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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Denna uppsats handlar om politiken, retoriken och publiken under två av Sveriges största 

politiska evenemang, Almedalen och Järvaveckan. 

Politikerveckan i Almedalen har sedan 1968 då Olof Palme ställde sig på ett 

lastbilsflak och höll ett spontantal inför arbetarkommunen, vuxit till att bli en av världens största 

demokratiska mötesplatser och ett betydelsefullt forum för svensk samhällsdebatt.  

Även om Almedalsveckan i Visby på senare tid har kommit att utvidgas till ett 

forum som är föremål för såväl intresseorganisationers seminarier som festligheter har 

partiledarnas tal fortfarande en central roll under veckan. Samtliga riksdagspartier tilldelas en 

dag var där partiets ledare i sina tal oftast diskuterar sina framtidsvisioner, ideologier och 

samhällsideal. Talen framförs för den närvarande publiken vilken också inbegriper journalister 

och kamerateam som samlar sig runt den stora scenen. År 2018 var det sammanlagt 18 300 

personer på plats för partiledartalen.1 

 Den politiska veckan i Almedalen profilerar sig själv som ”kostnadsfri och öppen 

för alla”2. Detta har dock ifrågasatts och dess i själva verket exklusiva karaktär har legat till 

grund för en stor del av den kritik som riktats mot Almedalen. Det har exempelvis skrivits om 

de höga kostnaderna för boende och resan dit samt hur det är en brist på mångfald i området.3 

En händelse som också skapade stor debatt i medierna var närvaron av högerextrema partier 

vid Almedalsveckan 2018.4 

 I takt med att kritiken mot Almedalen har vuxit sig större i medierna, har ett 

annat forum för svensk samhällsdebatt bildats. Järvaveckan grundades 2016 av den 

partipolitiskt och religiöst obundna föreningen The Global Village. På Järvaveckans officiella 

                                                
1 Almedalens officiella hemsida, 2019-03-13, http://www.almedalsveckan.info/om-almedalsveckan. (Hämtad 
2019-05-25) 
2 Ibid. 
3 Se till exempel: Anders Johansson, ”Så dyrt är boendet i Almedalen”, Svenska Dagbladet 2018-06-25. 
https://www.svd.se/skrackblandad-fortjusning-infor-nytt-almedalenrekord#sida-3 (Hämtad 2019-05-25) 
Tobias Persson, ”EU-kritiken mot Almedalen: ”Total brist på mångfald”, Aktuell Hållbarhet 2017-07-07. 
https://www.aktuellhallbarhet.se/eu-kritiken-mot-almedalen-total-brist-pa-mangfald/ (Hämtad 2019-05-25) 
4 Se till exempel: Jan Scherman & Robin Enander, ”Varför är polisen så passiv inför nazisterna?”, Svenska 
Dagbladet 2018-07-10. https://www.svd.se/varfor-ar-polisen-sa-passiva-infor-nazisterna (Hämtad 2019-05-25) 
TT, SvD:s Journalistiska värdegrund, “Näringslivet i upprop mot Almedalsnazister”, Svenska Dagbladet 2018-
07-13. https://www.svd.se/naringslivet-i-upprop-mot-almedalsnazister (Hämtad 2019-05-25) 
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hemsida kan man läsa om hur föreningen själva ser på sin alternativa politikervecka. 

Ambitionen är att minska avståndet mellan folket och politiker:  
 

Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan folk och folkvalda. Det levande navet för Järvaveckan 

är en stor mötesplats för samhällsengagemang. Företag, föreningar, myndigheter, organisationer, politiker 

och medborgare inbjuds för att vara på plats och bidra med expertis och perspektiv. Tillsammans skapar vi 

dynamiska möten och samtal mellan samhällsaktörer och medborgare – såväl från Järva som från resten av 

staden och hela landet.5 

 

Järvaveckans veckoprogram följer en struktur som liknar Almedalsveckan. Alla partier har en 

egen dag som avslutas på kvällen med ett tal av partiets partiledare. Utöver det hålls seminarier, 

möten och föreläsningar under hela veckan. 

 Till skillnad från Almedalsveckan är dagarna under Järvaveckan inte endast 

baserade på partierna. Varje dag har ett särskilt tema som exempelvis hälsa och omsorg, skola 

och utbildning och trygghet och insatser vilket innebär att partiledarna måste förhålla sig till 

det aktuella temat i sina tal.6  

 En annan markant skillnad gentemot Almedalsveckan är platsen där Järvaveckan 

utspelar sig: Spånga idrottsplats. En av anledningarna till valet av plats är enligt Järvaveckans 

arrangör The Global Village att området har haft ett av Sveriges lägsta valdeltagande:  

 
Politikerveckan Järva förenar många av våra mål. I valet 2014 var valdistriktet Spånga 22 i Rinkeby det 

distrikt i landet som hade det lägsta deltagandet. Endast 40,8 procent av de röstberättigade deltog i valet till 

kommunfullmäktige.7 

 

Almedalsveckan och Järvaveckan profilerar sig på både liknande och annorlunda sätt. Men i 

grund och botten är båda en mötesplats för politiker, organisationer och allmänheten. Båda 

politikerveckorna är också effektiva plattformar för Sveriges partiledare att nå ut till både nya 

och gamla partisympatisörer.  

 Då Almedalsveckan och Järvaveckan skiljer sig från varandra på vissa sätt måste 

partiledarna skräddarsy sina tal så att det ska passa respektive vecka. För att skräddarsy sina tal 

måste partiledarna först ha bedömt vilken publik de vill nå, och vilken publik som troligast är 

                                                
5 Järvaveckans officiella hemsida, http://jarvaveckan.se/omjarvaveckan/. (Hämtad 2019-05-25) 
6 Linnea Bergman, ”Allt du behöver veta om Järvaveckan 2018”, Metro 2018-06-08. 
https://www.metro.se/artikel/allt-du-beh%C3%B6ver-veta-om-politikerveckan-i-j%C3%A4rva-2018 (Hämtad 
2019-05-25) 
7 The Global Village, ”Verksamhetsberättelse 2017” Insyn Sverige. 
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1910848 (Hämtad 2019-05-25) 
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på plats. Det är just dessa tilltänkta publiker på de båda veckorna som jag vill undersöka i denna 

uppsats. Denna undersökning intresserar sig alltså inte för de publiker som faktiskt närvarar 

under de båda veckorna, som exempelvis hade kunnat upptäckas genom empiriska studier av 

de närvarande personerna under de politiska evenemangen. Istället intresserar jag mig för 

retoriken under de två veckorna. Alltså hur själva talen ser ut och vad det kan säga om 

partiledarnas inställning till Almedalsveckan respektive Järvaveckan.  

 

1.2 Tidigare forskning 
Då Järvaveckan grundades så sent som 2016 och samtliga partiledare närvarade först 2017, är 

forskning kring dess partiledartal och publik mer eller mindre obefintlig. Järvaveckan har 

främst varit omskriven i medierna. Rapporteringen har fokuserats på arrangören Ahmed 

Abdirahman, om hur Järvaveckan har blivit större för varje år och vad evenemanget erbjuder.8 

 I debatt-och kulturartiklar har journalister argumenterat för att Järvaveckan är ett 

bättre alternativ än Almedalen. Med rubriker som Nazifria Järvaveckan – självgoda Almedalen 

1–0 och Så mycket bättre på Järvaveckan skriver de om hur Almedalsveckan har utvecklats till 

ett ”elitistiskt och rätt hysteriskt jippo” eller en ”lobbycirkus” medan Järvaveckan är ”ett svar 

som uttalas i närheten av ett problem som valrörelsen kretsar kring”.9 I dessa typer av artiklar 

framkommer ofta synen på Järvaveckan som mer folklig och ”öppen för alla”, dels på grund av 

platsen den utspelar sig på men också för de teman som tas upp.  

 Mot bakgrund av bristen på forskning om Järvaveckan avgränsas detta avsnitt till 

forskning om Almedalsveckan som till skillnad från Järvaveckan har rönt akademiskt intresse 

under flera decennier.  

 Den forskning som bedrivits om Almedalsveckan omfattar många olika 

infallsvinklar och perspektiv och i takt med att Almedalsveckan har vuxit har också intresset 

                                                
8 Se till exempel: Anja Haglund, ”Järvaveckan växer – alla partiledare klara”, Svenska Dagbladet 2019-03-24. 
https://www.svd.se/jarvaveckan-vaxer--alla-partiledare-klara/om/politikerveckan-i-jarva (Hämtad 2019-05-25) 
Patrik Widegren, ”Järvaveckan ingen konkurrent till Almedalen”, SVT Nyheter 2018-01-23. 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/jarvaveckan-ser-sig-inte-som-en-konkurrent-till-almedalen (Hämtad 2019-
05-25) 
Linnea Bergman, ”Stort reportage: Ödesfrågan för nya politikerveckan – kommer publiken dit?”, Metro 2018-
06-08. https://www.metro.se/artikel/stort-reportage-m%C3%B6t-de-ideella-krafterna-bakom-
j%C3%A4rvaveckan (Hämtad 2019-05-25) 
9 Göran Eriksson, “Nazifria Järvaveckan – självgoda Almedalen 1–0”, Svenska Dagbladet 2017-07-17. 
https://www.svd.se/nazifria-jarvaveckan--sjalvgoda-almedalen-10 (Hämtad 2019-05-25) 
Ulrica Ambjörn, ”Så mycket bättre på Järvaveckan”, Accent Magasin 2018-06-15. 
http://www.accentmagasin.se/bloggar/sa-mycket-battre-pa-jarvaveckan/ (Hämtad 2019-05-25) 
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ökat från en rad olika forskningsfält. Från att vara mest fokuserat på partier och deras politiska 

tal, har forskningen nu vuxit till att titta på händelserna kring hundratals företags och 

organisationers seminarier och möten. De som inriktat sig på retoriken i Almedalen, har ofta 

uppmärksammat den mediala närvaro som de menar präglar den. Denna mediala närvaro har 

tillsammans med synen på talaren och publiken problematiserats. Det är inte bara den 

närvarande publiken som tar del av partiledarnas tal, det är även en plattform för journalister 

och medier som för vidare det som sägs till allmänheten. 

Denna tes driver till exempel statsvetaren Maria Wendt när hon kallar 

Almedalsveckan för något annat än en demokratisk mötesplats, hon menar att den snarare är ett 

så kallat Media Event. Med detta begrepp avser Wendt spektakulära händelser som finns till i 

huvudsak för att medieras, bryter den rutinmässiga bevakningen och följs av en stor publik. 

Wendt menar att de avgörande händelserna i Almedalen är de händelser som utspelas i 

medierna.10  

 Kurt Johannesson, professor i retorik, hävdar instämmande att medierna är den 

egentliga publiken som partiledarna i Almedalen riktar sig till:  

 
Domarna kan i detta fall synas vara den publik som samlats i Almedalen. Varje talare söker upprätthålla 

fiktionen att han endast riktar sig till dessa åhörare. Men de egentliga domarna finns på annat håll: det är 

massmedierna som skall referera, citera och kommentera dessa tal. Genom dem kan talarna nå en mycket 

vidare publik, genom dem kan idéer och stämningar spridas som cirklar på vattnet i stället för att stumt 

förklinga i Almedalen.11 

 

I Almedalen upprätthåller talarna alltså en fiktion av att talet riktar sig till dess besökare, men 

det är enligt Johannesson snarare massmedierna de riktar sig till. Massmedierna befinner sig 

således inte bara i publiken, de styr även i viss mån partiledarna och vad det talar om. Wendt 

utvecklar detta synsätt och menar att politikerna på grund av detta anpassar både språk och 

budskap för att passa in i de mallar som tv och tidningar följer.12  

 Wendt menar att politikerna i synnerhet förhåller sig till massmedierna, och därför 

måste de föreställa sig en annan publik än bara de enskilda medborgare som närvarar vid deras 

tal. Dock är det enligt henne mer än bara ett antagande från politikernas sida, det är också en 

                                                
10 Maria Wendt, Politik som spektakel: Almedalen, mediemakten och den svenska demokratin, Stockholm: Atlas 
Akademi 2012, s. 24–25. 
11 Kurt Johannesson, Svensk Retorik: från Stockholms blodbad till Almedalen, Stockholm: P A Nordstedt & 
Söners förlag 1983, s. 181–182. 
12 Wendt 2012, s. 9–21. 
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önskan: “[…] såväl politiker som medier delar därtill ytterst sett samma målsättning: behovet 

att nå fram till en masspublik.”13 

 Med ett liknande synsätt som både Johannesson och Wendt har forskare utvecklat 

tanken om massmedierna som ett filter i relation till allmänheten. Statsvetaren Erik Åsard 

skriver om hur Almedalstalen når en större publik än några andra partiledartal via den 

omfattande mediebevakningen, men det medierna återger går inte alltid i linje med vad 

partiledarna själva har sagt. Åsard skriver: “[…] denna bevakning är ofta mer fokuserad på det 

politiska spelet än på det som jag vill sätta i centrum, nämligen talens innehåll.”14 

Att massmediernas närvaro påverkar partiledarnas tal är också för Åsard en 

självklarhet. Han påpekar hur det numera är en nödvändighet för en talare att anpassa sig till ett 

nytt medielandskap. Detta, menar Åsard, är en av anledningarna till att talskrivandet har 

professionaliserats och partiledarna ofta har en stab av talskrivare bakom sig och sina tal.15 

 Lena Lid Falkman skriver också om hur talen idag ser annorlunda ut än vad de 

gjorde förr, mycket på grund av Almedalsveckans utveckling. Utvecklingen innebär enligt 

Falkman att partiledarna idag måste bemöta flera olika publiker:  

 
Den egna politiken ska föras fram, samtidigt som man kan eller ska kritisera de andras. Det finns många 

möjliga publiker. De engagerade, alla politiskt intresserade på plats, journalisterna och alla som ser talet 

via olika medier, i helhet eller delar.16 

 

Det har gjorts en hel del retoriska analyser av partiledarnas tal på Almedalsveckan. Men i och 

med det nya medieklimatet kan man dock inte utgå från att partiledarna själva har skrivit sina 

tal. Som Åsard nämner har de ofta hjälp av professionella talskrivare. Därför har vissa forskare 

valt att undersöka talskrivarna till de svenska partiledarna.  

 Hans Gunnarsson och Staffan Thulin motiverar sin forskning genom att påpeka 

att analyser av talskrivare tidigare aldrig gjorts i Sverige: 
 

Ursprungligen hade vi en bild av att det inte finns något skrivet om svenska talskrivare. Den bilden har 

bekräftats under vårt arbete. Vi har fått leta fakta i allehanda biografisk litteratur. Vi insåg allt mer att en 

                                                
13 Wendt 2012, s. 15. 
14 Erik Åsard, Politik och retorik: Svenska Partiledare i talarstolen, Lund: Historiska Media 2018, s. 12.  
15 Åsard 2018, s. 202–212. 
16 Lena Lid Falkman (red.), Almedalen: Makt, Magi och Möten, Stockholm: SSE Institute for Reasearch 2018, s. 
149. 
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bok om det här ämnet behövdes. Däremot fanns det en del skrivet om, eller av, amerikanska talskrivare 

som arbetat hos olika presidenter.17 

 

Gunarsson och Thulin anser att det är viktigt att förstå vem, eller vilka det faktiskt är som har 

skrivit talet och figurerar bakom talaren. Precis som de ovan nämna forskarna, uppmärksammar 

de också hur medierna har en avgörande betydelse för hur allmänheten uppfattar talen från 

Almedalen: ”Almedalstalen recenseras ingående av retoriska ”experter” både på nätet, i tv och 

i tidningar”.18 

 Man har även i Norge uppmärksammat mediebevakningens betydande roll vid 

politiska evenemang. I en undersökning av Arendalsukas (den norska motsvarigheten till 

Almedalsveckan) deltagare och politiker ställdes bland annat frågan om vad det var som var 

attraktivt med att delta i den norska politikerveckan. Studien visar att 72 % svarade att 

mediebevakningen var en mycket viktig eller en ganska viktig anledning till att delta.19 

 Den norska forskaren/politikern Mina Gerhardsen summerar Arendalsukan såhär:  
 

[…] Da flytter journalistene, politikerne og et utall små og store organisasjoner til Sørlandet i en uke for o 

gå på frokostmøter, temamøter, miniseminarer og paneldebatter. Mange drar også dit med et håp om å 

komme på media og planlegger kronikker og nyhetssaker for uka.20 

 

Det finns alltså liknande undersökningar av den norska politikerveckan, där tanken om både 

vilken publiken är och de politikerna riktar sig till anses ha förändrats. Ett synsätt där 

massmedierna inte bara spelar en roll som åhörare, utan också en roll som, för att använda 

Johannesons begrepp, domare.  

 Många av de forskare som intresserat sig för talaren och publiken identifierar 

alltså massmediernas närvaro under Almedalsveckan (och Arendalsukan) som något som färgar 

av sig i partiledarnas tal. Däremot skiljer sig ibland deras synsätt på retorik i politiken. Wendt 

hävdar till exempel att retorik i talen betonas i bevakningen på bekostnad av de politiska 

frågorna i Almedalen: 
 

                                                
17 Hans Gunnarson & Staffan Thulin, Talskrivarna: Om retoriken i politiken, Stockholm: Carlssons Bokförlag 
2017, s. 8. 
18 Gunnarson & Thulin 2017, s. 12–13. 
19 Ketil Raknes & Dag Wollebæk, ”Deltakelse teller, resurser avgjør –Hvem vinner og vhem taper på 
Arendalsuka?” Polkom: Senter för studier av politisk kommunikation, u.o. 2017.  
https://polkom.org/home/2018/8/14/hvem-vinner-og-taper-p-arendalsuka (Hämtad 2019-05-25) 
20 Mina Gerhardsen, Å lykkes med media, Oslo: Res Publica 2019, s.74. 
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Genom mina analyser av hur politik gestaltas i medierna har jag velat visa att dessa ideal är tämligen 

avlägsna i det samtida medieklimatet. Upptagenheten med form och retorik, jakten på känslosam intimitet, 

besattheten av samtidighet och en allt mer självbespeglande mediebevakning är problem som jag har 

återkommit till i de olika kapitlen.21  

 

För Wendt är det politiken och demokratin som är grundpelarna för och det viktiga med 

Almedalsveckan. Därför borde mediebevakningens retoriska analyser enligt henne tonas ner.22 

Falkman ser på retoriken ur ett annat perspektiv. Hon menar att en förståelse av retorik är 

grundläggande för att förstå både politiska tal men också demokratin i sin helhet. 

Retorikanalysen är för henne “ett kulturellt skapat system för att förstå mänsklig 

kommunikation” och ”lika viktigt mål med retorikens ämne som förmågan att framföra talen”23 

 Falkman resonerar också kring betydelsen av att undersöka publiken i Almedalen. 

Hon talar om den begränsade uppmärksamhet som publiken har fått i retoriska analyser, och 

vikten av att förstå den mängd olika publiker som cirkulerar kring Almedalsveckan. Falkman 

argumenterar för studier av den faktiska publiken, och av hur en publik också förmedlar ett 

budskap. Hur publiken kommunicerar, är för Falkman lika viktigt retoriskt som när talaren gör 

det.24 

 Johannesson talar istället om hur ordet ”retorik” för medierna fortfarande har en 

negativ klang. Han pekar på exempel där tidningsspalterna har kommenterat partiledarnas tal 

och använt ord som ”showeri” och ”gyckel”. Detta blir ett klart exempel på hur mediernas roll 

i Almedalen inte enbart är att sprida vidare partiledarnas ord, utan också att bedöma dem inför 

allmänheten, därav hans benämning av medierna som ”domare” istället för mottagare. 

 Gunnarson och Thulin diskuterar också kring problematiken med hur retoriken 

har blivit missuppfattad i Sverige: ”Andra nedvärderar retoriken på olika sätt som antik, eller 

akademisk, oanvändbar i praktisk retorik. Ändå använder de sig dagligen av de olika retoriska 

modellerna när de skriver tal.”25 För Johannesson är detta ett problem där forskningen kan bidra 

genom ett utökat retorikbegrepp som innefattar en förståelse för massmediernas roll inom det 

moderna samhället.26  

                                                
21 Wendt 2012, s. 161. 
22 Wendt 2012, s. 161. 
23 Falkman 2018, s. 147–148. 
24 Falkman 2018, s. 146–147. 
25 Gunnarson & Thulin 2017, s. 10. 
26 Johannesson 1983, s. 182–199. 
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De forskare som behandlat publiken och partiledartalen på Almedalsveckan verkar alltså, som 

tidigare nämnts, ha kommit till vissa gemensamma slutsatser. Massmediernas närvaro utgör 

en vital del av publiken och fungerar också som en mellanhand i förhållande till folket. Inte 

bara för att de för vidare vad som sagts av politikerna, utan också på grund av hur de gör det 

och hur de bedömer politikernas tal. De insikter som framförs av forskare gällande 

partiledarnas målgrupper och den mediala närvaron i Almedalen kan för min egen 

undersökning vara högst intressanta då det borde ha betydelse för hur partiledarna formar sina 

tal. 

Till skillnad från Almedalen som har varit ett stort intresse för forskarna har 

Järvaveckan knappt berörts. Många journalister har däremot argumenterat för att Järvaveckan 

är mer folklig och demokratisk än Almedalen, men detta utan någon uppbackning av 

forskning.  

För att kunna förstå om och hur Järvaveckan skiljer sig från Almedalen kan 

exempelvis en jämförelse av de aspekter som utgör en stor del av båda veckorna utföras, 

nämligen hur partiledartalen på Järvavecken skiljer sig från dem som utförs på 

Almedalsveckan. En jämförelse mellan de två veckorna kan även bidra till en utvecklad 

förståelse av Järvaveckan utan någon politisk eller ideologisk vinkling. Till sist, kan man 

genom att undersöka vilken den tilltänkta publiken är för partiledarna även nå insikter om hur 

partiledarna själva ser på de två politikerveckorna, vilket kan säga något om deras ideologiska 

riktningar.  

 

1.3 Syfte, avgränsning och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vem Sveriges partiledare vänder sig till i sina tal 

under Almedalsveckan och Järvaveckan.  

Genom en komparativ analys av de åtta partiledartalen som fördes under 

Almedalsveckan respektive Järvaveckan sommaren 2018 är syftet också att undersöka om det 

finns skillnader på den tilltänkta publiken under Almedalsveckan och Järvaveckan, samt hur 

dessa skillnader kommer till uttryck.  

 Analysen kommer att försöka besvara följande frågeställningar:  

Vilken är den tilltänkta publiken för partiledarna under Almedalsveckan och Järvaveckan 2018? 

Finns det skillnader mellan partiledarnas tilltänkta publik i talen på Almedalsveckan och 

Järvaveckan och i så fall, vilka?  
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1.4 Teori och metod 
För att undersöka vem det är partiledarna vänder sig till i sina tal under Almedalsveckan och 

Järvaveckan kommer jag fokusera på att försöka dra generella slutsatser om ett slags gemensam 

tilltänkt publik i partiledarnas tal. Idén om den tilltänkta publiken är hämtad ur artikeln ”The 

Second Persona” av Edwin Black, som publicerades i den amerikanska tidskriften The 

Quarterly Journal of Speech i april 1970.  

Liksom Black undersöker jag den tilltänkta publiken, inte med utgångspunkt 

endast i ett avgränsat tal, utan i en samling av tal. Det finns naturligtvis politiskt motiverade 

skillnader i de olika partiledarnas tal, men mitt intresse ligger som tidigare nämnts i 

syftesförklaringen på det som förenar dem, på likheterna inom de respektive politikerveckorna.  

1.4.1 The Second Persona 

Edwin Black skriver i sin artikel om The Second Persona, vilken syftar på the implied auditor, 

som jag har valt att översätta till den tilltänkta publiken. Blacks implied auditor-begrepp är 

sprunget ur Wayne C. Booths terminologi i The Rhetoric of Fiction. I Booths teori diskuteras 

den ”implicite författaren”, som inbegriper den författare som läsaren formar genom sin egen 

läsning av ett verk. Denna implicite författare är alltså en konstruktion av läsaren, och måste 

inte (även om det kan ske) överensstämma med den verkliga författaren.27 

 För Black är den implicerade författaren, eller kanske mer aktuellt i denna 

kontext, den implicerade talaren, The First Persona; en persona som är konstruerad av dess 

åhörare via ett specifikt tal. Men Black menar att även talaren har en självkonstruerad publik i 

åtanke; The Second Persona. Detta är den implicerade åhöraren.28 

Den implicerade åhöraren är den åhörare som är avsedd av talaren, men som inte behöver vara 

samma åhörare som den verklige åhöraren, vilken är den egentliga mottagaren av talet.  

 Black menar att en talare som argumenterar för sin sak i själva verket vänder sig 

till en publik som består av The Second Persona, inte till den faktiska publiken. Denna tilltänkta 

publik, blir på så sätt alltid närvarande vid ett tal som framförs, även om den kan skilja sig från 

den faktiska publik som är närvarande. The Second Persona är för Black något som kan och 

ska undersökas, mycket för att det kan ge oss en tanke om vem talaren egentligen vill nå och i 

vissa fall vad talarens egentliga motiv är:  

                                                
27 Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction, Chicago & London: The University of Chicago Press 1961. s. 155–
159.  
28 Edwin Black, ”The Second Persona”, The Quarterly Journal of Speech vol. 56, 1970:2, s. 111. 
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The critic can see in the auditor implied by a discourse a model of what the rhetor would have his real 

auditor become. What the critic can find projected by the discourse is the image of a man, and though that 

man may never find actual embodiment, it is still a man that the image is of. This condition makes moral 

judgement possible, and it is at this point in the process of criticism that it can illuminatingly be rendered. 

We know how to make appraisals of men. We know how to evaluate potentialities of character. We are 

compelled to do so for ourselves constantly. And this sort of judgment, when fully ramified, constitutes a 

definitive act of judicial criticism.29 

 

Publiken som är konstruerad av talaren, karaktäriseras enligt Black av ideologier och 

förhållningsätt som talaren antingen vill förändra eller få medhåll av. Genom att försöka avslöja 

talarens tilltänkta publik kan man alltså förstå talarens ideologiska grund och vad denne 

förhåller sig till: 

 
It seems a useful methodological assumption to hold that rhetorical discourses, either singly or cumulatively 

in a persuasive movement, will imply an auditor, and that in most cases the implication will be sufficiently 

suggestive as to enable the critic to link this implied auditor to an ideology.30  
 

På samma sätt blir då de retoriska uttryck och stilmedel som talaren använder för att övertyga 

något som kan avslöja talarens tilltänkta publik. Black kallar sådana för stylistic tokens och 

menar att det är dem man ska försöka lokalisera när man vill försöka skapa en bild av den 

tilltänkta publiken.31 

 I sin artikel nämner dock Black att det tydligaste tecknet på The Second Persona 

är talarens argumentation, men att de vanligaste tecknen är metaforer och stylistic tokens: ”The 

best evidence in the discourse for this implication will be the substantive claims that are made, 

but the most likely evidence available will be in the form of stylistic tokens.”32 

 För att kunna tillämpa teorin om den tilltänkta publiken på mitt fall har jag med 

inspiration från detta uttalande valt att undersöka topikanvändningen i partiledarnas 

argumentationer. I det material som undersökts anser jag argumentationer vara bättre och mer 

synliga tecken på den tilltänkta publiken än metaforer och stilistiska medel. Medan Black 

undersöker den tilltänkta publiken via stylistc tokens, har jag alltså istället valt att undersöka 

det som vi kan kalla argumentative tokens.  

                                                
29 Black 1970, s.113. 
30 Black 1970, s. 112. 
31 Black 1970, s. 112 
32 Black 1970, s. 112 
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Allmänna topiker kommer att undersökas utifrån topiker som på förhand redan har etablerats, 

dessa är definition, jämförelse, kausalitet och motsats. En sådan undersökning av topiker kallas 

deduktiv då de endast klassificeras utifrån ett antal givna topiker.33 Sedan kommer specifika 

topiker att undersökas utifrån gemensamma drag i partiledarnas argumentationer. Denna typ av 

topikundersökning kallas istället induktiv då den låter materialet styra och undersöker vilka 

topiker som aktualiseras utan att utgå ifrån några färdiga kategoriseringar.34 

Topikundersökningen i denna analys förs således både deduktivt och induktivt.  

Nedan följer en redogörelse för begreppen topiker, allmänna topiker och specifika 

topiker. 

1.4.2 Topiker 

Inom retoriken har topikbegreppet länge varit föremål för diverse tolkningar och diskuterats 

av åtskilliga retorikvetare. Det råder alltså en viss oklarhet kring begreppet, därför är det svårt 

att entydigt definiera hur de olika topikerna ska kategoriseras och hur en topikanalys ska se 

ut.35 Nedan görs ett försök till att förklara de begreppen som är väsentliga för denna 

undersökning. 

 Begreppet topiker härstammar från ordet topos, som på grekiska betyder plats. 

Inom retoriken är topiker (något förenklat) ett redskap för att finna passande utgångspunkter 

och material för argumentationer. Uttrycket topiker skall alltså förstås metaforiskt, som 

tankeplatser där talaren kan finna källor för argument eller material som passar för 

situationen.36 

 Aristoteles hör till de mest kända som använt termen, och har skrivit flera verk 

om läran om topiker. Man kan bland annat i hans verk Topiken och i Retoriken finna långa listor 

av argumentationer som kopplas till specifika eller allmänna ”platser” beroende på vilken 

kontext den som ska föra en argumentation befinner sig i.37  

 I Aristoteles Retoriken kan man alltså finna en distinktion mellan två olika 

topiker, detta handlar om specifika och allmänna topiker. Specifika topiker är sådana som kan 

kopplas till specifika ämnen, genrer eller publiker. Man hade exempelvis i en argumentation 

                                                
33 Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid. 2: a uppl, Lund: Studentlitteratur 2016. s. 140. 
34 Ibid. 
35 Mika Hietanen, ”Topikernas teori och praktik”, Anders Sigrell & Sofi Qvarnström (red.), Retorik och 
lärande: kunskap - bildning – ansvar, Lund: Studia Rhetorica Lundensia, Lunds universitet 2015, s. 117–136. 
36 Lindqvist 2016, s. 133–134. 
37 Maria Wolrath Söderberg, Aristoteles retoriska toposlära: en verktygsrepertoar från fronesis, (Södertörn 
retoriska studier; 4) Huddinge: Södertörns Högskola 2017, s.1–12. 
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om olja kunnat använda sig av den specifika topiken miljövänlighet om man är mot det eller 

använda sig av topiken ekonomi om man är för det. 38 Specifika topiker är således omfattande, 

då de kan appliceras på alla möjliga typer av förhållanden. I Lindqvists Känslans platser: 

Topikerna för pathos i Aristoteles Retoriken tar han exempelvis upp specifika topiker från 

Aristoteles som behandlar allt från “påståenden om vilka slags människor som brukar bli 

utsatta för brott” till ”möjligheten att åldras utan smärta”.39 

I samma artikel för Lindqvist även resonemang gällande hur Aristoteles specifika 

topiker kan tolkas som antingen konkreta eller schematiska, varav den senare innebär att ”de 

kan fyllas med ett nytt innehåll i ett nytt sammanhang”.40 Detta är essentiellt för denna 

undersökning då många partiledare använder sig av samma specifika topik, men med olika 

innehåll för att passa kontexten eller sitt partis ideologi. 

En annan viktig källa för denna undersökning fann jag i Schopenhauers Eristik – 

eller 38 sätt att få rätt, som listar 38 olika tekniker för att vinna en diskussion.41 Dessa tekniker 

faller ofta under det som man i retoriken kallar fallasier, som förenklat kan förklaras som 

argument som framstår vara giltiga men inte är det.42 

Denna lista innefattar en mängd olika sätt att smäda sin motståndare, där mycket 

bygger på personangrepp och förolämpningar. Då sådana dyker upp vid frekventa tillfällen i 

det undersökta materialet, har jag även valt att ta hjälp av Schopenhauers Eristik för att 

konstruera en av analysens specifika topiker.  

 Allmänna Topiker är å andra sidan avsedda för att kunna användas oavsett vilken 

kontext den som argumenterar befinner sig i. Dessa ska alltså vara allmängiltiga topiker som 

går att införliva i vilken diskussion eller argumentation som helst. Likt mycket av den retoriska 

läran har allmänna topiker genom årtionden tolkats på olika sätt och många retorikvetare har 

utifrån deras tolkning framställt egna versioner.  

 I Topikernas teori och praktik av Mika Hietanen kan man se tydliga exempel på 

det här. Hietanen nämner bland annat hur forskaren Jens Kjeldsen kategoriserar olika topiker 

genom att dela in dem i tre ”former”: strukturella topiker, formella topiker och innehållsliga 

                                                
38 Lindqvist 2016, s. 137–140 & 161–162.  
39 Janne Lindqvist, ”Känslans platser: Topikerna för pathos i Aristoteles Retoriken”, Rhetorica Scandinavica 
2018:78, s.66–69. 
40 Lindqvist 2018, s.63–74.  
41 Arthur Schopenhauer, Eristik – eller 38 sätt att få rätt, övers. Fredrik Linde, Åstorp: Retorikförlaget AB 
2007. 
42 Se t.ex. Charles Leonard Hamblin, Fallacies London: Methuen & Co. Ltd. 1970 eller Mika Hietanen 
”Fallasianalys för retoriker”, Retorisk kritik, Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund (red.), Ödåkra: 
Retorikförlaget 2016 (andra upplagan) s. 53–67 
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topiker 43. Detta skiljer sig rätt markant från hur Hietanen själv framställer topikerna, som består 

av tre grupper, Allmänna huvud-topoi som delas upp i sju kategorier, särskilda topoi som delas 

upp i tre kategorier och maximer, sentenser.44 

Min analys baseras, med inspiration från Janne Lindqvist, på fyra allmänna 

topiker: definition, jämförelse, kausalitet och motsats. Precis som namnen antyder innebär 

”definition” att utifrån till exempel karakteristiska egenskaper eller beståndsdelar definiera, 

”jämförelse” att med hjälp av till exempel analogier eller skillnader jämföra, ”kausalitet” att 

till exempel peka på konsekvenser eller orsaker och ”motsats” på motsägelser samt att 

motbevisa motståndaren.45 

Denna kategorisering av de allmänna topikerna ter sig användbar för min analys då den ger mig 

möjlighet att klassificera argument i breda generella typer.46  

Genom en närläsning av talen har jag alltså kategoriserat partiledarnas 

argumentationer utifrån de fyra ovan nämnda allmänna topikerna. Jag har sedan jämfört dessa 

argumentationer för att bilda en uppfattning om generella drag hos samtliga partiledare. Dessa 

generella drag i argumentation anser jag kunna tolkas som argumentative tokens, alltså något 

som kan peka på en antydd publik. Exempelvis skulle hög användning av definitionstopiker 

kunna tyda på en publik som behöver informeras om partiets ideologier medan hög användning 

av kausalitetstopiker kan antyda en publik som exempelvis värnar om vår framtid.  

 De specifika topiker jag valt att redogöra för i analysen är baserade på min egen 

tolkning av partiledarnas argumentationer. Genom att läsa de sexton talmanuskripten av 

partiledartalen och antecknat de teman som tas upp har jag sedan sållat ut de mest 

förekommande sådana ur materialet. Dessa har sedan jämförts med Lindqvists lista av specifika 

topiker47 och (som tidigare nämnts) Schopenhauers framställning av Eristik48 för att konstruera 

de tre mest vanliga topikerna jag funnit i partiledarnas argumentation. De specifika topikerna 

har alltså i hög grad konstruerats med ett induktivt tillvägagångssätt, där jag genom att leta i 

texterna funnit liknande argumentationer.  

De specifika topikerna har jag tagit fram dels för att det kan säga något om den 

tilltänkta publiken, och för att närmre kunna visa vilka argument som politikerna använder sig 

av beroende på plats och tilltänkt publik.  

                                                
43 Hietanen 2015, s. 117–136. 
44 Hietanen 2015, s. 130–134.  
45 Lindqvist 2016, s.119–120. 
46 Lindqvist 2016, s.209. 
47 Lindqvist 2016, s.145–185.  
48 Schopenhauer 2007, s.26–79. 
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Som detta avsnitt avhandlat, anser jag alltså att en undersökning av argumentative tokens, vilka 

bestäms genom att granska användningen av topiker, kan skapa en generell bild av en tilltänkt 

publik. Vi går därför vidare till analysavsnittet för att titta på partiledarnas topikanvänding på 

respektive vecka.  

 

2. Analys 
 
I detta avsnitt behandlas de åtta partiledartalen på Almedalsveckan respektive Järvaveckan 

utifrån allmänna och specifika topiker. För att undersöka likheter mellan partiledarna i tilltalet 

till publiken analyseras först partiledarnas argumentation deduktivt med utgångspunkt i 

allmänna topiker. För att vidareutveckla undersökningen och titta på skillnader i tilltalet till 

publiken mellan de två veckorna analyseras därefter vissa argumentationer induktivt med 

utgångspunkt i specifika topiker. Slutligen förs en diskussion kring den tilltänkta publiken på 

båda veckorna och skillnaderna dem emellan.  

Många av partiledarnas argument kan uppfattas vara hämtade från en mängd olika 

topiker på samma gång. I min analys har jag ibland valt att fokusera på en av topikerna för att 

kunna föra mitt resonemang vidare. Inspiration till topikanalysen hämtar jag som tidigare 

nämnts framförallt från Janne Lindqvists bok Klassisk retorik för vår tid.  

 

2.1 Undersökning av allmänna topiker under Almedalen och 

Järvaveckan 
I undersökningen av partiledarnas användning av allmänna topiker har materialet studerats 

deduktivt. Materialet har alltså granskats utifrån fyra allmänna topiker som jag, med en 

terminologi lånad av Lindqvist kallar för definition, jämförelse, kausalitet och motsats.49 De 

följande avsnitten här nedan består alltså i hög grad av en detaljerad redogörelse för mina 

texttolkningar och för hur jag gått tillväga vid klassificeringen av talarnas argument i dessa fyra 

breda kategorier. Jag kommer också att ge ett flertal exempel på vilka typer av resonemang och 

argument jag fört till respektive topik. 

 För att ge en mer allmän bild av hur dessa fyra allmänna topiker fördelar sig i 

talen från de två politikerveckorna har jag även framställt en figur som illustrerar användningen 

                                                
49 Lindqvist 2016, s.187–210. 
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av dessa (se figur 1). Denna allmänna och kvantitativa bild bygger alltså på de mer detaljerade 

texttolkningar som jag kommer att redovisa nedan. Figurens syfte är att ge en allmän och 

ungefärlig bild av hur topikerna fördelar sig i materialet. 

 
Figur 1: De allmänna topikernas frekvens vid de olika politikerveckorna.  

 

 
 

Som figuren visar, finns det stora skillnader i frekvensen av definition och motsats mellan de 

två veckorna. Samtidigt kan vi se att både jämförelse och kausalitet används ungefär lika 

mycket under båda veckorna.  

 Man kan redan vid en första anblick på figuren spekulera kring vilken betydelse 

den höga användningen av definitionstopiker har på Järvaveckan. Hos samtliga partiledare på 

Järvaveckan tycks det nödvändigt att definiera saker, kan detta exempelvis kopplas till det låga 

valdeltagandet som Spånga haft tidigare?50 Kanske antar partiledarna att publiken på 

Järvaveckan därför inte är så belästa vad gäller olika politiska ståndpunkter.  

Samtidigt skulle den höga frekvensen av motsatstopiker i Almedalen kanske 

kunna tyda på det motsatta. Förutsätter partiledarna att publiken i Almedalen känner till deras 

motståndares ställningstaganden så pass bra att de kan hänvisa till deras tidigare 

argumentationer?  

 För att närmare undersöka vad fördelningen kan betyda behövs 

argumentationerna granskas mer i detalj, en allmän topik i taget. En sådan granskning följer 

härnäst. Vi inleder med definitionstopikerna.  

 

                                                
50 Järvaveckan utspelar sig i Spånga kommun vilken har en historia av lågt valdeltagande. Detta berörs under 
rubriken Bakgrund. 
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2.1.1 Definition 

Som framgår av den ovanstående figuren förekommer ett trettiotal defitionstopiker på 

Järvaveckans partiledartal, och drygt hälften så många under Almedalsveckan.  

 Definitionstopiker verkar inom politiska argumentationer vara mycket 

användbara, det är till och med möjligt att påstå att partiledarens tal i sig går ut på att definiera 

just sitt parti. Det kan dessutom påstås röra sig om en definitionstopik så fort partiledarna säger 

att någonting “är” eller ”inte är” något, vilket gör den till en av de mest frekventa topikerna i 

denna undersökning.51  

 Vanligt förekommande i det undersökta materialet är att definitionstopiker 

används av partiledarna för att slå fast för publiken vad dennes parti står för. En sådan 

användning av definitionstopiker kan vi se i Jonas Sjöstedts Almedalstal när han utifrån 

värderingar och handlingar definierar vad vänstern är:  
  

Och jag tror att jag vet varför det är så: man kan lita på var man har vänstern. Vi bygger inga murar. Vi 

hotar inte rätten att strejka. Vi säljer inte ut välfärden. Vi tycker att sjuka ska få sjukpenning. Vi försvarar 

rätten till personlig assistans mot regeringens neddragningar. Vi har en politik för de många, inte för de 

få!52 

 

Här blir definitionstopiken påtaglig, då Sjöstedt inte bara presenterar fördelar med vänsterns 

politik, utan också definierar sitt eget parti utifrån dess styrkor. 

Ett annat exempel finns i Jan Björklunds tal på Järvaveckan, där han via definition 

fastställer vad som är viktigast för den svenska politiken att satsa på:  
 

Det finns ingen bättre integrationspolitik än en skola i världsklass. 
Det finns inget mer brottsförebyggande än en skola i världsklass. 

Det finns ingen bättre jobbpolitik än en skola i världsklass. 

Det finns ingen större frihetsreform än en skola i världsklass. 

Kunskap och bildning är viktigast för att motverka extremism och intolerans.53 

 

Då skolfrågor ofta får stå i fokus för liberalerna, blir detta för Björklund ett sätt att bevisa för 

publiken att det är dem man ska rösta på om man bryr sig om integration, minskad brottslighet 

jobb och frihet. 

                                                
51 Lindqvist 2016, s.189–190.  
52 Jonas Sjöstedt, partiledare för vänsterpartiet, Almedalen, Visby. Tal 2018-07-02.  
53 Jan Björklund, partiledare för liberalerna. Järvaveckan, Stockholm. Tal 2018-06-10. 
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Användningen av definitionstopiker för att tydliggöra den egna politiken är ett gemensamt drag 

jag funnit hos partiledarna i både Almedalen och under Järvaveckan. Men som man kan se i 

figuren, är det däremot en skillnad i hur ofta definitionstopikerna används under de båda 

veckorna. Så vad betyder det då att denna typ av argumentation används på Järvaveckan i nästan 

dubbelt så hög utsträckning?  

 Man kan spekulera kring att det rör sig om en tilltänkt publik på Järvaveckan som 

helt enkelt behöver informeras mer om partiernas politiska riktning. Då Almedalen har en 

avsevärt längre tradition har kanske partiledarna en bild av dess publik som välinformerade om 

partiernas olika ideologier. Samtidigt ser de kanske då sin publik på Järvaveckan som mer 

okunnig om det politiska spelet.  

 Analysen av definitionstopiker påvisar alltså både en likhet mellan 

argumentationerna som förs i Almedalen och på Järvaveckan samtidigt som den pekar på en 

betydande skillnad i spekulationen kring den tilltänkta publiken. För att närmare förstå likheter 

och skillnader i topikanvändningen i partiledartalen går vi nu vidare för att titta på 

argumentationer utifrån topiken jämförelse.  

 

2.1.2 Jämförelse 

Av figuren framgår att jämförelsetopiken är den minst frekvent använda på båda veckorna, samt 

att det rör sig om små skillnader. 

Jämförelsetopiken erbjuder partiledarna i Almedalen och på Järvaveckan många 

möjliga vägar att gå. Vissa väljer att peka på likheter eller skillnader medan andra utnyttjar 

poetiska inslag med ett målande språk fyllt av metaforer och analogier för att stärka sina 

argument.54 Exempel på det går att se i Stefan Löfvens tal i Almedalen när han pekar på högerns 

sätt att se på jobb och skatter: ”Men de talar så sällan om det! Är det för pinsamt? Det är ju att 

omfördela pengar från fattig till rik, som att läsa Robin Hood baklänges!”55 Löfven använder 

sig här av en analogi baserad på en välkänd litterär referens som anspelar på att högern vill ta 

pengar från de fattiga och ge till de rika.  

En annorlunda användning av jämförelsetopiker kan man hitta i Annie Lööfs tal 

på Järvaveckan när hon tar upp hur Tingsryds och Växjös kommuner har hjälpt till för att få ett 

mer jämställt samhälle:  

                                                
54 Lindqvist 2016, s. 194–199. 
55 Stefan Löfven, partiledare för socialdemokraterna, Almedalen, Visby. Tal 2018-07-05. 
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Det betyder att vi automatiskt ser till att kvinnor hamnar i underläge. I Tingsryd i Småland såg man 

problemet med detta. I Växjö likaså. På båda platserna har kommunen bestämt sig för att dela upp 

utbetalningen av försörjningsstödet. På samma sätt som barnbidraget fungerar.56 

 

Lööf använder sig här av en likhet för att påvisa hur man med rätt politiska reformer kan öka 

jämställdhet mellan könen.  

 Jämförelsetopikerna är mångsidiga och förekommer ofta både i Almedalen och 

på Järvaveckan. Det kan tänkas vara därför det i denna analys varit svårt att hitta skillnader 

mellan de två veckorna eller gemensamma drag hos partiledarna i allmänhet. Jämförelsetopiker 

har dessutom i vissa fall kategoriserats under andra rubriker, många av dem som förekommer i 

materialet används till exempel av partiledarna tillsammans med topikerna kausalitet och 

motsats, ofta för att exemplifiera eller vederlägga sina motståndare. Därför väljer jag att inte 

göra någon närmare analys av jämförelsetopiker, utan går istället vidare med att titta på hur 

topiken kausalitet utformas under Almedalen och Järvaveckan.  

2.1.3 Kausalitet 

Figuren visar att kausalitetstopiker används i relativt hög grad av partiledarna både i Almedalen 

och under Järvaveckan. Den visar också att de används i relativt likartad frekvens.  

kausalitetstopiker utnyttjas ofta i argumentationen av politiker i allmänhet.57 Inte minst under 

en valrörelse, som både Almedalsveckan och Järvaveckan utgjorde en del av.  

För att stärka sina argument och presentera sina partiprogram använder 

partiledarna sig av kausalitetstopiker. Detta för att illustrera både vad som kan hända men också 

vad som har hänt både positivt och negativt. En påtaglig skillnad mellan de två veckorna 

förekommer dock i vad de diskuterar i dessa typer av argumentationer. I Almedalen diskuteras 

oftast en rad problem och lösningar i det svenska samhället, men vanligt är också att 

internationella frågor tas upp.  

 Ett exempel på sådan argumentation kan vi till exempel se hos Isabella Lövin när 

hon diskuterar den globala uppvärmningen:  

 
[…] Och den globala uppvärmningen är än så länge bara en grad. Om vi fortsätter business as usual kommer 

Skandinavien bli upp till sex grader varmare i slutet av detta århundrade.”58 

                                                
56 Annie Lööf, partiledare för centerpartiet, Järvaveckan, Stockholm. Tal 2018-06-11. 
57 Lindqvist 2016, s.199–200. 
58 Isabella Lövin, partiledare för miljöpartiet, Almedalen, Visby. Tal 2018-07-08. 
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En kausalitetstopik används här av Lövin för att påpeka den fara som hotar hela Skandinavien 

om den globala uppvärmningen inte börjar tas på allvar. Ett liknande sätt att argumentera är ett 

vanligt drag hos partiledarna, speciellt när det handlar om miljöfrågor.  

 Det mest intressanta resultatet av användningen av kausalitetstopiker är hur man 

på Järvaveckan tycks vara mer bunden till ett visst tema. Visst förekommer liknande 

resonemang som i Almedalen, men mer än något annat verkar frågor om integration tas upp när 

partiledarna på Järvaveckan argumenterar utifrån kausalitetstopiker. Till exempel inleder Ulf 

Kristersson sitt tal med ett resonemang kring vad som kan hända om integrationen misslyckas: 
 
[…] Misslyckas integrationen även de kommande 5 och 10 åren, så kommer vårt samhälle glida isär på 

allvar. Pengar som skulle kunna bygga framtiden, måste då användas för att lappa ihop samtiden.59 

 

Kristersson pekar här på de konsekvenser som ett misslyckande av integrationen kan resultera 

i. Lööf använder också en kausalitetstopik för att förklara hur viktiga integrationsfrågor är:  
 
Trots att svensk ekonomi går bra. När utanförskapet växer hos människor som är utrikes födda, då delas 

Sverige. Därför är integrationen en av vår tids stora ödesfrågor. Lyckas vi inte med den kommer Sverige 

fortsätta glida isär. Parallella skuggsamhällen fortsätta växa fram. En bidragsberoende underklass 

permanentas.60 

 

Likt Kristersson, tar Lööf upp de konsekvenser samhället möter om integrationen inte 

fungerar. De argumentationer som bygger på kausalitetstopiker ser liknande ut på 

Järvaveckan. Ännu en gång kan vi då ställa frågan, vad säger detta om den tilltänkta 

publiken?  

 Här kan man spekulera kring om partiledarna på Järvaveckan har en tilltänkt 

publik som lägger stor vikt vid integrations- och segregeringsfrågor. Det har sannolikt att 

göra med var Järvaveckan utspelar sig, ett område där invandrare utgör en stor del av dess 

befolkning.61  

En intressant aspekt blir då hur bundna partiledarna på Järvaveckan verkar vara 

till själva platsen den utspelar sig på. Detta till skillnad från Almedalstalen, där partiledarna 

verkar ha valt att rikta sig till en bredare och mer allmän publik. Man kan då vidare spekulera 

i om den tilltänkta publiken på Järvaveckan består av en publik som är bosatt i Spånga eller 

                                                
59 Ulf Kristersson, partiledare för moderaterna, Järvaveckan, Stockholm. Tal 2018-06-14. 
60 Lööf, Järvaveckan 2018. 
61 Stockholm stad, http://statistik.stockholm.se/omradesfakta/pdf/SDO03_SVE.pdf (Hämtad 2019-05-25) 
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i liknande områden, medan den tilltänkta publiken i Almedalen består av en mer heterogen 

skara runt om hela Sverige.  

 Undersökningen av kausalitetstopiker tyder alltså på att det finns en skillnad i 

vilka invånare i Sverige som de två olika tilltänkta publikerna innehåller. För att vidare 

undersöka denna fråga, fortsätter vi nu med att undersöka skillnaderna i användningen av 

motsatstopiker.  

 

2.1.4 Motsats 

Figuren visar att motsatstopikerna används vid ett femtiotal tillfällen i Almedalen medan 

den i Järvaveckan används lite mer än tjugo gånger.  

Till kategorin motsatstopiker hör förutom direkta motsatser och motsägelser, 

även motbevisningar och vederläggningar.62 I de politiska tal som undersökts verkar de två 

sistnämnda vara de mest använda av partiledarna. 

 Motsatstopikerna används främst både i Almedalen och på Järvaveckan för att 

påpeka motståndarnas felprioriteringar och politiska snedsteg. Ett exempel kan vi se i Ebba 

Busch Thors Almedalstal, där hon tar upp Stefan Löfvens och Gustav Fridolins 

familjepolitik: ”De rödgröna tror inte att föräldrar vet vad som är bäst för barnen. Men vi 

litar på Sveriges föräldrar. För mammor och pappor vet bättre än Stefan Löfven och Gustav 

Fridolin”.63 Här bygger Busch Thors argumentation på att benämna sina motståndare både 

vid politisk färg och namn. Istället för att ställa fram sina egna politiska sakfrågor, väljer 

Busch Thor alltså här att slå ned på sina motståndare.  

 Ett annat exempel kan vi ta ur Gustav Fridolins tal på Järvaveckan där han 

framställer Ulf Kristerssons och Annie Lööfs prioriteringar som kontraproduktiva utifrån 

hans egna miljösyn: ”Klimatlarmen ljuder allt högre, men Ulf Kristersson och Annie Lööf 

lovar nu att göra flygresor billigare om de vinner valet”.64  

Likt Busch Thor, bygger Fridolins argumentation på att slå ned på sin motståndare när han 

påpekar deras orimliga miljöpolitik.  

 I Almedalstalen används denna typ av argumentation flitigt. Där verkar det 

finnas ett stort intresse för partiledarna att smäda sina motståndare och peka ut deras 

                                                
62 Lindqvist 2016, s.204–206.  
63 Ebba Busch Thor, partiledare för kristdemokraterna, Almedalen, Visby. Tal 2018-07-06. 
64 Gustav Fridolin, språkrör för miljöpartiet, Järvaveckan, Stockholm. Tal 2018-06-13.  
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svagheter för sin publik. Som tidigare nämnts utgör motsatstopiker nästan hälften av alla 

använda allmänna topiker under Almedalstalen. Detta står starkt i kontrast till frekvensen av 

motsatstopiker på Järvaveckan, som har mindre än hälften så många. Detta kan säga oss 

något om skillnader mellan de tilltänkta publikerna på de olika veckorna.  

 Det kan exempelvis spekuleras kring vad partiledarna har att vinna hos publiken 

genom att smäda sin motståndare. Förutom att vinna sympatier hos motståndares följare kan 

det möjligtvis vara för att roa publiken. I båda exemplen ovan ser vi också att partiledarna ofta 

försöker binda ihop sina resonemang genom att få till en komisk slutkläm, eller vad man i 

engelskan brukar kalla ”punchlines”. Den höga frekvensen av motsatstopiker i Almedalen kan 

således typa på en tilltänkta publik som betygsätter talarens retoriska färdigheter och därför 

kräver slagkraft och finess. En mer utförlig analys av Almedalstalens vedergällande 

argumentationer kommer även att behandlas i undersökningen av specifika topiker. 

 Den låga frekvensen av motsatstopiker på Järvaveckan kan likt undersökningen 

av definitionstopikerna tyda på att partiledarna i det sammanhanget istället vill fokusera på att 

presentera partiets inriktning och de lösningar de har på integrationsfrågor. En annan tanke är 

att den tilltänkta publiken är ointresserad av klipska och personliga vederläggningar av 

motståndare, till skillnad från den publik som är tilltänkt i Almedalen. 

Ovanstående undersökning har med hjälp av figuren och en analys av 

gemensamma argumentationer utifrån allmänna topiker skapat en generell bild av de tilltänkta 

publikerna på de två politikerveckorna. Den har även belyst vissa skillnader mellan den 

tilltänkta publiken i Almedalen och den på Järvaveckan:  

Medan den tilltänkta publiken på Järvaveckan förmodas vara tämligen oinsatta i 

det svenska politiska klimatet och de olika partiernas ideologier, förväntas den tilltänkta 

publiken i Almedalen vara politiskt välmedvetna. Den tilltänkta publiken på Järvaveckan bor 

dessutom på den plats som Järvaveckan utspelar sig på eller andra s.k. ”utsatta områden” medan 

den tilltänkta publiken i Almedalen är en heterogen skara av människor runt om i landet. Detta 

kan kopplas till det resonemang som Wendt för gällande att partiledarna i Almedalen har 

”behovet att nå fram till en masspublik”.65 

  Till sist är den tilltänkta publiken i Almedalen en publik som kräver underhållning 

och betygsätter retorisk finess, medan den tilltänkta publiken på Järvaveckan i högre 

utsträckning vill lära sig om partiernas politiska motiv och inte är intresserade av kiv mellan 

partiledarna. För att bygga på dessa generella tilltänkta publiker och fortsatt belysa skillnader 

                                                
65 Wendt 2012, s. 15. Se ett mer utvecklat resonemang under rubriken Tidigare forskning. 
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mellan dem går vi nu vidare med nästa del av analysen, som sätter återkommande specifika 

topiker använda av partiledarna i centrum.  

 

2.2 Undersökning av specifika topiker under Almedalen och 

Järvaveckan 
I undersökningen av specifika topiker har materialet studerats induktivt. Topikerna som tas upp 

har alltså, som diskuterats i teoriavsnittet, konstruerats utifrån de återkommande 

argumentationer som partiledarna för. Dessa topiker har jag senare valt att namnge dels på egen 

hand men också med inspiration från Lindqvists specifika topiker.  

 De specifika topiker som redogörs för nedan kallar jag för 1: nation, som anspelar 

på Sverige, svenskar och dess kultur. 2: utanförskap, som inkluderar resonemang om och för 

en socioekonomisk grupp som karakteriseras av utanförskap. 3: förolämpning, som är ett 

samlingsnamn för de argumentationer som genomsyras av personangrepp och förlöjligande av 

motståndare. Med det sagt, inleder vi denna analys med att undersöka hur partiledarna på 

Järvaveckan tenderar att använda sig av nationstopiker.  

2.2.1 Nationstopiker på Järvaveckan.  

Ett gemensamt drag i talen på Järvaveckan som uppmärksammas i denna undersökning, vilket 

skiljer det ifrån Almedalstalen, är användningen av specifika topiker som handlar om 

nationalitet.66 Många av partiledartalen i Järvaveckan innehåller en slags förklaring av vad 

Sverige är och står för. Det verkar vara viktigt för partiledarna att informera Järvaveckans 

publik om hur svenskar tycker och tänker.  

När partiledarna använder sig av nationstopiker verkar de vilja definiera Sverige 

och svenskar för sin publik. Viktigt att poängtera är att dessa svenska egenskaper ofta är något 

som tillskrivs av partiledarna, mycket för att dessa ska passa in i partiets egen ideologiska 

inriktning.67 

 Här finns det många exempel man skulle kunna lägga fram, men vi kan börja med 

att titta på hur Ebba Busch Thor förklarar för publiken hur Sverige formats och vad svenskars 

värderingar består av: 

                                                
66 Lindqvist 2016, s. 149–150. 
67 Nationstopikerna är alltså i hög grad schematiska, vilket har diskuterats under rubriken Teori och använda 
begrepp. 
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Sverige är format av vår historia och vår kultur. Vi är ett kallt och avlångt land. Hårt arbete – men också 

att man hjälper sin granne – har varit avgörande för vår överlevnad. Det har skapat en arbetsmoral men 

också en känsla av plikt mot andra. Sverige har varit ett kristet land i tusen år, och även om många 

svenskar idag inte är troende så präglar det vår lagstiftning och våra värderingar.68  

 

Busch Thor förklarar här både vad nationen är byggd på och hur svenskars värderingar i 

grunden är kristna, vilket är föga förvånande då hon är partiledare för kristdemokraterna.  

 Ett annat exempel kan vi se i Jimmie Åkessons tal när han för publiken förklarar 

vad vi i Sverige värdesätter och hur man måste anpassa sig till det om man flyttar hit:  

 
Här i Sverige strävar vi efter jämställdhet mellan könen, här behandlar vi djur på ett schysst och värdigt 

sätt, här har vi demokrati, vi söker samförstånd framför konflikt, vi hyser stor respekt för vår natur.  

Om man flyttar hit, så måste man ta till sig och respektera normer och värderingar som ligger till grund 

för våra lagar och för hur vårt samhälle ser ut.69 

 

Åkesson radar här upp en rad egenskaper som han menar att man som medborgare i denna 

nation har, och diskuterar sedan hur man som invandrare måste förhålla sig till detta. Även här 

ser vi att nationstopiken konstruerats utifrån partiets ideologiska riktning, Sverigedemokraterna 

lägger stor vikt vid frågor gällande hur invandrare måste anpassa sig till den svenska kulturen.  

De ovanstående citaten känns onekligen riktade till en viss tilltänkt publik. De 

indikerar också att argumentationer på Järvaveckans utmärks av en strävan att definiera Sverige 

och i synnerhet svenskhet. Man kan spekulera kring vilken betydelse en sådan typ av 

argumentation kan ha. Möjligen kan det ha att göra med att man vill argumentera för att ens 

eget parti är det naturliga valet för dem som vill kalla sig ”svenskar”. 

 Men vad säger då det här om den tilltänkta publiken? En tolkning är att den 

tilltänkta publiken består av en mångfald av nationaliteter, däribland nya och gamla 

immigranter. Genom att förklara vad ”svenskhet” är – och därmed indirekt också vad det inte 

är – vill partiledarna kanske nå ut till dem som de tror inte ännu bildat sig en uppfattning om 

detta. 

Nationstopikerna pekar alltså på vissa föreställningar om den tilltänkta publiken 

på Järvaveckan. En av dessa är att den tilltänkta publiken innehåller människor med 

internationella bakgrunder och kulturer. Utifrån detta följer också en tanke om att den tilltänkta 

                                                
68 Ebba Busch Thor, partiledare för kristdemokraterna, Järvaveckan, Stockholm. Tal 2018-06-12.  
69 Jimmie Åkesson, partiledare för sverigedemokraterna Järvaveckan, Stockholm. Tal 2018-06-15.  
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publiken är bunden till den geografiska plats som politikerveckan utspelar sig på då Spånga har 

ett stort antal invånare med utländsk bakgrund.70 

 Då nationstopiker inte förekommer på samma sätt i Almedalen pekar det även 

på en skillnad mot den tilltänkta publiken i Almedalen. Troligen finns det en föreställning om 

att den tilltänkta publiken i Almedalen redan har bildat sig en uppfattning om vad Sverige och 

”svenskhet” är. Den tilltänkta publiken kanske också förväntas veta vilka ideologiska ideal de 

olika partierna tillskriver sin nation.  

 För att vidare undersöka dessa tilltänkta publiker går vi nu vidare med att 

undersöka en annan typ av argumentation i talen på Järvaveckan, där partiledarna tenderar att 

använda sig av topiker som handlar om utanförskap.  

2.2.2 Utanförskapstopiker på Järvaveckan 

Som tidigare berörts verkar många av de resonemang som förs på Järvaveckan vara 

specifikt inriktade på invånare i Spånga och andra “utsatta områden”. Man skulle kunna 

koppla denna typ av argumentation till en specifik topik som rör utanförskap, då 

partiledarna både diskuterar och riktar sig till invånare i områden med ett antytt sådant.  

Även detta skiljer sig från de resonemang som förs på Almedalen då den publik som 

argumentationerna riktas till där förefaller mer heterogen.  

Ett exempel på användning av en utanförskapstopik kan vi se hos Ulf 

Kristersson när han riktar sig till invånarna av valdistrikt med låga valdeltagarsiffror och 

uppmanar dessa till att utnyttja sin medborgliga rätt:  
 

Här ute finns valdistrikt där valdeltagandet var under femtio procent. Det är också ett utanförskap.  

Politiken kommer inte kunna lösa alla problem. Många uppfattar det nog till och med som tvärtom. Att 

politiken som sämst skapar mer problem än den löser.  

Då är det lätt att misströsta. Och lätt att röstskolka. Det finns ingen plikt att rösta. Men den som inte 

utnyttjar sin medborgerliga rättighet att rösta, står också utanför samhället på ett sätt. 71 

 

Kristersson påbörjar sin argumentation med att säga ”här ute” vilket hänvisar till områden kring 

Järvafältet, och fortsätter sedan med att förklara att även lågt valdeltagande är ett slags 

utanförskap. Intressant nog säger han ”också ett utanförskap” vilket indikerar att det redan är 

fastslaget att invånarna av dessa ”utsatta områden” känner ett sådant.  

                                                
70 Stockholm stad, http://statistik.stockholm.se/omradesfakta/pdf/SDO03_SVE.pdf (Hämtad 2019-05-25)  
71 Kristersson, Järvaveckan 2018. 
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Stefan Löfven använder sig av ett liknande grepp. I sin argumentation gällande bostadsbrist och 

trångbeboddhet riktar han sig främst till invånare i ”utsatta områden”: 
 

Barn som bor för trångt får svårare att göra läxor. Och om de känner sig tvungna att hålla sig ute på 

kvällarna lider de större risk att påverkas av kriminella. Och om du som arbetar och blir framgångsrik 

känner dig tvungen att flytta från utsatta områden, antingen för att du känner dig otrygg, eller för att det 

inte finns de bättre boenden som du vill ha, då försvinner ju förebilder, entreprenörer, folk med 

jobbnätverk.72 

 

Här bygger Löfvens argumentation på problem som främst invånare i ”utsatta områden” kan 

relatera till. Han värnar också om att framgångsrika människor ska kunna stanna kvar i ”utsatta 

områden” för att kunna agera som förebilder och därigenom minska utanförskapet.  

Exemplen ovan tyder på att partiledarna talar om (och till) en viss del av 

Sveriges befolkning. I det första exemplet hänvisar talaren till ”här ute”, och i det andra 

exemplet riktar sig talaren till “du som arbetar och blir framgångsrik känner dig tvungen att 

flytta från utsatta områden”.  

Utifrån detta kan man tänka sig att argumentationerna som berör utanförskap 

riktar sig till en viss publik. Denna tilltänkta publik förefaller till stor del bestå av människor 

som är bosatta runt om i Spånga och andra ”utsatta områden”. Detta stämmer väl överens 

med de tidigare spekulationerna kring partiledarnas tilltänkta publik på Järvaveckan.  

Nu när argumentationer från Järvaveckan har behandlats utifrån två specifika 

topiker, ska vi gå vidare med att undersöka en speciell användning av specifika topiker som 

man kan uppmärksamma i Almedalstalen. Dessa bygger på förolämpningar av sina 

motståndare.  

 

2.2.3 Förolämpningstopiker i Almedalen 

Baserat på denna analys verkar det i Almedalstalen finnas ett stort intresse hos partiledarna att 

smäda sina motståndare och peka ut deras svagheter för sin publik. Även om analysen redan 

har berört detta ämne under analysen av den allmänna topiken motsats kan det vara intressant 

att titta på hur partiledarna går till väga. Olika typer av förolämpningar utgör också en så pass 

                                                
72 Stefan Löfven, partiledare för socialdemokraterna, Järvaveckan, Visby. Tal 2018-06-17. 
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stor del av Almedalstalens argumentationer att jag finner det väsentligt att närmre undersöka 

dem.  

Förolämpningarna förs ofta med hjälp av specifika topiker som hör till personer. I många fall 

kan man se att partiledarna säger sina motståndares namn för att hänga ut sina motståndare. De 

baserar sedan sina förolämpningar på personens utbildning, karaktärsegenskaper och tidigare 

handlingar och uttalanden.73 I Schopenhauers Eristik - eller 38 sätt att få rätt kan man även 

finna några av de knep som partiledarna använder sig av. Till exempel Argumentum ad 

hominem och Argumentum ad personam där man fokuserar på den person man debatterar mot 

istället för sakfrågan eller Argumentum Ad auditores där man gör sin motståndare till åtlöje 

inför åhörarna.74 

 Likt nationstopikerna finns även här många exempel att lägga fram, men vi börjar 

med att titta på hur Jonas Sjöstedt med hjälp av en komisk liknelse och topikerna namn och 

tidigare handlingar och uttalanden samt Ad auditories talar om inkompetensen hos sina 

motståndare i klimatfrågan:  
 

Jag tänker på det ibland under partiledardebatterna. Åkesson, Kristersson och Busch Thor, de får det där 

blanka ansiktsuttrycket när klimatet kommer upp. Jag känner igen det där nollställda ansiktet. Det är 

samma uttryck som vi hade i skolan när det var läxförhör och vi inte hade läst på. När vi inte hade nånting 

att säga. När vi hoppades att nån annan skulle få frågan.75 

  

Sjöstedt gör här sina motståndare till åtlöje genom att måla upp en komisk bild för publiken. 

Samtidigt ligger det en seriös argumentation bakom uttalandet, Sjöstedt antyder här att de 

tre partiledarna (som utgör hälften av högerblocket) saknar kunskap om klimat och miljö-

frågor.  

 Ett annat exempel kan vi hämta ur Jimmie Åkessons tal när han med referens 

till Björklunds professionella bakgrund och genom en liknande topikanvänding som Sjöstedt 

målar upp en nidbild för publiken:  
 

Ytterligare en sak jag reagerade på i veckan var Jan Björklunds tal, och då i synnerhet hans utfall mot mig 

och Sverigedemokraterna: ”Jag är livrädd för nationalismen”, sa han. Det är starka ord. Han är ”livrädd”. 

Det ska han ju inte behöva vara. Ingen ska behöva vara livrädd. Det är svårt att inte få bilder i huvudet...  

                                                
73 Lindqvist 2016, s.148–154.  
74 Schopenhauer 2007, s.47 & 59–60.  
75 Sjöstedt, Almedalen 2018. 
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Jan är ju ändå en tuff kille – militär utbildning och allt... Och så sitter han där hemma på kammaren, 

hopkrupen i ett hörn, skakar av rädsla...76 

 

Här verkar stora delar av Åkessons argumentation bygga på att få publiken till skratt. Detta 

exempel kan även ses som Argumentum Ad Personam, där Åkesson går till personangrepp för 

att illustrera hur löjligt hans motståndare har uttryckt sig.  

 Liksom de resonemang som förs i analysen av motsatstopikerna kan de 

ovanstående exemplen påvisa en tendens hos partiledarna att försöka underhålla sin publik. I 

Almedalstalen läggs alltså stor vikt i att kvickt och syrligt kunna smäda partiets frontfigur. 

 Detta kan tolkas som att den tilltänkta publiken förväntar sig munhugg och ser 

Almedalen som ett ”jippo”. Utifrån detta skapas en tilltänkt publik som både värdesätter och 

bedömer retorisk finess och finner nöje i att partiledarna förolämpar varandra. Detta kan 

kopplas till mycket av det som nämnts under den tidigare forskningen. Johanesson, Wendt och 

Falkman för exempelvis resonemang kring hur partiledarna skräddarsyr sina tal för att passa 

mediernas ”mallar”. Jag drar alltså utifrån denna analys, i likhet med det som nämnts i den 

tidigare forskningen, även slutsatsen om att den tilltänkta publiken innefattar politiska 

kommentatorer och journalister. Man kan anta att partiledarna har en förhoppning om att skapa 

rubriker i medier genom slagkraft och viss oförskämdhet. Med hjälp av den tidigare forskning 

som uppsatsen tagit upp kan alltså denna slutsats stärkas. 

 Genom att undersöka användningar av specifika topiker på de två 

politikerveckorna har denna del av analysen vidare kunnat bekräfta de spekulationer som förts 

kring de två tilltänkta publikerna. Undersökningen har lagt fram ytterligare belägg för att den 

tilltänkta publiken på Järvaveckan har en internationell och mångkulturell bakgrund och att den 

i stor utsträckning består av invånare i Spånga och andra ”utsatta områden”. Det har även lagts 

fram ytterligare belägg för att den tilltänkta publiken i Almedalen söker underhållning i talen, 

vilket resulterade i en slutsats om att den tilltänkta publiken i Almedalen även består av politiska 

kommentatorer och journalister. 

 Nu när vi lämnar undersökningen av specifika topiker, kommer resten av analysen 

att behandla de tilltänkta publiker som formats genom både den deduktiva och induktiva 

analysen. Vi går alltså nu vidare till en diskussion kring den tilltänkta publiken på båda 

veckorna och skillnaderna dem emellan. 

                                                
76 Jimmie Åkesson, partiledare för sverigedemokraterna, Almedalen, Visby. Tal 2018-07-07. 
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2.3 De tilltänkta publikerna i Almedalen och på Järvaveckan 

 

Uppsatsens övergripande frågeställning gällde vem partiledarna riktar sig till i Almedalen 

respektive Järvaveckan. Min analys tyder på att det finns två olika tilltänkta publiker, vilka 

presenteras nedan. 

 Den tilltänkta publiken i Almedalen som enkelt uttryckt består i ett tvärsnitt av 

en heterogen, politiskt välinformerad, skara av det svenska folket. Denna heterogena skara 

innefattar åhörare som är på plats, de som ser talen på tv eller hör dem på radio samt 

journalister och andra mediebevakare. Detta liknar det resonemang Falkman för gällande de 

olika publikerna i Almedalen: […] Det finns många möjliga publiker. De engagerade, alla 

politiskt intresserade på plats, journalisterna och alla som ser talet via olika medier, i helhet 

eller delar.77  

Den tilltänkta publiken förväntas ha en förutfattad mening om vissa delar av partiledarnas 

personliga drag samt partiets ideologiska riktning och historia. Till sist ser den även njutning 

i underhållning och retorisk finess i de tal de lyssnar till.  

 Den tilltänkta publiken på Järvaveckan är en specifik skara av det svenska 

folket. Denna skara innefattar till stora delar åhörare som lägger stor vikt vid integrations-

och segregeringsfrågor, har internationell bakgrund samt i hög utsträckning är invånare i s.k. 

”utsatta områden”. Den tilltänkta publiken är emellanåt inte vidare insatt i partiernas 

politiska inriktning och värdesätter tydliga politiska besked framför elokvens och 

vedergällningar. 

 Nu när två konkreta tilltänkta publiker har tagit form, kan vi för att svara på 

den andra frågan i uppsatsens syfte ställa dessa publiker emot varandra. Denna fråga gäller 

alltså om det finns några skillnader mellan de två tilltänkta publikerna, samt vad dessa 

skillnader iså fall består av.  

De tilltänkta publiker som konstruerats utifrån analysen pekar mot stora 

skillnader mellan Almedalen och på Järvaveckan. Skillnaderna utgörs till exempel av att den 

tilltänkta publiken i Almedalen verkar innefatta en väldigt stor del av Sveriges befolkning. 

Därtill verkar denna föreställda grupp ha god insyn i den svenska politiska debatten. Detta 

står i kontrast till den tilltänkta publiken på Järvaveckan som till stor del verkar vara personer 

med invandrarbakgrund och invånare i ”utsatta områden”.  

                                                
77 Falkman 2018, s. 149. 
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Analysen visar också skillnader i den tilltänkta publikens krav på talen, där man i Almedalen 

strävar efter underhållning och på Järvaveckan söker sakupplysning och en mer seriös 

politisk debatt. Frågan blir då vad dessa tilltänkta publiker och skillnader kan säga oss?  

 Undersökningen bekräftar bland annat den tidigare forskningens uppfattning 

att partiledarna i Almedalen ofta verkar vända sig till massmedierna. Samtidigt pekar 

undersökningen på att partiledarna i Almedalen söker sig till stora delar av den svenska 

befolkningen, och den massmediala anpassningen kan vara en taktik för att nå så många 

människor som möjligt.  

 Ett annat underlag för denna undersökning var även den debatt som förts där 

Almedalen kritiserats för att ha brist på mångfald och för att det är ett ”elitistiskt och 

hysteriskt jippo”. Denna undersökning påvisar tendenser som i viss mån kan bekräfta sådana 

kritiska utlåtanden. Jämfört med Järvaveckan berörs till exempel inte integrations- och 

segregeringsfrågor i särskilt hög grad. Partiledarna verkar istället vara mer inriktade på att 

kritisera sina motståndares orimliga politiska uttalanden. Det går också att spåra en förväntan 

om politisk medvetenhet hos den tilltänkta publiken i Almedalen, vilken kan tolkas som att 

partiledarna iallafall förutsätter en viss social klass i publiken. Detta går att se på den låga 

frekvens av definitionstopiker som upptäcktes i analysen. Samtidigt har undersökningen 

konstaterat att partiledarna i Almedalstalen försöker underhålla sin publik genom att 

förlöjliga sina motståndare, vilket kan kopplas till uttrycket ”jippo”. Det ska dock nämnas 

att Almedalen utgörs av mer än partiledartalen, en undersökning av Almedalens andra 

beståndsdelar hade möjligen kunnat ge ett annat resultat. 

Undersökningen av Järvaveckan visar en tendens hos partiledarna att bedöma 

och välja sin publik utifrån den plats som den utspelar sig på. På vissa sätt bekräftar detta 

vad journalister tidigare sagt om Järvaveckan, exempelvis att det är ”folkligt” och ”mer 

öppet för alla”. 

Partiledarna på Järvaveckan riktar sig till en grupp människor som kanske inte 

alltid får en så stor plats i den politiska debatten. Samtidigt skulle man ju kunna se detta som 

att partiledarna då utesluter andra samhällsskikt i landet och istället skräddarsyr sina 

diskussioner för den grupp de riktar sig till. Om detta är mer eller mindre ”öppet för alla” är 

en tolkningsfråga, men det ter sig definitivt mer öppet för dem som till exempel inte har 

möjlighet att ta sig till Almedalen på grund av ekonomiska skäl.  

Vidare kan diskussionen föras kring varför partiledarna verkar anta att åhörarna på 

Järvaveckan i hög utsträckning behöver bli informerade om partiernas ideologier och svensk 

kultur. Möjligen tänker partiledarna att de vänder sig till en samhällsgrupp som ofta inte har 
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tillgång till den politiska debatten. Frågan om svensk kultur är svårare att förstå om man inte 

för in ett mer kritiskt resonemang. Begrepp som elitism eller fördomar skulle kunna kasta 

ljus över partiledarnas ambition att definiera Sverige och svenskhet för sin publik.  

 Resultaten visar att det finns skillnader på den tilltänkta publiken mellan de två 

politikerveckorna och även att den tidigare forskningen kring Almedalen i viss mån kan 

bekräftas. 

 Däremot har jag under analysens gång stött på skäl till att det inte alltid är 

lämpligt att jämföra de två politikerveckorna. Då journalister hade framställt Järvaveckan 

som en ”konkurrent till Almedalen” och även sagt att den ena var ”bättre” än den andra, var 

målet att undersöka en av de skillnader som utgjorde de politiska veckorna genom en retorisk 

kritisk analys.  

 Under min undersökning blev det tydligt för mig att det fanns vissa skillnader 

på veckornas strukturella uppläggning vilket försvårar möjligheterna att jämföra dem. En 

stor skillnad är till exempel att man i Almedalen får en dag per parti, där det är fritt fram för 

partiledarna att välja vad dem vill tala om. På Järvaveckan är det istället temadagar som 

partiledarna måste förhålla sig till, vilket givetvis påverkar innehållet i partiledarnas tal.  

Dessa olikheter skulle kunna påverka vissa av mina resultat. Samtidigt är det 

gemensamma användningar av både allmänna och specifika topiker som jag har intresserat 

mig för och upptäckt, vilket i viss mån talar för att temat inte spelar någon större roll. 

Däremot kan jag konstatera att en jämförelse av specifika partiledartal på de olika veckorna 

inte hade varit lämpligt. Inte heller anser jag det lämpligt att benämna Järvaveckan som en 

”konkurrent” till Almedalen, då de helt enkelt har olika upplägg och funktioner. 

 Man bör också ha i åtanke att både Almedalen och Järvaveckan 2018 ägde rum 

samtidigt som världsmästerskapen i fotboll, ett världsmästerskap där Sverige firade relativt 

stora framgångar. Det går inte att dra någon säker slutsats, men kanske är det så att 

användandet av nationstopiker också går att härleda till den föreställda "positiva 

nationalism" som nationella idrottsevenemang kan ge upphov till.78 

 

                                                
78 Sådana resonemang förs till exempel i artikeln ”Idrott och nationalism” av Nils Olof Zethrin. Svensk 
idrottsforskning 1996 (1996:3), s. 60–63 
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3. Sammanfattning 
Politikerveckan i Almedalen har länge vart ett ämne i debatten om hur det svenska politiska 

klimatet har utvecklats. Under de senaste åren har Almedalen i medierna både hyllats som 

en unik demokratisk mötesplats och kritiserats för att vara ett elitistiskt ”jippo”. I takt med 

detta har ytterligare en politikervecka vuxit fram, Järvaveckan, med ledmotivet att minska 

avståndet mellan folk och folkvalda. Liksom i Almedalen, är ett av huvudmomenten på 

Järvaveckan partiledarnas tal som framförs en gång per kväll och samtliga svenska 

partiledare närvarar vid evenemanget.  

I denna uppsats jämförs de två politikerveckorna genom att undersöka vilka 

partiledarna riktar sig till i sina tal i Almedalen och på Järvaveckan. Analysen utgår från 

Blacks teori om The Second Persona som konkretiserar en idé om att varje talare har en 

tilltänkt publik i åtanke när dennes tal ska framföras. I artikeln diskuterar Black vidare om 

att denna tilltänkta publik kan uppmärksammas genom att undersöka talarens argumentation 

och stilistiska uttryck. Med inspiration från Blacks syn på argumentation har denna 

undersökning byggt på en analys som sökt efter argumentative tokens utifrån användningen 

av allmänna och specifika topiker på samtliga tal av partiledarna både i Almedalen och på 

Järvaveckan.  Av den topikanalys som förts har sedan generella tilltänkta publiker tagit form 

genom att applicera allmänna och specifika topiker på partiledarnas gemensamma och 

återkommande argumentationer. Dessa två tilltänkta publiker jämfördes sedan med varandra 

för att undersöka skillnaderna dem emellan.  

Resultaten av denna analys visar att partiledarna riktar sig till två olika tilltänkta 

publiker på de respektive veckorna, samt att dessa två tilltänkta publiker skiljer sig på vissa 

betydande sätt. Medan den tilltänkta publiken på Järvaveckan förmodas vara tämligen oinsatt i 

det svenska politiska klimatet och de olika partiernas ideologier, förväntas den tilltänkta 

publiken i Almedalen vara politiskt välmedvetna. Den tilltänkta publiken på Järvaveckan bor 

dessutom på den plats som Järvaveckan utspelar sig på eller andra s.k. ”utsatta områden” medan 

den tilltänkta publiken i Almedalen är en heterogen skara av människor runt om i landet. 

Slutligen ger denna analys ytterligare belägg för den tidigare forskning som förts gällande 

mediernas inflytande på de politiska talen i Almedalen. 

 Denna undersökning visar alltså att politikerna i hög grad förutsätter att publiken 

på de två politiska evenemangen är olika och att talen därefter skräddarsys för att anpassas till 

respektive publik.  
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