exempelvis regler, konventioner och rummet 

(Kjeldsen 2008:92). 

Bitzer har dock fått en del kritik, bland annat upplevs han ha en syn på retoriken som 

deterministisk. Detta då det påträngande problemet sågs som statiskt på grund av att det var 

förbundet till en viss tid och en viss plats men också för att det retoriska problemet och 

kontextens retoriska villkor, talarens möjligheter och begränsningar, bestämde vad talaren 

skulle säga. Talaren har en större handlingsfrihet än så menar kritikerna.  

Richard E. Vatz var Bitzers största kritiker. Han menade att det är situationerna som är 

retoriska och hävdade vidare att det är retoriken som avgör situationens respons, inte tvärtom 

(Ibid.). 

Dessa tankar om just situationen som föreligger talet, dess inverkan på talaren och 

möjligheterna att påverka talsituationen är således av stort intresse för denna undersökning. 

Denna retoriska situationsanalys utgår från följande frågor, vilka presenteras av Orla Vigsøs 

kapitel ”Retorisk analys” i boken Metoder i kommunikationsvetenskap(2010:217): 

1. Vem är det som försöker övertyga? 

2. Vem är det man försöker övertyga? 

3. Vad är det man vill övertyga om? 

4. Vilken kontext sker det i, dvs. tid & plats? 

5. Hur försöker man övertyga?  

För att besvara dessa frågor och analysera den retoriska situationen, så som det framstår i 

talen, på ett så uttömmande sätt som möjligt har följande punkter identifierats som fruktbara 

att utgå ifrån: genre, appellformer och stilfigurer. Dessa punkter kommer i slutändan att 

användas för att analysera talen utifrån ett antal frågor som presenteras under punkt 6.3 

Tillvägagångssätt. 

5.3 Genre 

Talets genre delades redan under antiken in i tre typer, det politiska rådslaget, rättegången och 

festritualen. Utifrån dessa situationer applicerades sedan tre typer av genrer: genus 

deliberativum, genus judiciále och genus demonstrativum. (Hellspong 2004) 

Då uppsatsen undersöker det politiska första maj-talet så kommer enbart genus 

deliberativum och genus demonstrativum att presenteras närmare. Orla Vigsø (2010) 

sammanfattar dessa två typer på följande sätt:  
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Deliberativ retorik har som huvudsyfte att argumentera för eller emot något. Den klassiska 

texttypen är ett politiskt tal med målet att nå fram till ett (gemensamt) beslut. Tal/texter av 

denna typ ställer sig frågande till huruvida något är nyttigt eller skadligt och behandlar det 

som ska eller bör hända (Ibid:219). 

Den demonstrativa (eller epideiktiska retoriken) syftar till att hylla eller kritisera 

någon/något. Den klassiska texttypen är hyllnings- eller klandertalet med målet att få 

mottagarna att känna positivt eller negativt för en person/en sak/en gärning/en 

samhällsgärning. Talet svarar på huruvida något/någon är bra eller dåligt och behandlar det 

som är fallet, det vill säga nuläget (Ibid.). 

En text kan sägas ha en övergripande retorisk funktion, det vill säga tillhöra en av de 

klassiska genrerna, men samtidigt kan olika delar av texten ha olika funktioner än vad texten 

har som helhet (Ibid:220). Textens genre ger även upphov till såväl begränsningar som 

möjligheter för talet och är inte minst situationsbundet. Kairos är ett retoriskt begrepp för de 

retoriska möjligheter som finns i en bestämd situation, och inte minst ett kritiskt ögonblick, 

om det inte utnyttjas i precis rätt stund går om intet (Kjeldsen 2008:74). Kairos utgör en av de 

två delar som enligt Sokrates gör en talare fulländad (Ibid.). Den andra delen är det som kallas 

för aptum. Med aptum menas att talarens retorik måste anpassa sig till den rådande 

situationen, stora ämnen kräver exempelvis en annan ton än vad lättsamma ämnen gör 

(Kjeldsen 2008:79). 

Genreanalys är av intresse i denna undersökning då det säger något om talet som helhet 

samtidigt som det täcker in många vitala delar som bland annat appellform och avsedd 

verkan. På så sätt är det en bra utgångspunkt för att kunna jämföra och diskutera de olika talen 

utifrån ett antal, relativt fasta, kriterier. 

5.4 Appellformer 

Argumentationen i talen kommer att analyseras utifrån den för retoriken klassiska triaden 

ethos, logos och pathos.  

Inom retoriken talar man om tre olika faktorer som utgångspunkter för att kunna övertyga 

någon. Dessa tre verkar tillsammans, i olika grad, för att avsändaren ska nå sitt mål, att 

övertyga mottagaren (Ibid:221).  

5.4.1 Ethos  

Vigsø beskriver ethosappellen som: 

Appell i kraft av personlighetsdrag eller karaktär. Bygger på läsarens förtroende för 

avsändaren på grund av dennes klokhet/kompetens, moraliska karaktär eller vänliga 
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inställning mot läsaren. Är inte strikt bunden till situationen; känslorna för avsändaren 

kan finnas före, under och efter kommunikationen … (Vigsø 2010:221) 

Kjeldsen skiljer på ethosinriktad eller sakinriktad kommunikation. Han förklarar sakinriktad 

kommunikation som ett sätt att söka övertyga mottagaren om riktigheten i en viss ståndpunkt 

medan den ethosinriktade snarast handlar om själva avsändaren som en persons försök att 

stärka eller öka sitt ethos (Kjeldsen 2008:132–133). 

5.4.2 Pathos  

Pathosappellen sammanfattar Vigsø som: 

Appell som bygger på läsarens känslor och sinnestillstånd i situationen. Kan bygga på 

såväl positiva känslor … som negativa … Mycket situationsbunden och flyktig. 

Iögonfallande stil, värdeladdat ordval. (Vigsø 2010:221) 

Kjeldsen beskriver pathos som sättet att övertyga genom att "... försätta åhörarna i en viss 

sinnesstämning" (Kjeldsen 2008:34). Via pathos söker talare appellera till andra människors 

känslor (Ibid. s.71). Pathos är också ett sätt att mana till handling, genom att exemplifiera och 

på så vis koppla samman mottagaren med det allra viktigaste (Ibid:303). 

5.4.3 Logos  

När det gäller logosapellen beskriver Vigsø den som en: 

Appell till läsarens rationella ställningstagande. Håller sig till ämnet, saklig bevisföring 

utifrån fakta. Strävar efter objektivitet. Neutralt ordval, anonym stil, behärskat 

framförande. Styrka: tankens klarhet och stringens. Svaghet: pedantisk, tråkig. (Vigsø 

2010:221) 

Genom logos söker man övertyga genom exempelvis fakta eller statistik. (Kjeldsen 2008:34) 

Aristoteles argumenterade för att logos används i upplysnings- och undervisningssyfte. Om 

pathos vädjar till mottagarens känslor så gör logos i princip det motsatta. Logos appellerar till 

människors rationalitet och det så kallade sunda förnuftet (Ibid:36). 

5.5 Stilfigurer 

Retoriken innefattar inte bara vad man säger utan handlar till stor del om hur man säger något. 

Den språkliga formen kan beskrivas som en länk mellan talaren och åhörarna.  

Ett av retorikens tidiga ideal är att språket ska vara korrekt, vårdat och genomskådligt. 

Samtidigt som det ska vara konstfullt och utsmyckat vilket var ytterligare ett ideal 

(Johannesson 2002:145-146). Dessa ideal kan te sig motsägelsefulla vilket har diskuterats 

genom alla olika tidsepoker. En diskussion som lämnat sina spår i de historiska texterna, där 

somliga präglas av en renhet som gränsar till tristess medan andra är så smyckade att 

ingenting ter sig annat än som en uppdiktad saga (Ibid:146-147).  
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Detta kan kopplas till vad vi idag kallar för stil. Det är intimt förknippat med genre, vad 

åhöraren förväntar sig men kanske framför allt hur man som talare vill framstå eller har för 

avsikt med sitt tal. Det handlar också om aptum, vad som är passar sig och i vilket 

sammanhang (Ibid.). 

Kjeldsen skriver i Retorik idag att:  

… retorikens troper är mer än överflödigt pynt. De är ett effektivt språkligt medel för att 

förmedla betydelse, handla och påverka. På det sättet utför troper och figurer – ja, hela 

den språkliga utformningen - flera retoriska uppgifter. (Kjeldsen 2008:223–224) 

Dessa uppgifter sammanfattar Kjeldsen enligt följande (Ibid:224): 

1. Skapa intresse, engagemang och bevara uppmärksamheten 

2. Konkretisera, begripliggöra och lära 

3. Fokusera och framhäva eller dölja och beslöja 

4. Stödja minnet 

5. Argumentera 

6. Påverka känslor  

Stilfigurerna delas in i mängder av underkategorier där man gör skillnad på troper, ordfigurer 

och tankefigurer, efter form och funktion. I denna undersökning ligger inte fokus på att 

klassificera, räkna och redogöra för var och en av de förekommande stilfigurerna utan snarare 

se vad för slags troper och figurer som finns i de olika talen och vad de kan tänkas fylla för 

funktioner. 

6 Metod 

Denna uppsats bygger på en kvalitativ undersökning med en komparativ ansats. Den 

komparativa analysen utgör, tillsammans med den retoriska teorin och tidigare forskning, 

grunden till att kunna uppfylla respektive besvara uppsatsens syfte och frågeställning. 

Det bör poängteras att även om analysen skett ur flera olika teoretiska perspektiv, gör 

uppsatsen i inga avseenden anspråk på att vara en fullständig analys, utan den behandlar 

enbart valda aspekter av det undersökta materialet.  

6.1 Komparativ analysmetod 

En komparativ undersökning avser att förklara olika aspekter av flera texters, i detta fall 

majtal, likheter, skillnader eller samband mellan dessa (Hellspong 2001). Den komparativa 

analysen kommer att ha en framträdande roll i denna uppsats. Den komparativa aspekten av 

analysen är främst ur ett tidsperspektiv, det vill säga: fokuserar på likheter eller skillnader som 

står att finna i materialet sett över tid.  
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6.2 Hermeneutisk tolkning 

Hermeneutiken kan enkelt beskrivas som ett förhållningssätt till tolkning och förståelse. 

Hermeneutiken har en retorisk koppling då den fokuserar på språkliga uttryck och tolkning av 

dessa. I denna anda kommer även analyserna att genomföras men hermeneutiken kommer 

även att fungera som ett förhållningssätt för att söka tolka texterna från ett vidare perspektiv 

än mitt eget då den förutsätter jag är öppen mot min egen förförståelse såväl som fördomar.  

Hermeneutiken förutsätter att man i analysen sovrar bland materialet och är beredd på att 

låta texten säga något (Gadamer 1950:106). Det som texten säger ska också utmanas i flera 

omgångar enligt Gadamer, och på så vis leda fram till ett mer nyanserat resultat där en slutsats 

inte är det viktigaste utan ett för läsaren lättillgängligt reflekterande kring resultaten. Detta 

tolkar jag, eller kommer jag att använda mig av, på så sätt att analysen kommer att vara i stort 

sett helt materialstyrd. Materialstyrd på så sätt att varken teoriomfånget eller själva metoden 

är tydligt och klart formulerad förrän samtliga artefakter som ingår i undersökningens urval 

har närlästs. 

Detta utmanande kan ses som att gå runt flera varv i förståelsens cirkel. Ett problem med 

denna metafor som uppdagas av Mats Rosengren i Doxologi är att en förståelsens cirkel 

kommer tillbaka till samma utgångspunkt. Rosengren ger istället förslaget om att den 

cirkulära förståelsen bör liknas vid en spiral som "inte börjar och slutar på samma plats, eller i 

alla fall inte riktigt samma" (Rosengren 2002:11). Detta torde ju egentligen vara en bättre 

förklaring än cirkeln. Någon vis person har sagt att vi aldrig kan läsa samma text två gånger, 

detta då vår förförståelse för texten förändras för varje gång vi läser den, således ser vi alltid 

texten ur ett nytt ljus när vi läser det, upptäcker det ännu oupptäckta eller uppmärksammar 

något vi tidigare inte fäst någon större vikt vid. 

6.3 Tillvägagångssätt 

Denna undersökning har, i den mån det var möjligt, varit materialstyrd, det vill säga: När det 

stod klart vilka tal som skulle ingå i undersökningen lästes de flera gånger. Efter 

djupläsningen kunde ett antal punkter identifieras som intressanta för vidare analys och som 

då omformulerades till frågor. Frågorna lyder enligt följande: 

1. Framgår det vilken politisk situation man befinner sig i? (regeringsställning, 

opposition osv.) 

2. Hur omtalas/beskrivs samhällsklimatet? 

3. Hur omtalas/beskrivs den egna politiken? 

4. Hur omtalas/beskrivs politiska motståndare?  
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5. Vem/vilka tilltalas och omtalas? 

6. Hur förhåller sig talets argumentation till de tre appellformerna ethos, logos, pathos? 

7. Förekommer det stilfigurer i texten? Vad fyller de för funktion? 

8. Vilken genre tillhör talet? 

Dessa frågor utgör grunden till själva analysen och det är svaren på dessa som presenteras 

under punkten 7 Analys. Svaren på frågorna redogörs genom påståenden samt valda exempel 

ur själva talen. Här har ett urval skett då det av utrymmesskäl och med tanke på läsbarheten 

inte går att presentera allt som framkommit i analysen.  

Svaren jämförs sedan mellan de olika talens genom att visa på skillnader såväl likheter 

under punkten 8 Resultat utifrån de frågor som presenteras under punkt 5.2 Retorisk situation.  

Resultaten av denna jämförelse utmynnar i några korta slutsatser som presenteras under 

punkt 9 Slutsats. Avslutningsvis diskuteras undersökningens slutsatser och resultat i form 

kopplat till teori och tidigare forskning samt ytterligare tankar kring undersökningen som 

sådan under punkt 10 Diskussion. 

7 Analys 

I detta kapitel presenteras analysen tal för tal. Det inleda med Tage Erlanders tal 1954, går 

vidare till Olof Palmes tal 1978 och avslutas med Håkans Juholts tal 2011. Analysen 

presenteras uppdelat i ett antal rubriker som utgår från de frågor som presenterades under 

punkt 6.3 Tillvägagångssätt. 

7.1 Tage Erlander, 1954 

Detta tal hölls i Falun och Borlänge den 1 maj 1954 av Tage Erlander. Det framgår mer eller 

mindre implicit att Socialdemokraterna sitter i regeringsställning. 

7.1.1 Samhällsklimatet 

Erlander beskriver på många sätt ett starkt samhälle med god ekonomi, hög sysselsättning och 

ljusa utsikter.  

Vi brukar glädja oss åt den stora standardhöjning, som vi upplevat under de senaste 50 

åren. Den märks på alla områden. … Ingen generation i mänskligheten har upplevat en 

sådan förändring. … Nutidens svenskar kan på ett helt annat sätt bestämma hur de vill 

leva än vad våra föräldrar kunde. 

Samtidigt höjer han ett varningens finger inför framtiden genom att tala om just den 

standardhöjning (tänk på orden ”vi brukar”) som Sverige genomgått och varnar för vad den 

rådande högkonjunkturen kan föra med sig, om samhället inte tar sitt ansvar.  
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Vi lever i en balanserad högkonjunktur. En sådan högkonjunktur innebär alltid risker. 

Störningar utifrån och inifrån kan föranleda att högkonjunkturen drivs upp i ett för 

häftigt tempo. Då drabbas vi på nytt av prisstegringar. 

7.1.2 Den egna politiken 

Den egna politiken beskrivs som ansvarstagande, trygghetsbevarande: ”Våra resurser har 

använts med sparsamhet och klokhet”. De stora framsteg som gjorts inom det socialpolitiska 

området framhävs samtidigt som det framgår att standardhöjningen medfört ökade krav på 

samhället, krav som måste mötas genom reformer, reformer som kommer att kosta pengar:  

Skall de berättigade av alla dessa behov tillgodoses, så måste det kosta pengar. Varje 

anspråk som förs fram är ett anspråk på våra gemensamma tillgång. Framstegen kan inte 

tas i snabbare takt än vad medborgarna är beredda att ställa resurser till samhällets 

förfogande. 

Erlander talar också om en förhoppning om en skattesänkning för löntagarna inför framtiden, 

vilket upplevs som förknippat med att Socialdemokraterna får lov att fortsätta driva sin 

politik: 

Vi hoppas, att den ekonomiska utveckling och den fulla sysselsättningen skall utvecklas 

på ett sådant sätt att en skattesänkning av den typen kan inom en icke alltför långt 

avlägsen framtid genomföras trots de väldiga uppgifter som återstår att lösa för 

samhället. 

7.1.3 Det politiska motståndet 

Den politiska oppositionen omnämns ett fåtal gånger i talet, dels som ”våra kritiker” dels som 

”den borgerliga sidan”/”de borgerliga politikerna” och som ”oppositionen”. Samtliga gånger 

handlar det om deras ekonomiska politik vilken Erlander är kritisk till:  

De försöker inbilla sig, att man skulle ha nått bättre resultat med som de säger en friare 

ekonomisk politik med räntevapnet som regulator. 

Och framför allt accepterar vi inte den motivering för skattesänkning som den 

borgerliga sidan driver, nämligen att det är nödvändigt att sänka de stora 

skattebetalarnas skatter därför att de är de stora skattebetalarna som tillhandahåller det 

riskvilliga kapitalet. 

De borgerliga politikerna anklagas för att ”söka förmå medborgarna att misstro ett växande 

samhällsinflytande” detta då de påstår sig vara ”anhängare av den fulla sysselsättningens 

politik”. Erlander säger också att det är en ”lättsinnig propaganda, när man på den borgerliga 

sidan å ena sidan angriper samhället för bristerna och å andra sidan talar om nödvändigheten 

att sänka skatterna.” 
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7.1.4 Tilltal och omtal 

Erlander riktar sig inte uttalat till någon genom ett direkt tilltal i det här talet. När det gäller 

omtal däremot så förekommer flera aktörer. Det egna partiet och det egna partiets politik 

dominerar talet genom ett ständigt närvarande vi/vår. Detta kan ses som ett tilltal, det vill säga 

att Erlander indirekt tilltalar de som är närvarande vid framförandet, de inom den 

socialdemokratiska rörelsen och andra sympatisörer men ofta menas även vi som ’vi svenska 

medborgare’. Exempel på detta är: ”Vi brukar glädja oss åt den stora standardhöjning …”, 

”Vi har en hög sysselsättning.” och ”Självfallet vill också vi sänka skatterna”. 

På tre ställen förekommer jagform, annars talas Erlander enbart ur ett vi-perspektiv. I talet 

omtalas ytterligare aktörer, de flesta förekommer enbart någon gång, som exempel på detta är 

”nutidens svenskar”, ”våra föräldrar”, ”familjemedlemmar”, ”jordbrukare”, ”löntagarna” och 

”barn & kvinnor”, dessa omnämns enbart vid ett tillfälle vardera och då i exempel. Vid ett 

tillfälle säger Erlander ”mina åhörare”, men inte som tilltal, utan som omtal.”De stora 

skattebetalarna” kommer på tal när det gäller den borgerliga sidans ekonomipolitik. När det 

gäller ”den enskilda människan”, ”den enskilda medborgaren”,” medborgarna” är 

återkommande genom hela talet och utgör en väsentlig del av den argumentation som 

Erlander för.  

7.1.5 Argumentationen 

När det gäller argumentationen så går det att se såväl ethos-, pathos- och logosappeller. 

Argumentationen ger uttryck för att vara svar på kritik. Detta syns tydligt i argumentationens 

struktur där argumenten föregås av många och långa exempel för att sedan mynna ut i, som 

Erlander själv uttrycker det: ”Vi tror att detta är den riktiga vägen.”, en tydlig ethosappell. 

Detta går också att koppla samman till det frekventa användandet av vi-formen.  

Exemplen är emellanåt pathosfyllda: ”Människan måste för att värna sin frihet lära sig 

samverkan, solidaritet, organisation.” och på andra ställen logosbaserade då Erlander pekar på 

något mer konkret: ”Denna utveckling har berott på många faktorer. Teknikens utveckling har 

möjliggjort en allt snabbare stegring av produktionen.”. Det finns en balans i appellerna, det 

är svårt att se att det ena skulle väga tyngre än det andra, men då talet upplevs som svar på 

just kritik så tolkas som att det är ethos- och logos-appeller utgör huvuddraget för talet som 

helhet. Detta då argumentationen grundar sig på en faktaframställning, vad partiet, eller 

samhället som Erlander uttrycker det, har gjort för sina medborgare ur ett historiskt 

perspektiv. Han påpekar hur man lyckas med dagens politik för att sedan redogöra sakligt för 

vad man vill åstadkomma i framtiden: 
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Det började med att samhället förbjud ting som betraktades som skadliga för 

medborgarna. Nattarbete för barn o.s.v. 

Jag vill bara hänvisa till att vår politik har lett till ekonomisk balans med bevarad full 

sysselsättning utan prisstegringar. 

… tiden är nu mogen för ett allvarligt övervägande av en förkortning av arbetstiden och 

en genomförande av tjänstepensioneringen. 

Just det att Erlander faktiskt likställer partiet med samhället tolkas som en stark ethosappell. 

7.1.6 Stilfigurer 

När det gäller stilfigurer så används tankefigurer som metaforer sparsamt. I talets inledning 

citeras kampsången Internationalen
2
 genom frasen ”… bojor som hunger lagt uppå …” och 

utgör en del i talets inledning. Denna mening inleds med ”Den materiella utvecklingen har 

sprängt…”, där ordet sprängt då kan ses som metaforiskt men som snarast hör till en allusion 

tillsammans med det följande (se ovan) citatet.  Erlander använder upprepning och stegring 

vid ett antal tillfällen, vilkets tolkas som ett grepp för att förstärka argumentationen (fler 

exempel på detta finns bland annat under 7.1.8 Genre):  

… läsa om en mängd brister som dras fram – brist på sinnessjukhus, brist på 

fångvårdsanstalter, brist på bostäder, på idrottsplatser, samlingslokaler och skolhus 

överallt möter stora arbetsuppgifter. 

Som redan har dryftats så talar Erlander återkommande gånger om samhället vilket tolkas som 

att han överför betydelsen av det regerande partiet till att betyda samhället. 

7.1.7 Genre 

Detta tal är ett klassiskt exempel på genus deliberativum. Erlander argumenterar för att den 

politik som förs är den rätta med ett huvudbudskap som skulle kunna formuleras som: Vi har 

kommit långt med samhällsuppbyggnaden men har en lång väg kvar (min formulering.). Talet 

handlar i stort sett om att den utveckling som skett i det svenska samhället, och som lett till en 

högre levnadsstandard, måste fortsätta med fokus på hur detta ska ske. Samtidigt läggs en stor 

kraft ner på att förklara hur samhället bör fungera, det vill säga vilken roll samhället bör spela 

i den här utvecklingen: ” En effektiv form av dylik samverkan är att anförtro samhälle, staten 

eller kommunen sådana uppgifter…”. Detta går hand i hand med resonemangen kring att den 

                                                 
2
 ”Många demonstranter världen sjunger på 1 maj ”Internationalen”, kampsången som börjar: ”Upp trälar uti alla 

stater/som hungern bojor lagt uppå”. … Den svenska texten skrevs av Henrik Menander, men den medryckande 

melodin komponerades år 1888 av en fattig fransk textilarbetare, Pierre De Geyter. Han var medlem i en 

arbetarkör i den nordfranska staden Lille då körledaren föreslog att Pierre skulle komponera melodin till en 

revolutionär text som hade skrivits efter den blodiga Pariskommunen 1871. … Pierre De Geyter bara känd för en 

enda melodi, men en sång som blev en världssuccé och spelas än i dag. … Melodin blev dessutom 

Sovjetunionens nationalsång fram till 1944…” (Herman Lindqvist, 2011) 
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enskilda människan må ha bidragit till eller rent av skapat den standardhöjning som samhället 

nu kan njuta av men att hon inte kommer klara av att utveckla och bibehålla den på egen 

hand. Här utgörs exemplen av vad samhället/staten (återigen det egna partiet) har bidragit 

med och förbättrat för sina medborgare historiskt sett. 

Jag erinrar mig om1946 års beslut om höjning av folkpensionerna, 1947 års beslut om 

barnbidrag, 1952 års beslut om treveckorssemestern. Vi konstaterar med glädje att 

reformtakten 1953-53 inte mattats av utan tvärtom stegrats 

7.2 Olof Palme, 1978 

Olof Palme håller detta anförande i Hagfors och Karlstad den första maj 1978. Det framgår 

tidigt i talet att Socialdemokraterna sitter i opposition. Den svenska regeringen är en 

koalitionsregering med Centern, Moderaterna och Folkpartiet. 

7.2.1 Samhällsklimatet 

Palme ger uttryck för att han talar i en tid av oro:  

Reser man runt i Sverige idag möter man över allt människors oro. En oro för att jobben 

skall försvinna, att bygden skall förtvina. En oro för landets ekonomi och för vår 

gemensamma framtid. 

När det gäller samhällsklimatet så är det en bister tillvaro som beskrivs. Det framgår tydligt 

att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur liksom att övriga världen varit krisdrabbat: ”Nu 

hoppas vi alla på bättre tider ute i världen. Under tiden har vi fått lära oss hur en borgerlig 

regering hanterar en lågkonjunktur”. Detta citat är också talande för hur Palme anser att den 

sittande regeringen har hanterat den kris som Sverige genomgått.  

7.2.2 Den egna politiken 

Den egna politiken kommer inte riktigt fram i detta tal. Enbart på några ställen sägs det rakt 

ut: ”Vi socialdemokrater säger nej till sänkta arbetsgivaravgifter.”, ” Vi vill sänka priserna 

med 10 % ”. 

Det som Palme kallar ”… god socialdemokratisk trygghetspolitik och rättvisepolitik.” 

kommer främst till uttryck genom ett antal förslag eller uppmaningar till den sittande 

regeringen, som Palme menar skulle stabilisera ekonomin och ge tillbaka tryggheten till de 

svenska medborgarna.  ”Vi säger: sätt in en del av era planlösa arbetsgivaregåvor på 

prissänkningar på baslivsmedel… Det betyder verkligen något för de lågavlönade, för 

pensionärerna, för barnfamiljerna.” 

Det tolkas vara på detta sätt Palme framställer den egna politiken, genom att kritisera och 

uppmana den sittande regeringen att handla annorlunda samt ge konkreta förslag på hur: 
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”använd en del av pengarna på en engångshöjning av barnbidragen med 500 kr per barn…” 

Mot slutet av talet sker en fokusförflyttning från den borgerliga politiken mot den 

socialdemokratiska rörelsens. Det framstår som om Palme talar till de egna leden, uppmanar 

dem att fortsätta sitt arbete ”tills vi finner en god lösning som når en bred förankring”. Han 

uppmanar också till att undvika att ”möta lögner och förvrängningar” med ”samma mynt”. 

Detta tolkas som att han försöker hålla ihop sitt parti, att han ser ljuset i mörkret och att de 

också borde göra det. 

Vi kan göra det i förvissningen om att människornas grundläggande behov av trygghet 

och arbete, av inflytande över den egna livssituationen inte kan tillgodoses genom en 

hård och alltmer koncentrerad kapitalism. 

7.2.3 Det politiska motståndet 

En stor del av talet handlar om den borgerliga regeringens politik som får hård kritik för hur 

de hanterat bland annat den svenska ekonomin. De omtalas som: ”borgerligheten”, ”de 

borgerliga partierna”, ”den borgerliga regeringen”, ”regeringen” och vid något tillfälle nämns 

de enstaka partierna ”Moderaterna”, ”Centern” och ”Folkpartiet”. På ett fåtal ställen omnämns 

även enstaka personer ur regeringen eller något av utskotten. Exempel på detta är följande 

utdrag ur talet: ”Nu mästrar Bohman klubbordförandena runt om i företagen och talar om 

solidaritet…, ”Men ordföranden i finansutskottet Nils Åsling satt i TV och lovade sänka 

kommunalskatter.” och ”Då står Bohman och skildrar fackrörelsen som ett hot mot friheten”.  

Det sista citatet är också ett exempel på hur Palme menar att de borgerliga försöker 

underminera den svenska fack- och arbetarrörelsen. 

Den politiken som den sittande regeringen för beskrivs i negativa ordalag ”De borgerliga 

partierna bär också ett tungt ansvar för en misskött ekonomi. ”. Kritiken dominerar 

beskrivningen av den förda politiken, även om Palme medger förmildrande omständigheter; 

Nu skall förvisso inte allt skyllas på de borgerliga partierna och den av dem 

sammansatta regeringen. Vi lever i svåra tider där kriser drar härjande över världen och 

självfallet också drabbar vårt land. 

Den borgerliga regeringen anklagas inte bara för att ha misskött ekonomin utan även för att 

i valrörelsen ha lovat mer än vad de haft för avsikt att hålla. 

Aldrig förr har så många lovat så mycket. Aldrig förut har så många hållit så litet. För 

att vinna makten drev de ett spel med människor förtroende. 

Palme menar också att regeringens politik gynnat ”… grupper som stå regeringen nära…” på 

bekostnad av detta”... har svångremmen fått dras åt ytterligare några hål för löntagarna och 

barnfamiljerna”. 
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7.2.4 Tilltal och omtal 

När det gäller tilltal så använder sig Palme av direkt tilltal genom att vända sig direkt till sina 

åhörare: ”Mötesdeltagare: Vi har fått nog av högerns solidaritet…” Han vänder sig också 

direkt till invånarna på just bruksorterna där han talar återkommande gånger, med exempel 

från deras egen ort: ”Ni som bor och arbetar här i Hagfors” 

Han tilltalar också den sittande regeringen direkt: ”Vi säger: sätt in en del av era planlösa 

arbetsgivaregåvor på prissänkningar” 

Han utbredda användande av ”vi” kan också ses som ett sätt att tilltala åhörarna såväl som 

att han talar i egenskap av partiordförande och således talar för hela det egna partiet, till det 

egna partiet liksom dess sympatisörer. Enbart på ett ställe förekommer han i egen person i 

form av ett ”mig”. Palme omtalar många andra aktörer talet, bland annat: ”arbetarrörelsens 

pionjärer”, ”de stora folkgrupperna”, ”löntagarna”, ”barnfamiljerna”, ”författaren Lars Ahlin”, 

”de lågavlönade”, ”pensionärerna”, ”Metallordföranden Bert Lundin”, ”arbetarna”, 

”tjänstemännen”, ”kapitalägarna”, ”arbetsgivareföreningen” och ”Per Albin Hansson”. 

Somliga av ovanstående fungerar som röster och exempel för den egna sidan respektive 

motståndarsidan, och somliga beskrivs som offer för den borgerliga politiken. Gemensamt för 

dessa olika aktörer är att de alla spelar en roll i den argumentation som förs genom talet, 

somliga kommer indirekt till tals genom citat.  

7.2.5 Argumentationen 

Inledningsvis talar Palme om första maj och traditionen bakom. 

Den första maj är solidaritetens och trygghetens dag. Det är en dag då man med särskild 

styrka upplever gemenskapens och sammanhållningens betydelse för att kunna skapa en 

bättre framtid. Så var det när arbetarrörelsens pionjärer samlades för nästan 100 år 

sedan. Så är det idag.  

Palme målar sedan upp en bild av ett otryggt och orättvist Sverige. Han säger bland annat att: 

Reser man runt i Sverige idag möter man över allt människors oro. En oro för att jobben 

skall försvinna, att bygden skall förtvina. En oro för landets ekonomi och för vår 

gemensamma framtid. I människors samtal och reaktioner kan vi avläsa att vi lever i 

den borgerliga otrygghetens tid. 

Detta är en tydlig pathosappell som lägger grunden för den kommande argumentationen där 

logosargumenten, i form av siffror och exempel, varvas med återkommande 

pathosappellerande utlägg om hur detta påverkat löntagare, barnfamiljer och väljare negativt. 

Det är lätt att visa detta med siffror. Den samlade produktionen gick i fjol ner med 2 1/2 

%. Industriinvesteringarna minskar med närmare 30 % på två år. Den senaste 

tolvmånadersperioden ökade priserna i vårt land med över 14 %... 
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När han argumenterar för den egna politiken är upplägget i princip detsamma. Han varvar 

förslagen och lösningarna på problemen som Sverige genomgår med hur det skulle gynna 

lönetagarna, barnfamiljerna och väljarna. 

Vi socialdemokrater säger nej till sänka arbetsgivaravgifter. … Sänk priset på mjölk, på 

kött, på ost, på bröd. … Det betyder någonting för de lågavlönade, för pensionärerna, 

för barnfamiljerna. 

Det finns även en tydlig ethosappell i talet, bland annat i form av hänvisningar till tidigare 

partiledaren Per Albin Hansson: ” Och vi tar på allvar hans maning: ’Det är väl för landet om 

medborgarna i god tid tänka sig in i de uppgifterna, som vi här kunna komma att ställas 

inför’” 

Liksom hänvisningar till tidigare genomföra reformer som får stå som en slags garanti för att 

man till skillnad från sina politiska motståndare klarar av kriser och håller vad man lovat, 

något som tydliggörs i följande citat: 

Den moraliska förpliktelsen står vi fast vid. Det var kanhända en taktisk nackdel i 1976 

års valrörelse. Men nu kan vi ta diskussionen och se människorna i ögonen. Det är ingen 

dålig tillgång för ett parti. 

Även om det finns spår av såväl ethos-, pathos- och logosappell så tolkas den övergripande 

funktionen för talet som helhet som pathosappellerande. Något som delvis förklaras genom 

den språkliga utformningen (se stilfigursanalysen nedan). 

7.2.6 Stilfigurer 

När Palme beskriver och argumenterar emot de borgerliga och deras politik använder han sig 

ofta av negativt laddade ord, uttryck och omskrivningar: 

De enkla borgerliga lösningarna stod inte rycken när det konfronterades med 

verkligheten, Det är mot den bakgrunden inte underligt att det de borgerliga haft att 

erbjuda varit planlöshetens improvisationer, en förvirrad blandning av underliga lån… 

 Fjättrade vid sina slagord står de borgerliga därför tomhänta när människornas trygghet 

hotas. 

Ytterligare ett exempel är följande: 

De borgerliga klagar på bordet vi lämnade efter oss. På två år har det ökat det 

underskottet i statsfinanserna till det tiodubbla och mer. De har inte bara ätit upp vad 

som fann på bordet. De har tömt skafferiet, ätit sig igenom visthusboden, låtit åkrarna 

stå i träda och tuggat sig igenom andra länders bankmatsalar på kreditkort utställda på 

de svenska skattebetalarna. 

Palme använder sig även av antiteser som exempelvis ”mot den hårda och kalla 

konkurrensen… idag demonstrerar vi för mänsklig värme”. Dessa negativs laddade uttryck 

tolkas som ett sätt att framhäva det politiska motståndets tillkortakommanden och på så vis 

påverka åhörarnas känslor. 
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Det finns även stegringar, främst i argumenterande partier och han använder sig frekvent 

av anaforer och epiforer. Uttrycket: ”Aldrig förut har så många lovat så mycket” skulle kunna 

vara alludering på Churchill-citatet ”Aldrig förr har så många haft så få att tacka för så 

mycket”. Detta fungerar dels minnesstödjande, dels så framhäver det problemen med 

regeringens sammansättning.  

Palme anspelar flera gånger på att det finns en inneboende problematik med koalitionen 

genom att använda uttryck som: ” Efter sedvanliga stridigheter inom regeringen”, vilka 

upplevs som sarkasmer och ironi. 

7.2.7 Genre 

När det gäller genre skulle detta talet klassas som genus deliberativum sett till dess 

argumenterande natur och förslag på vad som bör göras i framtiden vilka Palme 

sammanfattar, upprepade gånger, med slagorden: ”Sätt fart på Sverige!”. Men med anledning 

av den kritik och omfånget av kritiken som riktas mot det politiska motståndet klassas talets 

övergripande retoriska funktion som smädelse och således genus demonstrativum.  

7.3 Håkan Juholt, 2011 

Det här talet hålls av Håkan Juholt i Falun den första maj 2011. Juholt påpekar upprepade 

gånger att han enbart har varit partiordförande i 38 dagar. Det framgår att man sitter i 

opposition och att partiet har förlorat många väljare: 

Men låt mig samtidigt säga: Vi vet att vi förlorade höstens val på ett så dramatiskt sätt 

som aldrig tidigare. Aldrig förr har så många medborgare vänt vårt parti ryggen och 

sagt: Nej, vi tror inte på er. 

Det ges samtidigt uttryck för att det finns en längtan efter ett annat Sverige än det Sverige som 

är idag: 

Jag måste säga att jag förstår denna otålighet. Jag förstår så innerligt väl att de allra 

flesta nu känner att det som gäller i Sverige i dag inte är bra nog; det måste till 

någonting annat. Jag förstår att det är så många som omgående vill ha svar på alla frågor 

därför att längtan är så stor efter ett annat Sverige. 

7.3.1 Samhällsklimatet 

Juholt beskriver ett samhälle som tampas problem, eller uppgifter som han uttrycker det, där 

innebörden av ordet solidaritet har kommit på villovägar och uppfattas som en uppoffring: 

Vi ska ta oss an samhällsuppgiften. Vi ska ta oss an uppgiften att vända på varje sten, att 

granska och studera vad som är fel i Sverige i dag och vad som ska bli bättre. Så ska vi 

mödosamt, steg för steg, bygga ett Sverige som faktiskt vilar på grundtanken om social 

demokrati – social demokrati där vi känner att ett gemensamt ansvarstagande för 
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varandra, solidaritet, inte är en uppoffring utan att solidaritet är en investering i varandra 

för möjlighet till tillväxt för hela landet. 

Dessa uppgifter, eller problem, återkommer senare under analysen, men kan sammanfattas 

som välfärdsproblem. Det handlar om ”växande klyftor”, ”segregationen”, problem som 

beskrivs som orsakade av såväl avregleringar som skatteavdrag: 

I dag finns det ett politikens ointresse för dessa samhällsviktiga verksamheter. Men 

järnväg, eldistribution/elproduktion/elmarknad och flyg är avgörande för oss som land, 

för att vi ska kunna utvecklas och växa. När dessa marknader inte fungerar måste 

politiken självklart gå ned från åskådarplatsen och ta ett ansvar. 

7.3.2 Den egna politiken 

Att beskriva, förklara och argumentera för den egna politiken utgör den största delen av det 

här talet. Fokus läggs att förklara vad Socialdemokraterna ska göra och hur detta ska göras, 

vilket läggs upp som fyra uppgifter man har framför sig. Ett exempel på dessa punkter är 

följande: 

Den första uppgiften är att vi ska utrota, avskaffa, barnfattigdomen. Vi ska införa 

barnkonventionen som svensk lag. … Vi ska satsa på jobb så att människor själva kan 

försörja sig. Det är det viktigaste för att bekämpa barnfattigdomen. 

Vi ska också göra det möjligt att bli anställd genom rätt till en utbildning som är 

anpassad till dagens och morgondagens arbetsmarknad. Vi ska satsa på nattis så att man 

kan ta jobb som finns där man bor. Vi ska satsa på stöd till de familjer som är särskilt 

utsatta. Vi ska ta oss an floran av avgifter som äter sig in i skol- och fritidsverksamheten 

och som stänger ute så många barn och ungdomar. 

Det trycks även särskilt på att man ska hålla vad man lovar, något som återkommer ett flertal 

gånger under talet. 

Det socialdemokratiska partiet kommer inte att lova mer än vi kan hålla; man kan lita på 

vårt ord. Löftena skola vi ej svika, sades det i Småland som jag kommer från. Jag 

lovade att komma hit. Jag står vid mitt ord. Därför är jag här – löftena håller vi. 

Den egna politiken förklaras även med hjälpt av ytterligare fyra punkter som även omnämns 

som vägar och uppgifter, vilka mynnar ut i ett mål: 

De tre vägarna framför oss som jag beskrivit och som handlar om en kunskapsbaserad 

ekonomi, en värdeburen tillväxt och en social investeringspolitik leder fram till det 

fjärde som därmed blir vårt mål.  

Ord som ”solidaritet”, ”välfärd”, tillsammans med uttryck som ”social investeringspolitik” är 

talande för det samhälle som Juholt beskriver att Socialdemokraterna vill bygga och 

sammanfattas som: ”Det är idén om social demokrati”. 
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7.3.3 Det politiska motståndet 

I talet omnämns den borgerliga oppositionen enbart ett fåtal gånger. Faktum är att de bara 

omnämns explicit vid fyra tillfällen. Det första är när Juholt pratar om pensionssystemet och 

hur Socialdemokraterna vill förändra det då han säger att: 

 Detta bygger på att det finns en bred överenskommelse mellan Socialdemokraterna och 

de borgerliga partierna. … Sedan ska vi uppvakta regeringen med våra förslag till 

förbättringar. Vi hoppas att de säger ja till dessa. Om de inte säger ja till dem blir det 

strid om pensionerna i nästa valrörelse! 

Vid ett annat tillfälle omnämner han den sittande statsministern: ”Är det inte märkligt att 

pingvinerna har ordnat samhället bättre än Fredrik Reinfeldt?”, vilket också är avslutningen 

på talet.  

Men även om den borgerliga oppositionen inte omnämns explicit så finns kritiken mot dess 

politik alltjämt med igenom hela talet. Några exempel på detta är följande utdrag: 

Vi kommer tillbaka med en tjock katalog med förslag om hur vi ska forma 

skattepolitiken för morgondagen. För det lapptäcke som finns i dag är inte överskådligt, 

inte begripligt. Det är ogenomträngligt och har inget fokus. 

Vi ska inte luras in i den överbudspolitik om skatteavdrag där alla avdrag just nu verkar 

vara politikens enda mål. 

 I dag är det så uppenbart att vår skattepolitik är ett uttryck för kompromisser i samband 

med sena nattliga förhandlingar mellan olika politiska partier där någon ska pressa in 

någon egen käpphäst men utan färdriktning. 

I detta land har vi under de senaste fyra åren förstört våra försäkringssystem på ett 

nästan inhumant sätt. Det är orimligt. 

Ovanstående utdrag tolkas som kritik mot den politik som förs och uppfattas således som 

kritik mot den borgerliga majoriteten. Ytterligare på hur det politiska motståndet omnämns är 

följande omskrivning ett exempel på: ”Det är Socialdemokraternas linje. … Det är inte på 

något sätt oansvarigt, vilket påståtts av en del lättviktare”. 

7.3.4 Tilltal och omtal 

Talet inleds med att Juholt vänder sig direkt till sina åhörare: ”Partivänner, 

mötesdemonstranter och medborgare runt om i landet som följer vårt Första maj-firande!” 

En stor del av tilltalet sker i jagform men det är vi-formen som dominerar talet, där vi 

tolkas som ’vi socialdemokrater’ men ofta finns även vi/vår/oss där åhörarna ingår, då det 

tolkas som ’vi medborgare’. Det finns också ett direkt du-tilltal med i talet: ”När du är i 25-, 

30-, 35-årsåldern ska du kunna bedöma vilken pension du ska ha”, detta varvas med tilltalet 

er: ”Därför säger jag avslutningsvis till er, kamrater: Det blir snart varmare i Sverige. Ett 

varmare Sverige är på väg”. 
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Ytterligare aktörer som tillhör vad man kan kalla de egna utgörs bland annat av: ”Leif 

Pagrotsky”, ”partikongressen” och ”fackliga centralorganisationer”. Utöver dessa omnämns 

även: ”Barn och ungdomar”, ”människor”, ”familjer”, ”medborgarna”, ”de arbetslösa”, 

”elever och lärare” som alla ingår i talets argumentation, som utsatta i dagens samhälle men 

som skulle få en bättre tillvaro i och med de förslag Juholt nu presenterar. 

Det förekommer andra röster i talet, i form av frågor som Juholt resonerar kring och senare 

använder för att presentera sin politik: 

Jag har säkert gett tvåhundra intervjuer, och jag har fått svara på exakt alla frågor om 

bensinskatt, fastighetsskatt, ROT- avdrag och RUT-avdrag. Nästan allting handlar om 

skatter, men inte har det varit några köer av dem som vill fråga: Håkan, hur ska du 

komma till rätta med de klyftor som växer i landet? Håkan, hur ska du bryta 

segregationen? Håkan, hur ska du se till att barnfattigdomen utrotas? I stället är fokus på 

några snabba frågor kring skatter. 

7.3.5 Argumentation 

I det här långa talet kan argumentationen ses som till stor del ethosappellerande, vilket är 

intimt förenat med den position man har, det vill säga politisk opposition. Det ges också 

uttryck för att man har haft problem med att nå sin väljare. Följande exempel visar en tydlig 

ethosappell:  

Vi har tillsatt Leif Pagrotsky för att göra en ordentlig skatteöversyn. Vi kommer tillbaka 

med en tjock katalog med förslag om hur vi ska forma skattepolitiken för morgondagen. 

Ethosappellen syns även i det frekventa användandet av jagformen, som är återkommande 

genom hela talet.   

Jag tycker inte att det är så tokigt av en partikongress att peka ut den färdriktningen. 

Sedan får jag frågor om vad jag vill göra med Sverige. Ja, jag tycker ändå att det här ger 

en ganska bra bild av vad jag vill göra med Sverige. 

På några ställen används siffror och statistik för att underbygga de förslag som ges, dessa 

tolkas som en logosappell: ”I dag är det endast fyra procent av de arbetslösa som har 80 

procents ersättning från a-kassan”. Dessa är dock relativt få, i flera exempel där siffror 

förekommer tolkas snarare som pathosappeller vilket delvis kan förklaras med de 

omskrivningar som används, vilka diskuteras senare. Däremot så upplevs argumentationen 

logosappellerande då Juholt är ganska detaljerad i vad som behöver förändras och varför, i 

vissa fall säger han även hur detta ska göras. I talet som stort är det pathosappellen som har en 

övergripande funktion i talet, detta då det finns många exempel som appellerar till känslor 

snarare än förnuftet. En förklaring till detta ligger i Juholts användande av ordet solidaritet, 

såväl explicit som implicit: 
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Om det är så att någon vid något tillfälle i livet tvingas ställa sig i ösregn för att han 

eller hon är sjuk eller behöver vårt gemensamma stöd ska vi göra allt vi kan för att tiden 

under paraplyet ska bli så kort som möjligt. Men framförallt ska vi resa ett paraply över 

vår syster och bror. Det handlar om solidaritet gentemot varandra. Vi ska bygga ett 

samhälle där vi har råd med varandra! 

Det bör dock påpekas att en stor del av talet behandlar vad för slags politik 

Socialdemokraterna står för och vill föra, vilket per automatik för såväl ethos- som 

logosappeller med sig. 

7.3.6 Stilfigurer 

I det här talet har stor möda lagts ned på formuleringar och den språkliga utformningen som 

sådan.  Uttryck som ”… floran av avgifter som äter sig in i skol- och fritidsverksamheten” 

följs av ”Man ska inte behöva dricka en burk Novalucol när man får det orangea kuvertet.” 

och ”För oss som passagerare är det en märklig upplevelse att vi kan koka av ilska samtidigt 

som vi på vintern fryser ihjäl i väntan på tågen.” 

Dessa figurer fyller en funktion i att konkretisera situationer som åhörarna känner till och kan 

ta till sig genom att samtidigt appellera till känslor. 

Flera gånger används uttrycket ”syster och bror”, en metafor för våra medmänniskor. 

Genomgående i talet förekommer retoriska frågor och ibland utrop. Frågorna för talet vidare 

och fungerar som övergångar mellan ämnen men är också ett grepp för att visa på den 

uttalande längtan efter ett annat Sverige som Juholt nämner flera gånger. Stegringar och 

upprepningar används för att bygga upp spänning i avgörande avsnitt av talet och för att 

trycka på avgörande punkter i argumentationen. 

Ytterligare en iakttagelse är hur Juholt använder sig av ironi, som är tydligt i talet. Ironi 

kan annars vara svårt att identifiera när man inte hör hur något sägs.  

Och vet ni, apropå den kunskapsbaserade ekonomin, att den restaurangmoms som vi lite 

mer ska försöka närma oss i höstens budget därför att det då är dags att prata 

momssatser är en satsning som enligt riksdagens utredningstjänst skulle ge ungefär 3 

000 jobb i restaurangnäringen och göra toast Skagen lite billigare? Visst skulle det vara 

trevligt! Men samma summa pengar skulle ge 9 000 lärartjänster. Det är där valet står. 

Ytterligare ett exempel på detta är följande: 

Allra sist vill jag berätta för er om min yngste son Viktor som säkert sitter framför tv:n 

och tittar på detta och som sannolikt tycker att det här är det mest pinsamma 

ögonblicket i hans liv. Han har varit en stor idoldyrkare av pingviner. Det finns inget 

hem i Sverige med så många pingviner som vårt hem – på tavlor, kuddar, handdukar, 

julgranskulor och allt möjligt annat. Jag tror att det är få ledande politiker som sett så 

många filmer om pingviner som jag. Inför sin son kan man upprätthålla ett visst 

intresse, för dialogen är sällan så utvecklad – man kan ju sitta och tänka på lite annat. 
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Jag skulle nu när ni står här och fryser lite grann vilja berätta för er om hur pingvinerna 

organiserar sig när det är som kallast. Då står de tätt intill varandra. De turas om att gå 

in och ut. Någon står ytterst en kort stund och får kylan på sig men får sedan gå in och 

värma sig. Någon annan går ut och tar platsen. Under de kalla vintermånaderna 

cirkulerar de så att alla klarar sig. Är det inte märkligt att pingvinerna har ordnat 

samhället bättre än Fredrik Reinfeldt? 

En sista iakttagelse är Juholts användande av orden ”nattis”, det vill säga barnomsorg nattetid 

och ”knatte” istället för barn. 

7.3.7 Genre 

Detta tal tolkas som ett genus deliberativum. Juholt drar i detta tal upp huvuddragen i den 

Socialdemokratiska politiken och beskriver framtidsvisionen som partiet har. Det finns inga 

direkta drag av vare smädelse eller någon direkt hyllning men som nedan analys visar så 

ironiserar Juholt över sina motståndares sätt att föra politik. Dock så är den övergripande 

funktionen resonerande och främst behandlar det som bör hända vilket ju är utmärkande drag 

för ett politiskt tal. 

8 Resultat 

Den retoriska situationen 1954 utgör av att den socialdemokratiske statsministern Tage 

Erlander håller ett första maj-tal.  Gemensamt för åren 1978 och 2011 är att det är två 

partiordföranden i politisk opposition som håller första maj-tal, Olof Palme och en nytillträdd 

Håkan Juholt. 1954 och 2011 hålls talen i Falun och Borlänge, 1978 talar Palme i Hagfors. 

Erlander riktar sig till de sina, det vill säga det egna partiet och dess sympatisörer, men 

vänder sig stundvis till de som tvivlar liksom politiska motståndare. Här finns en tydlig 

skillnad mellan 1954 och de två senare talen. Erlander har aldrig ett direkt tilltal. Palme talar 

direkt till de närvarande åhörarna, liksom han vänder sig till partiets sympatisörer. Även i 

detta tal förekommer det att de politiska motståndarna tilltalas då genom uppmaningar, riktade 

till de politiska motståndarna som innehar regeringsmakten vid tillfället. Juholt talar direkt till 

åhörarna och vänder sig tydligt till de väljare som det senaste valet övergett partiet eller de 

som tvivlar på partiets framtid.  

Erlander talar främst om hur samhällets reformarbete skall fortskrida och söker övertyga 

om att den politik som bedrivs är rätt och riktigt. Palme söker snarast övertyga sina åhörare 

om att den politik som den borgerliga regeringen bedriver är förkastlig. Juholt fokuserar, 

liksom Erlander, på den egna politikens framtida arbete och söker på så sätt övertyga sina 

åhörare om att Socialdemokraterna är ett parti att lita på.  
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Talet 1954 är av typen politiskt tal, genus deliberativum, som går från det som varit, till 

behandla dagsläget och slutligen avslutas med att resonera kring och samtidigt slå fast hur 

framtiden bör organiseras. Argumentationen är saklig och språket kan beskrivas som 

okonstlat och formellt. Kritik bemöts med förklarande argument och det politiska motståndet 

kritiseras och bemöts, men det förekommer ingen smutskastning eller liknande. Det går att 

skönja ett visst växande missnöje (antagligen bland väljarna), ett missnöje som bemöts med 

förklarande argument där Erlander anspelar på såväl logos- som ethosappeller. 

Palme å andra sidan kritiserar sitt politiska motstånd så hårt att talets övergripande 

retoriska situation klassificeras som smädelsetal, genus demonstrativum. Talet uppfattas som 

övervägande pathosappellerande och innehåller flertalet stil- och tankefigurer, vilka i de flesta 

fall är negativt laddade och används i syfte att beskriva det politiska motståndet. 

2011 är talet är en lång förklaring av vilken politik Juholt och socialdemokratin står för, 

och tänker driva, av genren deliberativum. Argumentationen är lång, känslomässig och fylld 

av exempel och den språkliga utformningen består av många ordnade formuleringar, 

omskrivningar och stilfigurer. Likheterna mellan Erlanders och Juholt tal i argumentationen är 

att båda talen innehåller övervägande ethos- och logosappeller, och är resonerande i sin natur 

vilket är ett tydligt drag i genren politiskt tal, genus deliberativum. Samtidigt finns det i 

Juholts tal flera partier där han ironiserar, humoristiskt, över det politiska motståndet, dock 

inte till den grad som Palme gör. Palme konstaterar snarare än resonerar och kritiserar, med 

sarkastiska drag, för vilket talet uppfattas som ett smädelsetal.  

Dessa resultat visar på hur den tidiga arbetarrörelsen två språkideal kan ta sig ut, på tre 

olika sätt. Erlander den formelle, agitatorn Palme och Juholt som går lindans mellan de två 

ytterligheterna. Resultaten pekar också på en annan tendens, intimiseringen. Erlander talar 

nästan aldrig ur jagform, Palme gör det ett fåtal gånger medan jagformen är ett klart 

utmärkande drag för Juholts tal. 

Ytterligare en iakttagelse, som förvisso ligger utanför det som framkommit i analysen, är 

längden på de olika talen. Erlanders var kort i jämförelse med Palmes, men Palme kom inte i 

närheten av den längd som Juholt presenterade.  

9 Slutsats 

Trots att min undersökning är både avgränsad och begränsad har den utmynnat i ett antal 

slutsatser. Jag vill här dock poängtera att dessa slutsatser på intet sätt gör anspråk på att vara 
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generaliserbara men ändå säger något om Socialdemokraterna och första maj-talen, om än så 

bara för de undersökta tidsnedslagen. 

För det första finns det en stor skillnad i hur man väljer att tilltala den retoriska publiken. 

Erlander talar aldrig direkt sina åhörare vilket Palme gör såväl inledningsvis som upprepade 

gånger genom talet. Juholt har ett personligt och frekvent tilltal som är återkommande genom 

hela talet, något som tolkas vara ett tecken på intimiseringen av det offentliga språket. 

För det andra står det klart att det, utifrån min undersökning, inte går att tala om den 

Socialdemokratiska retoriken som sådan. Retoriken påverkas av alltför många yttre faktorer, 

exempelvis mediala, för att det skulle vara möjligt att tala om den som ett Den.  

Den tredje och sista slutsatsen att språket i första maj-talen i mångt och mycket präglas av 

den som brukar det. Det är ofrånkomligt talaren som sätter den yttersta prägeln på såväl sitt 

språkbruk som på sina anföranden och tal. Således skulle det krävas en större och mer 

omfattande undersökning för att möjliggöra några slutsatser kring ett socialdemokratiskt 

språk.  

10 Avslutande diskussion 

Som undersökningens resultat visar så skiljer sig talen åt på många punkter samtidigt som det 

finns många likheter. Den socialdemokratiska första maj-retoriken visar sig vara 

mångfacetterad. Skillnaden mellan de för undersökningen utvalda tidsnedslagen, vilket gör att 

den kan upplevas som splittrad, det vill säga att det är svårt att tala om den socialdemokratiska 

retoriken som sådan utifrån en undersökning av det här slaget. Några punkter ur analys och 

resultat har dock identifierats som intressanta att diskutera i ljuset av bakgrund och tidigare 

forskning.  

Jag ställer mig frågande till huruvida det i det här fallet går att tala om en retorisk situation 

som sådan. Det är en lång tradition att partiordföranden håller tal den första maj varje år. På så 

sätt kan situationen anses vara en fast situation. Detta då anledningen till varför man samlas 

på första maj inte har förändrats sedan man tågade för första gången.  

I undersökningens tre tal är talaren partiordförande, två av talen hålls till och med på 

samma orter. Trots att det i princip saknas ett direkt tilltal 1954 så riktar sig talen fortfarande 

till samma typ av åhörare: medlemmar av det egna partiet, sympatisörer och till viss del även 

tvivlare eller väljare som övergett partiet, vilket kanske är tydligast 2011. 

Talen visar dock upp tydliga skillnader, vilket kan kopplas till att den retoriska situationen 

som sådan aldrig kan vara statisk. Det finns väsentliga skillnader mellan åren 1954, 1978 och 
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2011 som kanske inte fångas i den här undersökningen men som ändå går att diskutera utifrån 

resultaten. En sådan tendens är att vi idag, 2011, lever i ett samhälle där medierna spelar en 

stor roll, på gott och på ont. Något som tv-mediet sägs ha bidragit till är en intimisering av 

språket. (Johannesson 2002:248). Jag tycker mig finna ganska tydliga belägg för detta i talet 

från 2011. Bara en sådan sak som att talet avslutas med att Juholt talar om sin sons intresse för 

pingviner, det finns inte spår av något liknande i vara sig Erlanders eller Palmes tal. Tvärtom 

är både Erlander och Palme restriktiva med att vara personliga i sina tal. 

Det går alltså inte att tala om en och samma retoriska situation, däremot kanske det går att 

diskutera huruvida det finns åtminstone några fasta utgångspunkter, varav vissa gäller för den 

Socialdemokratiske partiordförandens första maj-tal, oavsett vilket årtal det är. 

När det gäller den klassiska triaden ethos, logos och pathos fann jag att argumentationen 

präglades av övervägande ethos- och logosappeller 1954 och 2011 medan Palmes tal 1978 

tolkades som pathosappellerande.  

Gunnar Fredriksson argumenterar (1982:9) för att det politiska språket i huvudsak 

använder sig av logosappellerande argumentation. Detta kan inte bekräftas av min 

undersökning men det går ändå inte att säga att Fredriksson har fel. Jag tror att detta till stor 

del beror på att det föreligger skillnader i vad för slags material som det hänvisas till. Detta 

blir tydligt när mina resultat jämförs med Cederbergs. 

Cederbergs slutsats i sin avhandling är att argumentationen under perioden har blivit 

utförligare och gått mot att innehålla fler och fler direkta angrepp på meningsmotståndaren, 

när motargument bemöts och diskuteras, vilket överensstämmer om man jämför Erlanders 

behandling av motståndarna med Palmes. Cederberg fann också att användningen av retoriska 

figurer hade minskat under perioden på bekostnad av att argumentationen blivit sakligare, 

något som går helt tvärtemot mina resultat. Man bör dock notera att Cederbergs tankar kring 

skillnaden mellan anförandena i riksdagen och andra politiska tal mynnar ut i hypotesen att 

riksdagens anföranden har högre formella krav vilket leder till en fokusering på innehåll 

snarare än uttryckssätt. (Cederberg 1993:9) 

Alltså behöver inte första maj-talen nödvändigtvis ha utvecklats i samma riktning, då det är 

rimligt att anta att de inte föregås av samma formella krav som ett riksdagsanförande. Detta 

visar på svårigheter i att prata om ett politiskt språk. Inom det politiska språket, och det 

politiska talet, finns det således undergenrer som skulle vara intressanta att undersöka vidare, 

var och en för sig och jämförelsevis. 
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Detsamma torde kunna sägas om de resultat Jan Svensson fann i sin undersökning. Han 

har, liksom Cederberg, studerat just språket i riksdagen. Hans resultat påvisade har språket i 

riksdagen gått ifrån en resonerande och diskuterande stil till en mer ”påstående stil”, vilket 

han förklarar med riksdagens förändrande arbetssätt liksom den förändrade mediesituationen 

(Svensson 1993:167).  Han drar slutsatsen att det politiska språket har utvecklats från att vara 

diskuterande och argumenterande, till att vara åsiktsdemonstrerande. En slutsats som till viss 

del stämmer överens med mina resultat, Palmes tal 1978 innehåller fler direkta påståenden 

och är mindre resonerande jämfört med Tage Erlanders 1954. Däremot så visar inte analysen 

att Juholts tal, 2011, är åsiktsdemonstrerande på bekostnad av argumentation och resonerande. 

Massmediernas intåg har helt klart kommit att påverka den retoriska framställningen och 

det är sällan det återges ett helt tal i dagens medier. En inverkan på talarna och deras 

talskrivare som enligt Kurt Johannesson har lett till att man idag satsar mer på det konkreta 

och känslomässiga genom slående exempel och formuleringar, framför en regelrätt och 

utförlig argumentation. Ett resonemang som stämmer bra överens med mina analysresultat – 

förutom på en punkt. Juholt höll det längsta talet av dem alla vilket till stor del berodde på den 

utförliga argumentationen. Jag tror att det också är på sin plats att nämna kairos här. Det finns 

en tid och en plats för att allt brukar man säga. Således bör tal inte bara ses, som rubriken 

indikerar, som situationella utan de måste också förstås utifrån den tid de är sprungna ur. 

Något som inte ryms i den här undersökningen. 

Ytterligare en aspekt som den här undersökningen inte har tagit fasta på är talespersonen. 

Det går inte komma ifrån att personen som talar, och givetvis talskrivaren, sätter en stark 

prägel på talet. Medan jag utifrån mina resultat skulle vilja påstå att talen har gått från att vara 

ganska strikt formellt 1954, till agiterande 1978 och ett mellanting 2011 så måste jag ställande 

mig frågande till vad det här resultatet egentligen beror på. Årtalet? Talaren? Svaret måste 

givetvis att det beror på både årtalet och talaren. Andra föreliggande orsaker är skillnaderna i 

de retoriska förutsättningarna som utgår ifrån huruvida man är i opposition eller sitter tryggt 

på regeringsmakten. 

Det kanske är en talande faktor att agitatorernas storhetstid tog över när 

Socialdemokraterna bildade regering för första gången. Det kan måhända vara en talande 

faktor att myten kring agitatorn och språket har levt kvar inom rörelsen. Palmes och Juholts 

tal kanske i så fall är bra exempel på det som Johannesson (1996) skriver: ”… varje första 

maj och i varje valrörelse skall en god socialdemokrat ännu tala som de forna agitatorerna.”. 
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Det är dock frestande att fundera över Juholts tal i förhållande till aptum. Kan det vara så att 

hans lindans mellan idealen är på grund av en anpassning till just det passande? Kan man säga 

att han rör sig mellan det som rörelsen behöver och det medborgarna vill höra? 

För att börja avrunda den här diskussionen vill jag säga att det å ena sidan går att se första 

maj-talet som talande för den Socialdemokratiska retoriken, men å andra sidan inte, därför att 

det är svårt att jämföra med något annat. Det går inte heller att slå fast någon fast betydelse av 

själva företeelsen första maj-tal, detta då de från år till år, situation till situation kan ge uttryck 

för eller ha så skilda syften. Beroende på huruvida man sitter i opposition eller känner sig 

säker på sin politiska stol så kan talen användas på olika sätt. Erlander använder taltillfället 

vid första maj för att rättfärdiga höga skatter trots högkonjunktur och på sätt hålla ihop sitt 

parti och sina väljare, Palme för att baktala det politiska motståndet och Juholt för att förklara 

innebörden av solidaritet och hur det ordet kan skapa värme i ett kallt Sverige för att locka 

tillbaka de väljare man har förlorat.  

Som jag poängterar ovan så ska man vara försiktig att dra några (förhastade) slutsatser 

utifrån en så begränsad och avgränsad undersökning som detta faktiskt är. Som jag ser det 

finns det en inneboende godtycklighet i undersökningar av det här slaget. Det som är 

problematiskt med hermeneutiska uttolkningar är att de i stor utsträckning präglas av 

uttolkarens subjektivitet. Det vill säga min egen förförståelse och mina fördomar avspeglar sig 

i analysen. Detta är ingen medveten handling utan handlar snarast om den kunskap jag besitter 

som jag inhämtat under mina levnadsår, min utbildning och den jag skaffat specifikt inför den 

här uppsatsen. En annan person kanske (eller antagligen) inte hade kommit fram till samma 

slutsatser som jag har gjort. Det är å andra sidan ett problem som många undersökningar, flera 

större än och mer kvalificerade än, min tampas med. 

Det skulle vara intressant att göra en utvidgad undersökning, där fler tal ingår, och där 

olika former av tal ligger till grund för jämförelse, där ansatsen fortfarande är kvalitativ men 

lutar sig på kvantitativa iakttagelser. Detta ställer högre krav på en mer strukturerad metodik 

och ger ett annat utrymme än vad som förelåg denna undersökning. Framförallt skulle det 

krävas mer tid för en studie av det slaget. Kanske skulle vara något för en framtida avhandling 

i retorik? 

Jag har funnit fler frågor än svar efter den här undersökningen. Hur kommer det sig att 

talen har blivit längre och längre? Palme tänkte på slagkraftiga formuleringar för mediernas 

skull, det gör visserligen Juholt också men talet är nästintill oändligt långt. Hur går det ihop 

med dagens medielogik där man ska behöva slåss om utrymmet? Har det att göra med att man 
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har som ett slags monopol på första maj eller att man i och med nya kanaler inte behöver 

anpassa sig lika mycket efter de traditionella mediernas krav? 
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Bilagor 

Bilaga 1, Tage Erlander 1954 
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Bilaga 2, Olof Palme 1978 
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Bilaga 3, Håkan Juholt 2011 

Partivänner, mötesdemonstranter och medborgare runt om i landet som följer vårt Första maj-

firande! Jag har fått frågor om varför jag kommer till Falun och Borlänge och talar på Första 

maj – som om det skulle vara något märkvärdigt! Jag vill bara säga att jag har varit 

partiordförande i 38 dagar, och jag är en partiordförande som inte kommer att lova mer än jag 

kan hålla. 

Det socialdemokratiska partiet kommer inte att lova mer än vi kan hålla; man kan lita på 

vårt ord. Löftena skola vi ej svika, sades det i Småland som jag kommer från. Jag lovade att 

komma hit. Jag står vid mitt ord. Därför är jag här – löftena håller vi. 

Det handlar om politikens innehåll, men det handlar naturligtvis också om vilka vi är som 

personer och om vad vi står för och vad vi tror är rätt. 

38 dagar har jag varit ordförande för Sveriges största och bästa politiska parti. Jag har 

blivit överöst med detaljfrågor, om exakt hur vi ska förändra Sverige – vilka skatter som ska 

se ut på vilket sätt och vilka reformer som ska komma omedelbart. 

Jag måste säga att jag förstår denna otålighet. Jag förstår så innerligt väl att de allra flesta 

nu känner att det som gäller i Sverige i dag inte är bra nog; det måste till någonting annat. Jag 

förstår att det är så många som omgående vill ha svar på alla frågor därför att längtan är så 

stor efter ett annat Sverige. 

Vi kommer att ge svar på alla dessa frågor. Det kommer inte att finnas en enda obesvarad 

fråga med mig som ordförande för Socialdemokraterna. Men låt mig samtidigt säga: Vi vet att 

vi förlorade höstens val på ett så dramatiskt sätt som aldrig tidigare. Aldrig förr har så många 

medborgare vänt vårt parti ryggen och sagt: Nej, vi tror inte på er. Därför säger jag som 

ordförande för Socialdemokraterna: Tro inte att vi ska slarva! Tro inte att vi tänker att det här 

är någon snabbfix, något som kan lösas med tre, fyra, fem nya häftiga löften och någon häftig 

reklamfilm – absolut inte! 

Vi ska ta oss an samhällsuppgiften. Vi ska ta oss an uppgiften att vända på varje sten, att 

granska och studera vad som är fel i Sverige i dag och vad som ska bli bättre. Så ska vi 

mödosamt, steg för steg, bygga ett Sverige som faktiskt vilar på grundtanken om social 

demokrati – social demokrati där vi känner att ett gemensamt ansvarstagande för varandra, 

solidaritet, inte är en uppoffring utan att solidaritet är en investering i varandra för möjlighet 

till tillväxt för hela landet. Det är vårt besked. 

Jag har säkert gett tvåhundra intervjuer, och jag har fått svara på exakt alla frågor om 

bensinskatt, fastighetsskatt, ROT- avdrag och RUT-avdrag. Nästan allting handlar om skatter, 
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men inte har det varit några köer av dem som vill fråga: Håkan, hur ska du komma till rätta 

med de klyftor som växer i landet? Håkan, hur ska du bryta segregationen? Håkan, hur ska du 

se till att barnfattigdomen utrotas? I stället är fokus på några snabba frågor kring skatter. 

Vi har tillsatt Leif Pagrotsky för att göra en ordentlig skatteöversyn. Vi kommer tillbaka 

med en tjock katalog med förslag om hur vi ska forma skattepolitiken för morgondagen. För 

det lapptäcke som finns i dag är inte överskådligt, inte begripligt. Det är ogenomträngligt och 

har inget fokus. Vi ska komma tillbaka med en skattepolitik som främjar tillväxt och kunskap 

och som fungerar utjämnande mellan människor. Det där snyter vi inte fram med en appell 

eller med radioreklam, utan det där tar tid att arbeta fram. Men vi kommer att göra det 

ordentligt. Vi ska återupprätta en skattepolitik i Sverige som garanterar välfärdens långsiktiga 

finansiering så att vi kan fortsätta att vara ett välfärdsland byggt på kunskap, välfärd, 

innovationer och tillväxt. Vi ska inte luras in i den överbudspolitik om skatteavdrag där alla 

avdrag just nu verkar vara politikens enda mål. 

Vårt mål är ett samhälle för alla medborgare, för trygga och fria medborgare, med en idé 

som bygger på social demokrati. Leif Pagrotsky återkommer med förslag. Alla kommer att få 

ta del av dem snabbare än ni tror. Så är det med det – detta sagt efter 38 dagar som 

ordförande. 

Partikongressen pekade ut fyra uppgifter för oss. 

Den första uppgiften är att vi ska utrota, avskaffa, barnfattigdomen. Vi ska införa 

barnkonventionen som svensk lag. Att avskaffa barnfattigdomen görs inte med ett klubbslag. 

Det är ingen enkel uppgift, utan det är någonting som kommer att ta lång tid – flera år av hårt 

arbete i kommuner och landsting och i rikspolitiken. Men vi ska ha det målet, och vi ska 

mödosamt ta oss dit genom att investera i våra barn och ungdomar. Vi ska satsa på jobb så att 

människor själva kan försörja sig. Det är det viktigaste för att bekämpa barnfattigdomen. 

Vi ska också göra det möjligt att bli anställd genom rätt till en utbildning som är anpassad 

till dagens och morgondagens arbetsmarknad. Vi ska satsa på nattis så att man kan ta jobb 

som finns där man bor. Vi ska satsa på stöd till de familjer som är särskilt utsatta. Vi ska ta 

oss an floran av avgifter som äter sig in i skol- och fritidsverksamheten och som stänger ute så 

många barn och ungdomar. 

Vi ska alltså avskaffa barnfattigdomen, och vi ska inte svika en enda liten knatte! 

I ett samhälle byggt på idén om social demokrati är det inte möjligt att göra de allra rikaste 

ofantligt mycket rikare samtidigt som barnfattigdomen ökar så att den nu omfattar 220 000 
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barn i vårt land. Vi tänker inte vika ned oss. Det är det första viktiga beskedet från 

partikongressen. Barnfattigdomen ska utrotas! 

Det andra beskedet är om skattepolitiken. Det är så oerhört viktigt att vi har ett 

skattesystem som är förankrat bland medborgarna, som är förståeligt bland oss medborgare, 

och som är begripligt på ett sådant sätt att vi förstår hur det fungerar och vad det syftar till och 

inte spretar åt en mängd olika håll. I dag är det så uppenbart att vår skattepolitik är ett uttryck 

för kompromisser i samband med sena nattliga förhandlingar mellan olika politiska partier där 

någon ska pressa in någon egen käpphäst men utan färdriktning. 

Vi ska ha en skattepolitik som syftar till kunskap, tillväxt, välfärd och långsiktig 

finansiering av välfärden. Och det ska vara rättvist. Det är det andra beskedet från 

partikongressen. 

Det tredje beskedet från partikongressen var klart och tydligt: Vi ska se över pensionerna. 

Vi för nu samtal om pensionerna med de fackliga centralorganisationerna. Vi har påbörjat 

detta, och det kommer att fortsätta utifrån det faktum att så många löntagare och tjänstemän i 

vårt land riskerar att inte ens få 50 procent i statlig pension när de går i pension. Dessutom 

kommer många som är utförsäkrade, som går arbetslösa eller som tvingas arbeta till väldigt 

dåliga ersättningar och löner hamna i ett läge där det blir ofantligt svårt att försörja sig som 

pensionärer. 

Det är inte hållbart. Pensionssystemet ska vara robust såväl för landet som för de invånare 

som lever i landet. Därför kommer vi att leverera förslag om att stärka pensionssystemet. Man 

ska inte behöva dricka en burk Novalucol när man får det orangea kuvertet. Pensioner ska 

man kunna leva på! Det är vårt tredje besked. 

Detta bygger på att det finns en bred överenskommelse mellan Socialdemokraterna och de 

borgerliga partierna. Jag värnar denna överenskommelse. Pensionerna ska vara långsiktiga. 

De ska inte förändras mellan valen, utan de ska vara förutsägbara. När du är i 25-, 30-, 35-

årsåldern ska du kunna bedöma vilken pension du ska ha. Vi ska göra hemläxan och se 

bristerna i dagens pensionssystem. Sedan ska vi uppvakta regeringen med våra förslag till 

förbättringar. Vi hoppas att de säger ja till dessa. Om de inte säger ja till dem blir det strid om 

pensionerna i nästa valrörelse! 

Det fjärde beskedet var också klart och tydligt: Vi ska se över alla avregleringar som har 

gjorts. En del av alla dessa avregleringar har fungerat, andra inte alls – avregleringar som 

inneburit att politiken satt sig på läktaren för att titta på när det inte längre fungerar. Det 
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handlar om järnvägen. Det handlar om elmarknaden. I viss utsträckning handlar det också om 

flygmarknaden. Vi kommer att se över dessa tre områden. 

I dag finns det ett politikens ointresse för dessa samhällsviktiga verksamheter. Men 

järnväg, eldistribution/elproduktion/elmarknad och flyg är avgörande för oss som land, för att 

vi ska kunna utvecklas och växa. När dessa marknader inte fungerar måste politiken självklart 

gå ned från åskådarplatsen och ta ett ansvar. 

När det gäller järnvägstrafiken säger vi stopp för fortsatta avregleringar. Vi säger att 

underhållet ska vara i statlig regi. Vi vet att SSAB här i närheten faktiskt missat order på 

grund av att järnvägstrafiken i landet inte fungerar. För oss som passagerare är det en märklig 

upplevelse att vi kan koka av ilska samtidigt som vi på vintern fryser ihjäl i väntan på tågen. 

Det är alltså bra såväl för företagandet och industrin som för oss som enskilda individer att 

vi får ordning och reda beträffande en sammanhållen järnvägstrafik i landet. Marknaden 

klarade inte den uppgiften. 

Samma sak gäller elbranschen. Vi ska se över dessa alldeles orimliga överpriser, dessa 

tillsvidareavtal som är så fruktansvärt dyra för medborgarna. Vi ska se vad vi kan göra för att 

politiskt på- och omreglera elbranschen så att industri, företagande och enskilda människor i 

vårt land främjas. 

Dagens elmarknad fungerar inte. Det fjärde beskedet från partikongressen är alltså att vi 

ska se över de avregleringar som inte fungerar och som bara gynnar elföretagen och 

missgynnar andra företag i landet som är beroende av dem. Och som missgynnar löntagare 

och tjänstemän samt oss medborgare boende i Sverige. Vi ska ta itu med de avregleringar som 

inte har fungerat – det fjärde beskedet. 

Jag tycker inte att det är så tokigt av en partikongress att peka ut den färdriktningen. Sedan 

får jag frågor om vad jag vill göra med Sverige. Ja, jag tycker ändå att det här ger en ganska 

bra bild av vad jag vill göra med Sverige. 

Men det räcker inte med detta. Därför har verkställande utskottet och partistyrelsen ställt 

sig bakom en inriktning framöver som bygger på fyra punkter. De fyra punkterna bygger på 

insikten om att vi står för det vi heter och att vi vill åstadkomma det vi heter, nämligen social 

demokrati. 

Det är insikten att en investering i varandra inte är en uppoffring, inte är en barmhärtighets-

gärning, utan en förutsättning för att vi tillsammans ska växa oss starka, att den som är 

välutbildad inte på något sätt är hotad av att en syster och bror lyfts upp kompetensmässigt 

och också blir välutbildad, att den som är frisk inte på något sätt får ett sämre liv för att den 
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syster och bror som är sjuk lyfts upp från fattigdom och elände och att den av oss som har 

jobb måste känna så starkt att ens eget liv inte blir sämre för att den syster och bror som 

tvingas till arbetslöshet lyfts upp ur fattigdom. Mitt liv blir inte sämre då. 

I dag är det endast fyra procent av de arbetslösa som har 80 procents ersättning från a-

kassan. 

I detta land har vi under de senaste fyra åren förstört våra försäkringssystem på ett nästan 

inhumant sätt. Det är orimligt. Vi ger ett klart och tydligt besked om detta. 

Idén om social demokrati bygger på att jag som inte har barn på förskolan förstår att det är 

bra för de barnen och föräldrarna och den personalen om vi satsar på förskolan. Om jag som 

inte har tonårssöner och tonårsdöttrar förstår att det är bra att vi också investerar i en 

fritidsgård för dessa ungdomar. Om vi har synsättet att mitt ansvar i det samhälle där jag lever 

tillsam-mans med andra är större än mitt eget fotavtryck växer vi tillsammans – var och en 

som individer men också som kollektiv och som land. Det är det som är den 

socialdemokratiska formen. Det är det som är grunden för vår välfärdsmodell. 

De fyra uppgifter jag alldeles strax ska peka ut för er bygger på detta. Den modellen är inte 

nationell, utan den är i allra högsta grad internationell. Det handlar om ansvar för varandra. 

Det handlar om att i alla sammanhang försöka göra vad man kan för att stärka demokratin. 

Oavsett om det är som stöd för de modiga människor som runt om i världen i dag – främst i 

Nordafrika – offrar sina liv för att stå upp för demokratiska fri- och rättigheter eller om det 

handlar om att stärka demokratin på den egna arbetsplatsen i Falun är synsättet detsamma. 

Inflytande, medbestämmande och demokrati stöder vi oavsett om det är i Libyen eller Syrien 

eller om det är på en arbetsplats i Falun. Det är ett sätt att förhålla sig till varandra som 

människor. 

När jag ändå nämner om den otroliga utveckling som vi nu ser i flera arabländer kan jag 

säga: Det är fantastiskt. Det skrivs verkligen historia just i det ögonblick vi står här. Det som 

sker är i allra högsta grad allvarligt. Det är hoppingivande men samtidigt allvarligt. 

Krig är allvarligt. Vi ska på alla sätt stödja demokratins kämpar med de medel som står till 

buds. Ibland innebär det att vi också ställer militära medel till förfogande. Men då är det 

viktigt att som land veta vad man gör. I krig kan det gå fel. I krig går det ibland fel. Vi har 

sagt ja till att medverka till att skydda flygförbudszonen i Libyen. Men jag var väldigt 

angelägen om att vi inte skulle öppna för markmålsbekämpning från våra Gripenplan, av den 

enkla anledningen att det i krig kan gå fel. I natt hörde vi om den senaste utvecklingen i 
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Tripoli. Jag är övertygad om att det dödande som nu skett av Gaddafis familj var ett misstag. 

Det stärker också min övertygelse om att krig är på riktigt. Krig är allvarligt. 

Därför ska vi i riksdagen noga tänka igenom innan vi säger ja till internationella insatser. 

Framför allt ska vi ha en bestämd uppfattning om vad det är vi vill uppnå. Vad är det vi inte 

tänker göra, och när är uppgiften utförd? Vi ska inte gräva fast oss i konflikter. Vi ska ta vårt 

ansvar. Vi ska ta vår del av kakan och använda våra resurser till att skydda människovärdet. 

Men då misstag kan begås ska vi vara noga med vilka insatser vi anmäler. Vi ska vara väldigt 

bestämda om när uppgiften är slutförd. Då ska vi lämna över till någon annan som får ta vid 

efter vårt ansvar. 

Det är Socialdemokraternas linje, och detta är att ta ansvar. Det är inte på något sätt 

oansvarigt, vilket påståtts av en del lättviktare. Det är i allra högsta grad ansvarstagande! 

Av de fyra vägar framåt som jag nu pekar på är den första att vi tillsammans ska forma ett 

land som bygger på en kunskapsbaserad ekonomi – från förskola till grundskola, gymnasium, 

högskola, universitet, det livslånga lärandet och vuxenutbildning. Sverige är ett land där vi i 

befolkningen är färre än de som bor i staden London. Vi måste tillvarata varje människas 

önskan om och förmåga till bildning. Vi måste investera i kunskap. 

I dag är det så att 14 000 ungdomar lämnar grundskolan utan betyg. I dag är det så att 

ungdomar som vill bli lärare inte söker till lärarutbildningarna därför att det inte är tillräckligt 

attraktivt att vara lärare. I dag är det så att segregationen på skolans område oerhört 

dramatiskt brett ut sig. Elever och lärare får inte det stöd som krävs samtidigt som vi ser att en 

del internationellt ägda, globala, skolbolag täljer guld. De tar våra skattemedel som är avsedda 

för utbildning. De landar inte i utbildning och lärartjänster utan går vidare till skatteparadis 

utomlands. 

Detta kan vi inte acceptera. Detta tänker vi sätta stopp för! 

Det handlar inte på något sätt om att hindra föräldrarnas självklara rätt att välja skola. Det 

handlar inte på något sätt om att förbjuda vinster i de olika skolformerna. Det handlar om att 

på nytt skapa en sammanhållen skola där vi ställer krav på dem som utför utbildningarna. Där 

vi ställer krav som innebär att vi har en sammanhållen skola så att det High Chaparral som nu 

pågår inom skolområdet får ett stopp. Vi sätter kunskapen före de vinstintressen som nu 

breder ut sig. För oss är det viktigare att vi investerar i barn och i ungdomars vilja till lärande 

än att vinsterna ökar för dem som vill genomföra utbildningarna. 

Jag vill ännu en gång betona: Det handlar inte om förbud mot vinster i dessa verksamheter. 

Det handlar inte om att på något sätt begränsa föräldrarnas och elevernas möjligheter att välja 
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skola. Det handlar om att höja kraven så mycket att vi vet att alla våra barn har rätt att gå i den 

bästa skolan. Det ansvaret ska inte ligga på föräldrarna, utan det ansvaret ska ligga på oss 

politiker. 

En skola för alla, en sammanhållen skola och en sammanhållen skolstrategi ger jobb, 

tillväxt och utveckling. Det kommer att stärka Sverige. Det är ett klart och tydligt besked – 

alltså en kunskapsbaserad ekonomi där vi återupprättar det livslånga lärandet. 

Vi som varit politiskt aktiva ett tag har så många gånger hört att vi när det är lågkonjunktur 

inte har råd att utbilda oss och att vi när det är högkonjunktur inte har tid att utbilda oss. Vi 

måste få till det trepartssamarbete mellan näringsliv och stat samt den enskilde, fackliga 

organisationer och löntagare där vi kan ha ett ständigt pågående kunskapslyft livet igenom. 

Att vi i 35-, 45-, 50-årsåldern får kompetenslyfta oss är ett samhälleligt åtagande. Det kan inte 

ligga endast på den enskilde, utan det är en nationell angelägenhet för att vi ska klara den 

internationella konkurrensen. 

Vi ska konkurrera med kunskap, inte med sänkta löner och försämrade anställningsvillkor. 

Vi ska investera i kunskap. Vi ska bygga en kunskapsbaserad ekonomi. De första stegen 

kommer att tas redan i morgon i den vårbudget som vi då presenterar. Det är den första vägen 

framåt. 

Nu är vi i ett läge där vi har att välja mellan att antingen investera för framtiden – att 

långsiktigt bygga Sverige starkt – eller att nu förslösa resurserna för vår egen tillfredsställelses 

skull. 

Och vet ni, apropå den kunskapsbaserade ekonomin, att den restaurangmoms som vi lite 

mer ska försöka närma oss i höstens budget därför att det då är dags att prata momssatser är 

en satsning som enligt riksdagens utredningstjänst skulle ge ungefär 3 000 jobb i 

restaurangnäringen och göra toast Skagen lite billigare? Visst skulle det vara trevligt! Men 

samma summa pengar skulle ge 9 000 lärartjänster. Det är där valet står. 

Ska vi nu satsa på att använda pengarna för vår egen tillfredsställelse och för att få lite 

billigare mat på krogen, eller ska vi använda hela skattepolitiken och det reformutrymme som 

nu finns till att investera Sverige starkt för morgondagen? För mig som socialdemokrat är det 

självklart att vi ska använda det växande reformutrymmet. De pengar som finns ska satsas på 

kunskap, tillväxt och välfärd. Vi ska bygga Sverige starkt för oss själva och för våra barn och 

barnbarn – inte bränna av pengarna, inte slösa bort dem i dag för att få en toast Skagen något 

billigare. Vi bygger för framtiden. Vi slösar inte i dag! 
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Den första frågan är alltså den kunskapsbaserade ekonomin – ett bra begrepp; ni kommer 

att få höra mycket om detta. 

Värdeburen tillväxt: Vi bejakar tillväxten. Tillväxten är självklar för att vi ska kunna 

fördela resurser till välfärd. Men vi kan inte förlika oss med att tillväxten ska förutsätta att 

barnfattigdomen ökar, att vi ägnar oss åt rovdrift på vår natur – att vi förbrukar vår natur så att 

kommande generationer inte kan leva av den – och att vi agerar på ett sådant sätt att löntagare, 

arbetare och tjänstemän förslits i ett ekorrhjul på sina arbetsplatser så att de inte orkar arbeta 

färdigt till pensionsåldern. I dag är det allt färre som orkar arbeta färdigt. Man slits ut när man 

är 57, 58, 59, 60 år. 

Vi ska kraftfullt investera i välfärdssektorn. Det handlar om dem som jobbar inom 

vårdsektorn och som i dag går på knäna. Som i dag slits ut, som ska ta hand om oss när vi 

kommer in och som jobbar med en sådan entusiasm att man inte kan annat än beundra dem. 

Alla dessa människor har det mycket slitsamt. Jag har gjort en turné och då besökt sjukhus 

och frågat undersköterskor: Skulle ni rekommendera er son eller dotter att bli undersköterska? 

Samtliga som jag träffat har sagt: Nej, det är för jobbigt. Det är för tufft. 

Dessa människor gör en fantastisk insats. Det problem vi står inför är att bara 4 500 

ungdomar söker till dessa vård- och omvårdnadsprogram. Ungdomarna väljer bort dessa 

yrken. Problemet är inte, som en del experter tror sig veta, att lönerna är för höga – ett utspel 

som förvånat mig något. Jag tror att det är precis tvärtom, att ungdomarna har kommit till 

insikt om att lönerna och arbetsvillkoren är för dåliga. 

Därför kommer vi redan i vårbudgeten, och ännu mer i höstbudgeten, att presentera ett 

ordentligt lyft för dem som jobbar inom vård och omsorg. Det handlar om fler tjänster. Det 

handlar också om möjligheter till en ständigt pågående utveckling, om karriärmöjligheter, och 

om att som människa kunna växa på sin arbetsplats och få mer tid över till det man vill göra 

och det man utbildat sig till. Vi kommer att satsa på välfärden. Det är i allra högsta grad en 

viktig investering. 

Investeringar för att motverka barnfattigdomen samt klimatsmarta investeringar – att vi 

bygger om lägenheter, hus, skolor, äldreboenden och sjukhus – allt detta skapar jobb. Det gör 

också naturen bättre i framtiden. 

Alla dessa satsningar på det gemensamma kallar vi för värdeburen tillväxt. Genom att 

investera i människor, i klimatåtgärder och i löntagarnas arbetsplatser kommer vi också att 

kunna producera mer, och på så sätt kommer ekonomin att kunna växa. 
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Med kunskapsbaserad ekonomi och värdeburen tillväxt kommer vi – det är det tredje – att 

återupprätta den sociala investeringspolitiken. Den sociala investeringspolitiken, partivänner 

och medborgare, är ett socialdemokratiskt signum. Den sociala investeringspolitiken är allt 

där vi inte först får svara på frågan: Hur mycket kan du betala för detta? Det är allt där vi är 

medborgare, inte kunder på en marknad. Den sociala investeringspolitiken sträcker sig från 

museer, kulturupplevelser och kommunala musikskolan till fritidsgårdarna och omsorgen. 

Den sociala investeringspolitiken är en investering i vårt gemensamma. Det är ingen 

uppoffring, utan det kommer att få oss att växa. Det kommer att skapa jobb och att göra landet 

rikare. Vi kommer att återupprätta den sociala investeringspolitik som i dag är satt på 

undantag! 

I många år har ledande politiker sagt: Vi ska krympa samhället så mycket att vi bara 

fokuserar på kärnverksamheter. Vi socialdemokrater har större ambitioner med Sverige än att 

krympa landet till att administrera kärnverksamheter. Vi har ett löfte om ett bättre land som 

erbjuder större möjligheter till utveckling och bildning. Vi har ett löfte om ett land som 

utrustar medborgarna med vingar. 

Låt mig ta ett exempel från Botkyrka där jag nyligen besökte den kommunala musikskolan. 

Där träffade jag en ung tjej, en blyg tjej. Men vem skulle inte vara blyg när där kommer en 

politiker? Men hon var tuff. Hon sade till mig: När jag dansar är jag fri. När jag dansar lyfter 

jag som människa. När jag dansar är det jag. 

Då tänker jag: Hur i herrans namn har vi kommit i ett läge där vi inte tycker att detta med 

att lyfta våra ungdomar, att göra dem fria och att utrusta dem med vingar, är en 

kärnverksamhet för ett samhälle? Hur har vi kunnat komma så snett? 

Därför kommer vi redan i morgon i vårbudgeten - och mer kommer - att ta ett första steg 

och göra en storsatsning på våra kommunala musikskolor för att göra det möjligt för alla att 

vara där, för att ge våra ungdomar vingar så att de kan lyfta och så att de blir fria. 

Den sociala investeringspolitiken handlar om de platser där du inte först ska behöva 

besvara frågan om hur mycket du kan betala och där du inte heller ska behöva vända i dörren 

just därför att du inte kan betala. Vi ska ta strid för den sociala investeringspolitiken. Det är 

idén om social demokrati. 

De tre vägarna framför oss som jag beskrivit och som handlar om en kunskapsbaserad 

ekonomi, en värdeburen tillväxt och en social investeringspolitik leder fram till det fjärde som 

därmed blir vårt mål. Det blir ett innanförskapets samhälle – ett samhälle där vi tillsammans 

får plats. Om det är så att någon vid något tillfälle i livet tvingas ställa sig i ösregn för att han 
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eller hon är sjuk eller behöver vårt gemensamma stöd ska vi göra allt vi kan för att tiden under 

paraplyet ska bli så kort som möjligt. Men framförallt ska vi resa ett paraply över vår syster 

och bror. Det handlar om solidaritet gentemot varandra. Vi ska bygga ett samhälle där vi har 

råd med varandra! 

Detta skapar tillväxt. Flickan i den kommunala musikskolan kommer att producera bättre 

skolresultat därför att hon har utrustats med vingar. Hon kommer att producera mer på sin 

arbetsplats när hon får jobb sedan därför att hon har utrustats med vingar. Det är ingen 

barmhärtighet, och det är ingen onödig utgift. Det är i stället tillväxtskapande att investera i 

vår gemensamma välfärd. Det är vårt löfte! 

Därför säger jag avslutningsvis till er, kamrater: Det blir snart varmare i Sverige. Ett 

varmare Sverige är på väg. 

Allra sist vill jag berätta för er om min yngste son Viktor som säkert sitter framför tv:n och 

tittar på detta och som sannolikt tycker att det här är det mest pinsamma ögonblicket i hans 

liv. Han har varit en stor idoldyrkare av pingviner. Det finns inget hem i Sverige med så 

många pingviner som vårt hem – på tavlor, kuddar, handdukar, julgranskulor och allt möjligt 

annat. Jag tror att det är få ledande politiker som sett så många filmer om pingviner som jag. 

Inför sin son kan man upprätthålla ett visst intresse, för dialogen är sällan så utvecklad – man 

kan ju sitta och tänka på lite annat. 

Jag skulle nu när ni står här och fryser lite grann vilja berätta för er om hur pingvinerna 

organiserar sig när det är som kallast. Då står de tätt intill varandra. De turas om att gå in och 

ut. Någon står ytterst en kort stund och får kylan på sig men får sedan gå in och värma sig. 

Någon annan går ut och tar platsen. Under de kalla vintermånaderna cirkulerar de så att alla 

klarar sig. Är det inte märkligt att pingvinerna har ordnat samhället bättre än Fredrik 

Reinfeldt? 

 


