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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Enligt  klassisk tradition är den politiska retorikens domän framtiden.  Aristoteles  skriver i

Retoriken att ”den som dömer om framtiden är exempelvis en folkförsamlingsdeltagare” och

att ”för rådgivaren är tiden framtiden, vare sig man tillråder eller avråder ger man råd om

framtiden”.1 Rådgivande retorik kopplas således såväl till politiken som till framtiden.

För att kunna diskutera vad som ska göras i framtiden är det nödvändigt att föreställa

sig något annat än det som är närvarande i stunden. Att kunna måla upp en vision av det man

talar om blir därmed avgörande för att kunna få sin publik med sig. Om framtiden verkligen

är den politiska retorikens område bör därför förmedlingen av visioner rimligen betraktas som

ett mycket viktigt inslag i den deliberativa genren.

Idag menar emellertid många att det finns för lite visioner i den politiska retoriken. De

politiska partierna i Sverige och andra länder kritiseras för att vara alltför fast i nuet och för

att sakna tydliga visioner för framtiden. Kritiken kan riktas mot såväl regering som opposition

och kan komma från mediepersoner, politiska motståndare och även de egna leden. Kort efter

valet 2014 skriver till exempel Staffan Werme, ledamot i dåvarande Folkpartiets styrelse, på

DN  debatt  och  kritiserar  de  etablerade  partiernas  brist  på  visioner,  vilket  han  menar  är

orsaken till Sverigedemokraternas ökning i valet:

Inget  av  dessa  sju  partier  har  förmått  skapa  en  alternativ  bild  av  vilket  deras  framtida
samhällsbygge är. Inget av partierna har förmått skapa ett ledarskap som proaktivt bär människors
drömmar och visioner om en bättre värld för både sig själva och för samhället. Ett pragmatiskt
skruvande av reformer skapar inte politiska svallvågor.2

Lena Mellin, kolumnist på Aftonbladet skriver den 16 november 2016 att:

Det  som  svensk  politik  skulle  behöva  är  att  komma  bort  från  den  förlamande
problemorienteringen. Den som lyckas frammana en positiv framtidsvision kommer att vara nästa
vals vinnare.3

En annan uppfattning är att det visst finns visioner i politiken, men att dessa inte uttrycks

tydligt nog och att de inte kopplas till partiernas ideologiska ståndpunkter. Det menar till

exempel statsvetarna Jenny Madestam och Matilde Millares. På DN debatt skriver de om hur

likheterna  mellan  de  olika  partiernas  reformförslag  riskerar  att  sudda  ut  den  ideologiska

distinktionen mellan dem:

1 Aristoteles, Retoriken, Ödåkra: Retorikförlaget 2012, 1.3.2, 1.3.4; 1360b.
2 Staffan Werme, "SD växer i brist på visioner hos de andra partierna", Dagens nyheter 18/9 2014, 

http://www.dn.se/debatt/sd-vaxer-i-brist-pa-visioner-hos-de-sju-andra-partierna/ (2017-08-11).
3 Lena Mellin, "Trumpeffekt eller inte – svensk politik behöver en positiv framtidsvision", Aftonbladet 16/11 

2016, http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article23919836.ab (2017-08-11).
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Partierna kan inte utgå från att  väljarna kan sina ideologier  och förstår kopplingen mellan de
föreslagna reformerna och visionen. Det kan till och med ifrågasättas om partierna ens för sig
själva alltid har tydliggjort en sådan koppling, vilket ytterligare bidrar till den uppfattade allmänna
politiska förvirringen.4

Kritiken  om  avsaknad  av  visioner  i  politiken  är  alltså  tämligen  utbredd  och  angriper

problemet från flera olika håll. I viss mån kan den möjligen ses som något av en klyscha,

något som debattörer slänger efter politiker nästan på rutin. Att kritiken är såpass nära till

hands indikerar dock att det finns en allmän uppfattning både om att det behövs visioner i

politiken och att våra riksdagspartier idag inte möter detta behov.

I vilken mån stämmer då denna kritik? Saknas det verkligen visioner för framtiden i

politiken idag? Kan det vara så att visionerna finns där, men att de inte uttrycks ofta nog i

media? Behöver de visioner som uttrycks en tydligare koppling till  partiernas ideologiska

ståndpunkter?

1.2 Syfte och frågeställning

Mitt syfte med den här uppsatsen är att med två tal av Socialdemokraternas partiordförande

Stefan Löfven som exempel undersöka hur högt uppsatta politiker i Sverige idag uttrycker

visioner  för framtiden. Jag intresserar mig för vilka visioner som uttrycks,  hur tydligt de

uttrycks samt om det finns någon skillnad i hur de uttrycks beroende på om politikern i fråga i

första hand talar till det egna partiet eller till svenska folket och media i allmänhet.

Mina  frågeställningar  är:  1)  Vilka  politiska  visioner  uttrycks  i  de  tal  som

undersökningen  behandlar  och  2)  finns  det  någon  märkbar  skillnad  i  hur  dessa  visioner

uttrycks beroende på om talaren främst vänder sig till det egna partiet eller till en bredare

opinion?

1.3 Analysmaterial

I min undersökning kommer jag att arbeta med två tal av Socialdemokraternas nuvarande

partiordförande Stefan Löfven. Skälet till att jag har valt att analysera just Löfvens retorik är

att han för närvarande är Sveriges statsminister, vilket innebär att hans uttalanden tas emot av

en stor del av väljarkåren och därmed utgör ett lämpligt exempel på den politiska retorik som

Sveriges medborgare exponeras för.

Det  första  talet  hölls  på  Socialdemokraternas  partikongress  2015  och  det  andra  i

Almedalen samma år. Talen framfördes med bara en månads mellanrum och i båda uttrycker

4 Jenny Madestam och Matilde Millares, ”Politikerna mörkar valets avgörande ideologiska gap”, Dagens 

nyheter 10/9 2014, http://www.dn.se/debatt/politikerna-morkar-valets-avgorande-ideologiska-gap/?
forceScript=1&variantType=large (2017-08-11).
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Löfven samma uppsättning politiska visioner: Sveriges nya jobbagenda. Det finns alltså goda

skäl att analysera dessa tal tillsammans, särskilt som ett av uppsatsens syften är att undersöka

om  det  finns  några  skillnader  i  hur  politiska  visioner  uttrycks  beroende  på  publik.  Jag

betraktar kongresstalet som ett exempel på intern retorik, det vill säga retorik som i första

hand riktar sig till representanter för det egna partiet. Almedalstalet betraktar jag istället som

ett exempel på extern retorik, det vill säga retorik vars tilltänkta publik är en bredare massa, i

det här fallet hela Sverige.

Det är dock värt att påpeka att medan talet på partikongressen kan betraktas som mer

internt så har båda talen fortfarande publicerats  på Socialdemokraternas hemsida.  Det går

därför  att  ifrågasätta  om något  av talen verkligen kan betraktas som exempel  på verkligt

intern retorik och sannolikt är inget av talen ämnat enbart för en intern eller extern publik. Jag

misstänker dock att nivån av visionär retorik ändå kan påverkas av om den tilltänkta publiken

är en grupp som kan antas redan dela talarens politiska värderingar eller omtalet riktas till

hela väljarkåren.

Jag kommer att  referera till  talen som om de var skrivna av Löfven själv.  Det  är

måhända inte uteslutet att de helt eller delvis har författats av talskrivare, men detta nämns i

så fall inte på partiets hemsida.

1.4 Tidigare forskning

Politiska visioner har studerats av ett antal forskare inom både retorik och statsvetenskap.

Statsvetaren  Sheldon  S.  Wolin  beskriver  i  sin  bok  Politics  and  Vision:  Continuity  and

Innovation in Western Political Thought visionens roll i västerländskt politiskt tänkande.5 Vad

beträffar retorikforskning har Ernest G. Bormann undersökt visioner som retoriskt fenomen.6

Wolin och Bormann kommer jag att gå in närmare på under teori och metod.

Ett exempel på forskning som indirekt berör politiska visioner är en artikel av Patricia

L. Dunmire i vilken hon undersöker hur  George W. Bush i ett tal använder sig av framtiden

för  att  vinna  stöd  för  Irakkriget.  Dunmire  menar  att  talet  utgör  ett  exempel  på  hur

dominerande  politiska  diskurser  framställer  sin  bild  av  framtiden  som något  oundvikligt,

vilket  underminerar  framtidens  potential  som  ett  fält  för  möjligheter  och  förändring.7

Dunmires artikel är relaterad till mitt ämne i och med att den analyserar ett specifikt tal och

5 Sheldon S. Wolin, Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought, Princeton 

and Oxford: Princeton University Press 2016, s. 17–20.
6 Bormann, Ernest G., "Fantasy and Rhetorical Vision: The Rhetorical Critisism of Social Reality", Quarterly 

Journal of Speech vol. 58, 1972:4, s. 396–407.
7 Dunmire, Patricia L., "Preempting the Future: Rhetoric and Ideology of the Future in Political Discourse", 

Discourse & Society vol. 16, 01/2005:4.
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behandlar  kopplingen mellan  politisk  retorik  och framtid.  Ingen av  de  nämnda forskarna

riktar dock in sig på att specifikt undersöka närvaron av politiska visioner i tal av samtida

politiker.

Tidigare forskning som är mer direkt  kopplad till  mitt  ämne presenteras i  artikeln

”Den politiska visionens retorik.  Exemplet  Sverige – det nya matlandet” av Jon Viklund.

Viklund analyserar  den borgerliga alliansregeringens (2006–2014) vision om Sverige som

Europas nya matland. Utifrån sitt analysexempel diskuterar Viklund hur en samtida politisk

vision kan uppkomma, ta sig uttryck, argumentera och användas. Han påpekar även hur de

visioner  som finns  i  svensk politik  idag  ofta  hämtar  inspiration från marknadsföring och

företagsvärlden och hur fokus tenderar att ligga på att skapa en vision som är ”specifik och

genomförbar” snarare än ”abstrakt och utopisk”.8 

Viklund nämner att det ofta efterfrågas mer visioner i politiken och tar som möjlig

orsak upp att de visioner som lånar sitt retoriska språk från marknadsföring kan framstå som

andefattiga samt att de tenderar att fokusera mer på mätbara mål än på ideella värden.9 Han

uttrycker också en oro över hur influenserna från marknadsföring avpolitiserar det politiska

språket och därmed gör det svårare att  koppla en vision till  en viss politisk ståndpunkt.10

Artikeln går dock inte närmare in på hur det förhåller sig med den typ av visioner som saknas.

Medan  Viklunds  artikel  analyserar  en  specifik  politisk  vision  som  han  menar  är

tydligt  influerad  av  företagsekonomiskt  tänkande  kommer  jag  istället  att  undersöka vilka

visioner som en specifik politiker uttrycker med utrymme för såväl den typ av vision som

Viklund undersöker som för den typ som han menar får mindre utrymme i politiken idag. Jag

kommer även att jämföra hur dessa visioner uttrycks beroende på retorisk situation.11

8 Jon Viklund, "Den politiska visionens retorik. Exemplet Sverige – det nya matlandet", Rhetorica 

Scandinavica 2014:66/67, s. 81, 85.

9 Ibid., s. 80–82, 85.
10 Ibid., s. 90, 94.
11 Det finns även mer generella analyser av samtida svenska politikers tal, dock inga som riktar in sig på just 

politiska visioner. Ett exempel är en kandidatuppsats av Ylva Born. (Ylva Born, Två svenska politiska 

partiledare och deras retorik: En jämförande undersökning av Socialdemokraternas och Moderaternas 

partiledares retoriska resurser och processer, C-uppsats framlagd vid Akademin för utbildning, kultur och 
kommunikation, Mälardalens högskola 2016.)
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1.5 Teori och metod

Min undersökning kommer i huvudsak att bestå av två delar. Dels en textanalys där jag går

igenom de två talen var för sig för att se vilka visioner som uttrycks och dels en jämförelse

mellan talen med inriktning på att upptäcka skillnader i hur visionerna uttrycks beroende på

publik. För den första delen kommer jag att göra en definition av begreppet politisk vision

som är relevant för uppsatsens syfte och sedan söka efter delar i texten där den typen av

visioner förekommer. För den andra delen kommer jag bland annat att använda mig av Lloyd

F. Bitzers teori om den retoriska situationen för att belysa och ge möjliga förklaringar till

skillnader mellan de visioner som uttrycks i de två talen. 

1.5.1 Vad är en politisk vision?

Som Viklunds artikel visar – bland annat genom sitt analysexempel – är det inte rimligt att

påstå att det inte finns några visioner eller bilder alls av framtiden i den samtida politiken. Det

går också att ifrågasätta om det ens är möjligt att driva någon politik utan visioner i ordets

bredaste bemärkelse. Ändå efterlyses mer visioner i politiken. Det kan därför vara på sin plats

att göra en närmare definition av begreppet politisk vision som kan antas stämma överens

med det som efterlyses när partier kritiseras för att sakna visioner. Eftersom Viklunds artikel

har  flera  beröringspunkter  med det  som jag vill  undersöka kommer  jag att  utgå ifrån de

definitioner som han använder sig av:

Visionen är en viktig samtida politisk diskurs där partier formulerar hur de vill att framtiden ska se
ut, med utrymme för såväl konkreta politiska mål som abstrakta ideella värden.12

En vision är retoriskt sett en beskrivning som  tar hjälp av fantasin för att beskriva det närvarande
och det kommande i  syfte att  skapa uppslutning bakom en konkret  målsättning eller  en mera
allmän filosofisk eller existentiell föreställning.13

Medan Viklunds definition är tydlig och svarar mot både den politiska och den retoriska

dimensionen av begreppet är den samtidigt något för allomfattande för den här uppsatsen. En

av utgångspunkterna för min undersökning är som sagt att  debattörer ofta efterfrågar mer

visioner  i  den  samtida  politiken,  men  med  den  ovan  nämnda  definitionen  förefaller  det

omöjligt  att  bedriva  någon  politik  överhuvudtaget  utan  visioner.  Jag  kommer  därför  att

precisera begreppet något.

Viklund själv gör som sagt en distinktion mellan visioner som fokuserar på ”konkreta

politiska mål” och de som handlar om ”abstrakta ideella värden”. Denna distinktion är en bra

början, men för en ännu närmare förståelse för begreppet politisk vision kan det vara värt att

12 Viklund, s. 77.
13 Ibid., s. 79
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undersöka vad Viklunds definition grundar sig på. Han hänvisar till två forskare som jag har

nämnt tidigare: Wolin och Bormann.

Wolin  betraktar  visionen  som  en  central  del  i  politiskt  tänkande  och  lyfter  fram

fantasin – eller det imaginära – som en viktig aspekt av politiska visioner. Han menar att det

imaginära gör det möjligt för politiska tänkare att se bortom den omedelbara situationen och

tillåter dem att inte bara planera framåt utan också föreställa sig och beskriva den framtid som

skulle kunna vara.14 Med denna tolkning måste vi ju i och för sig medge att alla former av

framtidsplaner  innefattar  ett  visionärt  element,  men  Wolins  fokus  på  just  det  imaginära

betonar särskilt visionens förmåga att verka för nya möjligheter och förändring av samhället.

Bormann kopplar i ”Fantasy and Rhetorical Vision: The Rhetorical Critisism of Social

Reality” samman fenomenet  dramatisering – det vill  säga det  gemensamma skapandet av

berättelser  och  fantasiscenarier  i  små  sociala  grupper  –  med  begreppet  vision  i  retorisk

bemärkelse.15 Även här ligger ett starkt fokus på det imaginära och förmågan att tillsammans

frambringa något annat än det direkt närvarande. Bormann menar att sådana fantasier kan ha

stor inverkan på våra åsikter och attityder:

When group members respond emotionally to the dramatic situation they publicly proclaim some
commitment  to  an  attitude.  Indeed,  improvising  in  a  spontaneous  group  dramatization  is  a
powerful force for attitude change.16

Vidare hävdar Bormann att denna typ av dramatiserande inte bara sker i små grupper utan

även i  större massor.  De slags berättelser som skapas i  dessa sammanhang kallar han för

retoriska visioner.17 Visioner kan alltså med Bormanns perspektiv bli ett medel för att  få

större grupper att identifiera sig med vissa värderingar och skapa uppslutning bakom politiska

mål.

Särskilt med tanke på att både Wolin och Bormann lägger vikt på visionens imaginära

och förändrande egenskaper är det därför enligt mig rimligt att att anta att en del i kritiken

mot bristen på visioner grundar sig i att många upplever att det är just förändring av samhället

och bilden av något annat än det som redan finns som saknas. 

Eftersom det förefaller omöjligt att överhuvudtaget föra politik utan visioner kan det

för att besvara min frågeställning vara användbart att göra distinktioner mellan olika typer av

politiska visioner. Jag har därför valt att lyfta fram tre olika aspekter av politiska visioner som

jag menar kan bidra till att förstå ämnet. De två första är baserade på den distinktion som

14 Wolin, s. 17–20.

15 Bormann, s. 396–407.
16 Ibid., s. 397.
17 Ibid., s. 398.
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Viklund gör mellan visioner som är ”specifika och genomförbara” och de som är ”abstrakta

och  utopiska”,  möjligen  med  några  ändringar.  Jag  kallar  dessa  för  praktiska  respektive

utopiska visioner.

Med praktiska visioner menar jag sådana som fokuserar på konkreta, genomförbara

och mätbara politiska mål.  I viss mån kommer även den typ av visioner och retorik som

Viklund menar har hämtat inspiration från företagsvärlden att tas upp under detta begrepp.

Utopiska (eller idealistiska) visioner syftar på mer abstrakta bilder av framtiden med fokus på

ideella värden och en idé om hur samhället  borde vara.  I  grova drag kan vi säga att  om

praktiska visioner svarar på frågan om vad som ska göras så svarar dessa snarare på frågan

om varför. Jag kommer också i viss mån att räkna retorik med tydligt ideologisk koppling till

den här typen av vision. Ordet 'utopi' kan möjligen föra tankarna till högtravande ideal som i

praktiken  är  omöjliga  att  genomföra,  men  jag  menar  att  det  inte  nödvändigtvis  råder  en

motsättning mellan praktiska och utopiska visioner. Konkreta mål kan ofta vara motiverade

med utopiska idéer och en föreställd utopi kan vara fullt genomförbar.

En tredje aspekt av politiska visioner menar jag kommer fram om vi ser till visionens

imaginära och fantasifulla  egenskaper.  Jag kommer att  referera till  denna aspekt  som det

imaginära eller  förändrande.  Det handlar alltså om visionens förmåga att  framställa något

annat än det som redan är och att arbeta för förändring av samhället. En annan sida av det

imaginära är tanken om att förändring är möjlig. Här kan det finnas ett visst överlapp med de

andra  aspekterna,  i  synnerhet  det  utopiska,  men  en  utopisk  vision  som uttrycker  ideella

värden  behöver  inte  nödvändigtvis  vara  framtidsinriktad  eller  samhällsförändrande.

Skiljelinjen mellan dessa kategorier är alltså inte hårfin och en given vision kan innehålla

element ifrån flera av dem.

Jag kommer att variera mellan att skriva vision, politisk vision och framtidsvision i

undersökningen och i regel kommer de att syfta på ungefär samma sak. I de fall där det är

nödvändigt att skilja mellan olika typer av visioner kommer jag att förtydliga vad jag menar i

det aktuella sammanhanget.

1.5.2 Den retoriska situationen

Enligt Bitzer är all retorik situationsbunden. Detta innebär inte bara att det är nödvändigt att

förstå  kontexten för ett retoriskt yttrande för att förstå yttrandet i sig, utan att retorik alltid

uppkommer  ur  en  viss  situation  som den  också  har  möjlighet  att  påverka.18 Bitzer  själv

18 Lloyd F. Bitzer, "The Rhetorical Situation", Philosophy & Rhetoric, Vol. 25, Selections From Volume 1, 

Penn State Universiy Press, 1992, s. 3–4.
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skriver att

rhetorical discourse comes into existence as a response to a situation, in the same sense that an
answer comes into existence in response to a question, or a solution in response to a problem [---]
Finally,  the  situation  controls  the  the  rhetorical  response  in  the  same sense  that  the  question
controls the answer and the problem controls the solution.19

Den retoriska situationen är alltså något som alltid  föregår  ett  retoriskt yttrande och som

därför existerar och är observerbar oberoende av om någon diskurs sedan sker eller ej. Bitzer

menar  vidare  att  det  alltid  finns  tre  faktorer  som  utgör  den  retoriska  situationen:  den

tvingande omständigheten (exigence), publiken (audience), och restriktionerna (constraints).

Den tvingande omständigheten är någonting – det kan vara ett problem, en defekt eller

något som väntar på att göras – som kan förändras till det bättre genom retorisk diskurs och

som därmed bjuder in till retoriskt handlande. Just möjligheten att förändra omständigheten

genom diskurs är nödvändig; en omständighet som inte kan förändras eller  som bara kan

förändras  med icke-retoriska  medel  är  inte  en  tvingande omständighet  i  retorisk mening.

Publiken syftar på de åhörare som kan påverkas av den retoriska diskurs som den tvingande

omständigheten bjuder in till. Eftersom retorik skapar förändring genom att påverka attityder

och uppmana till  handlande behöver publiken kunna bli  påverkade av diskursen och vara

kapabla till att förändra omständigheten. Restriktionerna är de element i situationen som kan

inverka på publikens förmåga att bli övertygad, fatta beslut och agera vilket är något som

talaren måste ta hänsyn till. Det kan bland annat röra sig om rådande uppfattningar, fakta,

publikens intressen, traditioner och dylikt.20 

Bitzers teori har fått kritik, bland annat från Richard E. Vatz som bland annat invänder

mot tanken om den tvingande omständigheten som något som redan existerar på egen hand

och som ger upphov till retorisk diskurs. Vatz menar istället att situationen alltid påverkas av

hur vi uppfattar och uttrycker den och att situationen därmed tvärtemot vad Bitzer skriver

skapas av retoriken.21

Vatz  kritik  av  Bitzers  teori  har  betydelse  inte  minst  vad  beträffar  frågan  om hur

ansvarig talaren är för att skapa förutsättningarna för ett visst retoriskt uttryck. Magnus Ullén

har  emellertid  påpekat  att  den  inte  nödvändigtvis  har  någon  större  praktisk  effekt  på

möjligheten att använda den retoriska situationen som analysmetod.22 Medan det kan vara

värdefullt att fråga sig om  situationerna existerar som en förutsättning för Löfvens tal eller

19 Ibid., s. 5–6.

20 Ibid., s. 6–8.

21 Richard E. Vatz, “The Myth of the Rhetorical Situation”, Philosophy & Rhetoric, vol. 6 1973:3, s 155–159.
22 Magnus Ullén, ”Den retoriska situationen – Jimmie Åkessons sommartal om Anders Behring Breiviks 

2083”, Retorisk kritik – Teori och metod i retorisk analys, Otto Fischer, Patrick Mehrens, & Jon Viklund 
(red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 202.
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om han  är  delaktig  i  att  skapa  dem,  så  är  detta  inte  uppsatsens  huvudfokus.  Snarare  är

intentionen att använda Bitzers begrepp för att uppmärksamma olika faktorer som kan ha

påverkat hur Löfven väljer att uttrycka sig om framtiden och Socialdemokraternas politiska

visioner.

Det är framför allt  publiken och restriktionerna som jag menar är relevanta för att

upptäcka och diskutera skillnader i vilka visioner som Löfven uttrycker i talen i fråga. Det är

rimligt  att  anta  att  talens  innehåll  och  graden av visionär  retorik  har  anpassats  efter  vad

talaren (eller  talskrivaren) tror att  publiken kommer att  godta.  Om det finns en skillnad i

användandet av politiska visioner mellan det mer externa och det mer interna talet kan en

retorisk situationsanalys alltså vara ett användbart verktyg för att utforska dessa.

Jag kommer först att gå igenom de två talen var för sig och undersöka vilka visioner

som uttrycks samt vilka av de tidigare nämnda typerna av visionära element som kan sägas

ingå i  dessa.  Den första  delen  av analysen  kommer  att  ha en tematisk indelning där  jag

diskuterar de visioner som uttrycks utifrån de politiska frågor som visionerna berör. Eftersom

Löfven själv delar in talet efter de frågor som tas upp så kommer min indelning i viss mån att

spegla den som han gör, men jag kommer att blanda in stycken från olika delar av talet i de

fall där jag bedömer det som  relevant att göra detta.

Efter att ha analyserat båda talen var för sig kommer jag under rubriken Jämförelser

att jämföra de retoriska situationerna i syfte att hitta möjliga förklaringar till de skillnader

som kommer fram i textanalysen. Här kommer jag även att ta upp betydande skillnader som

är opraktiska att gå igenom när talen analyseras var för sig.

9



2. Analys

2.1 Tal på partikongress: Sveriges nya jobbagenda

Löfven inleder  talet  med att  välkomna närvarande gäster  och andra formaliteter.  Därefter

följer några stycken där han talar om det nuvarande läget i Sverige vilket han kopplar till

Socialdemokraternas  värderingar  och saker  som partiet  tidigare  har  åstadkommit.  Löfven

börjar arbeta in den nuvarande regeringens vision vad gäller arbetslösheten och tar upp en del

av  de  motiv  som ligger  till  grund  för  denna.  Efter  att  ha  lagt  grunden  för  att  tala  om

Socialdemokraternas visioner presenterar Löfven Sveriges nya jobbagenda i tre punkter som

han sedan går igenom en i taget. Detta utgör huvuddelen av talet och det är också här som

merparten av visionerna uttrycks. I talets avslutande stycken går Löfven in för att inspirera

sina partikamrater till att ta tag i det politiska arbetet för att realisera de visioner som har

uttryckts,  men  uppmanar  samtidigt  till  tålamod  eftersom  de  för  närvarande  sitter  i  en

minoritetsregering.23

2.1.1 Jobbagendan: Att skapa jobb till alla

Den  centrala  visionen  i  partikongresstalet  är  det  som  Löfven  kallar  för  Sveriges  nya

jobbagenda.  Jobbagendan  kan dels  ses  som en enhetlig  vision  som behandlar  frågan  om

arbetslöshet, men också som en övergripande idé som innefattar en större samling visioner

kopplade  till  flera  olika  politiska  frågor.  Löfven  presenterar  jobbagendan  med  en  kort

sammanfattning av dess delar:

Vi går nu framåt med en ny jobbagenda i tre delar. Genom: 1. Framtidsinvesteringar; 2. Aktiv
näringspolitik för fler och växande företag, och 3. Satsningar på kompetens och matchning, ska vi
på fem år öka antalet som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin såpass mycket att vi når
lägst arbetslöshet i EU.24

Det huvudsakliga målet  med jobbagendan uttrycks  tydligt:  att  nå lägst arbetslöshet  i  EU.

Detta menar jag är ett exempel på en konkret vision i och med att det rör sig om en specifik

och mätbar målsättning. Även språket som visionen uttrycks med har flera drag som går mer

åt det praktiska än det idealistiska hållet. Ord som framtidsinvesteringar, näringspolitik samt

kompetens och matchning för tankarna till en verksamhetsplan för till exempel ett företag

snarare än till ideella värden. Tidigare i talet motiveras dock den konkreta visionen av en som

är mer utopisk:

23 Stefan Löfven, ”Tal på partikongress: Sveriges nya jobbagenda” (2015), Socialdemokraterna.se, 
https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/politiker/stefan-lofven/tal3/tal-2015/tal-pa-partikongress-
sveriges-nya-jobbagenda/ (2017-05-16).

24 Ibid.
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Därför att jobben avgör allt. Välfärdens välmående, äldres möjlighet till värdiga pensioner, allas
vår  chans att  följa våra livs stora drömmar. Ska varje barn kunna känna hopp – så ska varje
förälder kunna jobba. Ska framtidstro prägla Sverige – då ska alla unga veta: Det finns en plats för
mig.25

Skälet till att minska arbetslösheten är alltså i grunden motiverat av mer abstrakta värden som

hopp och framtidstro. Inte minst delen där Löfven talar om chansen att ”följa våra livs stora

drömmar”  anspelar  på  en  bild  av  ett  framtida  gott  samhälle  där  det  finns  utrymme  för

medborgarna att ägna sig åt självförverkligande. Även om full sysselsättning i sig främst är en

praktisk vision så finns det med andra ord en utopisk idé bakom den.

De tre punkterna på jobbagendan som Löfven räknar upp innehåller i sin tur flera

mindre  visioner.  Den  första  delen,  framtidsinvesteringar,  berör  bland  annat  frågor  som

infrastruktur,  välfärd,  bostäder och miljö.  Kortfattat  handlar detta stycke om att  bygga ett

bättre framtida samhälle, främst genom offentlig finansiering. De investeringar som föreslås

inkluderar bland annat fler billiga bostäder, mer personal till äldreomsorgen och utbyggande

av förnyelsebar  energi  och  i  viss  mån motiveras  dessa av  ideella  värden och progressivt

tänkande. När han talar om välfärden säger Löfven till exempel att: ”Du ska inte behöva oroa

dig  för  omsorgen  om  dina  små  barn  eller  gamla  föräldrar.”26 Om  investeringarna  i

förnyelsebar energi säger han: ”Det skapar jobb. Men framför allt är det att ta ansvar. Ansvar

för framtiden, som det anstår en framtidsparti!”27

Samtidigt läggs ett större fokus på jobbagendans huvudmål: att skapa fler jobb, vilket

bland annat illustreras av en mening i slutet på genomgången av framtidsinvesteringar: ”Ja

vänner, när vi lägger räls, designar nya bostäder, bygger fler vindkraftverk, har fler lärare i

klassrummet  –  då  skapas  nya  jobb.  Då  går  Sverige  framåt.”28 Medan  de  flesta  av

investeringarna alltså kan motiveras med mer utopiska argument verkar det som att de ideella

värdena retoriskt sett underordnas det konkreta målet.

Ordet ”framtidsinvesteringar” anspelar också på den progressiva, samhällsförändrande

aspekten av politiska visioner; Löfven talar till exempel om att ta ansvar för framtiden när han

beskriver  jobbagendans  miljösatsningar.29 Det  kan  dock  ifrågasättas  hur  omvälvande  den

vision som uttrycks verkligen är. I slutändan är det nämligen återigen mindre fokus på att

förändra samhället och mer på att omställningen ska skapa fler jobb inom rådande system. 

Jobbagendans andra del, ”Aktiv näringspolitik för fler och växande företag”,  handlar

om  att  gynna  ekonomisk  tillväxt  och  svenska  företag  genom  bland  annat  satsningar  på

25 Ibid.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Ibid.

11



innovation och samverkan mellan olika institutioner i Sverige. Huvudsyftet med denna politik

är, liksom med framtidsinvesteringarna, att skapa jobb.

Det är såhär jobb skapas genom en aktiv näringspolitik. Genom fler och modigare företagare och
innovatörer. Högre export. Mer direktinvesteringar. Fler besöksnätter. Det gäller att gneta. Jobb,
efter jobb, efter jobb. Det är det här vi förstått, som högern aldrig fattar: Jobb skapas inte genom
att tömma arbetslösas plånböcker, utan att fylla företagens orderböcker!30

Även här ligger fokus alltså återigen på den konkreta aspekten av politiska visioner. Raden

om att jobb inte skapas ”genom att tömma arbetslösas plånböcker” kan visserligen tolkas som

en del i en mer idealistiskt vision, men meningen handlar i första hand fortfarande om att

skapa fler jobb och inte om att bekämpa fattigdom. En annan vision som uttrycks i denna del

av jobbagendan är att Sverige ska växa i den globala konkurrensen:

Låt de senaste åtta åren skrivas ned i historieböckerna som beviset på att Sverige inte kan bli
billigast – så vi måste bli bäst!31

Den här typen av mål, att bli bäst i förhållande till andra länder på punkter som bland annat

företagande menar jag är ännu en konkret vision. Det är också något som Viklund menar har

blivit vanligt som följd av företagsvärldens inflytande på den politiska retoriken:

I enighet med marknadsmässig schablon uttrycks ofta övergripande målsättningar i vinnartermer,
med formuleringar som ”Vi ska bli bäst på...”.32

Denna form av vinnartermer finns också med i den mer övergripande visionen om att minska

arbetslösheten. Det mål som uttrycks när Löfven presenterar jobbagendan är just att Sverige

ska uppnå ”EU:s lägsta arbetslöshet”, det vill säga bli bättre än andra länder i EU. Styckena

om näringspolitik lägger därmed också de övervägande fokus på den aspekten av politiska

visioner som fokuserar på konkreta målsättningar.

I denna del av jobbagendan uttrycks dock även ett antal ideella värden, även om dessa

inte får lika stort utrymme som de praktiska målen. En rad i talet lyder: ”Tror du på din idé,

tror du på din kraft – då ska Sverige tro på dig!”, vilket kan läsas som en vision av den mer

idealistiska sorten där nationen stödjer sina medborgares kreativitet och strävan. När Löfven

talar om internationellt samarbete säger han också att ”Nu äntligen visar Sverige att vi står

upp för en global ekonomi som gynnar alla och kuvar ingen!”33 I denna mening uttrycks en

vision  som kan  kopplas  till  värden  som exempelvis  solidaritet  och  ekonomisk  jämlikhet

mellan olika länder.

Många av de mål och förslag som nämns i jobbagendans första två delar tycks som

30 Ibid.
31 Ibid.
32 Viklund, s. 81.
33 Löfven, ”Tal på partikongress: Sveriges nya jobbagenda” (2015).
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sagt i viss mån vara grundande dels i bilder av hur ett bra samhälle borde vara, det vill säga

utopiska visioner, och även i ideella värden kopplade till socialdemokratin som solidaritet och

jämlikhet. Å andra sidan förefaller taltexten i mycket högre grad fokusera på att skapa jobb.

Även om jobbagendan kan motiveras med utopiska värden, ligger alltså fokus retoriskt sett

snarare på de mer praktiska delarna av visionen. Med tanke på att visionen har drag av att i

grund och botten bygga på idealism är det något underligt hur lite utrymme den utopiska

retoriken får i förhållande till den pragmatiska. De utopiska elementen tycks istället komma

in som ett medel för att motivera visionen om full sysselsättning.

Som jag tidigare har nämnt behöver det i och för sig inte nödvändigtvis finnas någon

konflikt mellan de utopiska och praktiska aspekterna av visionerna. Ett genomgående tema i

talet som redan har framgått av tidigare citat är just att ett minskande av arbetslösheten är en

del i att kunna bygga ett samhälle där varje medborgare ges möjligheten att utvecklas som

människa. Effekten av talet kan dock mycket väl påverkas av vilken dimension som ges störst

utrymme.

Det är även tveksamt om visionen om att alla ska jobba kan sägas ha drag av den

samhällsförändrande  aspekten  av  politiska  visioner.  Synen  på  jobbet  som något  som ger

mening  och  trygghet  bryter  inte  märkbart  med  rådande  uppfattning  och  att  minska

arbetslösheten  är  ett  mål  som  de  flesta  samtida  politiker  skulle  hålla  med  om  oavsett

partitillhörighet. 

2.1.2 Kompetens, matchning och utbildning

Den tredje delen i jobbagendan, kompetens och matchning, förtjänar särskild uppmärksamhet

av två skäl. För det första handlar den i mindre utsträckning om att skapa jobb och mer om att

anpassa samhället och dess medborgare efter de jobb som kommer att finnas i framtiden. För

det andra uttrycks det här en vision utöver den som är jobbagendans huvudfokus, nämligen

satsningar  på  utbildning  som ska  göra  kunskapen  mer  tillgänglig  för  alla  medborgare  i

Sverige. Kunskapens och utbildningens betydelse lyfts fram upprepade gånger i den här delen

av talet:

Harvardprofessorn Claudia Goldin har beskrivit  1900-talet  som ”ett race mellan teknologi och
utbildning”. På 2000-talet växlas det bara upp. Utbildningen är avgörande både för att förverkliga
potentialen i varje människa – och i Sverige.34

Fler måste vara beredda att fortsätta studera efter gymnasiet, och fler måste vilja lära nytt, byta
karriär, inte bara vid 25 utan genom hela livet.35

34 Ibid.
35 Ibid.

13



Just den mening där Löfven uttrycker att fler måste vara villiga att utbilda sig genom hela

livet menar jag är av särskilt stor vikt. Tanken om ett livslångt lärande är måhända inte helt

ny,  men  som politisk  vision  kan den ändå  sägas  vara  imaginär  och  samhällsförändrande

eftersom den målar upp ett annat samhälle än det som redan finns. Idag är det långt ifrån en

självklarhet  för  många  att  vidareutbilda  och  omskola  sig  under  hela  sitt  vuxna  liv.  Det

förväntas visserligen i flera akademiska yrken, men i den vision som Löfven uttrycker så är

det något som kommer att utökas till att i framtiden gälla för alla, eller åtminstone betydligt

fler.

Ambitionen  att  göra  kunskapen tillgänglig  för  alla  och  att  skapa ett  samhälle  där

medborgarna kan fortsätta att utbilda sig genom hela livet kan också mycket väl ses som en

utopisk vision om vi ser utbildningen som en väg till att inte bara förbereda sig för yrkeslivet

utan också att växa som människa.

Även om denna vision om att kunskapen ska tillhöra alla kan ses som både utopisk

och samhällsförändrande så begränsas detta något av att den i slutändan motiveras med att

detta kommer att få fler människor i arbete. Viljan att minska arbetslösheten kan som sagt

sägas ha en utopisk grund, men slutligen ligger det rent retoriskt sett  fortfarande ett  stort

fokus på just det praktiska i visionen, vilket framgår särskilt om vi ser till en tidigare del av

talet:

Den globala konkurrensen ökar. Teknikens livscykler blir allt kortare. Kunskapskraven allt högre.
Asien kommer 2025 ha mer än hälften av världens BNP. Visst innebär det utmaningar. Men gör vi
rätt är möjligheterna ännu större. Nu mer än någonsin krävs gemensamma investeringar för att
modernisera våra samhällen. Nu krävs en trygg och snabb omställning. Nu krävs en benhård vilja
till kunskap för alla.36

Hänvisningen till den globala konkurrensen återkopplar också till ett av de mål som Löfven

nämner tidigare i talet, nämligen idén om att Sverige ska vara med och konkurrera om att bli

bäst. Utbildningens koppling till denna vision uttrycks också explicit:

Vänner, kunskap är makt. Ska vi bli främst i den globala konkurrensen behöver den makten ägas
av alla!37

Att den makt som kunskapen ger behöver ägas av alla kan mycket väl ses som en utopisk och

abstrakt  vision om ökad jämlikhet,  men här  uttrycks  den som en förutsättning för  att  bli

främst i  den globala konkurrensen. En vision som skulle kunna motiveras av mer ideella

värden får istället utgöra stöd till ett mer konkret och mätbart mål. Att utbilda sig blir därmed

en form av plikt för medborgarna gentemot samhället:

36 Ibid.
37 Ibid.
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Bara så kan Sverige ta  ledningen i  den globala konkurrensen.  Vänner,  vi  behöver samla hela
svenska folket i en ny strävan efter utveckling och bildning. Nu stärks din rätt till utbildning. Gör
din plikt och tänj din kunskaps gränser!38

Frågan om utbildning förefaller alltså handla mer om att medborgarna ska göra rätt för sig

och  anpassa  sig  efter  arbetsmarknaden  än  om någon  form av  självförverkligande,  vilket

fråntar visionen en del av dess utopiska karaktär. Det inför också ett drag av hotfullhet i den

framtidsbild  som  Löfven  målar  upp  –  de  gamla  jobben  håller  på  att  försvinna  och

medborgarna  måste  vara  beredda  att  byta  karriär  och  utbildning  om  de  vill  behålla  sin

försörjning. Utbildningen och det livslånga lärandet blir alltså till sist ändå underordnat målet

att uppnå lägst arbetslöshet i EU.

Förutom utbildning behandlar delen om kompetens och matchning också frågor som

diskriminering på arbetsmarknaden, vilket uttrycks av meningar som ”ska vi ta tillvara på

allas kunskap krävs ett jämställt arbetsliv, där kvinnors kompetens och karriärer tar plats –

inte kuvas” och ”Samtidigt ska vi arbeta mot diskrimineringen på grund av etnisk tillhörighet

eller religion”.39 Även här motiveras alltså reformerna delvis av ideella värden som jämlikhet,

men dessa lyfts inte i första hand fram som värden i sig utan får än en gång utgöra stöd för

mer praktiska ekonomiska idéer:

Jämställdhet  är  en  fråga  om  alla  människors  lika  värde  och  rätt.  Men  att  höja  kvinnors
sysselsättning till  männens  nivå  skulle  också  innebära  170 000 fler  sysselsatta  och  en  kvarts
miljard arbetade timmar per år. Vänner, jämställdhet är lika ekonomiskt smart som det är moraliskt
rätt!40

Nu får det vara slut på slöseriet. Ska vi nå EU:s lägsta arbetslöshet, behöver vi varje människas
fulla kunskap och kraft!41

Denna tendens att motivera vad som av många skulle betraktas som en idealistisk fråga med

argument om vad som är ekonomiskt praktiskt kan visserligen förklaras med att jobbagendan

handlar om just jobb. Det är dock ändå intressant att värden som de flesta riksdagspartier i

Sverige idag ställer sig bakom reduceras till medel för ekonomiska målsättningar.

2.1.3 Talets avslutande delar

För en undersökning av vilka visioner som uttrycks är också kongresstalets avslutande delar

av stort intresse. Här läggs nämligen mer vikt på de utopiska aspekterna av de visioner som

har uttryckts. Detta framgår särskilt tydligt i det sista stycket:

Vänner,  vi  gör  det  för  livsdrömmarna.  För  framtidshoppet.  För  ett  Sverige  där  ingen  lämnas

38 Ibid.
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Ibid.
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bakom – och där alla har fri fart framåt. Och jag har ett citat som jag alltid bär med mig, som
Robert Kennedy brukade använda: ”Det finns de som ser saker som de är, och frågar varför. Jag
drömmer om saker som aldrig har varit och frågar: 'Varför inte?'.” Så vänner, ett samhälle som
väljer  samhällsinvesteringar före skattesänkningar – för  att  vända våra globala utmaningar till
möjligheter. Varför inte? Ett land som förverkligar löftet om en bättre framtid för alla barn och
unga. Varför inte? En gemenskap där alla får del av arbetets trygghet och glädje. Varför inte? Så
framåt, kamrater, framåt – för vårt framtidsprojekt har bara börjat!42

I det sista stycket anspelar alltså Löfven i stor utsträckning på de ideella värdena och lyfter

även fram möjligheten till förändring av samhället, denna gång utan att i lika hög grad som

tidigare knyta det till visionernas konkreta,  praktiska aspekter. En möjlig förklaring kan vara

att Löfven i slutet på talet redan har gått igenom alla de mål som jobbagendan har och därför

istället vill bygga upp engagemang för det politiska arbete som partiet ska ägna sig åt under

den kommande mandatperioden. Även denna del av talet innehåller dock ett visst mått av det

praktiska tänkandet:

Men nu krävs pragmatism. Vi är en minoritetsregering. Vi behöver hitta möjliga samarbeten för
varenda fråga, och då kan vi inte låta drömmen om det bästa bli det godas fiende.43

Trots denna uppmaning till pragmatism är talets avslutande delar enligt mig ändå ett tydligt

exempel  på utopisk och imaginär retorik,  vilket framgår särskilt  tydligt av frasen ”varför

inte?”  Det  konkreta  målet  om att  skapa fler  jobb finns  förstås  fortfarande kvar,  men till

skillnad från resten av talet får de utopiska aspekterna av visionen här ett större utrymme.

2.2 Almedalen 2015

Löfven inleder talet med att gå in på kopplingen mellan individuella människors utveckling

och  samhället  utveckling  vilket  han  illustrerar  med  flera  specifika  exempel  från  svenska

medborgare som han har träffat. Han fortsätter med att tala om hur snabbt samhället idag kan

förändras och hur en vilja till utveckling hos hela folket är nödvändig för att skapa jobb och

välstånd.  Därefter  kommer  talet  in  på  vad  regeringen  avser  uträtta  och  presenterar

jobbagendan som på flera punkter är nedkortad från kongresstalet. En del av talet ägnas också

åt att prata om det politiska läget  världen innan Löfven återkopplar till de reformer som han

och regeringar kommer att jobba för och avslutar med att lyfta fram de positiva förändringar

som dessa ska leda till.44

42 Ibid.
43 Ibid.
44 Stefan Löfven, ”Almedalen” (2015), Socialdemokraterna.se, https://www.socialdemokraterna.se/vart-

parti/politiker/stefan-lofven/tal3/tal-2015/almedalen/ (2017-05-16).
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2.2.1 Jobbagendan: Jobb för hela Sverige

Liksom i kongresstalet är den övergripande visionen som uttrycks i Almedalstalet Sveriges

nya jobbagenda.  Den är inte  fullt  lika central som i det  andra talet,  men är i  grova drag

identisk:

Det här är också kärnan i Sveriges nya jobbagenda. Genom: 1. Framtidsinvesteringar 2. Aktiv
näringspolitik för fler och växande företag 3. Satsningar på kompetens och matchning ska vi ta till
var på Sveriges utvecklingsmoral, så att vi på fem år når lägst arbetslöshet i EU.45

Alla jobbagendans tre punkter finns fortfarande med i Almedalstalet. Återigen är huvudmålet

att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet och att det i förlängning ska finnas jobb till alla.

Återigen  underbyggs  de  konkreta  visionerna  i  viss  mån  med  mer  utopiska  värden,  men

däremot inte i lika stor utsträckning med ord och begrepp som är tydligt ideologiskt kopplade

till socialdemokratin.

Värt  att  notera är  att  Löfven,  trots  att  talen är  ungefär  lika långa,  ägnar  betydligt

mindre tid åt att i detalj beskriva jobbagendans två första delar i Almedalen än vad han gjorde

på partikongressen. Punkt ett, framtidsinvesteringar, är nedkortad till ungefär en sjättedel av

vad den var i det tidigare talet och punkt två, aktiv näringspolitik för fler och växande företag,

till ungefär hälften. Framtidsinvesteringarna motiveras också  med ett annat värde än tidigare:

”för hela Sverige”:

Jag tycker att det här tänkandet i vi och dom, stad och landsbygd, är väldigt skadligt. Det är för
hela Sverige vi bygger nya stambanor för höghastighetståg, påbörjar Norrbotniabanan, renoverar
järnvägsspår och växlar, och lagar tjälskott i vägar, så att du kommer till jobbet – och fler jobb
kommer till Sverige. [---] Det skapar jobb. Det skapar ett land som håller ihop.46

Frasen ”för hela Sverige” återkommer fyra gånger i stycket och leder varje gång in på en av

de investeringar som regeringen planerar att göra. Förutom järnvägen tar Löfven upp vården,

miljön och bostäder, det vill säga samma frågor som ingick i framtidsinvesteringarna i det

förra talet. Skillnaden är, förutom att de sammanfattas betydligt kortare, att de genom frasen

”för hela Sverige” i första hand tycks motiveras av nationell enighet. Frasen kan visserligen

också sägas anspela på jämlikhet och solidaritet mellan stad och landsbygd, men ordvalet

menar jag för tankarna till nationen snarare än till socialdemokratiska värdeord. 

Även del två, aktiv näringspolitik för fler och växande företag, är nedkortad, om än

inte  i  lika  stor  utsträckning.  Medan  motsvarande  del  i  kongresstalet  nästan  uteslutande

handlar  om just  vilken  näringspolitik  som ska föras  för  att  skapa fler  jobb ägnas  här  ett

betydande utrymme åt att hylla svensk innovation och svenska företagare:

45 Ibid.
46 Ibid.
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Sveriges näringsliv är längre in i framtiden än vad många tror. Vill du se framtiden – strunta i att
gå på bio, besök ett svenskt spetsföretag!47

Och till alla svenska företagare: Ni ska bara veta hur mycket man talar om er utomlands!48

Om vi bara räknar den del som direkt behandlar de politiska förslagen är punkt två nedkortad

till betydligt mindre än hälften. Stycket ger därmed intryck av att i första hand syfta till att

vinna gillande från en del av publiken snarare än att beskriva en politik.

De politiska förslag som omnämns är i grova drag desamma som i kongresstalet, men

med ett par skillnader. En punkt som inte finns med i kongresstalet är att regeringen ”ska

stärka småföretagares villkor”.49 Det finns också ett större fokus på ”viljan att ständigt förnya,

förbättra och förändra”50, vilket kan kopplas till ett begrepp som Löfven flitigt använder sig

av genom hela talet: utvecklingsmoral.

2.2.2 Utbildning och utvecklingsmoral

Den  del  i  jobbagendan  som  är  minst  nedkortad  i  Almedalstalet  är  den  som  behandlar

kompetens och matchning. Här ligger fokus framför allt på skolan, men andra mål som till

exempel  minskad  diskriminering  på  arbetsmarknaden  tas  också  upp.  Denna  del  anknyter

också i hög grad till ett begrepp som är centralt i Almedalstalet, men som inte finns med i

kongresstalet: ”utvecklingsmoral”. Löfven kommer egentligen in på denna term redan innan

han beskriver jobbagendan:

Idag kan en innovation födas i januari, finnas på samtliga kontinenter i maj, och vara lastgammal i
december. Det kräver mer än arbetsmoral. Det kräver modet att göra sin idé till verklighet. Starta
företag, läsa vidare på universitet, gå en kvällskurs, jobba utomlands, byta yrke – och den risk och
uppoffring det innebär. Vi kan kalla det utvecklingsmoral. Och jag vill att Sverige ska ta del av
den stora möjlighet som globaliseringen är. Därför måste varje människas utvecklingsmoral tas till
vara.51

Utvecklingsmoralen finns även med när Löfven talar om de andra delarna av jobbagendan,

främst som motivation för den politik som föreslås. Framtidsinvesteringarna ska till exempel

skapa ”ett Sverige där varje människas utvecklingsmoral tas till vara”.52 Det är dock i de delar

av talet som berör utbildning som begreppet lyfts fram som tydligast. Liksom i kongresstalet

uttrycks en vision om att göra kunskapen tillgänglig för alla i större utsträckning, men här

anknyts  denna vision alltså  i  högre grad till  övriga delar  av talet  genom användandet  av

begreppet utvecklingsmoral.

47 Ibid.
48 Ibid.
49 Ibid.
50 Ibid.
51 Ibid.
52 Ibid.
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Idén om utvecklingsmoral kan förstås som abstrakt och idealistisk i och med att det

handlar om människors förmåga att förbättra sig själva, sin livssituation och i förlängningen

samhället som helhet. Den anspelar också på begrepp som innovation och framtid och har

därmed drag av det imaginära och progressiva. Å andra sidan lägger Löfven fortfarande stor

vikt på att den ökade kunskapen och medborgarnas vilja att utveckla sig ska leda till att fler

kommer i arbete och kan behålla sina jobb:

Men behovet av ny utbildning gäller inte bara unga. Ser du ditt yrke försvinna, märker du att din
kompetens har blivit föråldrad, då måste var och en av oss vara redo att ställa om och lära nytt.
Det är din skyldighet, inte minst gentemot dig själv.53

Löfven lyfter visserligen fram egenintresset i denna mening, men liksom i kongresstalet finns

det ett tydligt drag av förpliktelse gentemot samhället över idén. Ett stycke som är nästan

identiskt jämfört med det förra talet är: ”Du får rätt till utbildning – gör din plikt och tänj din

kunskaps gränser!”54 Med det sagt är hänvisningarna till målen att minska arbetslösheten och

bli främst i den globala konkurrensen färre i Almedalstalet än i kongresstalet, i varje fall vad

gäller frågan om utbildning.

Trots det stora utrymme som Löfven tillägnar begreppet utvecklingsmoral så tycks det

inte ha fått särskilt stor inverkan på den politiska diskursen i Sverige. Förutom i Almedalen

2015 nämns det i stort sett bara av debattörer som diskuterar talet. Flera av dem är dessutom

mycket  kritiska  till  ordet,  däribland  Aftonbladets  ledarsida  dagen  efter  talet.55 Även

Socialdemokraterna själva tycks ha släppt begreppet; i Löfvens tal i Almedalen 2016 finns

ordet utvecklingsmoral inte med överhuvudtaget.56

2.2.3 Jämlikhet, asylmottagande och utrikespolitik

Förutom utbildning och utvecklingsmoral behandlar punkt tre av jobbagendan som sagt även

frågor som diskriminering och jämlikhet, dels på arbetsmarknaden, men också i samhället och

världen i stort. Här leder Löfven också över talet på utrikespolitiska frågor som knappt ges

något utrymme i kongresstalet. Alla dessa ämnen faller möjligen inte helt och hållet in under

jobbagendans tredje del, men jag menar att det ändå är värt att gå igenom dem i och med att

det här ligger ett relativt stort fokus på den mer idealistiska aspekten av visioner.

Den del som rör diskriminering på arbetsmarknaden liknar på flera plan motsvarande

del i kongresstalet. Det handlar fortfarande till stor del om att alla ska kunna komma i arbete,

53 Ibid.
54 Ibid.
55 Karin Pettersson, ”Utvecklingsmoral lagar inte Sverige”, Aftonbladet 30/6 2015, 

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/karinpettersson/article21047732.ab (2017-08-10).
56 Stefan Löfven, ”Tal i Almedalen” (2016), Socialdemokraterna.se, https://www.socialdemokraterna.se/vart-

parti/politiker/stefan-lofven/tal3/tal-2016/tal-i-almedalen/ (2017-05-16).
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men samtidigt motiveras jämlikhetsmålen inte i lika hög grad av ekonomisk pragmatism:

Men du måste vara med. På din arbetsplats. På din skola. På ditt torg. Vägra tolerera fördomarna
mot dig och dina medmänniskor, som hindar folk från att jobba, från att göra sin röst hörd, från att
leva fria och jämlika liv. Ingen annan kommer att göra det åt oss. Om du älskar Sverige – stå upp
för allas frihet!57

Jobben  nämns  som sagt  fortfarande,  men  de  ideella  värdena  får  här  ett  betydligt  större

utrymme och jämlikheten lyfts i högre grad fram som ett egenvärde än i kongresstalet. Efter

att ha diskuterat jämlikhet på arbetsmarknaden kommer Löfven in på asylmottagandet, vilket

också blir en brygga till de utrikespolitiska frågorna. Här får idén om att alla ska komma i

arbete än en gång ett större utrymme:

Vänner, Sverige ska ha en reglerad invandring, med tydliga krav på vad som beviljar asyl. Och de
som flyr skövlade samhällen och beviljas asyl, ska så snabbt som möjligt komma i arbete. Genom
snabbspår för validering av deras yrkeskompetens, och utbildning till ny; i yrken där vi har brist
på arbetskraft.58

Invandringen rättfärdigas alltså genom praktiska argument: det ska ställas krav och de som får

asyl ska komma i arbete, gärna inom bristyrken. Mer idealistiska motiv för asylmottagandet

tas upp, men de kopplas samtidigt till arbete:

Detta är en stor, och svår, uppgift. Men vi gör som vi vill att andra skulle göra mot oss, och låter
dig som får asyl arbeta dig till ett bättre liv!59

Den del av talet som berör utrikespolitiska frågor behandlar bland annat det internationella

säkerhetspolitiska läget. Här refererar Löfven vid flera tillfällen till ideella värden som ges

huvudrollen i visionerna och målen. ISIL60 ska till exempel bekämpas ”För människovärdet.

För demokratin. För att det berör oss, vår värld, och vår frihet.”61 Om spänningarna mellan

Ryssland och Ukraina säger Löfven att ”Europas framtid ska avgöras i fri och demokratisk

debatt, aldrig genom tvång eller vapenmakt!”62 

Även Sveriges roll inom EU tilldelas några stycken. En fråga som kommer upp här är

tiggeriet  och  hur  Sverige  i  samarbete  med  Rumänien  och  Bulgarien  ska  skapa  bättre

levnadsförhållanden för  tiggarna  i  deras  hemländer  så  att  de  inte  längre  behöver  åka  till

Sverige.  Fokus ligger retoriskt sett  på att  just  förbättra situationen för de som tigger och

visionen ger därmed intryck av att i huvudsak var motiverad av ideella värden.

Vi ska göra det som krävs för att ingen ska tvingas tigga på Sveriges gator. När vi ser fattigdomen
på nära håll så gömmer vi den inte, vi slår undan dess grogrund!63

57 Löfven, ”Almedalen” (2015).
58 Ibid.
59 Ibid.
60 I svensk media används vanligtvis förkortningen IS, men i taltexten på socialdemokraterna.se står det ISIL.
61 Löfven, ”Almedalen” (2015).
62 Ibid.
63 Ibid.
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Det är värt att uppmärksamma hur Löfven i de stycken som berör utrikespolitik lägger stor

vikt på idealistiska visioner utan att dessa villkoras av konkreta och mätbara mål. Konkreta

mål  tas  visserligen  upp,  men  dessa  får  snarare  agera  stöd  för  de  utopiska  aspekterna  av

visionen snarare än tvärtom. Detta kan, möjligen något cyniskt, förklaras av att frågor om

utrikespolitik inte är lika direkt närvarande för svenska medborgare och att Löfven därför kan

var mer abstrakt när han talar om dem. Det skulle i så fall också kunna ge svar på varför det i

just asylmottagandet läggs en större vikt på det praktiska än i de andra frågorna; det är något

som potentiellt har en mer direkt inverkan på det svenska samhället.

2.3 Jämförande situationsanalys

Jag har redan i ovanstående delar noterat skillnader och gjort vissa jämförelser mellan de två

talen. Däremot har jag inte i större utsträckning undersökt de bakomliggande orsakerna till

dessa skillnader. Dessutom finns det vissa punkter som är mer värdefulla att diskutera om

båda talen  tas  upp samtidigt.  Följande del  av  analysen  kommer  därför  att  gå  igenom de

retoriska situationerna och genom dem ge möjliga förklaringar till de skillnader som redan

har uppmärksammats, men också ta upp skillnader mellan talen som enligt mig inte har fått

tillräckligt utrymme tidigare i uppsatsen.

2.3.1 De retoriska situationerna

Eftersom talen ligger såpass nära varandra både vad gäller tid och politiskt läge finns det

vissa likheter i de retoriska situationerna. Den tvingande omständigheten kan i båda fallen

sägas vara att Löfven nyligen har bildat en minoritetsregering och därför behöver presentera

en politik som de kan skapa uppslutning bakom och som kan ge dem ett större stöd bland

väljarna. Båda talsituationerna är också tillfällen där Löfven i egenskap av partiordförande

och statsminister helt enkelt förväntas hålla någon form av retoriskt anförande vilket i sig kan

ses som en tvingande omständighet. Det kan även sägas finnas en tvingande omständighet för

flera av de mer specifika frågor som Löfven diskuterar i talen. Arbetslösheten är ett exempel,

underbemanning och vinstuttag i välfärden ett annat.

En uppenbar skillnad mellan de retoriska situationerna är publiken. I kongresstalet

talar Löfven inför just partikongressen, förtroendevalda ombud från det egna partiet som kan

antas  dela  grundläggande  ideologiska  värden.  De  huvudsakliga  målet  med  att  presentera

socialdemokraternas politiska vision är  därmed sannolikt inte att vinna stöd för Löfven som

partiordförande utan snarare att skapa uppslutning bakom partiets och regeringens nuvarande

mål. Om Löfven eftersträvar en attitydförändring av den sort som Bormann menar kan skapas
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genom retoriska  visioner  så  är  det  rimligt  att  anta  att  det  i  så  fall  rör  sig  om att  skapa

engagemang för det politiska arbetet.

I Almedalen talar Löfven istället inför en bredare opinion, inkluderat personer som

inte har röstat på honom och som har andra värderingar. Denna bredare opinion består dels av

de svenska medborgare som antingen är fysiskt närvarande eller tar del av talet via TV eller

radio, men också av alla de journalister, experter och representanter från olika organisationer

som är på plats i Almedalen. Talet kan därför antas ha två olika mål. Det ena är att vinna stöd

bland medborgarna för den nybildade regeringen och deras politik samt möjligen också att

påverka åhörarnas attityder i positiv riktning mot de värden som Löfven och hans parti tror

på.  Det  andra  kan  vara  att  förmedla  ett  budskap  som  mottas  väl  av  journalisterna  och

experterna, personer som har som uppgift att förmedla och kommentera regeringens politik.

Att vinna denna grupps gillande ökar bland annat sannolikheten för att regeringen framställs

positivt i media. Det andra målet kan därmed i förlängning sägas bidra till det första.

I och med att publiken skiljer sig åt så gäller förstås detsamma för restriktionerna. En

restriktion som mycket väl kan ha lett till att jobbagendan uttrycks mycket mer kortfattat i

Almedalstalet är att Löfven i den situationen inte bara talar inför politiker och experter utan

även inför inför en grupp som lite slarvigt kan kallas för vanliga medborgare. Som följd av

detta förlitar han sig kanske inte på att alla som lyssnar – och som han hoppas på att nå fram

till – är så intresserade av de politiska frågor som han berör att han kan gå in på detaljer.

Istället verkar det ligga ett större fokus på att vinna publikens gillande, vilket till exempel

kommer fram i  taltexten  genom det  tidigare  nämnda hyllandet  av svensk innovation  och

företagsamhet.

En sak som möjligen också kan förklaras av situationens restriktioner är hur Löfven i

Almedalstalet fokuserar mer på personliga berättelser till skillnad från kongresstalet där det i

högre  grad  handlar  om  övergripande  politiska  mål.  Detta  märks  dels  i  Almedalstalets

inledning där Löfven omnämner personer som han menar utgör exempel på utvecklingsmoral,

men också i  talets  avslutande stycke där  de övergripande visionerna illustreras  av fiktiva

personliga scenarier än i kongresstalet:

På kort sikt kommer det förändra liv. En ung kvinna som kan ringa sin pappa och säga 'Jag fick
det! Jag börjar på måndag!' En förälder som kan lägga ner besticken vid matbordet och säga: 'Jo,
vi kanske har råd med utlandssemester ändå!' Men på lång sikt förändrar det samhället i sin helhet.
För att säkra äldres pensioner – måste unga komma i jobb. För att utrota fattigdomen för varje
barn – måste varje förälder kunna jobba. För att sluta samhällsklyftorna – så är och förblir alla
vuxnas arbete och alla barns goda skolgång våra två främsta verktyg.  Det finns inga magiska
lösningar. Ett jämlikt samhälle arbetar vi fram i vårt anletes svett. Låt jobbet börja!64

64 Löfven, ”Almedalen” (2015).
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Den restriktion som ligger till grund för denna skillnad skulle kunna vara en uppfattning om

att den delen av publiken som inte är politiskt engagerad har lättare att ta till sig ett politiskt

budskap om det finns en individfokuserad berättelse att identifiera sig med. Den kan även

vara kopplad till  förväntningar på att  en svensk statsminister ska vara folklig.  Genom att

berätta om specifika individer ger Löfven intryck av att han intresserar sig för den enskilde

medborgarens angelägenheter. Viljan att vara folklig märks också tydligt av i de delar av talet

där Löfven omnämner Fem myror är fler än fyra elefanter:

Och när Magnus Härenstam gick bort samlades Sverige i sorg. Det vi talade om allra mest, det var
vad Magnus tillsammans med Brasse och Eva gett till oss alla i form av den där lekande lätta
bildningsglädjen. Jag märker själv av hur barnbarnen kommer hem till oss och ropar: ”...myror!”
Ja, Magnus, Brasse och Eva, ”här är där ni inte är” – men minnet av er lever kvar i generationer!65

Även  detta  syftar  sannolikt  i  slutändan  till  att  få  publikens  gillande  och  därmed  vinna

sympatier för en minoritetsregering med svagt stöd.

En annan tolkning av att Almedalstalet innehåller färre detaljer om jobbagendan och

fokuserar mer på personberättelser kan vara att Löfven kanske inte vill riskera att stöta sig

med de experter och mediepersoner som finns med i publiken. Att gå närmare in på exakt

vilka reformer som ska göras skulle öppna upp agendan för kritik från sakkunniga som  inte

håller med regeringen i de frågor som berörs. Att istället sammanfatta de politiska förslagen i

begrepp som exempelvis utvecklingsmoral gör att talets budskap lättare kan framföras i andra

mediala  sammanhang  utan  att  varje  enskilt  förslag  behöver  motiveras  och  försvaras.

Restriktionen skulle i så fall kunna handla om ett behov av att anpassa retoriken dels för att få

ett större stöd från experter och journalister och dels för att skapa ett koncept som enkelt kan

förmedlas i media.

2.3.2 Ideologiskt laddad retorik

Ytterligare en skillnad som är värd att uppmärksamma är hur ofta Löfven refererar till det

egna partiets ideologi:  socialdemokratin.  Löfven refererar direkt till  socialdemokratin som

ideologi  eller  till  sitt  eget  parti  fem  gånger  i  kongresstalet,  fler  om vi  räknar  indirekta

omnämnanden, men inte alls i Almedalstalet. Det tydligaste exemplet är följande mening från

kongresstalet: ”EU:s lägsta arbetslöshet är ett stort mål. Men vi socialdemokrater brukar inte

ha små.”66 Denna mening parafraseras i Almedalstalet, men med en betydande skillnad: ”Det

är ett stort mål. Men vänner, Sverige brukar inte ha små!”67 Ännu ett exempel är en del i

kongresstalet  där Löfven beskriver flyktingmottagandet  som en ”stor,  svår och solidariskt

65 Ibid.
66 Löfven, ”Tal på partikongress: Sveriges nya jobbagenda” (2015).
67 Löfven, ”Almedalen” (2015).
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krävande uppgift. Men vänner, en uppgifts storhet har aldrig skrämt socialdemokratin!”68

Kongresstalet  innehåller  också  fler  värdeord  kopplade  till  socialdemokratin  och

liknande  ideologier.  Ordet  solidaritet  nämns  till  exempel  (i  olika  böjningar)  två  gånger,

jämfört med inga alls när Löfven talar inför hela väljarkåren i Almedalen. Samtidigt är det

rimligtvis samma politiska ideologi som ligger bakom visionerna i båda talen. Att jobb ska

skapas genom bland annat statliga investeringar i förnyelsebar energi och ett utbyggande av

offentlig välfärd är till exempel en mer socialdemokratisk än borgerlig vision, oavsett om den

uttrycks med en ideologiskt laddad retorik eller inte.

Ett  skäl till  frånvaron av direkta hänvisningar  till  den egna ideologin kan vara att

Löfven i  Almedalen vill  få hela väljarkåren att  känna sig delaktiga i  den vision som han

presenterar genom att lyfta fram nationell sammanhållning snarare än ideologisk övertygelse.

Detta syns också i den tidigare nämnda frasen ”för hela Sverige” som Löfven flitigt använder

sig av i den nedkortade delen om framtidsinvesteringar. Att lyfta fram publikens samhörighet

som svenska  medborgare  kan också  tolkas  som att  Löfven  förhåller  sig  till  att  han  som

statsminister representerar hela Sverige och inte bara sitt eget parti, vilket också kan ses som

en av den retoriska situationens restriktioner.

Ytterligare en restriktion kan vara att  Löfven inte  kan räkna med att  publiken för

Almedalstalet delar hans politiska övertygelse. Ett hyllande av det egna partiet och den egna

ideologin skulle i ett sådant läge kunna uppfattas som skrytsamt och distansera den del av

publiken, såväl väljare som journalister, som inte betraktar sig själva som socialdemokrater.

Löfven kan därför ha anpassat sig efter restriktionen i hopp om att vinna över, eller i varje fall

inte  förarga,  även  den  del  av  den  tilltänkta  publiken  som  inte  identifierar  sig  med

socialdemokratin  som  ideologi  och  kanske  rentav  hellre  skulle  se  ett  annat  parti  i

regeringsställning.  Omvänt  kan  visserligen  hänvisningarna  till  den  egna  ideologin  i

kongresstalet  tolkas som en anpassning till  den situationens restriktioner  i  syfte  att  vinna

sympatier  från  partikongressen,  men eftersom partikongressen  som sagt  i  högre grad  kan

antas dela Löfvens åsikter är det mer sannolikt att det är i Almedalstalet som Löfven har valt

att kompromissa.

68 Löfven, ”Tal på partikongress: Sveriges nya jobbagenda” (2015).
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3. Diskussion

En av  utgångspunkterna  för  den  här  uppsatsen  har  varit  att  många  menar  att  det  saknas

visioner i samtida svensk politik. Frågan om vad denna uppfattning grundar sig i och hur

befogad den är har legat till grund för den mer specifika frågeställningen och undersökningen

av Löfvens retorik. I den här delen kommer jag att återkomma till de flera av de skillnader

som jag har uppmärksammat och diskutera möjliga betydelser som de kan ha samt hur de

relaterar till uppsatsens bakgrund.

Jag har bland annat noterat att Löfven i kongresstalet ägnar betydligt mer tid åt att

beskriva de politiska visionerna i detalj än vad han gör i Almedalen. Medan detta kan tolkas

som en anpassning till att publiken för Almedalstalet inte kan antas ha ett lika stort politiskt

engagemang som deltagarna på partikongressen,  så är  det  samtidigt  värt  att  fråga om ett

sådant antagande verkligen stämmer. Skillnaden kan som sagt också tolkas som ett försök att

undvika att stöta sig med experter och media, men även då kan det ifrågasättas om en sådan

anpassning faktiskt är nödvändig. Här kan det vara relevant att återkoppla till Vatz kritik av

den retoriska situationen: Anpassar sig Löfven efter en föreliggande restriktion eller är han

genom sitt val av retorik delaktig i att skapa en uppfattning om att detaljerade beskrivningar

av olika mål och visioner inte är gångbart i tal inför en bredare opinion? Antagandet att en

politiker måste förenkla och tona ner sitt budskap för att behålla medborgarnas intresse och

undvika kritik från media skulle,  sett  ur det  perspektivet,  kunna vara en självuppfyllande

profetia  med  potentiellt  negativa  konsekvenser  för  ett  demokratiskt  samhälles  politiska

diskurs.

Något  som tycks  saknas  i  båda  talen  är  den  imaginära,  förändrande  aspekten  av

politiska visioner. I båda talen nämner Löfven framtid och förändring flera gånger. Det tycks

alltså finnas en tydlig vilja att rikta publikens tankar till att utveckla samhället samt att bygga

hopp och framtidstro. Det är förstås också imaginärt i den mån det syftar på något som inte är

omedelbart närvarande i stunden. Samtidigt går det att ifrågasätta om de visioner och planer

som  uttrycks  är  särskilt  samhällsomvandlande.  Som  jag  har  nämnt  i  analysen  tycks

huvudmålet med framtidstänkandet fortfarande vara att upprätthålla ett samhälle där alla kan

jobba  heltid.  Sett  ur  det  perspektivet  kan  den  vision  som uttrycks  nästan  betraktas  som

konservativ. Snarare än att handla om genomgripande förändring tycks det vara en fråga om

att optimera det samhälle som redan finns. Även om en del av de konkreta målen målen och

underordnade visionerna individuellt sett är framåtblickande kan det alltså ifrågasättas om

visionen för det samhälle som de ska leda till är det. 
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Idén om att arbetslösheten ska minskas genom att politiker skapar fler jobb är inte

heller ett brott mot det rådande läget. Ett exempel på mer samhällsförändrande sätt att ta itu

med arbetslösheten skulle till exempel kunna vara att korta ner arbetstiden och dela på de

jobb som redan finns. Huruvida just det förslaget skulle lösa problemet är mindre relevant för

den här argumentationen. Vad jag vill lyfta fram är att alternativa lösningar är möjliga att

föreställa sig samt vikten av att inte underskatta den aspekt av politiska visioner som syftar

till att skapa något nytt.

En förväntning som jag hade när jag påbörjade analysen var att det mer interna talet

skulle ha en större grad av utopiskt visionär retorik och fler hänvisningar till ideella värden än

det externa. Det visade sig dock att den utopiska aspekten av visioner är närvarande också i

Almedalstalet. På vissa punkter får de utopiska elementen av visionerna till och med ett större

utrymme i Almedalstalet i förhållande till de praktiska. Genomgående för båda talen är att de

praktiska aspekterna, med några få undantag, prioriteras högre än de utopiska. Denna tendens

är  också något  som Viklund uppmärksammar i  sin analys  av visionen Sverige – det  nya

matlandet:

Här finns en implicit hierarki vad gäller orsak och verkan – typisk för visionen – som speglar den
ekonomiska  grundhållningen.  Ideella  värden  som  kunskap  och  matglädje  beskrivs  som
förutsättningar för förverkligandet av tillväxtmål och inte tvärt om.69

Eftersom Viklunds artikel behandlar en vision från en moderat politiker kan det antas att

denna tendens inte bara förekommer hos Socialdemokraterna utan även hos andra svenska

partier. Detta i kombination med en avsaknad av imaginära, samhällsförändrande element kan

mycket väl vara ett skäl till att politiken uppfattas som visionslös; om partierna lägger större

vikt på att tala om lösningar på stundens problem än på att förmedla det samhälle som de i

slutändan vill  bygga är det måhända inte förvånande att  tilltron till  politikernas visionära

förmåga är  låg.  En del  av  förklaringen skulle  således  kunna  vara  att  den  mer  praktiska,

mätbara formen av visioner som för närvarande verkar prioriteras helt enkelt inte uppfattas

som verkligt visionära av den bredare opinionen.

Ytterligare en betydande skillnad mellan talen är i vilken grad som Löfven kopplar

visionen jobbagendan till sitt eget parti och socialdemokratin som ideologi. Direkta referenser

till partiet, ideologin och relaterade värdeord förekommer som sagt flera gånger när han talar

inför partikongressen, men saknas i talet i Almedalen. Det är antagligen samma ideologiska

ståndpunkt som står bakom visionen i båda talen, men den redovisas mycket tydligare när

Löfven  talar  inför  sina  partikamrater.  Detta  kan  anknytas  till  det  tidigare  nämnda

69 Viklund, s. 87.
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debattinlägget där Madestam och Millares kritiserar bristen på distinktioner mellan partiernas

ideologier i de förslag som läggs fram i samhällsdebatten.70 Även Viklund tar upp frågan om

att språket avpolitiseras och menar att det finns 

en risk med att det politiska språket förlorar sin anknytning till en särpräglad politisk ståndpunkt.
Det demokratiska samtalet kräver en distans, både mellan tydligt urskiljbara partier och mellan
politiker och medborgare. En möjlig risk med detta slags avsaknad av distans i politiken är till
exempel svårigheten att utkräva ansvar för en politik.71

Således kan en annan förklaring till den upplevda avsaknaden av visioner vara en brist på

tydlighet. Om det inte klart framgår vilken framtida samhällsbild som ett parti eftersträvar

och om det  samtidigt  inte  finns  en  tillräckligt  stor  distinktion  mellan  de  olika  partiernas

retorik finns det en risk för att debatten uppfattas som meningslös av väljarna.

Om  Löfvens  retorik  kan  ses  som  representativ  för  den  partipolitiska  diskursen  i

Sverige  blir  slutsatsen  av  denna  undersökning  att  kritiken  mot  de  politiska  partierna

åtminstone i viss mån är befogad. Även om det uppenbarligen finns visioner så uppfattas

dessa ofta inte som visionära eller tillräckligt kopplade till en ideologisk ståndpunkt.

Det  är  förstås  inte  möjligt  att  helt  avgöra  vilka  värderingar  och  visioner  som en

politiker har enbart genom att undersöka dennes retorik. För en mer fullständig bild är det

rimligtvis också nödvändigt att se till den politik som förs i praktiken. När fler visioner i

politiken efterfrågas är det dock viktigt att vi inte underskattar den roll som den politiska

retoriken har i att forma medborgarnas uppfattning av vad våra folkvalda faktiskt ägnar sig åt.

Oavsett  vilka  visioner  en  given politiker  har  och  oavsett  hur  pragmatiska,  utopiska  eller

omvälvande de är så kan väljarkåren inte förhålla sig till dem om de inte uttrycks tydligt nog.

Sammanfattningsvis tycks det finnas flera märkbara skillnader i hur Löfven uttrycker

Socialdemokraternas politiska visioner beroende på om han talar inför det egna partiet eller

inför  en bredare opinion. Vidare kan dessa skillnader  utgöra en möjlig  förklaring till  den

vanligt förekommande uppfattningen om att etablerade politiska partier idag saknar visioner.

Att studera politiska visioner i samband med retorik kan därför vara viktigt för att förstå hur

engagemang för politiken och tilltro till politiska partier skapas och upprätthålls.

70 Madestam och Millares.
71 Viklund, s. 94.
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