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Inledning 

Den politiska retoriken kan förstås som en spegling av kollektiva uppfattningar i ett samhälle. 

Politikern företräder en grupp väljare och måste vara uppmärksam på deras intressen och hjär-

tefrågor. Men rollen kräver inte enbart att politikern driver rätt frågor. Hen måste också upp-

fattas som pålitlig. Publikens tankar om vem och hur politikern är som person påverkar möjlig-

heterna att övertyga. 

 Få yrkesgrupper bevakas och kritiseras lika mycket som politiker. Uppdraget att 

representera sina väljares intressen kräver en särskild balansgång mellan professionalitet och 

folklighet. Uppträdandet måste tillfredsställa väljarnas förväntningar, och den minister som inte 

har väljarnas förtroende riskerar att behöva lämna sin post.  

En extra hårt ansatt grupp är kvinnliga politiker, som oftare döms efter sin personlighet än 

sina manliga kollegor.1 Detta aktualiserades under sensommaren 2017 när Moderaternas dåva-

rande partiledare Anna Kinberg Batra meddelade att hon skulle avgå från sin post. Partiet var i 

en förtroendekris och Kinberg Batra hade kritiserats, särskilt internt. Partiledaren sades bland 

annat vara otydlig i sin kommunikation.2 

 Samtidigt lyftes röster som ifrågasatte kritiken av Kinberg Batra. I juni samma år 

skrev Johanna Frändén en kolumn i Aftonbladet där hon menade att missnöjet inte skulle ha 

uttryckts på samma sätt mot en man. Frändén beskrev de leenden som krävdes av Anna Kinberg 

Batra som ”klassiskt kvinnogöra” – Stefan Löfven skulle inte kritiseras om han visade allvar 

under en partikris.3 Det går att anta att det finns andra förutsättningar för kvinnliga politiker, 

och att de bemöter den extra press de utsätts för med särskilda strategier. 

 I uppsatsen undersöks vilka strategier kvinnliga politiker använder för att upprätta 

auktoritet och förtroende. Det vill säga, vilka retoriska medel de använder för att övertyga väl-

jarna att de är värda att lyssna och lita på. Hur gör den kvinnliga politikern för att få, förstärka 

och behålla publikens förtroende?  

 Forskning om politiskt förtroende visar att en faktor som har stor påverkan på 

svenskarnas tillit till politiker och olika yrkesgrupper inom offentlig sektor är hur man upplever 

kvaliteten på det som ”levereras”. Det politiska förtroendet påverkas av influenser från många 

olika håll, såsom den upplevda kvaliteten eller eget politiskt engagemang. En av dessa källor 

 

1 Johannes Ledel, ”Statsvetare: Kvinnor bedöms annorlunda när det stormar,” Svenska Dagbladet, 27 augusti, 

2017, https://www.svd.se/statsvetare-om-kinberg-batra.-annorlunda-om-hon-var-man. 
2 Linnéa Gustafson, ”Dagarna som fällde Anna Kinberg Batra,” SVT Nyheter, 25 augusti, 2017,  

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/dagarna-som-fallde-anna-kinberg-batra. 
3 Johanna Fränden, ”Anna Kinberg Batras leende är klassiskt kvinnogöra,” Aftonbladet, 9 juni, 2017, 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/RgPqJ/anna-kinberg-batras-leende-ar-klassiskt-kvinnogora. 

https://www.svd.se/statsvetare-om-kinberg-batra.-annorlunda-om-hon-var-man
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/dagarna-som-fallde-anna-kinberg-batra
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/RgPqJ/anna-kinberg-batras-leende-ar-klassiskt-kvinnogora
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är politikernas självpresentation. Retoriken, och ethosanalysen, kan bidra till en vidare förstå-

else för frågan om politiskt förtroende, i första hand om hur politiker arbetar för att förstärka 

förtroendet för sig själva som politiska aktörer. Detta gäller både generellt och under mer kri-

tiska perioder: ethosundersökningen borde exempelvis kunna ge djupare insikt i hur förtroen-

dekriser hanteras av politiker. 

 I artikeln ”Rhetoric” i Britannica Online Encyclopedia skriver Thomas O. Sloane 

om hur retoriken skiljer sig från andra vetenskapliga discipliner: istället för att betrakta en text 

som en karta över författarens uppfattning om det aktuella ämnet ser retorikern texten som en 

förkroppsligad intention. I en retorisk analys är utgångspunkten den kontext som ett tal eller en 

text skapats i. Man undersöker hur formulering och strukturering av materialet har påverkats av 

talarens eller författarens intention och av den publik som materialet riktas till.4 Med retorikens 

hjälp kan man därmed analysera hur kvinnliga partiledare genom tal och text försöker påverka 

sin publik, väljarna och partimedlemmarna, för att få ett ökat förtroende.  

 
 

  

 

4 Thomas O. Sloane, “Rhetoric,” Britannica Online Encyclopedia, läst 12 juli, 2020,  https://www.britan-

nica.com/topic/rhetoric. 

https://www.britannica.com/topic/rhetoric
https://www.britannica.com/topic/rhetoric
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka ethos hos kvinnliga partiledare i Sverige idag. Jag vill veta 

om det finns några utmärkande drag i hur kvinnliga partiledare utformar bilden av sig själva för 

att skapa förtroende hos publiken. I uppsatsen behandlas tal av Anna Kinberg Batra, Annie Lööf 

och Isabella Lövin.  Huvudfrågan är hur upprättas förtroende och auktoritet i dessa politikers 

tal? 

 För att kunna få förtroende måste en partiledare framhäva sidor som hon tror att 

publiken uppfattar som positiva. Dessa egenskaper eller erfarenheter kan röra en mer strikt po-

litikerroll, men de kan också vara andra sidor som ses som goda – till exempel att man tycker 

om viss litteratur eller är noggrann med att ägna tid åt sina barn. Därför ställs underfrågorna 

vilken politikerroll vill partiledarna ge uttryck för? och vilka personliga egenskaper vill parti-

ledarna framhäva? Det bör dock betonas att allt som politikern ”berättar om sig själv” ska 

förstås som strategier för att förstärka förtroendet för henne som just politiker. Syftet med frå-

gorna är inte att separera politikernas privata och professionella ethos. 

 Eftersom rollen som politiker traditionellt sett förknippats med män undrar jag 

också hur de kvinnliga partiledarna förhåller sig till kvinnlighet och till genusfrågor. Därför 

intresserar jag mig för hur de förhåller sig till egenskapen att vara kvinna, till genusfrågor och 

om de har ett feminint uttryckssätt – det vill säga om de använder vad som uppfattas som typiskt 

kvinnliga retoriska strategier. 
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Tidigare forskning 

I det här kapitlet beskrivs forskning som har betydelse för uppsatsen: politiskt förtroende, hur 

kvinnliga politiker behandlas i media samt retorik och genus. 

 

Om politiskt förtroende 

Frågan om förtroende berörs i många olika vetenskapliga fält, från antropologi till ekonomi. I 

samhällsvetenskapen diskuteras bland annat vilka faktorer som påverkar medborgarnas poli-

tiska förtroende. Statsvetaren Ylva Norén Bretzer beskriver i sin avhandling ”Att förklara poli-

tiskt förtroende” (2005) att det politiska förtroendet kan ses som ”en attityd som formas hos 

den enskilde individen” eller som ”en kollektiv storhet”.5  

 De två mest etablerade teorierna grundlades av statsvetaren Robert Putnam re-

spektive psykologen Tom Tyler. Putnam menar att politiskt förtroende är beroende av socialt 

kapital. Om det finns mellanmänsklig tillit i samhället, kommer förtroende för politiska institut-

ioner att växa fram. Det sociala kapitalet bygger på sociala kontakter och nätverk.6 I den 

svenska kontexten skulle man kunna tänka sig att det utbredda föreningslivet, där sociala band 

knyts, är en bra grogrund för politiskt förtroende. 

 Tyler å andra sidan menar att det politiska förtroendet förklaras av institutionella 

förhållanden. Om medborgarna uppfattar de samhälleliga procedurerna som rättvisa kommer 

det politiska förtroendet att växa.7  

 Det verkar som att det inom den samhällsvetenskapliga forskningen är svårt att 

hitta tydliga samband och modeller för att förklara politiskt förtroende. Norén Bretzer under-

stryker det faktum att även om politisk output, vad en institution eller en politiker ”levererar”, 

troligtvis har med politiskt förtroende att göra, så går det inte nödvändigtvis att se en total kor-

relation.8 Vi kan inte förvänta oss att optimal output genererar optimalt förtroende.  

 Noren Bretzér skriver: 

 
Medborgare som är bärare av olika nivåer av politiskt förtroende utsätts ständigt för olika 

slags stimuli som har med politik och politiker att göra. Utifrån dessa erfarenheter, uppfatt-

ningar, information och känslor formas det politiska förtroendet.9 

 

5 Ylva Norén Bretzer, ”Att förklara politiskt förtroende: Betydelsen av socialt kapital och rättvisa procedurer,” 

(diss., Göteborgs universitet, 2005), http://hdl.handle.net/2077/16605. 
6 Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, (Princeton: Princeton Univer-

sity Press, 1992), 167–185. 
7 Tom R. Tyler, Why People Obey the Law, (New Haven [Conn.]: Yale University Press, 1990), 162–165.  
8 Norén Bretzer, ”Att förklara politiskt förtroende,” 37–38.   
9 Ibid, 15. 
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Politikers självpresentation ska räknas till de stimuli som vi som medborgare utsätts för. Där 

har retorikstudier en given plats för att undersöka hur politiker arbetar för att öka det politiska 

förtroendet för dem som aktörer och för de institutioner de företräder. 

 

Svenskarnas politiska förtroende 

Det finns ett flertal undersökningar om svenskarnas politiska förtroende. Många opinionsun-

dersökningar utförs av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. I jämförelse med andra länder 

har vi i Sverige generellt sett ett högt förtroende. Detta innefattar både en hög grad av mellan-

mänsklig tillit och ett högt förtroende till olika samhällsinstitutioner.10 

 Det ska dock noteras att tilliten till politiker vid olika nivåer (exempelvis rikspo-

litiker eller kommunpolitiker) ligger relativt lågt i undersökningar kring svenskarnas förtroende 

för politiker och andra yrkesgrupper inom det offentliga. Detta redovisas i massmedieforskaren 

Lennart Weibulls artikel ”Förtroendet för politiker och tjänstemän”.11 I denna, och andra under-

sökningar, framförs särskilt två faktorer som påverkar den allmänna förtroendegraden: tilliten 

man känner till andra människor, och uppskattad levererad kvalitet. Av dessa har kvaliteten 

högst effekt, men Weibull menar att resultaten ”tyder på att bedömningarna ofta sitter mer i 

betraktarens öga än i verksamhetens sätt att fungera”.12 Det är alltså inte nödvändigtvis så att 

väljarnas uppfattning om verksamhetens kvalitet faktiskt stämmer överens med verkligheten.  

 Förtroendegraden påverkas också av vilken kontakt man har med en specifik 

myndighet: mer kontakt innebär i regel större förtroende. Faktorer som kan vara intressanta 

särskilt för förtroendet för politiker på olika nivåer är om väljaren har ett politiskt intresse eller 

ansluter sig till en viss ideologi – dessa personer har i regel större förtroende för politiker.13 

 Den som intresserar sig för svenskarnas förtroende för partiledare generellt, kan hitta statistik 

och förtroendesiffror exempelvis hos undersökningsföretagen Novus eller Kantar Sifo. 

 Forskningen om politiskt förtroende visar att det är en utmaning att förklara hur 

det faktiskt fungerar. Många faktorer påverkar tillitsgraden, och det är utan tvekan angeläget 

för politiker att försöka påverka väljarnas uppfattning.  

 

 

10 Lennart Weibull, ”Förtroende för olika grupper,” i Västsvensk vardag, red. Annika Bergström (Göteborgs uni-

versitet: SOM-institutet, 2011), 49. 
11 Lennart Weibull, ”Förtroendet för politiker och tjänstemän,” i Slutna rum och öppna landskap, red. Ulrika An-

dersson (Göteborgs universitet: SOM-institutet, 2017). 
12 Ibid, 92. 
13 Ibid, 83–84. 



8 

 

Kvinnliga politiker i media och i politiken  

Mediebevakning  

I studien Kvinnor och män i offentlighetens ljus (2014) har medievetarna Mia-Marie Hammarlin 

och Gunilla Jarlbro undersökt hur svenska partiledare porträtterats i media.14 De jämför be-

skrivningar av manliga och kvinnliga politiker och gör två fokuserade nedslag, ett på rapporte-

ringen kring Annie Lööf och Jonas Sjöstedt när de blev ledare för respektive parti, samt ett på 

rapporteringen kring Mona Sahlin under fem olika tidsperioder under åren 1995, 2007 och 

2010.15 Resultaten är inte entydiga, men författarna gör vissa viktiga poänger.  

 Hammarlin och Jarlbro visar i studien hur manliga och kvinnliga politiker för-

knippas med olika värden. Manliga politiker beskrivs i mycket högre grad som ägande ”ideala 

personlighetsdrag”: kunnighet, kompetens, trovärdighet, förtroendeingivande, seriositet, tyd-

lighet, saklighet, pålästhet och karisma. I forskningsmaterialet används orden totalt 64 gånger 

om manliga partiledare och 16 gånger om kvinnliga partiledare (där fem manliga och fem 

kvinnliga politiker är utvalda).  Manliga ledaregenskaper beskrivs med krigsmetaforer som 

fackla, general, tog strid och så vidare, medan kvinnliga ledaregenskaper oftast benämns med 

negativa termer.16  

 I artiklar som handlar om nyvalda manliga partiledaren ligger politiken i fokus i 

61 procent av artiklarna. När det gäller kvinnliga nyvalda partiledare ligger politiken i fokus i 

enbart 39 procent av artiklarna.17 Å andra sidan skrivs det mer om kvinnliga politiker när de är 

inblandade i politiska skandaler. Kvinnliga politiker kan dessutom hamna i en paradoxal situ-

ation där den politiska rollen anses konkurrera med den privata rollen som kvinna, mamma eller 

fru. Slutledningen blir att ”en kvinna som i dag agerar inom politiken beskrivs och uppfattas 

som en avvikare från en osynliggjord norm”.18  

 Vidare forskning bekräftar att media rapporterar olika om skandaler, beroende på 

om de involverar kvinnliga eller manliga politiker. Skandaler orsakade av kvinnor bevakas ofta 

under en längre tid. Dessutom läggs fokus oftare på kvinnliga politikers privatliv. Skandaler 

som kretsar kring kvinnliga politiker verkar väcka starkare känslor och i media är man mer 

 

14 Mia-Marie Hammarlin och Gunilla Jarlbro, Kvinnor och män i offentlighetens ljus (Lund: Studentlitteratur 

AB, 2014). 
15 Ibid, 62–64 samt 91–93. 
16 Ibid, 75–79. 
17 Ibid, 52. 
18 Ibid, 135. 
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kritisk och dömande mot kvinnliga politiker som orsakar skandaler. Det bör dock understrykas 

att media på många plan behandlar mäns och kvinnors skandaler lika.19 

 

Skillnader i kvinnors och mäns politiska språk 

Talar kvinnliga och manliga politiker på olika sätt – och stämmer uppfattningar om manligt 

respektive kvinnligt språk med verkligheten? 

 Språkvetaren Kerstin Thelander undersöker språket hos riksdags- och lokalpoli-

tiker i sin avhandling Politikerspråk i könsperspektiv (1986).20 Hur uppfattas män och kvinnors 

språk i politiken, och vilka talar egentligen mest, samt mest komplicerat? I avhandlingen, som 

sammanfogar en intervjuundersökning med en undersökning av både riksdagens och intervju-

objektens språk, beskrivs en ”manlig” norm i det politiska språket. Kvinnors språk och uttrycks-

sätt upplevs av intervjudeltagarna som mer alldagligt – men språkanalysen visar att de kvinnliga 

ledamöternas språk i offentliga sammanhang i själva verket var mer komplext än de manliga 

kollegornas. Däremot är det mycket riktigt enklare i informella intervjuer. Förklaringen till 

detta, föreslår Thelander, kan vara ett slags överkompensation som sker när de kvinnliga leda-

möterna försöker anpassa sig till det manliga politiska språket.21 Thelanders studie genomför-

des under slutet av 70-talet, och mycket kan naturligtvis ha ändrats sedan dess. Den visar dock 

på att ”det manliga” varit norm inom den politiska sfären, vilket kan påverka hur kvinnliga 

politiker uppfattas än idag. 

 

Retorik och genus 

Historiskt har kvinnan och det kvinnliga klassificerats som ”den andra”, jämfört med mannen 

och det maskulina. Kvinnans plats var hemmet och till hemmet hörde hennes idealtypiska skyl-

digheter och hennes intressen. När så kvinnan gavs – eller tog – mer utrymme i arbetslivet och 

offentligheten gjordes dessa platser till en sidoordning: kvinnorörelser och kvinnofrågor upp-

stod vid sidan av det manliga. Kvinnan som tar del av den manliga sfären anpassar sig efter 

männen och deras beteende (men inte vice versa: när män tagit över kvinnliga sfärer får kvinnan 

anpassa sig).22 Kvinnan och hennes intressen har alltså betraktats som avvikande eller särskilt 

från den manliga normen.  

 

19 Tobias Bromander, ”Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia?,” (diss., Linnéuni-

versitetet, 2012), https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:574590/FULLTEXT01.pdf.  
20 Kerstin Thelander, Politikerspråk i könsperspektiv (Malmö: Liber Förlag, 1986). 
21 Ibid, 160–163.  
22Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former (Malmö: Liber AB 2001), 67. 
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 Detta gäller även i retoriken, som har hört till den offentliga arenan, en arena som 

i sin tur har tillhört mannen. Och den offentliga arenan präglas av ett manligt språk. Detta dis-

kuteras i Brigitte Mrals studie Talande kvinnor - Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key 

(1999).23 Så vad gör en kvinna som rör sig från den privata sfären och in i den offentliga? Hon 

kan välja(?) att anpassa sig efter den manliga normen, eller att bryta mot reglerna. Båda sätten 

är förenade med risker: den kvinna som anpassar sig efter ett manligt sätt att framträda riskerar 

att förlora sin kvinnliga identitet. Den som vågar bryta reglerna riskerar att bli missförstådd 

eller att inte bli lyssnad på.24 En talare måste göra strategiska val för att kunna övertyga: kvin-

nors förutsättningar i dessa val påverkas av att de är kvinnor och i högre grad måste motivera 

sin rätt till en plats i det offentliga rummet. Brigitte Mral använder begreppet persona: talaren 

betonar en vald del av sin personlighet för att kunna övertyga: hon skapar en persona, en mask 

som passar avsikten för talet. Mral menar att kvinnor har behövt byta dessa masker, personae, 

på ett mer radikalt sätt för att kunna vara övertygande: ”från den privata personligheten till en 

officiellt godkänd identitet som var i balans med samhällets fördomar och förväntningar”.25  

 

Kvinnliga retoriska strategier 

Brigitte Mral skriver i Talande kvinnor om hur vi socialiseras in i talhandlingar, där det i vissa 

fora finns tydliga roller för män, kvinnor eller bådadera. En kvinnlig lärare har en självklar 

auktoritet. En kvinnlig byggmästare (mitt exempel) kanske inte har det. Dessa roller utvecklas 

över en längre tid. ”På samma sätt”, skriver Mral, ”är männens politikerroll klart definierad – 

men det är, trots alla förändringar på den svenska politiska parnassen, inte de kvinnliga politi-

kernas.”26 

 Traditionellt sett har kvinnornas plats varit inom den privata sfären, uteslutna från 

offentligheten och de offentliga rollerna. När kvinnor har tagit plats i det offentliga har de i 

regel använt retoriska strategier som varit olika männens.27 Mral menar att kvinnor valt att an-

vända personae, eller masker, som anpassades efter samtidens normer och förväntningar. Till 

skillnad från män har kvinnor tvingats bemöta större, eller annorlunda, fördomar och hinder. 

Därför har de inte bara behövt anpassa sig efter den retoriska situationen som män har gjort: 

kvinnor har behövt skapa en ny identitet, som stämmer överens med rådande förväntningar.28 

 

23 Brigitte Mral, Talande kvinnor: Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key (Nora: Nya Doxa, 2004). 
24 Ibid, 14–16. 
25 Ibid, 18. 
26 Ibid, 15. 
27 Ibid, 16. 
28 Ibid, 17–18. 
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 Flera amerikanska forskare har fokuserat på kvinnor och kvinnlig retorik. Cheryl 

Glenn har visat hur tystnad har använts som retorisk strategi av kvinnor och andra marginali-

serade grupper. Tystnad och att vara tyst blev fokus för retoriska studier relativt sent, eftersom 

de är traditionellt kopplade till kvinnor.29 I antologin Silence and listening as rhetorical arts 

(2011) framförs tesen att konsterna tystnad och att lyssna är lika viktiga i retoriska studier som 

att läsa, skriva och tala.30 

 Ytterligare författare som skrivit om feministisk retorisk teori är Sonja K. Foss, 

Karen A. Foss, Cindy L. Griffin och Karlyn Kohrs Campbell. De tre förra har tillsammans 

skrivit böckerna Feminist Rhetorical Theories (1999) och Readings in Feminist Rhetorical The-

ory (2004). Karlyn Kohrs Campbell har skrivit flertalet artiklar som behandlar feministisk re-

torik. Ett exempel är artikeln ”The Discursive Performance of Femininity: Hating Hillary” 

(1998).31 I artikeln diskuterar Kohrs Campbell det hat som Hillary Rodham Clinton varit utsatt 

för som hustru till Bill Clinton när han var guvernör för Arkansas och som USA:s första dam. 

Kohrs Campbell beskriver retoriska sätt att uttrycka kvinnlighet:  

In rhetorical terms, performing or enacting femininity has meant adopting personal or self-

disclosing tone (signifying nurturance, intimacy, and domesticity) and assuming a feminine 

persona, e.g., mother, or an ungendered persona, e.g., mediator or prophet, while speaking. 

It has meant preferring anecdotal evidence (reflecting women's experiential learning in con-

trast to men's expertise), developing ideas inductively (so the audience thinks that it, not this 

presumptuous woman, drew the conclusions), and appropriating strategies associated with 

women – such as domestic metaphors, emotional appeals to motherhood, and the like – and 

avoiding such "macho" strategies as tough language, confrontation or direct refutation, and 

any appearance of debating one's opponents. Note, however, that feminine style does not 

preclude substantive depth and argumentative cogency.32 

Kohrs Campbell visar genom flera exempel att Clinton är en god och effektiv talare, som visar 

kompetens – men inte signalerar kvinnlighet. Clinton kan till och med säga att hon talar som 

mamma, fru, dotter och så vidare – men hon spelar inte dessa roller. Detta kan vara förklaringen 

till att Hillary Clinton mötts av stor fientlighet och motvilja. Kohrs Campbell avslöjar riskerna 

med att inte uttrycka kvinnlighet, när sådan förväntas. 

 

29 Cheryl Glenn och Krista Redcliffe, red., Silence and listening as rhetorical arts (Carbondale: Southern Illinois 

University Press, 2011). 
30 Ibid, 2. 
31 Karlyn Kohrs Campbell, “The Discursive Performance of Femininity: Hating Hillary,” Rhetoric and Public 

Affairs 1, no. 1 (Spring 1998): 1–19, http://www.jstor.org/stable/41939428.  
32 Ibid, 5.  
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 En ytterligare retoriker som fokuserat på kvinnlig retorik är Andrea Lunsford. I 

antologin Reclaiming Rhetorica: Women in the Rhetorical Tradition (1995) undersöks hur 

kvinnor genom historien har använt språk och retoriska strategier, samt hur de har bidragit till 

retorisk teori.33 I efterordet till boken svarar några av författarna på frågan om det finns en 

”kvinnlig” eller ”feminin” retorik. Svaren kan sammanfattas med att författarna i regel är skep-

tiska till att tala om en enhetlig kvinnlig retorik. Däremot ser de gemensamma drag. En del av 

oviljan att definiera en kvinnlig retorik grundar sig i att man inte vill skapa en konstruktion eller 

en generalisering av vad kvinnlig retorik är eller hur den ska se ut. En sådan generalisering 

skulle riskera att exkludera de kvinnliga talare som inte passar in i mallen.34  

 

Kvinnlig politisk retorik i Sverige idag 

I artikeln ”A Womanization of Public Discourse? Reflections on Rhetorical Strategies used by 

Swedish Female Politicians” (2011) publicerad i Scandinavian Studies in Rhetoric – Rhetorica 

Scandinavica 1997-2010 belyser Brigitte Mral svenska kvinnliga politikers retoriska strate-

gier.35 Hon lyfter exemplen Anna Lindh och Maria Wetterstrand som två populära svenska 

kvinnliga politiker och diskuterar hur de båda förhållit sig till samtidens förväntningar. Frågan 

hon ställer sig är vad som händer när kvinnors offentliga status inte längre är ”naturligt” låg. 

Kvinnliga politiker är inget ovanligt idag, vilket innebär att de inte nödvändigtvis behöver an-

vända lågstatusstrategier på samma sätt som tidigare. Sådana lågstatusstrategier, som kvinnor 

historiskt använt sig av, kan exempelvis vara att signalera ödmjukhet eller att man egentligen 

helst inget vill säga. Det kan också vara att framställa sig själv som ett språkrör för någon annan, 

med högre auktoritet, eller att bjuda in till samtal för att inte själv hävda auktoritet. Historiskt 

sett har mäns retoriska attityd präglats av kamp och tävling, medan kvinnors varit inriktad på 

samarbete, jämlikhet och sympati. Detta betyder inte att kvinnor är mer demokratiskt lagda till 

naturen utan att dessa retoriska strategier har varit mer effektiva. 

 Vad händer då när kvinnor inte längre är i samma lågstatusposition? En kvinnlig 

minister eller partiledare kan ju inte helt sägas vara i ett underläge, trots kvarhängande patriar-

kala maktstrukturer. 

 

33Andrea A. Lunsford, Reclaiming Rhetorica: Women In The Rhetorical Tradition (Pitt Comp Literacy Culture), 

(University of Pittsburgh Press, 1995). 
34 Ibid, 319–320.  
35 Brigitte Mral, “A Womanization of Public Discourse? Reflections on Rhetorical Strategies used by Swedish 

Female Politicians,” i Scandinavian Studies in Rhetoric – Rhetorica Scandinavica 1997-2010, red. Jens E. Kjeld-

sen och Jan Grue (Ödåkra: Retorikförlaget, 2011), 350–365. 
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 Mral menar att en svensk politiker i regel bör vara vanlig, populär utan att vara 

populistisk, och kunna tala till folk på ett enkelt sätt utan självhävdelse. Politikern ska inte ha 

en intellektuell framtoning, men kompetens och ärlighet uppskattas. Kravet på enkelhet, menar 

Mral, är ännu mer uttalat när det kommer till kvinnliga politiker. Enligt vad som uppmärksam-

mas i media samt väljarnas kommentarer, skriver Mral, ser dygderna för samtida kvinnliga po-

litiker i Sverige ut som följer: De ska ha fötterna på jorden, vara ansvarstagande, moderliga, 

ärliga och inte skrytsamma – de ska vara ”lagom”.36 Den kvinnliga ledarens persona konstrue-

ras genom kompetens, kommunikativ känslighet, popularitet och moderlighet. Några av de ti-

digare vanliga lågstatusstrategierna blir mer och mer ovanliga, men vissa typiskt kvinnliga stra-

tegier finns kvar: att leka med stereotyper, grundlig förberedelse och att betona det moderliga 

och det alldagliga.  

 Mral menar att ”moderlighet” i den svenska kontexten kan beskrivas som motsat-

sen till aggressivitet. Det innebär att vara omhändertagande, pedagogisk, sympatisk, vänlig – 

och stadig, eller handfast (firm). En mamma är inte för intellektuell, för moderiktig eller för 

feminin. Hon är populär men anspråkslös.37 

 Den kvinnliga politikern behöver alltså inte längre använda lågstatusstrategier. 

Men för att få ett så stort förtroende som möjligt måste hon både vara kompetent inom sitt 

område och leva upp till en uråldrig stereotyp om modern. 

 Mral visar också att den svenska politiska diskursen feminiserats och intimiserats. 

Hon ser att väljarna föredrar ”kvinnligt” språk – enkelt och vanligt, konkret och rakt på sak. 

Hon använder den dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt som exempel: hans stil var låg-

mäld, samtalsmässig och lyssnande. 

 

Sammanfattning 

Resultaten av den forskning som redovisats visar att kvinnliga politiker behandlas annorlunda 

än manliga, och dessutom att de kanske försöker anpassa sig till ett ”manligt” sätt – som den 

överkompensation som Thelander nämner. Samtidigt verkar en annan strategi vara mer gång-

bar: att visa upp en kvinnligt kodad persona. Karlyn Kohrs Campbell menar att en förklaring 

till hatet mot Hillary Clinton berodde på hennes ovilja, eller oförmåga, att uppträda typiskt 

kvinnligt. De egenskaper Brigitte Mral menar att de mest populära kvinnliga politikerna har 

 

36 Ibid, 357–358. 
37 Ibid, 362. 
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stämmer relativt väl överens med det Kohrs Campbell kallar retoriska sätt att uttrycka kvinn-

lighet. Man kan tänka sig att en förklaring till att det fungerar bättre att visa en feminin persona 

är att det är lättare för publiken att känna igen, identifiera sig med, eller helt enkelt acceptera. 

 Både statsvetaren Ylva Norén Bretzer och massmedieforskaren Lennart Weibull 

visar att optimal output inte nödvändigtvis genererar optimalt politiskt förtroende. Dessutom 

kan det tänkas att en politikers ”output” inte begränsar sig till beslutsfattande och opinionsbild-

ning – en del av själva arbetet är ju att representera ett parti. Alltså är det helt nödvändigt för 

politiker att vara uppmärksamma på sin framtoning och hur de uppfattas av väljarna. Eftersom 

kvinnor inte har en lika befäst roll som politiker, skulle denna självmedvetenhet kunna finnas i 

högre grad hos kvinnliga politiker, liksom hos andra politiker som på ett eller annat sätt är 

normbrytande.  

 Det är inte främmande för retorikforskningen att förutsätta att kvinnor och män 

har olika tillgång till det offentliga rummet, och således använder olika strategier för att över-

tyga inom detta. Vi kan förutsätta att det är ett strategiskt val av en kvinnlig partiledare om hon 

väljer att tala om frågor som kan uppfattas som ”kvinnliga särintressen”, eller om hon avstår 

från att ta upp eller visa specifikt kvinnliga erfarenheter och egenskaper. 

 

Om partikultur 

Partiledarnas ethos kommer att påverkas av den kultur som präglar partigruppen. Vad skapar 

förtroende inom de egna falangerna? Partikulturen styr hur man förväntas agera inom parti-

gruppen och har alltså inte i första hand med väljarnas åsikter att göra. Däremot kan man na-

turligtvis förvänta sig att partikulturen påverkar väljarnas bild av de politiker som tillhör ett 

visst parti – och att man inom partikulturen till viss del måste anpassa sig efter väljarnas fördo-

mar. Jag använder mig i första hand av Katarina Barrlings avhandling ”Partikulturer: Kollektiva 

självbilder och normer i Sveriges riksdag” från 2004 för att kort presentera respektive partis 

partikultur. För avhandlingen intervjuade Barrling ledamöter i partigrupperna i Sveriges riks-

dag om deras självbild och om hur de såg på andra partigrupper.  

 

Moderaterna 

Moderaterna präglas av en rationalistisk självbild. De viktigaste egenskaperna för en riksdags-

moderat är att hen är saklig, påläst och intellektuell, medan mycket karisma eller stark folklig 

förankring är mindre angelägna. Inom riksdagsgruppen har man dock viss förståelse för att detta 

kan uppfattas som hårdhjärtat. 
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 En moderat riksdagsledamot får status genom att ha kunskap – definierad som 

”intellektuell och analytisk förmåga kombinerad med sakkunskap” – men det är inte lika nöd-

vändigt med praktisk erfarenhet.38 Barrling beskriver att detta ideal kan leda till att kvinnliga 

ledamöter hamnar i skymundan när de söker större delaktighet kring ett beslut eller har ett mer 

vardagligt tal. Detta eftersom ”att vilja lyssna till andra i syfte att uppnå delaktighet närmast 

betraktas som uttryck för okunskap”.39 

 I partigruppen finns ett starkt krav på konsekvens – och denna konsekvens ska 

göra Moderaterna till ett parti att lita på. Det finns en stark ansvarskänsla och man anser sig ha 

mod att stå upp för svåra beslut. Ansvar innebär i detta fall att konsekvent följa principer. Det 

finns en uniformitet i partiet och det är en fördel att hålla låg profil. Detta ger upphov till en 

särskild diskrepans: Moderaternas politik betonar individen och individualism, men i partigrup-

pen finns en stark lojalitet och likriktning. 

 Moderaterna kan upplevas som arroganta av andra partigrupper. Detta kan bero 

på att det en moderat skulle kunna kalla ”saklig tydlighet” kan uppfattas annorlunda av andra. 

Men Barrling beskriver också att medlemmar ur andra partigrupper kan uppfatta det som att 

moderata ledamöter uppträder som om de vore lite förmer. Samtidigt uppfattas gruppen som 

konsekvent, pålitlig och belevad.40 

 I antologin Partier och partisystem (2015) konstaterar Barrling att Moderaterna 

är det parti där partiledarens ställning är starkast. Partiledaren har ett starkt mandat och kan 

därför i regel driva sin egen vilja. Detta gäller så länge hen inte förbrukar sitt förtroende – då är 

partiledaren relativt lätt att byta ut. Barrling beskriver också att Moderaterna anpassar sig efter 

den roll de har för tillfället – om de är regerings- eller oppositionsparti.41 

 År 2005 lanserades ”Nya Moderaterna”, en omstöpning av partiet som förknippas 

med den förre partiledaren och statsministern Fredrik Reinfeldt. Detta var efter en stor förlust i 

valet 2002. En intention var att partiet skulle bli mer pragmatiskt och samarbetsinriktat.42 Ett 

annat led i förändringen av partiet var att man skulle frigöra sig från bilden av den moderata 

politikern som teknokratisk och överprofessionell, och helt enkelt framstå som mer vardagliga. 

Detta gällde också politikernas klädstil.43  

 

38 Katarina Barrling, ”Partikulturer: Kollektiva självbilder och normer i Sveriges riksdag,” (diss., Uppsala uni-

versitet, 2004), http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:164223/FULLTEXT01.pdf, 82. 
39 Ibid, 100. 
40 Ibid, 101. 
41 Katarina Barrling ”Partikulturer,” i Partier och partisystem, red. Magnus Hagevi, (Lund: Studentlitteratur AB, 

2015), 66–67. 
42 Ibid, 67. 
43 Ibid, 63. 
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Miljöpartiet  

Miljöpartiet är ett relativt ungt parti där det kan ha skett större förändringar under perioden 

mellan 2004 och idag. Jag har använt mig av en kompletterande studie av Katarina Barrling 

som publicerades i Statsvetenskaplig tidskrift 2014. Artikeln behandlar just frågan om Miljö-

partiets eventuella utveckling.44 

 I Miljöpartiet är det mindre viktigt att den enskilde underordnar sig partigruppen 

än i exempelvis Moderaterna. Gruppen är spretigare och det finns plats för att framhäva sig som 

individ. Det har uttryckts att det inte finns någon särskild gruppkultur – man förenas av ideolo-

gisk hängivenhet.45 Partimedlemmarna har möjlighet att kritisera partiet offentligt utan att det 

uppfattas som provocerande – men om språkrören uttrycker något som inte är förankrat i riks-

dagsgruppen ses det inte med lika blida ögon.46 

 Det finns en spänning mellan den pragmatiska viljan att kompromissa med andra 

partier och renlärighet, hur ”grön” man är. Ledamöter uppfattar att partigruppen blivit mer or-

ganisatoriskt professionell – men också att man är gräsrotsdemokratiska. I partigruppen finns 

en viss misstänksamhet mot makten och eliten, ”de där uppe”.47 

 Den miljöpartistiska partigruppen är också den där känslor har störst plats. Den 

politiska förmågan är kopplad till ansvarskänsla på ett sätt som inte beskrivs av de andra parti-

grupperna. Den politiska förändringsviljan och engagemanget kommer av känslan av ansvar – 

som i sin tur är ett resultat av en insikt att ”om gruppen inte griper alla tillfällen till politisk 

förändring så löper man risk att ha försuttit sina möjligheter.”48. Känslor för till exempel rätt-

visa, djur och natur och människors lika värde får ta plats i beslutsfattandet. Vetenskapliga 

argument väger också tungt. 

 

Centerpartiet 

I Centerpartiet ligger fokus mer på en kunskapssyn baserad på erfarenheter och situationsbe-

dömningar. Det vardagligt konkreta är mer viktigt än abstrakta teoretiska kunskaper eller ”in-

tellektuell briljans”.49 Man värderar praktiska resultat högre än ideologisk renlärighet. Den upp-

 

44 Katarina Barrling, ”Från maskrosäng till tuktad rabatt?: En studie av partikulturell förändring i det svenska 

Miljöpartiet,” Statsvetenskaplig tidskrift 116, no. 1 (2014): 95–121. 
45 Barrling, “Partikulturer: Kollektiva självbilder och normer i Sveriges riksdag,” 235. 
46 Barrling, “Från maskrosäng till tuktad rabatt?,” 111. 
47 Ibid. 
48 Barrling, “Partikulturer: Kollektiva självbilder och normer i Sveriges riksdag,” 235. 
49 Ibid, 138. 
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fattade ansvarskänslan kan ställas i kontrast till Moderaternas. Den moderata partigruppen tol-

kar ansvar som att konsekvent följa sina principer, medan centergruppen menar att ansvar är att 

få största möjliga genomslag för sin politik. Man uppfattar sig alltså som pragmatiska och re-

sultatinriktade. Det betyder också att man inte är lika trogen sina idéer. Detta drag uppfattas 

som opålitligt av den moderata partigruppen, men som konstruktivt av exempelvis den social-

demokratiska partigruppen.50 I Centerpartiet bör individen underordna sig kollektivet, och man 

ser mycket illa på elitism. 

 Erfarenhet, eftertänksamhet och klokhet ger status. Centerpartiet anser sig repre-

sentera ”småfolket”: man ska ha båda fötterna på jorden. Man uppskattar förmågan att vara 

konkret och en skicklig ”samtalare” – att kunna vara tydlig och inte krångla till det. Detta kan 

dock också uppfattas som att diskussionen i partigruppen blir befriad från teoretiska resone-

mang och problematiseringar. Ledamöterna uppfattade den egna retoriska förmågan som svag 

– den praktiska förmågan och erfarenheten når inte riktigt fram utan slagkraftiga och tydliga 

formuleringar.51  

 

  

 

50 Ibid, 154. 
51 Ibid, 153. 



18 

 

Teori 

Om ethos 

Aristoteles Retoriken baseras på densammes föreläsningar och nedtecknades av hans lärjungar 

under 300-talet före Kristus. Aristoteles definition av retorik är att det är konsten att ”i varje 

enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande eller övertalande”.52 Det vill säga inte vad 

som nödvändigtvis är sant, utan vad som kan övertyga en publik på bästa sätt. Detta var en 

avgörande teknik under hans samtid, då en persons lycka i brottsmål eller hans politiska fram-

gång ofta var avhängigt hans förmåga att övertyga domare eller andra åhörare. Aristoteles såg 

människan som en i grunden politisk varelse, och vi kan förstå retoriken som en del av detta 

politiska varande.  

 Begreppet ethos kommer ursprungligen från Aristoteles, och är ett av de tre reto-

riska övertygelsemedlen. De övriga två är pathos och logos. Enkelt uttryckt är ethosargument 

sådana som berör talarens karaktär, pathosargument sådana som syftar till att beröra åhörarnas 

känslor, och logosargument är exempelvis fakta eller andra argument som vädjar till åhörarnas 

förnuft. 

 För att kunna övertyga på ett effektivt sätt behöver talaren vinna åhörarnas förtroende ef-

tersom vi lättare övertygas av den vi litar på. Aristoteles menar att trovärdighet ”bör åstadkom-

mas genom talet, och inte genom förutfattade meningar om hurdan talaren är”53 och motsäger 

de retoriska lärare som menar att ”talarens ärlighet inte bidrar till det som är övertygande”.54 

Åhörarna ska döma talaren efter hans självframställning i talet, däri ska de se om han verkar 

trovärdig. Aristoteles menar att man i regel litar mer på hederliga människor, även när det råder 

tvivelaktigheter. Enligt Aristoteles är talarens karaktär möjligtvis det starkaste övertalnings-

medlet. Ethos innebär ”när talet framförs på ett sådant sätt att talaren framstår som trovärdig”.55 

Som åhörare måste vi alltså, till högre eller lägre grad, förlita oss på talarens självframställning.  

 Men hur framstår talaren som trovärdig? Aristoteles nämner tre avgörande faktorer: förnuft 

(fronesis), god karaktär (arete) och välvilja (eunoia). Dessa är nödvändiga eftersom det är de 

tre grundläggande komponenter som behövs för att talaren ska ge goda råd. 

 

52 Aristoteles, Retoriken, 1:2:1; 1355b. Använd utgåva, översättare och övriga fullständiga bibliografiska uppgifter 

för klassiska källor återfinns i litteraturförteckningen. 
53 Ibid, 1:2:4; 1356a. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
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 Aristoteles retorik är, tillsammans med andra antika teorier, inflytelserik än idag. 

Men retorikforskningen har utvecklats, och med den teorierna om ethos. Under 1900-talet åter-

uppväcktes intresset för retoriken som forskningsdisciplin. Man insåg att retoriken inte bara är 

till för språklig utsmyckning, en inställning som länge varit dominerande.  

 

En modern retorik 

Moderna ethosteorier betonar bland annat betydelsen av identitet och identifikation. Kenneth 

Burke menar i sin inflytelserika studie A Rhetoric of Motives (1950) att övertygande/överta-

lande och identifikation är starkt förknippade. I Burkes mening kan människor uppfatta sig som 

på olika sätt ”consubstantial”. Detta innebär att de har olika attribut som hör ihop eller kan 

associeras, till exempel intressen, språk, värderingar, tillgångar. Människor är visserligen skilda 

enheter, men i den mån de identifierar sig med varandra, eller kan identifiera sig med varandra, 

är de också kopplade till varandra. För att skapa övertygelse krävs att det väcks en identifikation 

mellan talaren och åhöraren, en sammankoppling mellan de båda som kan ske både medvetet 

och omedvetet. Det skulle kunna gälla att man delar något, exempelvis olika livsförhållanden, 

intressen eller åsikter, eller att man är olika men har samma fiende.56 

As for the relation between “identification” and “persuasion”: we might well keep it in mind 

that a speaker persuades an audience by the use of stylistic identifications; his act of persua-

sion may be for the purpose of causing the audience to identify itself with the speaker’s 

interests; and the speaker draws on identification of interests to establish rapport between 

himself and his audience.57 

Identifikationen mellan talare och publik skapar möjligheter för publiken att acceptera talarens 

teser. Retoriken i stort blir på så vis ett sätt att skapa enhet, genom att man påvisar likheter. I 

fråga om ethos är detta en viktig utgångspunkt: om övertygande i grunden kräver att man visar 

egenskaper som åhörarna vill eller kan identifiera sig med, så kan självframställningen vara 

avgörande. 

 Även Chaïm Perelman och Lucie Olbrechts-Tyteca diskuterar ethos i sitt verk The 

New Rhetoric: A Treatise on Argumentation (1969). En grundläggande förutsättning för över-

tygelse, menar Perelman och Olbrechts-Tyteca, är att talare och åhörare redan har något ge-

mensamt, är överens om något. Talarens uppgift är att överföra publikens gillande från premis-

serna till tesen. Gällande ethos betonar de att, om en talare är känd, kommer hela hans offentliga 

 

56 Kenneth Burke, A Rhetoric of Motives (New York: Prentice Hall Inc., 1950), 20–22.   
57 Ibid, 46. 
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liv att vara ett slags långt preludium till hans tal.58 Åhörarna känner ofta till talaren redan innan 

han ställer sig i talarstolen. De har en färdig åsikt om talaren sedan innan. 

 Det sker en konstant interaktion mellan uppfattningarna om talaren och om hans 

tal. Det handlar inte bara om vad talaren säger om sig själv: självberöm, menar Perelman och 

Olbrechts-Tyteca, uppfattas nog oftast som löjligt och malplacerat idag. Istället påverkas bilden 

av talaren snarare av vilken kvalitet hans argumentation och stil håller.59 

 Författarna beskriver olika strategier talaren kan använda, och betonar att teknikerna bör 

främja gemenskapen mellan talare och publik. Ökad gemenskap innebär minskad opposition, 

och opposition minskar talarens möjligheter att övertyga publiken.60 

 

Definition av ethos i uppsatsen 

I uppsatsen använder jag Ruth Amossys ethosteori som presenteras i artikeln ”Ethos at the 

Crossroads of Disciplines: Rhetoric, Pragmatics, Sociology”. Där beskriver Amossy hur det 

moderna ethosbegreppet spänner över flera olika vetenskapliga fält. De retoriska användning-

arna av begreppet är inte de enda. Ethos kan också användas inom pragmatiken och sociologin. 

Dessa områden ger egna definitioner av vad ethos är och hur det fungerar. Med hjälp av Chaïm 

Perelmans ”nya retorik” visar Amossy hur dessa olika förståelser för ethos kan sammanfogas 

och användas i analys.61  

 En sociologisk förståelse av ethos innebär att talets effekt är avhängigt talarens 

status. Att ett tal får effekt beror inte i första hand på vilka ord som yttras utan vem som yttrar 

dem och vilka som lyssnar: ”ethos is composed of the exterior auhority enjoyed by the spea-

ker”.62 Makten att påverka ligger inte i vad som sägs utan i deltagarnas sociala och institution-

ella positioner. Vi kan exempelvis tänka oss en präst. Prästens makt att övertyga under predikan 

beror på att församlingen erkänner auktoriteten som kommer med ämbetet. 

 Det pragmatiska synsättet utgår från inomdiskursiva element som påverkar tala-

rens möjligheter att utforma ett tal. Den sfär som talaren befinner sig i – som den religiösa 

sfären för prästen – kommer bara att tillåta vissa sorters tal, och vissa sorters självpresentation. 

Vidare kommer det också att påverkas av vilket sorts tal man ska hålla inom just denna sfär – 

 

58 Chaïm Perelman och Lucie Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric – A Treatise on Argumentation övers. John 

Wilkinson och Purcell Weaver (Notre Dame, Ind.: Univ. of Notre Dame Press, 2013), 320. 
59 Ibid, 320. 
60 Ibid, 321. 
61 Ruth Amossy, ”Ethos at the Crossroads of Disciplines: Rhetoric, Pragmatics, Sociology,”  Poetics Today 22, 

no. 1 (2001): 1–23. 
62 Ibid, 3. 
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är det en mässa eller ett bröllop? Ethos knyts till de regler och hinder som gäller för verbal 

kommunikation: den roll talaren skapar utformas efter själva talets ramar.  

 Amossy sammanfogar de båda perspektiven genom att utgå från Perelmans nya 

retorik. Perelman menar att talaren måste anpassa sin argumentation efter sin publik, och att det 

är avgörande för talaren att utgå från något som åhörarna redan accepterar, för att kunna över-

föra den acceptansen till sin tes. Men talaren utgår egentligen också från en bild som hen har 

skapat av publiken, understryker Amossy. Publiken är alltså talarens konstruktion. Samtidigt är 

också talaren en konstruktion av publiken, deras bild av vem talaren är.63  

 Ethos skapas alltså genom speglingar: talaren – i vårt exempel en präst – anpassar 

sig efter den bild han har av sin församling och deras uppfattningar för att skapa ett diskursivt 

ethos. Prästen måste dessutom ha en uppfattning om vilken bild publiken har av honom. Särskilt 

om talaren är en offentlig person kommer publiken redan att ha en idé om vem talaren är. 

 Här, menar Amossy, spelar stereotyper och stereotypisering en viktig roll. När 

talaren bildar sig en uppfattning av hur publiken ser ut, eller när en publik skapar sig en bild av 

exempelvis vår präst, sker det genom stereotypisering. Verkligheten förstås genom ett slags 

filter, där olika attribut tillskrivs olika stereotyper, som kan användas för att kategorisera män-

niskor. Detta filter bestäms av doxa – gemensamma sanningar, kunskaper och värderingar som 

delas i samhället. De föreställningar och stereotyper som finns om präster kommer att påverka 

den bild som församlingen konstruerar av just sin präst. Amossy betonar att den konstruktion 

talaren skapar av sin publik av nödvändighet går igenom en ”stereotypiseringsprocess”. Genom 

att utgå från stereotyper kan prästen också anpassa sitt diskursiva ethos efter publiken: är det 

den vanliga församlingen eller en skolklass som sitter i kyrkbänkarna idag? Hur påverkar det 

åhörarnas bild av mig? 

 Amossy menar att vi kan se talarens primärethos som en representation, förankrad 

i bekanta stereotyper. Begreppet primärethos innebär det ethos som finns utanför talet, det som 

åhörarna kanske redan vet om talaren. Det ethos som konstrueras inom talet eller texten kallas 

diskursivt ethos. Genom Amossys teori kan vi bättre förstå de diskursiva strategier som talaren 

använder för att förstärka eller förändra bilden av sig själv. Detta eftersom vi kan tänka att 

talaren måste utgå från stereotyper i konstruktionen av publiken och den föreställning talaren 

tror att publiken har om hen.64 Med det sociologiska perspektivet kan vi förstå hur sociala och 

 

63 Ibid, 5–6. 
64 Ibid, 7–8. 
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institutionella förhållanden påverkar talarens status och åhörarnas bild av talaren. Det pragma-

tiska perspektivet öppnar för att dessutom undersöka hur talaren skapar ett diskursivt ethos för 

att förändra eller befästa bilden som publiken redan har – medan hen också behöver förhålla 

sig till de regler som finns för diskursen. För att bättre förstå hur publiken och talaren förhåller 

sig till varandra använder vi tanken om stereotypisering.  

 Det kan vara värt att notera att stereotyperna inte nödvändigtvis är negativa. Den 

stereotypa prästen skulle kunna vara å ena sidan en mycket sträng och förstockad person (en 

negativ stereotyp) eller å andra sidan en varm, faderlig och förlåtande figur (en positiv stereo-

typ). Om den stränge prästen vill öka förtroendet hos församlingen (om han inte är nöjd med 

en auktoritet baserad på rädsla), kan han försöka använda retoriska strategier för att betona 

välvilja mot församlingen. Då försöker han förändra den bild som församlingen har av honom. 

Den faderliga prästen kan använda retoriska strategier för att förstärka den positiva bild som 

församlingen redan har. 

 Jag antar alltså, med utgångspunkt i Amossy, att partiledarnas självpresentation 

kommer att vara påverkad både av sociologiska och pragmatiska faktorer.  Jag antar också att 

partiledarna använder sig av stereotypisering när de försöker anpassa sig efter vilken bild de 

antar att åhörarna har av dem.  

 Det finns utomdiskursiva element som i hög grad bestämmer vilka strategier som 

används i ett tal. Gällande partiledarna i materialet kan detta handla om mer personliga element, 

sådant som åhörarna redan känner till om dem. Jag antar att faktorn ”kvinna” är avgörande, 

men exempelvis familjesituation och härkomst hör också dit. Hur partiledarna ”presterat” tidi-

gare och vad de tidigare sagt och gjort är del av deras primärethos. Men det är också de institut-

ioner de tillhör, de partier som de representerar. Stereotyper och stereotypisering är en del av 

självpresentationen. Jag förväntar mig att partiledarna aktivt förhåller sig till den offentliga bild 

som finns av dem, och de respektive institutionernas/partiernas profiler.  

 Jag antar också att ethos påverkas inomdiskursivt. Talsituationen kommer att 

styra hur partiledarna konstruerar sina tal och därmed sina ethos. Självpresentationen i talet 

syftar till att modifiera eller befästa den redan existerande bilden. Den pragmatiska dimensionen 

av ethos visar att talet i sig är situerat i en formaliserad kontext med diskursiva krav – och bilden 

av talaren, eller partiledaren, kommer att påverkas av hur hon förhåller sig till dessa regler. 

 

Rollkritik 

Utöver Amossys teori kommer Roderick P. Harts rollkritik (role criticism), som presenteras i 

Modern Rhetorical Criticism (1997), att användas i uppsatsen. En retorisk roll, menar Hart, är 
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en distinkt ”personal image” som produceras med hjälp av en uppsättning verbala strategier. 

Retorikern kan försöka förstå hur talarens ord interagerar med publikens uppfattningar för att 

skapa social förändring.65 Roller kan exempelvis grundas i att man identifierar sig med en sär-

skild grupp (som en klass eller en subkultur) eller att man är del av en viss ideologi eller in-

stitution. Den retoriska rollen förhåller sig till de krav som den retoriska situationen ställer. 

Harts bok behandlar retorisk kritik och presenterar flertalet tekniker för att undersöka hur reto-

riska roller konstrueras. Exempelvis har Hart funnit ”natively presidential” (ungefär ”ursprung-

ligt presidentlika eller presidentiska”) delar av amerikansk politisk diskurs. Genom att jämföra 

presidenter med andra sorters talare fann han tre attribut som verkade vara gemensamma för 

presidenterna, och som alltså kan kopplas till rollen som president.66 Jag kommer att utgå från 

ett schema som beskriver vilka attribut, i en bred bemärkelse, som en talare kan hänvisa till för 

att skapa förtroende. Detta presenteras i metodkapitlet.  

  

 

65 Roderick P. Hart, Modern Rhetorical Criticism (Needham Heights: Allyn & Bacon, 1997), 210. 
66 Ibid, 214–215. 
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Material 

I uppsatsen analyseras ethos hos samtida kvinnliga partiledare, närmare bestämt hos Anna Kin-

berg Batra (M), Annie Lööf (C) och Isabella Lövin (MP).67 Valet faller på dem av flera anled-

ningar. Av de partier som haft kvinnliga partiledare de senaste åren är dessa några av de största. 

Dessutom ger de förhoppningsvis en större möjlighet till generalisering, då alla tre partier inte 

står på samma sida av blockgränsen.  

 Jag väljer alltså bort att analysera tal av Ebba Busch (KD). Jag tror dock att hon 

skulle kunna vara ett intressant studieobjekt, särskilt som partiledare för ett av Sveriges mest 

konservativa partier. Under tiden som jag arbetat med uppsatsen har Liberalernas partiledare 

Nyamko Sabuni samt Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar tillträtt sina poster. Märta 

Stenevi har tagit över posten som språkrör för Miljöpartiet. Jag har valt att inte inkludera deras 

tal i analysen då arbetet gått så långt innan de blivit partiledare. Jag har också valt bort tidigare 

partiledare, exempelvis Mona Sahlin (S), Maud Olofsson (C) och Gudrun Schyman (V). De 

partier som har riksdagsmandat idag har tillsammans haft ett tjugotal kvinnliga partiledare. Un-

gefär hälften av dessa har varit språkrör för Miljöpartiet, som alltid haft ett manligt och ett 

kvinnligt språkrör. 

 Utanför riksdagen finns Feministiskt initiativs Farida al-Abani och Teysir Subhi, 

och tidigare Gudrun Schyman och Gita Navabi, som naturligtvis också är möjliga studieobjekt, 

men dessa är mindre intressanta för just den här studien eftersom de inte representerar ett riks-

dagsparti. Kanske skulle man behöva behandla ett material från partiledare för Feministiskt 

initiativ annorlunda, eftersom det finns ett tydligare fokus på feminism och kvinnors rättigheter 

i partiet.  

 Materialet inkluderar ett urval av tal från politikerveckan i Almedalen och den i 

Järva, men också sommar- och jultal samt tal från partikongresser från åren 2015–2017. Talen 

riktas till något olika publik. Man kan förvänta sig en större publik för Almedals- och Järva-

talen, medan exempelvis sommar- och kongresstal framför allt är riktade till de egna partimed-

lemmarna. Valet att analysera politiska tal vilar på att de är ritualiserade retoriska situationer 

med en bestämd form. Under ett tal kan vi förvänta oss en retorisk medvetenhet både hos talaren 

och åhörarna, och vi kan föreställa oss vilka förväntningar som finns mellan partiledaren och 

hennes publik. Politiska tal är bland annat sådana som i efterhand brukar kunna kommenteras 

från både politiskt och retoriskt håll. Detta sker också exempelvis i politiska debatter, men i 

 

67 Jag kommer för enkelhets skull att i regel använda ordet partiledare som samlingsnamn trots att Miljöpartiet 

använder ”språkrör”. 
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talen får de enskilda talarna större utrymme, vilket är gynnsamt för min analys. Detta innebär 

bland annat att det finns plats för talarna att föra längre resonemang eller kanske att tala mer 

om sig själva.  

 I den här uppsatsen jämförs inte materialet från kvinnliga partiledare med manliga 

partiledares retorik. Meningen är inte heller att säga vilka skillnader som finns mellan manliga 

och kvinnliga partiledares ethos. En sådan jämförelse vore visserligen intressant, men fokus för 

den här studien är kvinnliga partiledares självpresentation. 

 Talen som analyseras är manus som hämtats från partiernas hemsidor. Detta in-

nebär att de kan skilja sig till viss del från hur talen framförts: politikerna kan välja att byta ut 

några ord, brodera ut något stycke eller liknande. Andemeningen i respektive tal borde dock 

vara densamma. 

 Ett problem som har uppstått med materialet är att enbart Anna Kinberg Batras 

tal har sidnumreringar, då dessa publiceras som pdf-filer på Moderaternas hemsida. Isabella 

Lövins och Annie Lööfs tal ligger som brödtext i inlägg på hemsidorna och kan därför inte 

sidmarkeras. Detta är naturligtvis ett problem för att hitta partier i texten, men det vore osäkert 

att jag själv skulle göra sidnumreringar.  

 

Tal som analyseras 

Anna Kinberg Batra 

Stämmotal 2015 

Almedalen 2016 

Jultal 2016 

Sommartal 2017 

Anförande vid Järva politikervecka 2017 

Almedalen 2017 

 

Annie Lööf 

Almedalen 2016 

Jultal 2016 

Almedalen 2017 

Anförande vid Järva politikervecka 2017 

Sommartal 2017 

Stämmotal 2017 
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Isabella Lövin 

Tal vid kommun- och landstingsdagarna 2016 

Sommartal 2016 

Almedalen 2016 

Sommartal 2017 

Tal på kongressen 2017 
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Metod 

I undersökningen kommer jag att undersöka ett urval av Anna Kinberg Batras, Annie Lööfs och 

Isabella Lövins tal. Tanken är att försöka finna genomgående drag i talen. För att närma mig 

talen har jag valt att börja med ett antal frågor, som beskrivs nedan. Dessa är tänkta att skapa 

en ingång till texten och ett stöd till att strukturera analysen. Alla frågor kommer inte att bes-

varas utförligt för varje partiledare, jag använder dem för att utröna mönster i talen. Dessa frågor 

är ordnade under tre huvudrubriker: politikerroll, egenskaper och kvinnlighet och feminism.  

 Tanken är att undersöka hur talarna beskriver sig själva, vad de talar om och på 

vilket sätt. Detta för att kunna beskriva hur partiledarna konstruerar sina ethos. Det vill säga, 

frågorna ska ge svar på hur självpresentationerna ser ut. Vidare kommer resultaten av dessa 

frågor att kategoriseras enligt förtroendekategorier, ett ramverk som presenteras nedan. Dessa 

dimensioner gör resultaten tydligare och bättre lämpade att koppla till den tidigare forskningen. 

De öppnar också för en mer systematisk jämförelse mellan partiledarnas självpresentationer.  

 

Politikerroll  

Dessa frågor gäller partiledarens yrkesroll – vem är hon som partiledare?  

 Ethos genom parti/institution? Hur beskriver hon partiet eller en annan institution 

och hur speglar det hennes egenskaper? De stereotypa föreställningar som påverkar bilden av 

ett parti kommer också att påverka bilden av dess ledare. Men partiledaren kan också använda 

partiets ”identitet” för att det ska färga av sig på henne. Om man säger att partiet, eller partiets 

medlemmar är på ett visst sätt eller vill något särskilt, när man lyfter partiets agenda, kommer 

det att påverka bilden av dess ledare 

 Yrkesroll/Roll som partiledare. Vad gör hon – vilka uppdrag nämns, vem träffar 

hon, vilken verkar vara hennes position i partiet? Betonas exempelvis att hon leder partiet efter 

sin vilja eller att hon lyssnar på sina partimedlemmar i stor utsträckning? Yrkesmässiga relat-

ioner – vem jämför hon sig med? Jämförelser innebär att talaren vill att publiken ska överföra 

egenskaper från personen som talaren jämför sig med, eller frånkoppla talaren från jämförelse-

personen och hens egenskaper. 

 Förhållande till publiken. Hur talar hon till åhörarna? Detta har att göra med hur 

partiledaren ser sig själv som ledare i förhållande till väljarna. 
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Egenskaper  

Detta kan handla om var man väljer att plocka sina berättelser och jämförelsepunkter. Det har 

inte alltid direkt med den politiska rollen att göra, men däremot kan det säga mycket om vilken 

person man vill vara genom exempelvis om ens anekdoter/berättelser utspelar sig på landet eller 

i stan, vilka värden man vill lyfta, det gör att man placerar sig själv i förhållande till publiken. 

Det gör skillnad om man berättar om sitt besök hos mormor på landet eller om man pratar om 

att man har seglat i Stockholms skärgård på semestern.  

 Värden och värderingar. Vilka värden lyfts upp, och vad säger det om vad parti-

ledaren tycker är viktigt eller vill koppla sin person till? Den här frågan i synnerhet flyter mellan 

konstruktionerna ”professionellt” och ”privat”.  

 Personliga anekdoter. Vad handlar de om? Vilken roll har hon i dem? Vad syftar 

de till? Vad gör partiledaren på fritiden 

 Personliga relationer. Lyfts några sådana? Vad vill man betona i och med det? 

Feminism och kvinnlighet 

 Relation till feminism. Säger partiledaren uttryckligen att hon är feminist? Lyfter 

eller kritiserar hon feministiska åtgärder? 

 Relation till kvinnlighet. Betonar hon sin ”kvinnlighet” på något sätt? Används 

den som utgångspunkt eller erfarenhet? Använder hon typiskt kvinnliga retoriska strategier? 

 

En ram för analysen 

Både Lennart Weibull, en av SOM-institutets grundare, och retorikern Roderick P. Hart har 

undersökt vilka egenskaper som är av vikt för att etablera förtroende. De respektive kategori-

seringarna har flera likheter. Med utgångspunkt i båda kommer jag att utforma ”förtroendeka-

tegorier”, som kommer att användas för att ordna resultatet från frågorna. Jag utgår från frågor 

som syftar till att visa generella drag i partiledarnas självpresentationer. Kategorierna ordnar de 

strategier partiledarna använder, så att de blir lättare att jämföra. Genom dessa hoppas jag att 

det blir lättare att jämföra hur partiledarna argumenterar för att de har olika egenskaper. Exem-

pelvis finns det många sätt att uttrycka välvilja och omsorg för sina åhörare: olika argument 

kan kategoriseras under rubriken ”välvilja”. Hur man argumenterar för denna välvilja säger i 

sin tur någonting om vad man antar kommer att vara mest effektivt – vilket naturligtvis bland 

annat beror på vilken publik man har. Med förtroendedimensionerna som presenteras nedan 

hoppas jag på att kunna tydligt redovisa hur partiledarna arbetar för att öka sitt förtroende hos 
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åhörarna, om det finns särskilt fokus på vissa förtroendekategorier, och om eller hur de använ-

der olika strategier inom dessa kategorier. 

 

Weibulls förtroendekomponenter 

De förtroendekomponenter som Weibull tar upp beskrivs närmare i artikeln ”Det viktiga insti-

tutionsförtroendet” (2013), publicerad i Vägskäl: 43 kapitel om politik, medier och samhälle: 

SOM-undersökningen 2012.68 Förtroendekomponenterna kommer från institutionsorienterad 

förtroendeforskning – där man undersöker vad som påverkar hur subjektet (medborgaren, åhö-

raren) uppfattar objektet (institutionen). Hur förväntar sig subjektet att objektet ska agera? Man 

har där funnit sex byggstenar: 69 

 

Förmåga/kompetens: Institutionen bör göra ett bra jobb. 

Integritet: Vikten av proceduren – jobbet bör göras rättvist och opartiskt. 

Empati: Institutionen bör agera med välvilja, medmänsklighet och medkänsla. 

Transparens: Institutionen bör agera öppet och transparent. Den som agerar i hemlighet är inte 

lika pålitlig. 

Värdegemenskap: Överensstämmande värderingar mellan människor samt mellan människor 

och institutioner lägger en bättre grund för förtroende. 

Närhet: Den som är närmre institutionen, kanske har personlig erfarenhet av den, kan förväntas 

ha större förtroende för den. 

 

Även om egenskaperna i det här fallet syftar på institutioner och inte enskilda personer, går det 

att jämföra dem med de tre dygder som Aristoteles menade att en talare ska uppvisa för att vara 

övertygande. Institutionen bör till exempel ha förnuft nog att göra ett bra jobb, integritet och 

transparens kan ses som en del av en god karaktär, och i beskrivningen för empati finns också 

välviljan inkluderad. 

 

 

68 Sören Holmberg och Lennart Weibull, ”Det viktiga institutionsförtroendet,” i Vägskäl: 43 kapitel om politik 

medier och samhälle: SOM-undersökningen 2012, red. Lennart Weibull et al., (Göteborg: SOM-institutet, 2013). 
69 Ibid, 432-433. 
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Harts trovärdighetsdimensioner 

Roderick P. Hart beskriver sju ”trovärdighetsdimensioner” (dimensions of credibility) i Modern 

Rhetorical Criticism. Inom dessa dimensioner kan talaren använda strategier för att öka förtro-

endet hos åhörarna. Hart understryker att detta inte är det enda som påverkar förtroendet för 

talaren, men menar att de är dessa medel som är tillgängliga för talaren att själv kontrollera.70 

För att anknyta till Amossy kan vi alltså säga att talaren har medel att förändra eller förstärka 

den bild publiken redan har, genom att anföra argument för att hen har egenskaper som platsar 

i dessa ”trovärdighetsdimensioner”.  I schemat för dessa dimensioner använder Hart exempel 

från ett tal som John F. Kennedy höll i september 1960. De sju dimensionerna är som följer:71 

 

 Makt (power): Att talaren har makt att ge (verkliga eller psykologiska) belöningar 

eller straff för åhörarna. Harts exempel är att Kennedy visar på sina tidigare segrar i frågan, hur 

åhörarna skulle kunna dela hans inflytande och att han påminner om statusskillnader mellan sig 

själv och åhörarna.   

 Kompetens (competence): Att talaren har kunskap och erfarenhet som åhörarna 

saknar. Exempelvis kopplingar till erkända experter, egen, unik kunskap om ämnet eller att man 

kan använda ett passande tekniskt eller på annat sätt specifikt språk.  

 Pålitlighet (trustworthiness): Att åhörarna kan lita på talaren även i framtiden. 

Kennedy visar detta genom att påpeka att samtida och historiska handlingar är konsekventa, att 

man gör det man säger och säger det man gör, och att man uttryckligen påtalar alternativa sätt 

att se på saker.  

 Välvilja (good will): Att talaren har åhörarnas bästa i åtanke. Exempelvis drama-

tisering av fördelarna med talarens förslag: ”People get sick. Those of you who aren’t people 

needn’t bother giving to the Fund.”72 Talaren beskriver varför han bryr sig om publiken. 

 Idealism (idealism): Talaren har egenskaper som åhörarna strävar efter. Kennedy 

visar det genom att avslöja ”socialt accepterade excentriciteter” och visar på att han själv tar 

risker för frågan som diskuteras.  

 Likhet (similarity): Talaren liknar åhörarna på viktiga sätt. Detta bevisas genom 

att talaren associerar sig med högt värdesatta värderingar och frånkopplar sig oattraktiva vär-

deringar.  

 

70 Hart, Modern Rhetorical Criticism, 223. 
71 Ibid, 222–223. 
72 Ibid, 222. 
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 Dynamik (dynamism): Hart går inte vidare in på denna faktor eftersom det inte är 

en han analyserar i Kennedys tal. Han menar dock att dynamiken är den ickeverbala faktorn 

som har med kroppsspråk och röst.  

 

Harts förtroendedimensioner kan kopplas både till identifikation och till stereotypisering. Den 

tydligaste dimensionen är ”likhet”, där talaren uttryckligen visar att det finns associeringspunk-

ter mellan talare och åhörare. Men identifikationen kan också handla om att åhörarna på ett 

medvetet eller omedvetet plan vill förknippa sig med en person som uppvisar andra av dimens-

ionerna. Stereotypiseringen är också avgörande när talaren bestämmer vilka av dessa dimens-

ioner som är mest effektiva att förstärka, och hur.  Det vill säga, det finns inte bara ett sätt att 

visa exempelvis pålitlighet, och det sätt man gör det på bör anpassas efter mottagarna.  

 

En sammanfogad ram 

Jag har valt att sammanfoga Weibulls och Harts komponenter och dimensioner. De analyska-

tegorier jag presenterar nedan utgår till stor del från Harts uppdelning, eftersom de är retoriska 

verktyg från början. Jag tror dock att de komponenter som finns i Weibulls och Weibull & 

Holmbergs texter kan belysa viktiga egenskaper, exempelvis transparens. De använder också 

till viss del termer som jag tycker bättre beskriver vad jag är ute efter i undersökningen. 

 

Förtroendekategorier 

Förmåga: Kategorin sammanfogar Harts maktdimension med det Weibull kallar förmåga eller 

kompetens. Denna kategori gäller talarens makt och status, och hennes förmåga att påverka 

åhörarnas liv. Det kan exempelvis innebära att man argumenterar för att de egna förslagen har 

fått genomslag. Om partiledaren argumenterar för att hon kan genomföra eller leda saker, gäller 

detta hennes förmåga. Det kan både handla om att man gör ett bra jobb i regeringsställning, 

vilket kanske uppfattas som en större påverkan på åhörarnas liv (i linje med Harts maktdimens-

ion), men det skulle också kunna vara framgångar inom det egna partiet eller i opposition. 

 

Kompetens: Kategorin baseras framförallt på Harts kompetensdimension. Talaren har kunskap 

och erfarenhet inom det givna ämnet. Erfarenheten kan komma från politiken eller andra delar 

av livet där partiledaren mött det ämne som diskuteras. Det kan också innebära att man åberopar 

kunskap som man fått om ämnet, exempelvis genom studier eller arbete, genom experter eller 

genom att man mött människor med erfarenhet. Skillnaden mellan kategorierna förmåga och 
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kompetens gäller alltså bland annat skillnaden mellan att visa någonting man gör eller genom-

för, och att visa att man har teoretisk kunskap eller praktisk erfarenhet som man kan använda i 

rollen som partiledare. 

 

Välvilja: Kategorin sammanfogar Harts dimension välvilja med Weibulls komponent empati. 

Talaren visar medkänsla och att hon har åhörarnas bästa i åtanke. Hon visar omsorg för publiken 

eller medborgarna. Hart använder ofta publiken när han förklarar hur de olika förtroendedi-

mensionerna kan demonstreras: vad gäller välvilja demonstrerar talaren detta genom att illu-

strera vinster för publiken eller specificera hur hen känner medkänsla för dem.73 I min analys 

antar jag att välvilja också kan demonstreras genom att visa omsorg för personer som inte nöd-

vändigtvis antas befinna sig i publiken, men som åhörarna antingen kan identifiera sig med eller 

själva känna empati för. 

 

Pålitlighet: Kategorin baseras på Harts pålitlighetsdimension och Weibulls komponenter in-

tegritet och transparens. Ord och handling stämmer överens. Partiledaren visar eller talar om 

sådant som ska visa att hon går att lita på. Det kan exempelvis gälla att man som parti eller som 

partiledare tar ansvar, är transparent och rättvis, visar förståelse för olika ståndpunkter, håller 

fast vid löften eller värderingar och så vidare. Liksom i Weibulls komponent integritet inklud-

eras eventuellt fokus vid proceduren, att allt ska gå rätt till. 

 

Värdegemenskap: Detta inkluderar Harts likhetsdimension samt Weibulls komponenter värde-

gemenskap och närhet. Talaren visar att hon delar åsikter och värderingar med åhörarna.  Detta 

kan tydliggöra en del av partiledarnas stereotypiseringar: de bör vilja associera sig med sådana 

värderingar och åsikter som de tror att publiken har. Weibulls komponent närhet innebär att 

medborgarna i regel har större förtroende för institutioner de har erfarenhet av, till exempel att 

man har större förtroende för vården om man haft behov av att bli behandlad (av den). Detta är 

något som kanske skulle kunna påtalas av partiledarna: ”ni känner ju mig”, men jag tror att om 

en partiledare försöker argumentera för en närhet till sina åhörare, så kommer det att gälla att 

försöka förstärka bilden av att man delar värderingar och åsikter med varandra. 

 

Ideala egenskaper: Baseras på Harts dimension idealism. Detta skulle till exempel kunna vara 

generositet, att vara en bra mamma, att man är ambitiös, att man jobbar hårt – egenskaper som 

 

73 Hart, Modern Rhetorical Criticism, 222. 
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inte kan passas in i de andra kategorierna men som på ett eller annat sätt ska framstå som at-

traktivt för åhörarna. Weibulls komponenter innefattar inte någon som liknar detta. 

 Kategorierna jag har sammanställt stämmer relativt väl överens med Harts förtro-

endedimensioner, vilka verkar vara väl fungerande redskap för att undersöka hur talare försöker 

etablera förtroende hos sin publik.  

 För att besvara frågan hur kvinnliga partiledare upprättar förtroende och auktoritet 

vill jag alltså kategorisera argumenten. Min förhoppning är att kategoriseringen av partiledarnas 

tal kommer att visa vilka egenskaper som partiledarna vill visa (förtroendekategorierna) och att 

det också kommer att gå att jämföra hur de gör det. Mitt intresse ligger framförallt i om parti-

ledarna använder sig av samma eller olika förtroendekategorier, och i det fall de använder 

samma – om de gör det på liknande eller olika sätt. En möjlighet vore exempelvis att alla tre 

partiledare vill visa sin kompetens – men att en gör det uteslutande genom att hänvisa till prak-

tisk erfarenhet medan två andra beskriver studier eller möten med experter. 
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Analys 

Nedan redovisas resultaten från analysen av de tre partiledarnas tal. Analysen är uppdelad i tre 

kapitel, ett för varje partiledare.  

 I analysen har jag sökt efter genomgripande drag och strategier i talen. Tanken är 

alltså att illustrera olika aspekter av ethos. Jag tar därför inte större hänsyn till talens specifika 

kontexter. Olika dimensioner av partiledarnas ethos, sammanfogade från olika tal, står i fokus 

istället för varje enskilt tals retoriska situation.  

 Varje kapitel inleds med en kort beskrivning av respektive partiledare – om hen-

nes bakgrund och hennes tid som partiledare. Analysen av talen är (något fritt) baserad på de 

frågor jag använt som utgångspunkt för att närma mig texterna. Alltså diskuteras och analyseras 

olika aspekter av partiledarnas ethos i olika avsnitt. Exempelvis kan ett avsnitt handla om för-

hållandet till partiet och vilka effekter det har på ethos, eller om hur partiledaren använder per-

sonliga anekdoter. Frågan om genus och kvinnlighet diskuteras under egna rubriker, men kom-

mer också upp då och då i den övriga analysen.  

 I den avslutande diskussionen jämförs partiledarnas ethos och jag försöker pre-

sentera generella drag och frågor som skulle kunna vara intressanta att gå vidare med. 

 Analysen inleds med ett kapitel om Anna Kinberg Batra och kommer bland annat 

att diskutera vikten av att kombinera självständighet med samarbetsvilja samt hur man kan 

skapa identifikation genom att referera till sagofigurer. 

 

Anna Kinberg Batra  

Anna Kinberg Batra var partiledare för Moderaterna mellan januari 2015 och oktober 2017. 

När Kinberg Batra tillträdde som partiledare skulle Moderaterna påbörja arbetet i opposition 

efter två mandatperioder i regeringsställning. 

 

Bakgrund 

Anna Kinberg Batra föddes i Stockholm 1970, och växte upp i Stockholm och Rotterdam. Hen-

nes mamma är aktiv inom Liberalerna på lokal nivå.  Kinberg Batra är gift med komikern David 

Batra. Paret har en dotter född 2006. Hon blev medlem i Moderata ungdomsförbundet som ung 

tonåring och tillhörde dess liberala falang. Hon hade innan sin tid som partiledare bland annat 

arbetat som ledarskribent för Svenska Dagbladet, kanslichef och politisk rådgivare för Mode-

raterna i Europaparlamentet och som kommunikationskonsult. Kinberg Batra var gruppledare 

för Moderaterna i riksdagen från 2010 till sitt tillträde som partiledare. 
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 Under en personvalskampanj 1998 TV-intervjuades Kinberg Batra och sade att 

”stockholmare är smartare än lantisar”, ett uttalande som länge skulle påverka väljarnas bild av 

henne. 

 I en intervju med tidningen Fokus 2009 beskriver Anna Kinberg Batra att hon 

varit politiskt engagerad så länge hon kan minnas. Det framkommer också att hon tycker att det 

är viktigt att hålla på gränsen mellan rollen som politiker och privatlivet. Hon kritiserar trenden 

med politiker som är öppna med sina privatliv på sociala media och betonar att ”det får vara 

lite allvar”.74 

 

Partiledare för Moderaterna 

Kinberg Batra tog över posten som partiledare efter Fredrik Reinfeldt, som var statsminister 

åren 2006–2014. Under Reinfeldts tid som partiledare blev Moderaterna till Nya Moderaterna 

och Allians för Sverige – ett samarbete mellan Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och 

Kristdemokraterna – bildades. Reinfeldt hade högt förtroende men valde att avgå från posten 

som partiledare när Socialdemokraterna vann valet år 2014. 

 Inför att Kinberg Batra skulle ta över posten som partiledare kunde hon beskrivas 

som återhållsam och stram. I en artikel från Dagens Nyheter rapporteras att hennes hjärtefrågor 

är öppenhet och tolerans. Rubriken lyder: ”Liberal feminist kan bli vår nästa statsminister”.75   

 Förtroendet för Moderaterna började sjunka redan tidigt under Kinberg Batras 

period som partiledare. När hon i januari 2017 meddelade att Moderaterna skulle öppna för 

samtal med Sverigedemokraterna i riksdagen börjar opinionssiffrorna rasa. Under samma vår 

kritiseras hon internt för att vara otydlig. Under augusti 2017 är Moderaternas stöd rekordlågt i 

Novus-undersökningen: 15,2 procent.76 Fler och fler moderata politiker och länsförbund kräver 

Kinberg Batras avgång. Den 25 augusti 2017 meddelande Anna Kinberg Batra att hon skulle 

lämna posten som Moderaternas partiledare.77 

 Talen som analyseras täcker en stor del av den tid som Kinberg Batra var partile-

dare. Det första talet är från partistämman i oktober 2015, och det sista är från Almedalen i juli 

2017. I analysen behandlas hur hon framställer sig själv som partiledare, sitt parti och relationen 

 

74 Anna Ritter, ”Anna Kinberg Batra, 08:a och EU-kramare,” Fokus, 1 maj, 2009, https://www.fo-

kus.se/2009/05/anna-kinberg-batra-08a-och-eu-kramare. 
75 Karin Eriksson, ”Liberal feminist kan bli får nästa statsminister,” Dagens Nyheter, 5 december, 2014, 

https://www.dn.se/nyheter/politik/liberal-feminist-kan-bli-var-nasta-statsminister. 
76 SVT, ”Novus: Socialdemokraterna orubbat trots IT-skandalen,” SVT Nyheter, 10 augusti, 2017, 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/novus-s-orubbat-trots-it-skandalen. 
77 SVT, ”Anna Kinberg Batra avgår som partiledare för Moderaterna,” SVT Nyheter, 25 augusti, 2017, 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/anna-kinberg-batra-haller-presskonferens-efter-avgangskraven. 

https://www.fokus.se/2009/05/anna-kinberg-batra-08a-och-eu-kramare/
https://www.fokus.se/2009/05/anna-kinberg-batra-08a-och-eu-kramare/
https://www.dn.se/nyheter/politik/liberal-feminist-kan-bli-var-nasta-statsminister
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/novus-s-orubbat-trots-it-skandalen
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/anna-kinberg-batra-haller-presskonferens-efter-avgangskraven
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till Alliansen. Utöver det diskuteras hennes förhållande till feminism och genusfrågor samt i 

vilken grad hon använder typiskt kvinnliga retoriska strategier.  
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Tal  

En självständig partiledare 

Jag har inlett en viktig omprövning av vår migrations- och integrationspolitik. [---] Nu har 

stämman gett sitt stöd för till exempel tillfälliga uppehållstillstånd. Nu tänker jag se till att 

det blir verklighet. Moderaterna tar ansvar för Sverige.78 

Kinberg Batra ger sig själv en framträdande roll som partiledare för Moderaterna. Vid ett flertal 

tillfällen i talen talar hon om problem som hon vill lösa., saker som hon vill göra. I sitt tal i 

Almedalen 2016 beskriver hon hur Sverige ”behöver” en ny regering – en alliansregering – 

”och den vill jag leda”.79 I Almedalen 2017 tar hon upp problemet med arbetslöshet: ”Mitt mål 

är att jobbklyftan ska halveras till 2025.”80 Och i Järva lägger hon förslag för att öka integrat-

ionen: ”Och jag vill inför[a] integrationsplikt med tydliga krav på utbildning och ansträng-

ningar.”81 När Alliansen har tagit initiativ till att samtala om integrationspolitiken med rege-

ringen presenterar hon sex konkreta krav. Ett av dessa är ”tillfälliga uppehållstillstånd och 

snabbare prövning mot säkra länder, krav som jag ställde redan i våras. Och det är när Mode-

raterna har lagt tyngd bakom de här kraven, som Sverige är på väg i den riktningen.” 82 

 Istället för att säga att hela partiet lägger förslag eller har mål väljer Kinberg Batra 

vid flertalet tillfällen att säga att de är hennes. Således betonas hennes egen ledarroll. Hon fram-

står som en ledare som står i spetsen för partiet. Hon har stort handlingsutrymme och makt över 

vilka beslut som tas. Detta är ett sätt att argumentera för vilken förmåga hon har som partile-

dare: hon framhäver sitt eget inflytande i partiet.   

 Denna retorik kan antas vara influerad av Moderaternas partikultur, där partileda-

ren har en stark ställning gentemot resten av partigruppen. En talares primärethos påverkas av 

omvärldens uppfattningar och av institutioner: här är Moderaterna en institution som påverkar 

Kinberg Batras självframställning. Om kulturen i partiet eller partigruppen premierar ledare 

med stor självständighet gentemot partiet, kommer partiledarens retorik att påverkas av det. 

Kinberg Batra vill troligen antingen förstärka den bilden av sig själv – eller modifiera ett pri-

märethos som är ”svagare” eller mindre självständigt.  

 Barrling beskriver att vissa kvinnliga moderater kan ha svårt att komma fram i 

partigruppen eftersom deras ”[vilja att] lyssna till andra i syfte att uppnå delaktighet närmast 

 

78 Kinberg Batra, Stämmotal, 2015, 5. 
79 Kinberg Batra, Almedalen 2016, 7. 
80 Kinberg Batra, Almedalen 2017, 4. 
81 Kinberg Batra, Anförande vid Järva politikervecka, 2017, 4. 
82 Kinberg Batra, Stämmotal, 2015, 4.  
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betraktas som uttryck för okunskap”.83 Detta skulle kunna innebära att det är ännu viktigare för 

Kinberg Batra att framstå som en viljestark och självständig partiledare. Hon behöver framstå 

som en ledare som kan ta egna beslut och leda sitt parti utan att för mycket betona gruppdelak-

tigheten. Detta står i tydlig kontrast till exempelvis Isabella Lövin. Vi kommer i ett senare ka-

pitel se att Lövin ofta betonar grupptillhörigheten. 

 En ytterligare förklaring är att Kinberg Batra kunde uppfattas som Stefan Löfvens 

främsta motståndare och därför behövde hävda sin kompetens att leda inte bara ett parti utan 

hela landet. Hon gör det också tydligt att hon ska driva arbetet för att Löfven ska förlora posten 

som statsminister: ”Det här är vår grund för nästa regering. Den vill jag leda.”84 

 Hon kritiserar regeringens ovilja att ansluta sig till Nato genom att säga att hon 

anser att det är bra att Löfven är på middag med Natos generalsekreterare och andra viktiga 

beslutsfattare: ”Men en ansvarsfull regeringschef skulle inte bara åka dit på middag. Hon skulle 

också ha med sig vilja och förmåga att ta nästa steg till svenskt medborgarskap.”85  

 Utöver interna förväntningar påverkar alltså antagandet att Moderaternas partile-

dare kommer att ta över rollen som statsminister om de borgerliga partierna vinner valet. Kin-

berg Batra bör därmed ha utgått från att väljarna förväntade sig en moderatledare som kunde 

visa sitt ledarskap och sin vilja att konkurrera om posten som statsminister. Kinberg Batra kan 

befästa bilden av sig själv som en kompetent moderatledare och en statsministerkandidat genom 

att framställa sig som en partiledare med auktoritet, både inom sitt eget parti och genom jäm-

förelser med statsministern. Hon har både handlingskraft och handlingsutrymme.  

 Anna Kinberg Batra visar, på ett sätt som stämmer överens med institutionens 

krav och väljarnas förväntningar, på sin förmåga som Moderaternas partiledare. 

 

Moderaterna i allians 

Vi brukar träffas vid sammanträdesbordet, oftast i riksdagen, men nu har jag bjudit hem de 

andra partiledarna [i Alliansen, min anm.] på middag. Det blir en enkel vardagskväll i Nacka, 

en bit härifrån. Det blir inga ballonger, ingen trädplantering eller korvgrillning. Jag äger inte 

ens en badtunna. Men jag har ett stort och stryktåligt köksbord som står på fyra stadiga ben. 

Där ska vi sätta oss och samla ihop både oss och våra prioriteringar för Sverige.
86

 

 

83 Barrling, ”Partikulturer: Kollektiva självbilder och normer i Sveriges riksdag,” 100. 
84 Kinberg Batra, Jultal 2016, 5. 
85 Kinberg Batra, Almedalen, 2016, 4. 
86 Kinberg Batra, Sommartal, 2017, 7. 
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Kinberg Batra är visserligen en självständig ledare, men det betyder inte att hon inte kan lyssna, 

samtala och samarbeta. Hon är beredd att diskutera, både med sina partiledarkollegor i Allian-

sen och med dem med politiska åskådningar som är mer främmande för henne. Senare kommer 

vi också se att detta drag är något hon lyfter fram även när hon talar om privata relationer.   

 Citatet ovan lägger visserligen också till en mer personlig dimension. Samtalet 

kan föras vid matbordet, fritt från riksdagens formaliteter, men utan att för den delen vara ett 

jippo. Badtunnan är en referens till Alliansens bildande då det fanns en idé (som visserligen 

aldrig blev av) om att grundarna skulle bada i badtunna hemma hos Maud Olofsson. Det är en 

skämtsam referens, men som ytterligare betonar en enkelhet och en stabilitet som Kinberg Batra 

vill ge uttryck för. Det kan relateras till den strategi som Moderaterna utvecklat – att ge uttryck 

för en vardaglighet, för att modifiera bilden av moderater som överdrivet professionella. Bilden 

av en middag vid ett vanligt bord i ett vanligt kök ligger nära till hands för de flesta. Kanske 

var meningen med bilden av alliansledarna vid matbordet att befästa en idé om stabilitet. Bilden 

av att de fyra partiledarna kom så bra överens att relationen kunde flyta över in i det privata, 

skulle kunna uppfattas som stöd för ett fortsatt stabilt allianssamarbete. Publiken kan föreställa 

sig samtalen mellan Kinberg Batra, Lööf, Björklund och Busch Thor. Kinberg Batra lyfter vid 

ett annat tillfälle samtalen mellan partierna:  

Jag ser det som en av Alliansens främsta styrkor att våra partier tänker och prövar nytt och 

har livaktiga diskussioner om politikens innehåll. Även mellan varandra. Om vi inte utformar 

bättre förslag nu, kan vi inte stå starkare imorgon. 87  

 Genom att visa sin uppskattning för de livaktiga diskussionerna och villigheten 

att tänka nytt, vill Kinberg Batra visa att hon är öppen för intryck, påverkan, nya goda idéer.  

 I sitt tal i Almedalen 2017 väljer Kinberg Batra att betona Alliansens samarbete 

genom att citera de övriga partiledarna: 

Ni hörde i måndags när Jan Björklund talade om hur klassresan börjar: ”Människor ska få 

bidra istället för att leva på bidrag”.  

I tisdags lyfte Annie Lööf fram klyftorna mellan orter och mellan människor. ”Vi får aldrig 

acceptera att Sverige delas”.  

I torsdags talade Ebba Busch Thor om bristen på trygghet när kriminaliteten ökar. ”Rätten 

att leva i trygghet, det var den absolut första stenen vi la i det svenska välfärdsbygget”.88 

 

87 Kinberg Batra, Stämmotal, 2015, 10. 
88 Kinberg Batra, Almedalen, 2017, 7. 
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Det är bara Alliansen som har svar på samtidens problem, menar Kinberg Batra. Utöver det 

egna partiet är Alliansen en institution som hon måste förhålla sig till.  Även om Kinberg Batra 

ska framstå som en självständig partiledare för Moderaterna måste hon betona sitt samarbete 

med Alliansen och visa att det finns en gemensam politik. Hon ger uttryck för en pragmatism: 

Kinberg Batra vill leda Sverige, men hon kan och kommer inte att göra det utan samarbetet med 

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Det kan vara svårt att få majoritet i den 

svenska riksdagen, och att visa det starka bandet till allianspartierna var troligtvis mycket vik-

tigt för moderatledaren. Samarbetet i Alliansen, som startade 2004, uppfattades säkerligen som 

en avgörande orsak för den borgerliga valsegern 2006. Det var alltså av stor vikt att hålla sig 

väl med alliansledarna, och att visa på ett gott samarbete.  

 Argumentationen berör i mångt och mycket partiets och partiledarens pålitlighet. 

Pragmatismen och samarbetsviljan kan ge åhörarna trygghet i att Moderaternas samarbete med 

Alliansen är stabilt.  

 Att Kinberg Batra betonar sin samarbetsvilja går i linje med hennes sätt att besk-

riva sitt partis karaktär. Moderaterna beskrivs som ett parti som: 

 Tar ansvar:  

Vi är, och ska vara, redo att ta ansvar i regeringsställning, men vi sitter inte stilla och väntar 

på valet – tvärtom. Senast nu i veckan presenterade vi tillsammans förslag som skulle stärka 

integrationen i skolan och som Sverige skulle behöva införa nu.89 

 Är uthålligt: 

Vi står här, oavsett om solen värmer eller det blåser snålt rakt i ansiktet, för vi tror på mode-

rata värderingar om frihet och trygghet för alla.90 

 Är realistiskt:  

Det som skiljer oss moderater från andra är att vi tar löften på allvar. Vi lovar inte mer än vi 

kan hålla. Vi lovar inte allt till alla. Vi lovar inte att Sverige ska vara lätt, kravlöst eller att 

alla ska ha det precis likadant. Vi tror inte att jobb eller resurser till välfärden bara finns eller 

att Sverige är garanterat en plats i världstoppen.91 

Och i jämförelser med regeringen och med andra partiledare understryks det att partiet inte är 

populistiskt och att man inte skyller ifrån sig. Moderaterna är ett parti som utgår från medbor-

garna. Det innebär bland annat att man kan behöva tänka om och reformera:  

 

89 Kinberg Batra, Almedalen, 2016, 7. 
90 Kinberg Batra, Almedalen, 2017, 2.  
91 Ibid, 4. 
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Jag är stolt över det alliansen gjorde tillsammans i regering. Men det räcker inte för 

att förtjäna nytt förtroende tillsammans i valet nästa år. Förslagen från 2006 svarar 

inte på dagens, eller morgondagens, frågor.92 

 

Detta, sammanfogat med att Kinberg Batra inkluderar de övriga alliansledarna i sina tal, att hon 

menar att alliansen gemensamt ska ta ansvar och leda Sverige, samt betoningen av samarbets-

vilja är alltså sätt att uttrycka pålitlighet. Moderaterna, och Anna Kinberg Batra, håller sig re-

alistiska, samarbetar när så krävs, och skyller inte ifrån sig utan tar ansvar. 

 Att Kinberg Batra framställer sig själv som både självständig och samarbetsvillig 

kan också förklaras av de krav som ställs på en statsminister. En sådan måste självklart visa 

styrka och handlingskraft. Men att regera i Sverige, ett land som (med några få undantag) har 

haft minoritetsregeringar sedan 50 år tillbaka, kräver också att man kan samarbeta och kompro-

missa. Kombinationen av de olika egenskaperna lär passa väljarnas idealbild av en statsminister 

bättre. Här kan vi alltså tänka oss att en ideal egenskap är föreningen mellan självständigt le-

darskap och kompromissvilja. 

 

En kompetent konkurrent 

Vad har du för förslag som du vill att vi diskuterar? frågar jag. Det beror vad vi kan samverka 

om, säger Stefan Löfven. Vad ska vi samverka om? frågar jag. Det är viktigt med samverkan, 

säger Stefan Löfven.93 

Den Kinberg Batra oftast jämför sig med är Stefan Löfven. Detta är föga förvånande: han är 

hennes främsta politiska motståndare. Medan Kinberg Batra är aktiv och beslutsam, men också 

öppen för förslag, framställs Löfven som velig, passiv och långsam. Han beskrivs som oför-

mögen att hålla sina löften. I ett av talen jämför Kinberg Batra Löfven med sagofiguren Mäster 

Skräddare: 

Statsministern lovar en kostym. Men det blir till slut inte ens en tummetott. En sådan politik 

har Sverige inte råd med.94  

Här, liksom vid andra tillfällen, vill Anna Kinberg Batra peka på en tröghet, kanske en liknöjd-

het, hos statsministern. I sagan kommer kunden tillbaka flera gånger, och klädesplagget blir 

 

92 Kinberg Batra, Sommartal, 2017, 6. 
93 Kinberg Batra, Stämmotal, 2015, 7. 
94 Kinberg Batra, Jultal, 2016, 7.  
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bara mindre och mindre, till slut ingenting. Löfvens löften visar sig bli mindre och mindre tro-

värdiga med tiden, menar Kinberg Batra. Vid ett annat tillfälle liknar hon Löfven med tjuren 

Ferdinand. Löfven sitter lugn och nöjd med ”BNP- och jobb-blommorna” som ”just nu luktar 

jättegott”. Till skillnad från Anna Kinberg Batra har Löfven ingen plan.95 Och att hon väljer att 

jämföra statsministern med sagofigurer innebär en nedmontering av hans auktoritet: vem vill 

ha en sådan som statsminister? 

 När Kinberg Batra beskriver dåliga sidor hos Löfven, särskilt när hon använder 

exempel där hon själv är med, påverkas hennes eget ethos. Genom kontrastering mot Löfvens 

negativa egenskaper förstärks hennes egna kvaliteter. Det som lyfts fram är ideala egenskaper 

hos en partiledare eller en statsminister: viljestyrka och handlingskraft. Kinberg Batra framhä-

ver sin vilja att samarbeta och diskutera, och sätter den här i motsats till Löfven:  

 ”Under hela hösten har jag frågat Stefan Löfven vad han tycker. […] Men jag har 

fortfarande inte fått något svar.”96 Löfven framstår som passiv, otydlig och ovillig att diskutera 

i Kinberg Batras tal. Detta kontrasteras mot hennes vilja att öppna för möjligheter till samarbete. 

I sina jämförelser med statsministern vill Anna Kinberg Batra både kritisera honom, och påvisa 

både ideala egenskaper och pålitlighet – medan Löfven framställs som undflyende verkar Kin-

berg Batra aktiv, sökande samarbete och lösningar. Kinberg Batras framställning av Stefan 

Löfven, och kontrasten den skapar, förstärker de egenskaper som lyftes i det förra avsnittet.  

 

Pragmatisk och självständig  

 
Jag gick med i ett parti, lite för att mamma tjatade, men inte samma som hon. Och 

absolut inte samma som min samhällskunskapslärare, som tyckte så annorlunda så 

jag blev arg. Men han fick mig att tänka till och ta ställning och fundera på vad jag 

står för.97 

 

I inledningen till anförandet vid Järva politikervecka berättar Kinberg Batra om hur hon valde 

att bli medlem i Moderaterna. Som barn fick hon höra av sin mamma att man inte bara fick 

klaga utan att göra något åt problemet. Kinberg Batra beskriver detta som den lärdom som 

gjorde att hon gick med i ett parti från första början: hon gjorde som sin mamma sade, men 

 

95 Kinberg Batra, Almedalen, 2016, 7. 
96 Kinberg Batra, Jultal, 2016, 5. 
97 Kinberg Batra, Anförande vid Järva politikervecka, 2017, 2. 
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valde ett annat parti. Samhällskunskapsläraren har hon fortfarande kontakt med, trots att de inte 

håller med varandra. ”För man kan respektera varandra fast man tycker olika.”98  

 Partiledaren målar upp en bild av sig själv som en person med en stark egen vilja 

och drivkraft, men som kan lyssna på andra. Kinberg Batra är alltså en person som är villig att 

lära sig av och respektera människor med andra åsikter, men att hon inte påverkas till den grad 

att hon glömmer bort sina egna värderingar och sitt eget val. Det här är egenskaper som stämmer 

väl överens med hur man ska vara som moderat politiker. Hon är inte moderat för att någon har 

lärt henne att det är rätt – dit har hon hittat själv.  

 Stycket visar hur man kan använda mer personliga erfarenheter för att beskriva 

egenskaper som stämmer väl överens med förväntningarna. Precis som Moderaterna framstår 

Anna Kinberg Batra som principfast. Men genom anekdoten visar hon att hon kan vara prin-

cipfast utan att vara arrogant eller respektlös.  

 En kort parallell kan göras till Annie Lööfs biografi på Centerpartiets hemsida. 

Där beskrivs hur Lööf blev politiskt intresserad när hennes pappa bemötte hennes klagande med 

en fotbollsmetafor: ”Det är på planen man påverkar, inte när man gastar på läktaren”.99 Lööf 

ska sedan ha läst alla partiers politiska program, och valt Centerpartiet. Kinberg Batra och Lööf 

har liknande historier: en förälder bemöter deras klagomål med att de själva får göra något åt 

saken. Båda föräldrarna är också politiskt aktiva i Liberalerna (Sarah Kinberg) respektive Cen-

terpartiet (Hans-Göran Johansson). Kanske finns en förklaring till de besläktade bakgrundshi-

storierna i den liberala ideologin: den enskilda individen har makt att påverka, och det egna 

valet ledde partiledarna till sina partier. 

 Vi kan se att Anna Kinberg Batra betonar sin samarbetsvilja och sin förmåga att 

lyssna i flera olika sammanhang: med alliansledarna, med statsministern och privat. Den lyss-

nande samtalsstilen är typisk för kvinnlig retorik och en ideal egenskap. Särskilt för kvinnor 

räcker det inte med att vara kompetent och kunnig. De egenskaper som uppskattas mest inom 

den moderata partigruppen, som rationalitet och professionalitet, är inte nog för att få väljarnas 

förtroende. Kvinnor kan också behöva visa att de är öppna för samtal. Brigitte Mral visar i 

artikeln ”A Womanization of Public Discourse?” både att den politiska retoriken feminiseras 

och att den kvinnliga retoriken karaktäriseras av en samtalston och en vilja att lyssna. Detta 

förklaras av att det är strategiskt effektivt för kvinnor att tona ned sin auktoritet. Att Kinberg 

Batra väljer att återkomma till att hon öppnar för samtal och förslag är typiskt både för kvinnlig 

 

98 Ibid. 
99Annie Lööf, ”Annies biografi”, Centerpartiet.se, läst 14 maj, 2021, https://www.centerpartiet.se/annie-loof/bio-

grafi. 

https://www.centerpartiet.se/annie-loof/biografi
https://www.centerpartiet.se/annie-loof/biografi
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retorik och för trender i den svenska politiska retoriken.  Kanske är det dessutom särskilt viktigt 

för Kinberg Batra att göra det, eftersom hon också ofta betonar sin självständighet. 

 

Förhållande till publik, väljare och befolkning 

Man kan fråga sig är om det finns en stor skillnad mellan att beskriva sig själv som inbjudande 

och öppen och att visa sådana egenskaper i talarstolen. Kinberg Batras tal har inte ett särskilt 

nära tilltal till publiken, åtminstone i jämförelse med Annie Lööf och Isabella Lövin. Till skill-

nad från de båda andra partiledarna kallar Anna Kinberg Batra inte sin publik till exempel för 

”mina vänner”. Särskilt Isabella Lövin markerar att åhörarna och hon är del av en och samma 

rörelse, medan Annie Lööfs ethos till stor del präglas av att hon är tillgänglig för väljarna. 

 Kinberg Batras publik blir inkluderad i olika ”vi” – vi moderater, vi svenskar och 

ett vi som är de laglydiga – ett vi i kontrast till terrorister, extremister och de som gör Sverige 

till ett otryggt samhälle. Hon kan beskriva möten med olika människor, exempelvis en man från 

Syrien på en tågstation, nyanlända skolelever på Gotland, poliser och anställda inom sjukvår-

den. Sådana möten kan tänkas både handla om tillgänglighet, som kan ses som en ideal egen-

skap, och om kompetens: under möten med människor i landet får partiledaren större kunskap. 

 Anna Kinberg Batra visar alltså att hon gärna bjuder in till samtal i sin roll som 

partiledare, men hennes tal har inte en inbjudande ton. Hon väljer att inte närma sig publiken. 

Hon jämställer sig inte med dem, de är inte vänner. Det finns en språklig distans mellan Kinberg 

Batra och publiken. En förklaring till detta kan vara den moderata partikulturen. Det faktum att 

kvinnliga medlemmar i Moderaternas partigrupp riskerar att hamna i skymundan när de söker 

konsensus kring en ståndpunkt, skulle kunna prägla Kinberg Batras sätt att tala. En moderat 

vinner inte på att söka publikens gillande genom kärvänliga ord, utan genom saklighet och 

intelligens. Kinberg Batra gör inga uppenbara försök att närma sig publiken på ett mer person-

ligt plan. Detta skulle kunna förstärka den stereotypa bilden av den moderata partiledaren som 

överprofessionell eller icke vardaglig.  

 

Ethos genom partiet: hård men rättvis 

Krav, krav krav, kanske någon tänker då. Ja, så är det. För Sverige är ingen kravlös gemen-

skap.100  

Just krav och att kräva är frekvent återkommande i Kinberg Batras tal – till den mån att hon i 

två av talen påtalar att åhörarna kan reagera på det.  

 

100 Kinberg Batra, Sommartal, 2017, 4. 
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 Logiken är följande: i samhället finns ramar, eller ett samhällskontrakt. Den som 

förhåller sig till ramarna (följer lagar och regler, arbetar, gör rätt för sig) har också rätt på att 

ställa krav på att samhället fungerar. När det inte fungerar som det ska, har man rätt att bli 

förbannad.101 Kraven och prestationen är grunden för ett fungerande samhälle. Att befinna sig 

utanför ramen utan att anstränga sig för att kunna bidra till samhället är ovälkommet. Man ska 

inte dalta med kriminella, och man ska införa bidragstak för att motivera bidragstagare att söka 

och skaffa arbete.  

 Moderaterna framställs som ett parti som förstår allvaret i de problem som med-

borgarna upplever och som ser det som en nödvändighet att sätta hårt mot hårt. Moderaterna 

vill ha fler poliser, nya brottsrubriceringar och hårdare straff.102 Detta följer idén om att inte 

dalta med kriminella. Och Kinberg Batra gör det tydligt att kriminella personer – inte bara kri-

minalitet i sig – inte tillhör samhället: 

Jag vill vända mig direkt till er som trakasserar och förstör för andra. Ni som bränner bilar 

och kastar sten på poliser. Ni som kör skåpbilar rakt in i butikerna för att råna. Ni som tra-

kasserar och stjäl så att människor blir rädda och handlarna stänger igen för att de inte längre 

orkar. Ni som skjuter och mördar på öppen gata. Ni hör inte hemma här. Ni förstör bostads-

områden och vardagen för folk som jobbar hårt för att få den att funka för sig och sina famil-

jer.103  

Väljaren har rätt att bli förbannad på den som inte följer reglerna – och den som inte följer 

reglerna behöver känna att det den gör är fel. 

 Både frågan om brottslighet eller laglydighet och frågan om bidragstagande eller 

arbetande handlar om rättvisa. Det må låta strängt att konstant tala om krav, medger Kinberg 

Batra, men Sverige är ingen kravlös gemenskap. Här gäller ge och ta, att hålla sig till samhälls-

kontraktet.  

 Moderaternas problemformuleringar och förslag påverkar bilden av Kinberg 

Batra när hon framför dem. Hon framstår som en partiledare som vill sätta tydliga gränser. Hon 

behöver låta bestämd, visa att hon inte tvekar att göra vad som krävs för att få bukt med pro-

blemen i samhället. För en väljarskara som är orolig för Sveriges framtid (och det är den bilden 

av publiken hon målar upp), och ett parti vars agenda är att inte dalta med kriminella kan denna 

persona passa ledaren bra. Det blir dessutom en kontrast mot Stefan Löfven som framställs som 

 

101 Exempelvis Kinberg Batra, Jultal, 2016 och Almedalen, 2017, 6. 
102 Exempelvis Kinberg Batra, Anförande vid Järva politikervecka, 2017, 5. 
103 Kinberg Batra, Anförande vid Järva politikervecka, 2017, 5. 
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passiv, och en regering som använder för mesiga medel – så som kampanjer istället för lagfö-

ring. 

 Moderaterna har så kallat sakfrågeägarskap gällande lag och ordning.104 Det är en 

fråga där partiet profilerar sig, och valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet visar att 

det är en fråga där många väljare tycker att Moderaterna har den bästa politiken. Att Anna 

Kinberg Batra uppehåller sig vid dessa frågor faller sig alltså naturligt. Det är en ideal egenskap 

för en moderat ledare att värdera den sortens rättvisa som Kinberg Batra talar om, genom att 

säga att man ska göra rätt för sig. Den mer strikta attityden är troligtvis något som förväntas 

eller åtminstone kan uppskattas av både partigruppen och väljarna. Inställningen fungerar bra 

med den liberalkonservativa ideologin: det spelar ingen roll vem du är eller var du kommer 

ifrån, men du måste förhålla dig till den ordning vi har i Sverige. 

 Argumentationen om skyldigheter och rättigheter kan också skapa en bild av Kin-

berg Batra som pålitlig. Detta eftersom hon lägger fokus vid rätt och fel, och betonar vikten av 

att olika beteende ska få olika konsekvenser. När hon argumenterar för en politik eller ett sy-

stem som ska vara rättvist, kan också hon framstå som rättvis. Sättet att konstruera ethos kan 

dessutom ha att göra med att Kinberg Batra kritiserats för att vara otydlig.105 Om hon framställer 

sig som en person som kan ställa tydliga krav och göra rättvisa bedömningar kan hon troligen 

uppfattas som mindre otydlig av publiken. Här finns alltså eventuellt en strävan att förändra 

det primärethos som etablerats i media och istället skapa en annan bild. 

 Att Kinberg Batra talar om dem som inte följer samhällskontraktet, och argumen-

terar för att saker ska förändras, kan också förstärka den bild av Stefan Löfven som hon vill 

etablera i sina tal. Kinberg Batra och Moderaterna ser väljarnas missnöje, och de ser att något 

måste göras åt dem som missbrukar systemet genom kriminalitet eller bidragstagande utan an-

strängning att förändra situationen. Om Löfven och Socialdemokraterna är så passiva och nöjda 

som Kinberg Batra beskriver det, innebär de att de ignorerar fel i systemet och brott mot sam-

hällskontraktet. Anna Kinberg Batra må verka hård när hon uppmärksammar problemen – men 

hon är det för att hon arbetar för ett mer rättvist samhälle. 

 

Det folkliga  

Visst är det härligt? 

 

104 Valforskningsprogrammet, ”Sakfrågeägarskap 1979–2018,” https://www.gu.se/sites/default/files/2021-

02/2021%203%20Sakfra%CC%8Agea%CC%88garskap%201979-2018.pdf, 1.  
105 Se exempelvis TT, ”Expert: Kinberg Batra saknade stöttande gäng”, SVT Nyheter, 26 augusti, 2017, 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/expert-kinberg-batra-saknade-stottande-gang. 

https://www.gu.se/sites/default/files/2021-02/2021%203%20Sakfra%CC%8Agea%CC%88garskap%201979-2018.pdf
https://www.gu.se/sites/default/files/2021-02/2021%203%20Sakfra%CC%8Agea%CC%88garskap%201979-2018.pdf
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/expert-kinberg-batra-saknade-stottande-gang
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Vi har längtat så länge efter sommaren så det är inte tal om att gå in. Någon hämtar kanske 

en jacka. Men det skulle krävas betydligt större naturkrafter än en regnskur för att stoppa oss 

från att njuta av en riktig svensk sommarkväll.106 

I Almedalen 2016 inleder Anna Kinberg Batra med att beskriva en typisk svensk sommarkväll 

med grillning, färskpotatis och regn.  Det folkligt svenska präglar den här inledningen, och Kin-

berg Batras referenspunkter generellt. I andra tal beskrivs julruschen och julafton med Kalle 

Anka,107 eller vyn över Stockholm från Mosebacke, bland annat över Skansen, Vasamuseet och 

Junibacken.108 De här beskrivningarna verkar inte ha något specifikt symboliskt värde: de fun-

gerar inte som metaforer. Men som inledningar kan de etablera talarens förhållande till publi-

ken, och det är det Kinberg Batra gör. Genom att hänvisa till så ”typiskt svenska” saker som 

sommarregn och Kalle Anka klockan 15 målar hon upp en bild som publiken ska känna igen 

och identifiera sig med. Det är snudd på övertydligt ”svenskt”. 

 Även i partiledarens personliga anekdoter finns det folkliga elementet. Vid ett par 

tillfällen tar Kinberg Batra upp sina första arbeten som ung: i kassan på IKEA och som bud-

bilschaufför. Anekdoterna fungerar som inledningar till partier där Kinberg Batra talar om Mo-

deraternas jobbpolitik, men vad hon väljer att ta upp säger något om hennes ethos. I det här 

fallet: partiledaren har inte alltid varit partiledare – hon har också jobbat precis som alla andra, 

i den verkliga världen. Kinberg Batra kan lägga fram förslag som rör enkla jobb, hon har haft 

sådana själv. Hon kan sätta sig in i väljarnas situation. 

 Nedan följer ett citat från Anna Kinberg Batras tal i Almedalen 2017 som ytterli-

gare illustrerar ett diskursivt ethos som är ”nära folket”: 

Det är snart tjugo år sen jag var här första gången, med Moderata Ungdomsförbundet, vi 

bodde på Snäcks camping en bit härifrån. Samtalen med semesterfirarna där gav minst lika 

mycket som seminarierna här inne i stan.109 

Partiledaren påtalar sin långa erfarenhet inom Moderaterna, men ger också en kontrast till det 

politiska samtalet – hon tycker att det är intressant att höra vad vanligt folk, väljarna, har att 

säga. 

 Citatet fortsätter: 

 

106 Kinberg Batra, Almedalen, 2016, 2. 
107 Kinberg Batra, Jultal, 2016, 2.  
108 Kinberg Batra, Sommartal, 2017, 2. 
109 Kinberg Batra, Almedalen, 2017, 2. 
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Jag fick också öva mig på att backa med husvagn. Inte helt okomplicerat. Det är ganska trögt 

att få vagnen att röra sig, men det riktigt svåra är att få den att röra sig åt det håll du vill. Det 

är nästan lika jobbigt som att försöka få Stefan Löfven att satsa mer pengar på försvaret.110 

Detta är ett prov på ytterligare en del av Kinberg Batras konstruktion av ethos: humorn. Vid 

några tillfällen använder hon humor, gärna för att både göra en poäng och samtidigt rikta kritik 

mot statsministern. Även i humorn använder hon folkliga referenser, som att backa med hus-

vagn, att jämföra regeringen med Musse och Långbens husvagnssemester: ”Det är vingligt. Det 

är farligt. Och det går snabbt utför. Och till slut kommer den oundvikliga frågan: Men vem kör 

egentligen?”111 Hon liknar i ett tal Stefan Löfvens tonläge med Pernilla Wahlgrens i låten Pic-

cadilly Circus (en schlagerlåt från 1985 där Wahlberg når den ljusa tonen 4-strukna ciss).112 

När Anna Kinberg Batra använder humor i sina tal kan det handla om att framstå som humor-

istisk och avslappnad. Men det skapar också identifikation med publiken. Musse och Långbens 

husvagnssemester, Pernilla Wahlgrens bidrag i Melodifestivalen och svårigheten att backa med 

husvagn är alla exempel som Kinberg Batra kan förvänta sig att väljarna känner till. De visar 

att hon har samma jämförelsepunkter som väljarna, att hon inte uppfyller en stereotyp bild av 

moderaten som en borgare med intressen som inte rör ”vanligt folk”. Kinberg Batra skapar 

alltså en identifikation med publiken, samtidigt som hon riktar pikar mot Löfven och rege-

ringen.  

 Hur kan detta folkliga tolkas? När Kinberg Batra skapar sig en bild av sin publik 

måste hon använda sig av ganska breda penseldrag. Att hänvisa till så ”typiskt svenska” erfa-

renheter ger henne chansen att hitta en gemenskap med många. Moderaternas väljarbas är bred 

och definieras inte nödvändigtvis av en specifik sakfråga. Den omständigheten kan tänkas kräva 

att Kinberg Batra väljer bilder och referenser som så många som möjligt ska känna igen. Det 

handlar också om att etablera sig själv som en ”vanlig person”. Anna Kinberg Batra vill modi-

fiera bilden av den stereotypa moderaten genom att lyfta fram folkliga egenskaper och värde-

ringar.  

 Den folkliga dimensionen av Anna Kinberg Batras diskursiva ethos syftar alltså 

till att modifiera ett primärethos som präglas av en stereotyp bild av moderater. Detta får också 

 

110 Ibid. 
111 Kinberg Batra, Stämmotal, 2015, 7. 
112 Kinberg Batra, Almedalen, 2016, 8. 
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stöd i och med Moderaternas ökade fokus på just folklighet. Även utanför talen betonas Kinberg 

Batras folklighet, exempelvis genom att fokusera på hennes kärlek till schlager.113 

  Kinberg Batras folkliga ethos syftar till att skapa värdegemenskap med publiken. 

Hon delar erfarenheter och värderingar med sin publik – de är lika. Denna värdegemenskap 

bygger på en stereotypiserad bild av svenskar och det svenska. 

 

Privat ethos: Anna – på avstånd  

Varken privatlivet eller de egna känslorna har någon stor plats i Kinberg Batras tal. När hon 

berättar om delar ur sitt privata liv handlar det som vi sett ovan gärna om erfarenheter från 

yrkeslivet eller möjligtvis från ungdomen. Det hon talar om har en tydlig koppling till Modera-

terna – som om tiden i MUF eller hur lärdomar från barndomen fick henne att välja sitt parti. 

Hennes tal berör terrorbrott, en orolig omvärld, trakasserier på festivaler. Hon sätter sig själv i 

närheten av situationen: hon minns Berlinmurens fall, hon bodde nära arbetsplatsen till ett av 

Lasermannens offer, hon var på Bråvallafestivalen där det skedde våldtäkter, och så vidare. 

Men känslor av oro eller rädsla beskrivs på ett allmänt sätt, utifrån. Det mest personliga stycket 

i materialet berör sjukdom i Kinberg Batras familj: 

En julnatt för många år sedan vaknade vi av att en familjemedlem inte alls mådde bra och vi 

behövde åka till sjukhusets akutmottagning. Det var lite spöklikt på vägen dit, på vägar där 

det annars brukar röra sig. Även på sjukhuset var det lugnare än vanligt. Men självklart var 

det ju öppet. Det måste nämligen fungera, dygnet runt, året runt. Vi fick hjälp av rutinerade 

proffs som gjorde vad de behövde göra, och några timmar senare kunde hela familjen åka 

hem tillsammans, andas ut och fortsätta ta det lugnt med varandra.114 

Det är tänkbart att situationen var lika ordnad som det beskrivs: någon mår dåligt, man åker till 

sjukhuset och får hjälp. Sedan åker man hem. Men det är talande att inte ens här beskrivs känslor 

av oro, rädsla eller trötthet. Det skapas en distans till händelsen när partiledaren väljer att inte 

ens berätta vilken familjemedlem det var, själva ordet familjemedlem kan tyckas formellt eller 

stelt. Det är kanske inte nödvändigt att beskriva känslorna: stycket leder till att Kinberg Batra 

riktar ett tack till alla dem som jobbar och bygger samhället, till och med under julhelgen. Men 

det hade hon kunnat göra utan att berätta om den här erfarenheten. Hon väljer troligen berättel-

sen för att skapa en närhet till åhörarna, som kan etableras när man talar om svåra saker som 

 

113 Andreas Hansson, ”Så festade stjärnorna efter finalen,” Aftonbladet, 14 mars, 2015,  https://www.aftonbla-

det.se/nojesbladet/melodifestivalen/article20469915.ab, Karin Eriksson, ”Anna Kinberg Batra: Man ska väl upp-

föra sig någorlunda”, Dagens Nyheter, 12 juni, 2015, https://www.dn.se/nyheter/politik/anna-kinberg-batra-man-

ska-val-uppfora-sig-nagorlunda/. 
114 Kinberg Batra, Jultal, 2016, 2. 

https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/article20469915.ab
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/article20469915.ab
https://www.dn.se/nyheter/politik/anna-kinberg-batra-man-ska-val-uppfora-sig-nagorlunda/
https://www.dn.se/nyheter/politik/anna-kinberg-batra-man-ska-val-uppfora-sig-nagorlunda/
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har hänt i ens privatliv. Stycket visar att Kinberg Batra har en egen relation till sjukvården och 

att hon uppskattar den på ett personligt plan. Men trots detta är det svårt att föreställa sig att 

åhörarna kommer att känna sig mycket närmre partiledaren när de hört denna berättelse. Vi får 

veta vad hon var med om men inte hur hon kände. Professionaliteten – och distansen – bibehålls. 

Exemplet med färden till sjukhuset kan jämföras med ett tal som Karlyn Kohrs Campbell tar 

upp i artikeln ”The Discursive Performande of Femininity: Hating Hillary”.115 Liksom Clinton 

beskriver Kinberg Batra en känsloladdad och personlig händelse, men framställningen saknar 

den detaljrikedom som krävs för att skapa känslor och identifikation hos publiken. 

 En kvinnlig partiledare döms oftare efter sitt privatliv, och Anna Kinberg Batra 

har kritiserats för att vara stel och okarismatisk. Att hon ibland använder humor i sina tal kan 

syfta till att modifiera den bilden. Att hon berättar saker om sitt privatliv skulle kunna göra det 

lättare för publiken att känna större samhörighet. Men det hon berättar om sitt privatliv berättas 

inte med känsla utan uppfattas snarare som sakliga redogörelser. Och det är kanske inte heller 

så konstigt: hon måste förhålla sig till institutionella förväntningar om hur en moderat ledare 

ska vara.  

 I intervjun i Fokus 2009 var Kinberg Batra kritisk mot politiker som var alltför 

privata i sociala medier. Hon tyckte att det var viktigt att hålla på gränsen mellan privatliv och 

yrkesliv.116 Detta skulle delvis kunna förklara hennes inställning till att släppa in åhörarna på 

livet, även i sina tal. 

 

Kvinnlighet och genusfrågor  

Jag kan stå här, i klänning, och uttrycka fritt det jag står för, och mina motståndare får säga 

sitt, så länge de gör det utan att använda våld.117 

Kinberg Batra är medveten om genusfrågor och markerar det på flera ställen i sina tal. Åter-

kommande utmanar hon genusnormerna genom att koppla samman olika yrkestitlar med det 

kön som enligt traditionella könsroller vore ”fel”. Hon talar om en sjuksköterska som han, pra-

tar om kvinnan som driver butiken och mannen som startar städfirma, och verkar tala om en 

programmerare som ”hon”.118 Hon tar upp problem som att kvinnor inte tas på samma allvar i 

arbetslivet:  

 

115 Kohrs Campbell, ”The Discursive Performance of Femininity,” 7–8. 
116 Ritter, ”Anna Kinberg Batra, 08:a och EU-kramare,” 2009. 
117 Kinberg Batra, Almedalen, 2016, 4. 
118 Kinberg Batra, Jultal, 2016, 2, Anförande vid politikerveckan i Järva, 2017, 4, Almedalen, 2017, 5. 
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Där började jag, våren 1989, och fick bland annat köra ut rullar med ritningar till olika byg-

gen. Möta attityder i byggbaracker. Det var lärorikt, särskilt för en 19-åring som fortfarande 

trodde att tjejer skulle tas på precis samma allvar som killar i arbetslivet.119  

Och berättar om minnen från Bråvallafestivalen, för att ge kontext till frågan om sexuella ofre-

danden på festivaler: 

Klädmässigt annars fanns det ju då, precis som i år, lika många stilar som det finns festival-

besökare.  

Helt bara upptill såg jag bara killar. Men det är tjejer som blir ifrågasatta för vad man har på 

sig eller hur man ser ut. Det festivaler borde handla om, det är att ta dagen och kvällen som 

den kommer och hamna på den där konserten man inte visste att man skulle gilla. Prata och 

umgås med människor som man inte visste att man skulle gilla. Och att kunna göra det utan 

att vara rädd.120 

Hon säger inte att hon är feminist i talen men gör det tydligt att hon inte bortser från problema-

tiken. Men hon är inte positivt inställd till alla politiska initiativ som är kopplade till genusfrå-

gan: 

När det snöar så mycket att det blir stopp på vägarna och bussar och ambulanser står stilla – 

då är inte problemet om vägarna är en del av patriarkala strukturer (det finns dem som vill 

föra den debatten) utan att bussarna och ambulanserna står stilla utan att komma fram.
121

 

Citatet är kopplat till frågan jämställd snöröjning, där snöröjning på cykel-och gångbanor prio-

riteras (jämställd eftersom kvinnor går och cyklar mer). Detta, och när regeringen inrättar en 

jämställdhetsmyndighet istället där att bygga en polisstation i Järva, kritiseras av partiledaren. 

Allting handlar inte om genus. Och för att få bukt med kvinnors otrygghet krävs lag och ordning 

– inte kampanjer eller en ny myndighet. 

 Under perioden för talen var det troligtvis svårt, framförallt för kvinnliga partile-

dare, att helt bortse från genusfrågor i politiken. Under hösten 2014 meddelade regeringen att 

man skulle börja driva en feministisk utrikespolitik, och den rödgröna regeringen kallade sig 

senare för världens första feministiska regering. Vid valet 2014 hade också partiet Feministiskt 

initiativ ett uppsving. Det vore helt enkelt dumt att inte visa något engagemang i dessa frågor. 

Samtidigt måste den feministiska regeringen kritiseras av oppositionen. Kinberg Batra visar att 

 

119 Kinberg Batra, Almedalen, 2017, 3. 
120 Kinberg Batra, Almedalen, 2016, 2. 
121 Kinberg Batra, Jultal, 2016, 2. 
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hon är medveten om könsroller och kvinnors utsatthet i vissa situationer – samtidigt som hon 

argumenterar för politiska lösningar som skiljer sig från regeringens. 

 Kinberg Batra dröjer inte länge vid sin egen kvinnlighet i talen. Hon framstår 

nästan som en observatör när hon i talen beskriver hur hon noterat att tjejer inte tas på samma 

allvar i arbetslivet som killar, att det är killar som har bar överkropp på festivaler. Hon har lärt 

sig att det finns situationer som är ojämlika. Det skulle kunna ligga Kinberg Batra i fatet att 

använda ”kvinnliga” erfarenheter för mycket i sina argument. I den moderata partigruppen vär-

deras intellekt högre än praktisk erfarenhet, och den moderata politiken framhäver individens 

frihet och makt. Att Anna Kinberg Batra är kvinna ska vara ovidkommande för både hennes 

möjlighet och förmåga att leda partiet.  

 Hon dröjer inte vid sina reaktioner eller känslor. Brigitte Mral skriver i ”A Wo-

manization of Public Discourse?” att en effektiv persona för svenska kvinnliga politiker visar 

ansvarstagande, moderlighet, ärlighet, kompetens och kommunikativ skicklighet. Dessutom 

ska man kunna visa att man har fötterna på jorden, och att man inte är skrytsam. Och visst visar 

Kinberg Batra några av dessa egenskaper: hon betonar sin samarbetsvilja och sitt ansvarsta-

gande. När hon bjuder in sina allianskollegor hem till det rejäla köksbordet och när hon använ-

der folkliga referenser kan hon inte kallas skrytsam – trots att det kan vara en utmaning för 

moderata politiker att framstå som alldagliga.  

 Med sitt raka sätt kan man tänka sig att hon framstår som ärlig, och detsamma när 

hon påpekar att Moderaterna inte lovar allt till alla. Samtidigt vände Kinberg Batra och Mode-

raterna i invandringsfrågan under hennes tid som partiledare. Oklarheterna kring detta, och det 

faktum att Kinberg Batra tidigare varit positiv till öppna gränser, skulle kunna ha påverkat bil-

den av hennes ärlighet. Hon kritiserades dessutom för vara otydlig, något som ytterligare kan 

ha påverkat bilden.  

 Mral lyfter idealegenskapen moderlighet. Kanske är detta den egenskap som Kin-

berg Batra minst lyckas förmedla. Hennes tal, som till stor del rör sig kring gränssättande och 

krav, må skapa en bild av henne som handfast. Men Kinberg Batra framstår inte som omhän-

dertagande, pedagogisk eller vänlig. Hennes ton är i vissa fall snarare uppfordrande och hon 

gör inga vidare försök att komma nära publiken. Det verkar också ställas högre krav på att 

kvinnliga politiker ska vara personliga. Kinberg Batra har uttryckt att hon anser det vara viktigt 

att ha en gräns mellan det privata och det professionella. Den gränsen håller hon också ganska 

hårt i sina tal. Sammanfattningsvis visar Anna Kinberg Batra medvetenhet om genusfrågor, 

men ovilja att visa ”kvinnlighet” som en framstående del i sin persona. Förhållningssättet illu-

streras i Kinberg Batras självbiografi Inifrån (2018):  
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Den enskilda faktor som skilde mig mest från företrädaren var onekligen min könstillhörig-

het, men den är inte hela min identitet och moderater har aldrig gillat att ”spela köns-kortet”. 

Inte jag heller. Margaret Thatcher och Angela Merkel verkar ha dugt och duga som ledare i 

högerns värld, möjligen även Erna Solberg i Norge, trots att de är kvinnor, men inte tack 

vare. Att spela på sin kvinnlighet reducerar en till kön i stället för person vilket aldrig har 

intresserat mig.122 

 

Hur upprättar Anna Kinberg Batra förtroende och auktoritet?  

Anna Kinberg Batras tal präglas av auktoritet balanserad med samarbetsvilja, personliga anek-

doter berättade på distans och folkliga referenser. 

 

Förtroendekategorier 

Anna Kinberg Batra tillträdde som Moderaternas partiledare efter valförlusten 2015. Under ti-

den för hennes partiledarskap svängde Moderaterna från Reinfeldts liberala ”öppna hjärtan”-

inställning till flyktingpolitik till en stramare migrationspolitik. Det var när Kinberg Batra öpp-

nade för samarbete med Sverigedemokraterna som förtroendet för partiet började sjunka dras-

tiskt.123 Dessutom kritiserades den ekonomiska politiken internt.124 Den moderata ledningen 

och Kinberg Batra kritiserades också internt, och efter flertalet avgångskrav från flera moderata 

politiker lämnade hon till slut posten som partiledare.125 

 Som partiledare för Moderaterna behövde Kinberg Batra framstå som en trovär-

dig statsministerkandidat. I talen befästs hennes förmåga genom att hon framställer sig som en 

självständig ledare med mycket makt i partiet. Hon kan ställa krav, initiera nya satsningar och 

talar ofta om sina beslut eller sin vilja. 

 Kategorin kompetens tar inte lika stor plats i Kinberg Batras tal. Hon hänvisar till 

samtal med olika personer och kan berätta om saker hon varit med om, att träffa campinggäster 

som muf:are, erfarenheter från arbetslivet, minnen från tiden för Berlinmurens fall. Dessa anek-

doter visar bland annat att Kinberg Batra har kunskap och erfarenhet. Visserligen kan man tänka 

sig att Kinberg Batras makt och förmåga också innebär att hon visar att hon har den kompetens 

 

122 Anna Kinberg Batra, Inifrån (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2018), 69. 
123 SVT, ”M störtdyker i ny mätning,” SVT Nyheter, 2 februari, 2017, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/m-stort-

dyker-i-ny-matning. 
124 SVT, ”Intern kritik mot M-ledningen: ’Som en popcornmaskin’,” SVT Nyheter, 10 mars, 2017, 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/intern-kritik-mot-m-ledningen-som-en-popcornmaskin. 
125 SVT, ”Tidslinje: Moderaterna – från valförlusten till opinionskrisen,” SVT Nyheter, 22 augusti, 2017, 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tidslinje-moderaterna-fran-valforlusten-till-opinionskrisen. 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/m-stortdyker-i-ny-matning
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/m-stortdyker-i-ny-matning
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/intern-kritik-mot-m-ledningen-som-en-popcornmaskin
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tidslinje-moderaterna-fran-valforlusten-till-opinionskrisen
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som krävs för att driva igenom sin politik. Men kompetens är inte en dominerande del av hennes 

ethos. 

 Trots den starka framtoningen i det egna partiet är Moderaterna liksom alla andra 

partier i Sverige beroende av andra partier för att få igenom sin politik. För Kinberg Batras del 

innebär detta att hon måste framhålla samarbetet i alliansen med Centerpartiet, Liberalerna och 

Kristdemokraterna. På detta sätt visar hon att hon är pragmatisk och pålitlig: hon vill samarbeta 

och samtala med sina partiledarkollegor. Väljarna kan känna tillit till att Kinberg Batra är lojal 

mot Alliansen.  

 Samma samarbetsegenskaper betonas när hon berättar om sina obesvarade försök 

att samverka med statminister Stefan Löfven. Kritiken av densamme hjälper också att befästa 

att Kinberg Batra är allt som Löfven inte är. Medan han är förnöjsamt passiv och trög, ovillig 

till samarbete och oförmögen att uppnå resultat, är hon både viljestark och handlingskraftig – 

två ideala egenskaper som till viss del gränsar till förtroendekategorin pålitlighet. Man kan lita 

på att den som har dessa egenskaper kommer få saker och ting gjorda. Kombinationen mellan 

självständighet och samarbetsvilja är troligtvis viktig för att framstå som en värdig statsmi-

nisterkandidat, eftersom rollen ställer krav på båda egenskaperna.  

 När Kinberg Batra talar om krav och skyldigheter är det också ett sätt att framhålla 

pålitlighet. När det kommer till Moderaterna och dess partiledare vet man vad som gäller. 

 En viktig del i Kinberg Batras självframställning är det folkligt svenska. Denna 

dimension verkar ha två huvudfunktioner: att etablera partiledarens värdegemenskap med 

publiken och att tilltala en både specifik och bred publik: den som kan känna igen sig i att det 

alltid regnar på midsommar, referenser till Kalles julafton och de höga tonerna i Pernilla Wahl-

grens ”Piccadilly Circus”. Att hon återkommer till de typiskt svenska bilderna och metaforerna 

skulle kunna förklaras av (Nya) Moderaternas strävan att framstå som mer vardagliga. 

 Förtroendekategorin välvilja är den minst tydliga i Kinberg Batras tal. En möjlig 

förklaring till detta är hennes partitillhörighet. Enligt Katarina Barrling ser den moderata parti-

gruppen sig själva som rationella. De kan också uppfatta sig som ”det minst politiserade par-

tiet”, snudd på apolitiska – att Moderaterna står för politik grundad i objektiva sakförhållan-

den.126 Känslor och empati tar nödvändigtvis inte så stor plats i den moderata politiken och det 

kan påverka Kinberg Batras framtoning. 

 

 

126 Barrling, ”Partikulturer: Kollektiva självbilder och normer i Sveriges riksdag,” 88–89. 
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Medveten – men spelar inte ”köns-kortet” 

I sin självbiografi skriver Kinberg Batra att hon bedömdes annorlunda än sina manliga kollegor, 

men betonar alltså att hon inte vill ”spela köns-kortet”. Detta stämmer väl överens med det 

ethos som konstrueras i hennes tal. Talen innehåller praktiskt taget ingenting där Kinberg Batra 

talar om erfarenheter hon haft som rör henne som kvinna, och hon talar inte heller särskilt 

mycket om specifikt kvinnliga frågor. Hon markerar sin medvetenhet om genusfrågor genom 

att exempelvis utmana könsroller när hon talar om olika yrkeskategorier, men hon riktar också 

kritik mot exempelvis jämställdhetsmyndigheten och jämställd snöröjning.  

 Brigitte Mral menar att det är effektivt för svenska kvinnliga politiker att ha föt-

terna på jorden och vara ansvarstagande, egenskaper som Kinberg Batra visar. Hon betonar ofta 

att hon vill samtala och samarbeta. Men hon framstår inte som moderlig och det finns få försök 

att visa välvilja eller en personlig eller känslomässig närhet till publiken.  Hon använder sig av 

personliga anekdoter då och då, men de säger sällan mycket om Kinberg Batra som person. Ett 

tillfälle som möjligtvis skulle kunna ses som ett exempel på att uttrycka kvinnlighet är när Kin-

berg Batra berättar om att hon har bjudit in alliansledarna hem till sig. De ska samlas kring 

hennes köksbord. Karlyn Kohrs Campbell menar att metaforer som rör hem och familj är typiskt 

kvinnliga. I den mån Kinberg Batras stadiga köksbord kan ses som en bild för Alliansens sam-

arbete är den alltså karaktäristiskt kvinnlig. Självklart är det också så att de strategier och ut-

tryckssätt som är typiskt feminina också kan användas oavsett talare. Frågan gäller snarare till 

vilken grad och på vilket sätt dessa används. Anna Kinberg Batra håller avstånd till sin kvinn-

lighet. Hon uppmärksammar dock genusfrågor i politiken, men är ofta kritisk till de lösningar 

som regeringen vidtagit. 

 

Politikerroll och egenskaper 

Kinberg Batras politikerroll är den som en självständig ledare som visar handlingskraft och 

ansvarstagande. Hennes att roll är att se till att det är ordning och reda i samhället. Därför är det 

viktigt att visa vad som är rätt och fel. Mer personliga egenskaper är svårare att se, eftersom 

Kinberg Batra håller publiken på avstånd. Hon vill framhålla att hon är öppen för samtal och 

andras tankar – men att hon tar besluten själv.  

 Anna Kinberg Batra skapar auktoritet genom att visa självständighet och makt 

inom det egna partiet, och förtroende genom att betona ansvarskänsla och handlingskraft, gärna 

i kontrast till statsministern. Värdegemenskap och närhet bildas genom kulturella referenser, 

schabloner om något typiskt svenskt. Det kan skapa viss identifikation, men det är svårt att 
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riktigt få grepp om vem Kinberg Batra är som person – gränsen mellan den privat och profess-

ionellt är stor.  

   

Annie Lööf 

Annie Lööf är Centerpartiets partiledare sedan år 2011. 

 

Bakgrund 

Annie Lööf föddes 1983 och växte upp i Maramö, norr om Värnamo. Hennes pappa Hans-

Göran Johansson är centerpartist och har varit kommunstyrelseordförande i Värnamo. Hon är 

gift med Carl-Johan Lööf och de har två döttrar tillsammans, födda 2015 och 2019. 

 Lööf blev medlem i Centerpartiet som artonåring år 2001 och var engagerad i 

kommunpolitiken i Värnamo mellan 2002 och 2010. Hon har en juristexamen från Lunds uni-

versitet och valdes in i riksdagen genom personval år 2006. Under de första åren i riksdagen 

var Annie Lööf integritetspolitisk talesperson för Centerpartiet. Lööf blev ekonomisk talesper-

son för partiet 2011, och samma år valdes hon till partiledare efter Maud Olofsson.  

 

Partiledare för Centerpartiet 

När Lööf tillträdde posten som partiledare tog hon också över rollen som näringsminister efter 

Maud Olofsson. Detta var under regeringen Reinfeldts andra mandatperiod.  

 Under 2012 sjönk förtroendet för Lööf då det uppdagades att hon låtit Näringsde-

partementet betala representationsnotor, kostnader som egentligen skulle ligga på partiet, att 

departementet hade försökt mörka detta samt att Lööfs pressekreterare kontaktade Sveriges ra-

dio för att förekomma att Aftonbladet skulle avslöja otillbörligheterna.  

 Lööfs förtroendesiffror skulle dock öka, och hon har i regel haft relativt högt för-

troende som partiledare för Centerpartiet. Under perioden november 2015 till mars 2018 hade 

hon ofta de högst mätta förtroendesiffrorna i jämförelse med övriga partiledare under samma 

period.127 Lööf är den första kvinnan som fått sonderingsuppdrag av talmannen – ett uppdrag 

att undersöka möjligheterna att bilda regering. Detta var efter att förslaget att Ulf Kristersson 

skulle bli statsminister röstades ner i november 2018. Centerpartiet ingick i januariavtalet till-

sammans med Socialdemokratierna, Miljöpartiet och Liberalerna i januari 2019. 

 

127”Förtroende för partiledare från juni 2010,” Novus, läst 14 maj, 2021, https://novus.se/novus-svensk-valjaropin-

ion/partiledarfortroende/. 

https://novus.se/novus-svensk-valjaropinion/partiledarfortroende/
https://novus.se/novus-svensk-valjaropinion/partiledarfortroende/
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 Av de tre partiledare som behandlas i uppsatsen är Annie Lööf den som suttit 

längst på partiledarposten, och den enda av de tre som fortfarande är partiledare i skrivande 

stund våren 2021. 

 I jämförelse med Anna Kinberg Batra täcker de tal som analyseras en mindre del 

av Lööfs karriär som partiledare. Hon var mer etablerad som partiledare under tiden för talen. 

 

Tal  

Centerpartiet – en reformkraft  

Utmaningarna är många. Vi lever i en allvarlig tid. Men med konkreta reformer. Med starka 

värderingar. Med ansvarstagande och handlingskraft, med ett nytt ledarskap för Sverige kan 

vi återigen skapa hopp och framtidstro.128 

I fokus för Annie Lööfs argumentation om Centerpartiet står reformkraften och idén om ett nytt 

politiskt ledarskap. Centerpartiet beskrivs som ett parti med starka värderingar, som tar kampen 

för alla människors rätt att välja när valfriheten står hotad. Centerpartiet tar ansvar, menar Lööf, 

och hon illustrerar det genom att uppmana sin publik att aldrig acceptera den klyvning som hon 

anser sker i Sverige: ”Vi måste se till att de parallella samhällen som finns i Sverige blir till ett 

gemensamt. Vi kommer aldrig ge upp kampen för ett Sverige där ingen hamnar på efterkälken. 

Ett tryggt Sverige. Där alla jobb behövs. Och framförallt. Där alla människor behövs.”129 När 

Lööf talar om en klyvning av Sverige menar hon utanförskap och arbetslöshet. 

Det är ett nytt klassamhälle som håller på att byggas. Där Socialdemokraterna agerar arbets-

ledare. En ny social underklass av dem som aldrig får jobb. Olof Palmes envisa engagemang 

för rättvisa. Det ser jag mindre av bland dagens Socialdemokrater. De stolta traditionerna 

från Per Albins folkhemsbygge. Kan någon tala om för mig vart de tagit vägen?130 

Lööf jämför gärna Centerpartiet med Socialdemokraterna. Liksom Anna Kinberg Batra kritise-

rar Lööf Socialdemokraterna och statsminister Stefan Löfven, vilket förstärker kvaliteter hos 

det egna partiet. Lööf skapar en stark kontrast mellan Socialdemokraternas förlegade politik, 

som inte längre verkar passa samhället, och Centerpartiets politik som är ny, reformerande och 

förankrad i väljarnas verklighet. Den socialdemokratiska politiken är både utdaterad och miss-
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lyckad: ”Och till skillnad från Socialdemokraterna är jag inte rädd för förändring, när föränd-

ring behövs.”131 Det gamla partiet som byggde landet har inte längre någon förståelse för vilka 

behov som finns:  

 
Att sätta in för många käppar i hjulet för företagaren är som att tvinga på entrepre-

nören en alldeles för liten tröja. Det skaver, det sitter åt. Det är obekvämt. Det sänker 

jobben. När vänsterregeringen möter entreprenören med misstänksamhet, krångel 

och högre skatter. Då ska vi möta dem med enklare regler, lägre kostnader och öppna 

armar. Det är vad ekonomin behöver. Det är vad jobben behöver. Centervänner, det 

är vad det trygga, öppna och starka Sverige behöver.132 

 

Lööf lyfter kritik mot top-down-styrning och ett slags blind förnöjsamhet. Centerpartiet tar tag 

i samhällsproblem och löser dem istället för att nöjt blicka ut från ett kontorsrum i Stockholm, 

menar hon. Jämförelsen mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna lyfter fram både Center-

partiets reformkraft och dess närhet till väljarna. En betydelsefull del av Annie Lööfs ethos 

konstrueras, som vi kommer att se nedan, kring att hon är tillgänglig och nära väljarna. Detta 

ska naturligtvis också gälla Centerpartiet och deras ”närodlade politik”. Lööf talar ofta om jobb- 

och välfärdspolitik, två frågor som är viktiga för Socialdemokraterna. Detta gör det ytterligare 

relevant för Lööf att göra jämförelserna. 

 När Annie Lööf talar om att Centerpartiet tar kampen och om det nya ledarskapet 

argumenterar hon för sin och partiets pålitlighet. Centerpartiet finns där för att ta ansvar och 

visa handlingskraft när andra (Socialdemokraterna) misslyckas. Annie Lööf och Centerpartiet 

står fast vid sina värderingar och kämpa för dem i vått och torrt. Det handlar också om att visa 

kompetens: Centerpartiet vet vad företagarna, väljarna och vad Sverige behöver. 

 Lööf använder alltså jämförelsen med Socialdemokraterna för att betona det som 

är positivt med Centerpartiet. Men hon kritiserar inte den socialdemokratiska ideologin, åt-

minstone inte helt: Lööf anklagar Socialdemokraterna för att ha tappat bort något. De har för-

lorat Olof Palmes engagemang för rättvisa och Per Albin Hanssons folkhemstraditioner. 

Kanske är anledningen till den här argumentationen att Lööf vill att väljarna ska förknippa sig 

med dessa två stora socialdemokrater. Två teman i Lööfs framställning av Centerpartiet och sig 

själv är reformkraft och förmågan att stå upp för det som är rätt. Kanske vill hon förstärka dessa 

egenskaper genom att referera till de gamla statsministrarna. Ett ytterligare skäl kan vara att 
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Centerpartiet är ett mittenparti. Möjligtvis är argumentationen ett sätt att försöka locka velande 

socialdemokratiska väljare till Centerpartiet. 

 Utöver jämförelsen med Socialdemokraterna ställer Lööf också Centerpartiet mot 

Miljöpartiet. Där har hon möjlighet att argumentera både för förmåga och kompetens, genom 

att påtala att utsläppen minskade under de år Alliansen var i regeringsställning. Detta medan 

utsläppen ökar medan Socialdemokraternas och Miljöpartiet har regeringsmakten. I sitt jultal 

2016 pekar hon ut Miljöpartiet: 

 
Därför är det alarmerande att de svenska resultaten nu går bakåt. De två första kvar-

talen 2016 ökade våra utsläpp. Det finns smolk i den gröna bägaren. Det är ett all-

varligt misslyckande för Miljöpartiet. Det är ett allvarligt misslyckande för Sverige. 

Men framförallt är det ett allvarligt misslyckande för klimatet.133 

 

Här finns alltså ett sätt för Lööf att argumentera både för partiets, och sin egen, förmåga och 

kompetens i miljöfrågan: när Centerpartiet hade makten skedde framsteg på klimatområdet, 

som Miljöpartiet inte lyckas med. Centerpartiet hade alltså kunskapen om hur man skulle gå 

tillväga, och de fick resultat. 

 

En tillgänglig partiledare 

Jag reser mycket. 

Det är en av de viktigaste delarna i mitt uppdrag. Att träffa människor i er vardag, 

ta en kopp kaffe tillsammans. Vara tillgänglig. Prata. Men framförallt lyssna. 

Det är i mötet med människor, som man också kan förstå varandra och vilka utma-

ningar som finns. Det går inte att sitta på ett kontor i centrala Stockholm och tro att 

man vet allting om världen.134 

En av partiledarnas uppgifter är att resa runt för att kunna ta del av vad som händer i landet. Att 

nämna det i sina tal ger en vardagsnära koppling till den politik man bedriver och visar på att 

man har närhet till folket i landet. Annie Lööfs tal innehåller många möten med olika männi-

skor, både i och utanför Sverige. I jämförelse med Anna Kinberg Batra och Isabella Lövin 

nämner Lööf oftare personer som hon träffat vid namn. Hon citerar dem, beskriver dem och 
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säger också någonting om sina egna reaktioner på de erfarenheter personerna hon träffar berät-

tar om. Hon berättar om möten med personer som bor i Rosengård, en borgmästare i Bryssel, 

en välfärdsentreprenör. Hon refererar också gärna till enskilda personers upplevelser och berät-

telser, även om hon inte träffat personerna i fråga. Att tala om vilka personer man har mött och 

därmed dela med sig av de kunskaper man fått av mötena är ett sätt att visa kompetens.  

 Alla tre partiledare möter och samtalar med olika personer. Men närheten till väl-

jarna och samtalen med olika personer är en mer framträdande del av Annie Lööfs ethos. Bilden 

förstärks av att hon också beskriver sig själv som en person som väljarna kan och vill kontakta. 

Hon är en partiledare som lyssnar på väljarna när de berättar om sina hjärtefrågor och sina 

problem, som i dessa exempel från jultalet 2016: 

När jag bad om människors egna erfarenheter och tankar kring trygghet inför detta 

jultal så var signalen tydlig. Visa att ni tar detta på allvar, var det budskap som 

människor från hela landet skickade med mig.135  

Eller när hon berättar om att hon kontaktats av pappan till en flicka som mobbats i skolan: 

 
I början av april fick jag ett mail från Mathildas pappa. Hans dotter hade mobbats, 

misshandlats och stötts ut i skolan.136 

Det är viktigt för Lööf att framstå som en tillgänglig partiledare, som är nära väljarna. Det finns 

flera möjliga förklaringar till varför den här egenskapen betonas så mycket i talen. För det första 

använder Centerpartiet mottot ”Närodlad politik”. Det är del av Centerpartiets profil att vara 

nära väljarna. Det är också något som förväntas av dess partigrupp. Enligt det centerpartistiska 

idealet är praktisk erfarenhet viktigare än teoretisk kunskap. Lööf argumenterar för att själva 

partiet är nära väljarna när hon jämför det med Socialdemokraterna, och när hon berättar om 

möten med människor ute i landet betonar hon samma egenskap hos sig själv. Precis som Cen-

terpartiet har Lööf förståelse och kunskap om väljarnas behov.  

 Man kan också tänka sig att det finns en poäng för Annie Lööf att hålla fast vid 

sin egen bakgrund som uppvuxen på landet. Det vill säga, visa att hon fortfarande finns till-

gänglig för människor i hela Sverige. Det kan ge legitimitet till partiledaren för Centerpartiet, 

som grundades som Bondepartiet under tidigt 1900-tal. 

 Att bjuda in till samtal är en kvinnlig retorisk strategi som syftar till att tona ned 

auktoritet. När det var mer vanligt att kvinnor var mer exkluderande från det offentliga samtalet 
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var det effektivt att inte försöka göra anspråk på någon större makt eller auktoritet. Den samta-

lande stilen ses fortfarande som mer feminin. Men den blir också mer och mer vanlig, som vi 

kan se i Brigitte Mrals ”A Womanization of Public Discourse?”. Att Lööf till så hög grad talar 

om sina samtal med andra kan alltså ses som en typiskt kvinnlig retorisk strategi, men också 

som något som väljarna föredrar.  

 I nästa kapitel kommer Lööfs känslobetonade argumentation att diskuteras. Annie 

Lööf både argumenterar på ett känsloladdat sätt och tar upp sina egna känslor i sina tal. Att 

framställa sig som tillgänglig och lyssnande stämmer väl överens med känslorna Lööf framhä-

ver: hon bryr sig. 

 Vi kan anta att Annie Lööf föreställer sig en publik som önskar sig politiker som 

står nära väljarna de representerar. Genom att visa att hon är tillgänglig för sina väljare kan 

Annie Lööf alltså på samma gång etablera sin välvilja gentemot väljarna – hon vet vad de har 

att säga, och vill göra politik för dem, och samtidigt etablera en ideal egenskap mot den center-

partistiska partigruppen: hon förstår värdet av att ta del av människors egna erfarenheter och att 

omsätta dem i politik. Dessutom kan tillgängligheten syfta till att skapa värdegemenskap. Annie 

Lööf visar att hon vill vara nära medborgarna och sina väljare – dela någonting med dem. Detta 

förstärks av att Lööf ofta tilltalar publiken som ”mina vänner”.  

 

En känsloladdad argumentation 

Jag blir så illa berörd. På djupet. Varenda del av mig vill skrika ut hur fel detta är. Vill skydda 

varenda barn.137 

Annie Lööfs tal är ofta känslomässigt laddade. När hon beskriver politiska frågor gör hon det 

ofta med målande beskrivningar som syftar till att frammana känslor hos publiken. Hon kan 

stanna upp i talen för att fördjupa sig i berättande avsnitt, som är av nästan skönlitterär karaktär. 

Ett av dessa skildrar en resa till sjukhuset och inleds: 

Efteråt mindes de inte resan. Bara att den aldrig verkade ta slut. Den var lång. Outhärdligt 

lång. För lång i en situation där varje minut spelar roll. Skogar och åkrar for förbi utanför 

fönstret. Städer och byar. Stämningen i bilen var tryckt och nervös. Hjärtan dunkade snabbt 

och oroligt. Varje försök till samtal tystnade. Gråten var hela tiden nära och sorgen låg 

tung.138 
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Det finns inga tecken på att skildringen handlar om en verklig händelse. Den ska illustrera 

någonting allmänt och som många kan känna igen sig i, oron och rädslan när någon har blivit 

allvarligt sjuk. Det ska sätta en stämning: det är allvar, och det är viktigt med en fungerande 

vård. Stycket är en inledning till ett avsnitt om vårdpolitik.  

 Även Anna Kinberg Batra beskriver en resa till sjukhuset i ett av sina tal. I det 

fallet inte desto mindre en resa som Kinberg Batra har gjort själv, under julen, när en familje-

medlem blev sjuk. Hennes skildring är ändå mindre känsloladdad än Lööfs. Centerledaren väl-

jer att beskriva hur en sådan resa känns, trots att det inte framkommer om det är hon själv som 

har upplevt den. Bildspråket gör det lätt för publiken att se scenen framför sig, och detaljerna 

om känslostämningen i bilen är igenkännbara. Lööfs berättelse, som på samma gång är mer 

detaljerad och mer generell än Kinberg Batras, är lättare för publiken att identifiera sig med.  

 Samma sak gäller till exempel när partiledaren talar om könsstympning av unga 

flickor (ett avsnitt som vi kommer att återkomma till) eller när hon beskriver en rasistisk attack 

mot en pappa som är på cykeltur med sina barn och syskonbarn:  

 

Hans enda tanke är att skydda dem från skåpbilen. Hans fokus är på att skydda bar-

nen. [---] Men hans fingrar är stela. De lyder inte. Paniken sprider sig i kroppen. 

Hjärtat rusar. Sonen skriker högt av rädsla.139  

 

Lööfs argumentation är starkt emotionellt laddad, och syftar till att skapa känslor hos åhörarna. 

Strategier för att skapa känslor hos åhörarna är visserligen inte just det som ska analyseras i det 

här talet. Men att Annie Lööf använder ett så känsloladdat språk, och så ofta talar om barn, kan 

också säga någonting om hennes ethos. Utöver att frambringa känslor i publiken, visar dessa 

exempel på att Lööf själv har medkänsla. Den känsloladdade argumentationen understryker 

även den att Annie Lööf är en jordnära politiker, som bryr sig om människorna i det samhälle 

hon vill påverka. Hon påverkas känslomässigt. 

 Dramatiseringarna kan också gälla mindre spektakulära skeenden. Det finns 

också i hur hon beskriver upplevelsen av att ha ett jobb som ger sammanhang, glädje och trygg-

het, eller en detaljrik kontrastering mellan välmående och utsatta stadsdelar i samma stad:  

 
Villor med gungställningar. Liv och rörelse i trädgårdarna. Grannar som påtar i ra-

batter. En stickad tröja över en blå plaststol. Hyreshus där fönstren står öppna och 

gardinerna vajar i vinden. Grönt gräs, som här. Bubblande skratt och sorlande samtal. 
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Man inte bara ser trygghet. Man känner den tydligt. Hade man tittat ut en måndags-

morgon hade allt varit lugnt och stilla. För alla hade varit på jobbet. 

 

Ett stenkast bort kan verkligheten se helt annorlunda ut. När den som bor i ett av 

Sveriges utanförskapsområden tittar ut från sitt fönster, då skymmer de höga hyres-

husen sikten. Hus som bygger en mur mot världen utanför. Ensamma maskrosor som 

orkat sig upp i betongens sprickor. Enstaka vajande grässtrån. Där finns glädje och 

gemenskap. Livslust och drömmar. Men. Där finns också, håglöshet. Hopplöshet. 

Och, oavsett veckodag. Arbetslöshet.140 

 

Det illustrerande berättandet skapar bilder och väcker känslor hos publiken. Men sättet att be-

rätta kan ha att göra med stereotypisering och förväntningar på publiken. Varför tror Annie 

Lööf att det här sättet att argumentera kommer att vara effektivt? Ett starkt känsloladdat språk 

är inte nödvändigtvis vad en publik ”vill ha”. Men det här sättet att argumentera fungerar väl 

med den diskurs och det ethos Annie Lööf etablerar: att hennes politiska engagemang motiveras 

av en vilja att förändra, att det är självklart för henne att försöka lösa människors problem, och 

de upprepade tillfällen då hon beskriver hur hon på olika sätt berörs känslomässigt av olika 

saker.  Ett exempel är hur Lööf beskriver sin reaktion på att Donald Trump blev vald till presi-

dent: ”Den morgonen var jag bedrövad. Sedan dess har jag blivit allt mer beslutsam. För jag är 

innerligt och uppriktigt förbannad på de krafter som vill att mörkret ska fortsätta breda ut 

sig.”141 Ett annat handlar om när hon varit på sjukhuset i Sollefteå där BB skulle läggas ner: 

”Det jag alltid kommer bära med mig är känslorna. Hur utsatta människorna i bygden kände 

sig. Att de kände sig så svikna och osynliga. Som att de inte räknades.”142 

 Att Annie Lööf framhäver sin medkänsla i talen kan syfta till att etablera att hen-

nes välvilja. Hon bryr sig om väljarna och relaterar till dem på ett känslomässigt plan. Den 

känsloladdade argumentationen kan också skapa identifikation mellan Lööf och åhörarna. Hen-

nes språk, som beskriver starka bilder och känslor, syftar till att beröra och skapa känslor hos 

åhörarna. Om hon kan få dem att uppleva att de delar samma känslor, har det också betydelse 

för hur hennes karaktär upplevs. Det här sättet att argumentera skulle också kunna visa ideala 

egenskaper för publiken, exempelvis att Lööf har ett personligt engagemang. Det kan också 
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skapa en viss sorts värdegemenskap, om partiledaren lyckas få åhörarna att känna att de upple-

ver samma känslor som henne, att de delar någonting. 

 Karlyn Kohrs Campbell beskriver anekdotisk argumentation som typiskt kvinn-

lig, ett sätt att uttrycka kvinnlighet. Det är mer vanligt att kvinnor använder erfarenheter som 

bevis, istället för att hänvisa till sin egen expertis. Hon menar också att ”emotional appeal to 

motherhood”143, att vädja till moderskänslor, är ett sätt att uttrycka kvinnlighet. Lööfs beskriv-

ningar är inte hennes egna, men fungerar mycket mer som anekdoter eller berättelser än expert-

utlåtanden. Hon vädjar också till åhörarnas känslor – särskilt när hon talar om utsatta barn. Den 

känsloladdade argumentationen förstärker moderligheten eller kvinnligheten i Annie Lööfs et-

hos.  

 

Annie Lööf markerar stenhårt 

Valfriheten tar vi för given. Jag vet att jag gör det. Vår dotter går i en privat för-

skola. Jag är listad på den offentligt drivna vårdcentralen, jag går till Folktandvår-

den. Så ser våra val ut. Men rätten att välja är hotad. Det är mot valfriheten som 

regeringen går till attack när de vill förbjuda privata alternativ i välfärden.144 

Annie Lööf beskriver ett Sverige som håller på att klyvas av arbetslöshet och utanförskap. Hon 

lyfter olika hot – mot valfriheten, mot jämställdheten, mot tryggheten. Men hon intygar att 

Centerpartiet kommer att hålla ställningarna:  

När handel, rörlighet och frihet ifrågasätts. Då är det vår plikt att stå stadigt. När de 

grundläggande förutsättningarna för ökat välstånd utmanas. Då är vi skyldiga att 

stå upp för det vi tror på.145  

Vi har i flera år markerat stenhårt mot hedersbrottslighet och för barn och kvinnors 

frihet. Så att tryggheten, rättsstaten för hela samhället, säkras i hela landet.146  

Främlingsfientligheten. Den öppna rasismen. Att judar och muslimer inte känner 

sig trygga på gatorna i Sverige. Det är långt från det land jag vill att Sverige ska 

vara. Därför kommer jag att fortsätta markera stenhårt mot dessa krafter.147 

 

143 Kohrs Campbell, “The Discursive Performance of Femininity,” 5. 
144 Lööf, Jultal, 2016. 
145 Ibid. 
146 Lööf, Anförande vid Järva politikervecka, 2017.   
147 Lööf, Stämmotal, 2017. 



65 

 

Lööf talar om det politiska arbetet och dess plikter: man har en skyldighet att göra vissa saker.148 

När någonting är orättvist säger partiledaren att hon markerar stenhårt. Hon framställer sig 

själv och Centerpartiet som krafter som inte ger vika. Hon beskriver också Centerpartiet som 

ägande konkreta lösningar på olika problem, lösningar som är anpassade efter människors var-

dag. Partiet, och Annie Lööf, står upp för det som är rätt, och vågar kämpa på. 

Varför är det viktigt för Annie Lööf att så starkt betona att Centerpartiet står stadigt och försva-

rar fri- och rättigheter? En förklaring skulle kunna vara Centerpartiets liberala ideologi. I jäm-

förelse med den liberalkonservativa Anna Kinberg Batra, vars argumentation till stor del rör sig 

kring att sätta krav och att bestraffa, framstår Annie Lööfs retorik som något mjukare. Även om 

Centerpartiet också exempelvis vill införa strängare straff, krävs en annan slags argumentation.  

Lööf skapar bilden av att man tar ställning för goda värden.  

 I Almedalen år 2017 tar Annie Lööf avstånd från nazismen, och säger: 

Att ta upp främlingsfientlighet och nazism vet jag irriterar. Det väcker ont blod. 

Det gör att jag blir en måltavla för hatet. För nättrollen. Det har hänt förut, det 

kommer hända igen. Jag vet hur det känns. Och det händer inte bara mig. Men vi 

som tror på alla människors lika rätt och värde. Vi får aldrig tystna.149 

Det är viktigt för Lööf att framställa Centerpartiet som en god kraft, och sig själv som en person 

som vågar och orkar säga ifrån. Under samma år hade Nordiska motståndsrörelsens närvaro 

under Almedalsveckan resulterat i att RFSL ställt in stora delar av sin medverkan. Situationen 

krävde ett avståndstagande. Centerpartiet och Annie Lööf försvarar liberala värderingar, och 

visar därmed sin pålitlighet.  

 Något som kan vara värt att notera, är hur Lööf väljer att skapa en särskild dyna-

mik: något hotar, och hon står stadigt tillsammans med Centerpartiet. De försvarar, är defensiva. 

Samtidigt som de står för något nytt – en reformkraft. En förklaring till Lööfs defensivt präglade 

argumentation går att finna i typiskt kvinnlig retorisk strategi. Mral beskriver egenskapen ”mo-

derlig” som både pedagogisk, omhändertagande och stadig. Detta kan kännas igen i Annie 

Lööfs retorik. Hon visar omsorg och medkänsla, är villig att samtala och lyssnar gärna. Men 

hon visar fastheten, som är en del av att vara ”moderlig” genom sina markeringar: ”hit men inte 

längre”. När det hon bryr sig om hotas, måste hon säga emot.  
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Privat – genom känslorna 

Lööf talar knappt om sitt privatliv i sina tal. Vid några tillfällen nämner hon sin dotter; hon vill 

kunna känna sig trygg med att låta sin dotter gå ut, hon vill kunna försvara sina politiska beslut 

när hennes dotter är vuxen, hon kan inte låta bli att tänka på sin dotter när hon talar med polisen 

om flickor som könsstympas. Att hon tar upp dottern kan vara ett sätt att visa på värdegemen-

skap: hon är inte bara politiker utan också mamma. Självklart kan det faktum att hon tar upp 

sin dotter ha med frågan om genus och kvinnlighet att göra och behandlas således även i det 

avsnittet. 

 Annie Lööf har inga särskilt personliga anekdoter i sina tal, sådana som kan jäm-

föras till exempel med när Anna Kinberg Batra talar om jobb hon har haft som ung eller, som 

vi kommer att se, när Isabella Lövin berättar om sin barndom utanför Avesta. Lööf gör ofta 

målande beskrivningar för att illustrera olika frågor och talar mycket om möten med olika per-

soner, men det har aldrig med henne som privatperson att göra. Både Kinberg Batra och Lövin 

har beskrivningar om hur deras politiska engagemang startade, som är förankrade i deras barn- 

eller ungdom.   

 Trots att Lööf inte delar med sig av sitt privatliv kan man säga att hon har ett 

personligt förhållande till politiken. Som diskuterat ovan talar hon ofta om hur hon känner för 

olika saker: när Donald Trump valdes till president blev hon först bedrövad och sedan beslut-

sam, hon mår illa över rasismen, hon inspireras, blir tacksam, blir tårögd… Hennes roll som 

partiledare påverkar henne personligen och hon reagerar på det hon möter. Hon beskriver hur 

hon funderar kring vad hon vill lämna efter sig, om hon kommer att kunna stå upp för sina 

beslut: kommer de att kännas rätt: 

När jag är gammal. När min dotter är vuxen. När jag ser tillbaka på den här tiden och någon 

frågar mig; Vad gjorde ni för de barn som flydde från kriget i Syrien? Då vill jag att mitt svar 

ska kännas rätt i mage och hjärta. Att våra värderingar om ansvar, ordning och medmänsk-

lighet var det som vägledde mig.150 

I nästa kapitel kommer vi att se hur Isabella Lövin beskriver att hennes politiska engagemang 

började i barndomen, när hon känner att någonting är fel. Annie Lööf ger inte en specifik för-

klaring till sitt politiska engagemang i talen, men hon gör det tydligt att hon drivs av känslan 

för vad som är rätt. Hon behöver inte tala om sitt privatliv för att framstå som personlig. En 

ytterligare förklaring till skillnaden mellan partiledarna i det här fallet skulle kunna vara att 

 

150 Lööf, Jultal, 2016. 
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Annie Lööf var mer etablerad som partiledare vid tiden för talen. Hon hade redan lett Center-

partiet i några år, och dessutom suttit i regeringen.  

  

Kvinnlighet och genusfrågor 

Annie Lööf nämner frågor som på något sätt rör kvinnor som grupp i alla sina tal. Det kan 

handla om hedersvåld eller könsstympning, vikten av kvinnliga förebilder eller om förloss-

ningsvård. Det är tydligt att hon vill markera sin ställning i en jämställdhetsfråga: Lööf är med-

veten om att det finns problem och att man behöver göra saker åt dem.  

 

Att sätta ner foten för det jämställda samhället 

Detta handlar om vad som är rätt. Och vad som är fel. Om att vi måste stå på brottsoffrens 

sida. Barnens. Kvinnornas. Att rättsstaten ska värna dem som behöver det som allra mest. 

Om att vi resolut och kraftfullt måste sätta ned foten för jämställdhet, frihet, allas lika rätt 

och värde.151 

Annie Lööf tar upp vissa saker som en manlig politiker troligen inte skulle göra med samma 

självklarhet. I oktober 2016 beslutades att BB i Sollefteå skulle läggas ner. När Lööf hösten 

2017 talar om detta säger hon att vänsterpolitikernas signaler till kvinnor på landsbygden gör 

henne förbannad ”som mamma, som kvinna. Som medmänniska”.152 Här använder hon klart 

sina specifika erfarenheter som kvinna för att ge tyngd åt sin argumentation. Erfarenheten av 

att vara kvinna och mamma är någonting som ger henne legitimitet att tala i frågan och hon 

visar på att den egenskapen säger någonting, det är någonting hon delar med andra kvinnor. 

Det här är en identitetspolitisk argumentation som inte alls är vanligt förekommande i talen. 

Både Anna Kinberg Batra och Isabella Lövin uppmärksammar kvinnors utsatthet i sina tal. 

Kinberg Batra beskriver exempelvis att hon som ung fick lära sig att det inte är samma förvänt-

ningar på killar och tjejer i arbetslivet. Men, de gör inte anspråk på en särskild kunskap som 

kommer enbart från att de är kvinna. Det gör Lööf när hon säger att hon blir förbannad som 

kvinna och mamma.  Argumentationen syftar till att skapa värdegemenskap med åhörarna, om 

de kan identifiera sig med de känslor som Annie Lööf visar. Hon kan etablera att hon är nära 

dem som protesterade i frågan.  

 I samma tal nämner hon en kvinna som arbetar inom vården som lagt upp en bild 

på sociala medier på sina blodiga byxor efter ett arbetspass: 

 

151 Lööf, Almedalen, 2016. 
152 Lööf, Stämmotal, 2017. 
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Jag minns också bilden barnmorskan Petra lade upp på sociala medier en tidig morgon i 

somras. Efter att hon gått av ett långt nattpass, där hon haft ansvar för tre förlossningar sam-

tidigt. Ni kanske också såg bilden. Ett pass där hon inte hann sitta ner. Inte äta ordentligt. 

Eller gå på toaletten. Bilden på hennes vita byxor där mensblod blött igenom säger egentligen 

allt. För hade hon prioriterat att gå på toaletten och byta. Då hade kanske blivande föräldrar 

fått föda ensamma, utan hjälp.153 

Det är ett slagkraftigt exempel som avslöjar problem inom den svenska vårdapparaten. Men att 

tala om mens, särskilt på ett ganska detaljrikt sätt, är både intimt och starkt förknippat till kvin-

nor och kvinnlighet. Det är svårt att föreställa sig att en manlig politiker skulle formulera sig på 

samma sätt. Lööf använder alltså egenskapen kvinna för att förstärka sitt ethos i den här frågan. 

Man kan tänka sig att det fungerar antingen som en ideal egenskap i den specifika frågan – eller 

att kvinnlighet faktiskt är en avgörande del av att ha kompetens nog att uttrycka sig så som 

Annie Lööf gör. 

 

Barn och moderskap 

Lööf talar inte särskilt mycket om sitt eget liv i sina tal. Istället för privatliv handlar det gärna 

om att hon träffar andra människor och hur hon reagerar på saker som de berättar för henne, 

eller hur hon känner kring olika problem och frågor. Men vid vissa tillfällen nämner hon sin 

egen dotter, och använder då relationen till denna som utgångspunkt i förståelsen och känslorna 

för olika problem. Ett exempel är när hon talar om kvinnlig könsstympning under sitt tal i Al-

medalen sommaren 2016. 

 

Jag tänker på de fysiska spåren. De känslomässiga spåren. På smärtan. Blödningarna. Lidan-

det. 

 

Och det skär i hjärtat. Tanken på att detta faktiskt händer små barn svindlar. Jag kan inte låta 

bli att tänka på min egen dotter. 

 

För jag kan se barnens ansikten framför mig. Behöver inte ens blunda. Höra deras gråt. Skrik. 

Tårarna som rullar över kinderna. Paniken i deras ögon. Känna den lilla kroppen som skakar 

av smärta. Som blir till en spänd båge. Som inte förstår. Som inte ska behöva förstå.154 

 

Beskrivningen ovan är illustrerande, språket väcker känslor och visar att Annie Lööf känner för 

de flickor som blir könsstympade. Att hon dessutom tar upp att hon har en egen dotter skapar 

 

153 Ibid. 
154 Lööf, Almedalen, 2016.  
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effekten att Lööf inte bara ser en politisk fråga som ska lösas, hon ser den också som mamma. 

Framställningen syftar till att skapa en stark känslomässig reaktion hos publiken, och Lööfs val 

att nämna den egna dottern ställer henne närmre åhörarna: hennes reaktion är densamma som 

fler i publiken skulle kunna få, en instinktiv reaktion som förälder. Det skapas förutsättningar 

för åhörarna att identifiera sig med Annie Lööf och hennes känslor. 

 Valet att beskriva sin egen reaktion skulle också kunna ha med en stereotyp att 

göra. Om vi förväntar oss att kvinnor är mer känslosamma och mer familjeriktade: hur uppfattar 

vi en kvinna som talar om sådana övergrepp på barn utan att själv reagera känslomässigt?  

 Annie Lööf använder ganska ofta frågor eller bilder som rör barn i sina tal. Även 

om hon inte talar om sitt eget liv särskilt mycket, kan hennes frekventa referenser till barn leda 

tankarna till moderlighet. Som vi sett tidigare visar Lööf flera av de egenskaper som Brigitte 

Mral karaktäriserar som typiska för kvinnlig retorisk strategi, däribland moderlighet. Hon visar 

omhändertagande, hon argumenterar för att hon är ansvarstagande och jordnära. Hon framhäver 

att hon är tillgänglig, gärna vill samtala och framförallt lyssna. 

 Mral tar inte upp känslosamhet som en typiskt kvinnlig strategi. Däremot menar 

hon att den politiska diskursen blivit mer intim, och att det är ett tecken på feminisering. Däre-

mot tar Kohrs Campbell upp vädjan till moderliga känslor som ett sätt att uttrycka kvinnlighet. 

Detta är någonting som Annie Lööf gör i betydligt större utsträckning än de båda andra partile-

darna.    

 Det är uppenbart att Annie Lööf har en mer kvinnligt kodad referensvärld än Anna 

Kinberg Batra och Isabella Lövin. Lööf talar ofta om barn och hennes argumentation är mer 

känslobetonad. Hon verkar också vara mer bekväm med mer tydligt feministiska markeringar: 

hon använder ordet hen vid ett tillfälle, talar om att sätta ner foten för jämställdhet, och om hur 

flickan Mathilda hittade kvinnliga förebilder. Varför tänker sig Lööf att den här typen av argu-

mentation kommer att fungera? En förklaring kan vara att Centerpartiet har ett stort stöd bland 

unga kvinnor, en målgrupp som skulle kunna identifiera sig med Annie Lööf och hennes retorik. 

En undersökning av Sifo/SvD i september 2018 (strax innan valet) visade att Centerpartiet var 

det parti som fick högst stöd av kvinnor mellan 18 och 29 år.155 Lööf skapar ett ethos som ska 

(och med tanke på statistiken, kanske lyckas) locka just denna målgrupp.  

 

155 Sophia Sinclair, ”Succésiffror för C – största parti bland unga kvinnor”, Svenska Dagbladet, 5 september, 2018, 

https://www.svd.se/ett-helt-annat-sverige--om-unga-kvinnor-fick-styra. 

https://www.svd.se/ett-helt-annat-sverige--om-unga-kvinnor-fick-styra
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Hur upprättar Annie Lööf förtroende och auktoritet? 

Annie Lööfs retorik är mer känslobetonad än de övriga två partiledarnas. Argumentationen, 

som ofta syftar till att skapa bilder hos åhörarna och påverka dem känslomässigt, stämmer väl 

överens med det övergripande narrativet att Lööf drivs av sin vilja att förändra och som relaterar 

på ett känslomässigt plan till det hon hör och ser, och vidare berättar om. 

 

Förtroendekategorier 

Under tiden för de tal som analyseras i uppsatsen var Centerpartiet i opposition, och fortfarande 

del av Alliansen. Lööf hade tidigare suttit i regering. 

 Lööf menar att Centerpartiet, och hon, står för ett nytt ledarskap. Det nya ledar-

skapet kontrasteras mot Socialdemokraterna, vars politik framställs som föråldrad. Det är näs-

tan så att Annie Lööf förkroppsligar Centerpartiets motto ”närodlad politik”. Hon lägger stor 

vikt vid att hon är en tillgänglig partiledare som bryr sig om vad väljarna har att säga. Hon ber 

om åsikter och får mejl med berättelser. Dessutom betonar hon att Centerpartiets politik är mer 

anpassad efter väljarna, och framförallt efter småföretagarna och entreprenörerna som inte nöd-

vändigtvis ser sig representerade i Socialdemokraternas politik.  

 Välvilja och värdegemenskap är två förtroendekategorier som dominerar Lööfs 

tal, och de uttrycks ofta genom starka känslor. Välviljan genom hur Annie Lööf uttrycker att 

hon bryr sig om politiken och om människor som far illa. Hon ber om att få veta vad väljarna 

vill, hon berörs och reagerar.  

 Värdegemenskapen och närheten till publiken etableras genom en särskild strategi 

för att skapa identifikation, ett ethos genom pathos. Annie Lööfs känslobetonade inslag med ett 

starkt och ibland hjärtskärande bildspråk syftar till att skapa känslor hos publiken. Känslorna, 

som åhörarna då delar med talaren, skapar gemenskap. Man förskräcks över samma saker. Detta 

kan vara ett effektivt sätt att argumentera, om publiken låter sig ryckas med av de starka orden. 

Perelman och Olbrechts-Tyteca menar att det krävs en gemensam utgångspunkt mellan talare 

och publik. Därifrån kan talaren överföra gillandet, eller den gemensamma åsikten, till någon-

ting nytt. Och det är naturligtvis svårt att inte hålla med Annie Lööf om hur fruktansvärt det är 

med små barn som hotas av rasister eller som blir könsstympade. Även när bilderna är mindre 

dramatiska kan de åtminstone skapa en gemensam bild, starta associationsbanor, etablera 

någonting som sant. 

 Förmåga tar betydligt mindre plats i Lööfs tal, utöver att hon lyfter att Centerpar-

tiets miljöpolitik gav bättre resultat än Miljöpartiets. Samma exempel kan anses visa på kom-

petens – att Centerpartiet har kunskap och erfarenhet som inte finns i Miljöpartiet. Lööf visar 
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också kompetens när hon jämför Centerpartiet med Socialdemokraterna. Centerpartiet vet 

någonting om väljarnas behov som Socialdemokraterna inte förstår. Lööf får också kompetens 

och kunskap genom sina många möten. Dessutom är hon den som tydligast använder att hon är 

kvinna som en källa till kompetens. När hon säger att hon blir förbannad som kvinna och 

mamma (angående nedläggningen av BB i Sollefteå), handlar det om att hon har särskilda egen-

skaper och erfarenheter just som kvinna. Detta ska förstärka hennes trovärdighet i frågan.  

 Pålitlighet är en viktig egenskap för Lööf. Annie Lööf och Centerpartiet framstår 

som orubbliga förkämpar för liberala värderingar, som stadigt står fast oavsett vilka vindar som 

blåser. Det är viktigt för Lööf att signalera detta. Kanske var det delvis en respons på Modera-

ternas och Anna Kinberg Batras beslut att öppna för samarbete med Sverigedemokraterna. Det 

kan ha funnits ett behov av att markera var man stod. Att ”markera stenhårt” är också en tydlig 

del av Annie Lööfs ethos, och egenskapen kan kopplas till de starka känslorna och ett rättspatos. 

Lööf känner vad som är rätt och vad som är fel, och hon agerar därefter. Bilden av Lööfs pålit-

lighet förstärks när hon berättar om mejlet hon fick av pappan till en flicka som blivit mobbad. 

Lööf visar att pappan kände sådant förtroende för henne att han delade med sig av sin dotters 

hemska upplevelser.  

 Lööfs ideala egenskaper kan lätt kopplas ihop med pålitligheten, att hon är en 

tillgänglig partiledare som vågar stå får vad hon tycker. Utöver detta är hennes fokus på det 

vardagsnära och konkreta erfarenheter troligtvis idealt för en centerledare.  

 

Den mest ”kvinnliga” 

Lööf är också den partiledare som framstår som mest ”typiskt kvinnlig” - detta trots att hon 

nästan inte alls talar om sitt privatliv i talen. Hon lyckas framstå som tillgänglig och personlig 

eftersom hon talar om sina egna känslor och reaktioner, och eftersom hon visar intresse och 

medkänsla för personer hon möter och för publiken.  Känslorna är alltså det som ger åhörarna 

en mer personlig bild av Lööf. Hon värnar om att vara nära väljarna, att samtala och lyssna. 

Hon verkar vara mer mån om att skapa en god relation till publiken än Kinberg Batra. 

  

 Att Annie Lööf talar så mycket om barn skapar associationer till föräldraskap och 

hon är den av de tre partiledarna i materialet som bäst förkroppsligar idén om moderlighet som 

Brigitte Mral beskriver. Hon är jordnära, använder praktiska exempel, och säger ifrån när 

någonting går över gränsen. Dessutom vädjar hon till moderliga känslor hos publiken på ett sätt 

som varken Anna Kinberg Batra eller Isabella Lövin gör. Hon är också den enda som helt up-

penbart använder sin kvinnlighet för att öka auktoriteten i en fråga. Annie Lööf drar sig inte för 
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att använda mer kvinnligt konnoterade exempel eller tala om intima saker som menstruation. I 

jämförelse med de båda andra partiledarna är kvinnlighet en mer framträdande del av Annie 

Lööfs persona.   

 

Politikerroll och egenskaper 

Lööfs politikerroll är tillgänglig och nära väljarna. Hon står för ett nytt ledarskap, i kontrast till 

Socialdemokraternas förlegade politik. Hon har en större förståelse för väljarnas behov, och 

uttrycker det genom att betona sin närhet och kontakt med väljare och publik. Dessutom är hon 

trygg och stabil – Annie Lööf räds inte att stå upp för liberala värderingar. De egenskaper hon 

framhäver är framförallt (känslomässigt betonat) engagemang, integritet (”hit men inte längre”) 

och – till viss mån – kvinnlighet.  

 Annie Lööf skapar auktoritet genom att markera och skapa en bild av att hon inte 

är rädd att säga ifrån, att hon vågar stå upp för det hon tycker och känner. Hon skapar förtroende 

genom att vara tillgänglig och visa att hon bryr sig om människor, att hon har en personlig, 

känslomässig koppling till politiken. Genom en känsloladdad argumentation ger hon möjlig-

heter för publiken att identifiera sig med henne och hennes åsikter. 

 

Isabella Lövin  

Isabella Lövin var språkrör för Miljöpartiet mellan maj 2016 och januari 2021. Under tiden för 

de tal som analyseras i uppsatsen ledde hon partiet tillsammans med Gustav Fridolin. Lövin var 

Sveriges biståndsminister mellan oktober 2014 och januari 2019 (samt tillförordnad bistånds-

minister mellan december 2020 och februari 2021). Mellan maj 2016 och februari 2021 var hon 

vice statsminister och mellan januari 2019 och februari 2021 var hon miljö- och klimatminister. 

 

Bakgrund 

Isabella Lövin föddes 1963 och växte upp i Avesta i Dalarna. Hon är gift med Lasse Nilsson 

och har två vuxna barn och två bonusbarn. Lövin har en bakgrund som journalist. År 2007 

publicerades hennes prisbelönta bok Tyst hav – Jakten på den sista matfisken, en bok om över-

fiske. Det var också fiskefrågan som ledde henne in i politiken. Hon gick med i Miljöpartiet 
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2008 och valdes in i EU-parlamentet, där hon var inflytelserik i fiskeripolitiken. Lövin uppma-

nades att engagera sig som politiker av miljöpartisten Peter Eriksson, men tvekade. Det beskrivs 

som att hon beslutade sig för att tacka ja för att hon ansåg att det var en plikt. 156 

 

Språkrör för Miljöpartiet 

Efter valet 2014 kallades Lövin hem för att bli biståndsminister och i maj 2016 valdes hon till 

språkrör för Miljöpartiet efter Åsa Romson. Vid tiden för hennes tillträde hade förtroendet för 

Miljöpartiet sjunkit och man hoppades att Lövin skulle kunna vända trenden. Flera händelser 

under våren samma år hade lett till ett lågt förtroende även inom det egna partiet. 157 Särskilt 

Åsa Romson hade lågt förtroende hos de egna väljarna.158 Partiets ledning kritiserades under 

perioden för att utöva toppstyrning.159  

 Under partikongressen då Isabella Lövin valdes till språkrör för Miljöpartiet ver-

kar en ny riktning för partiet ha slagits fast. Miljöpartiet hade i regering behövt göra för partiet 

svåra kompromisser, exempelvis i flyktingfrågan. Man skulle behöva tona ner idealismen och 

inta en mer pragmatisk, kompromissvillig ställning för att bevisa sin regeringsduglighet. Lövin 

säger i sitt första tal som språkrör att Miljöpartiet ska göra skillnad i verkligheten.160 

 Förhoppningarna om att Lövin skulle få ett högt förtroende infriades inte. Vid 

tiden för sitt tillträde hade Lövin kritiserats för att vara oklar och för pragmatisk som bistånds-

minister, samt för sin brist på partipolitisk erfarenhet. Det beskrivs som att det var svårt att 

förstå vad hon hade för linje, vad hon ville göra med svenskt bistånd.161 Lövin hade ett relativt 

lågt förtroende under hela sin tid som partiledare, och var nästan alltid en av de partiledare som 

hade lägst förtroende. Novus visar att andelen väljare som har svarat att de har ganska eller 

mycket högt förtroende för Lövin har legat mellan 8 och 12 % under perioden maj 2016 till 

januari 2021.162  

 

156 Margareta Svensson, ”Porträtt på vice statsminister Isabella Lövin,” Sveriges Radio, 26 maj, 2016, 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=6440742. 
157 Ella Berger och Fredrik Edgren, ”Krisen i Miljöpartiet,” SVT Nyheter, 13 maj, 2016, http://pejl.svt.se/krisen-i-

miljopartiet/. 
158 Isabelle Nordström, ”Extremt lågt förtroende för MP-språkrör,” Aftonbladet, 9 maj, 2016,  https://www.afton-

bladet.se/nyheter/a/XwE5Pm/extremt-lagt-fortroende-for-mp-sprakror. 
159 TT och Ella Berger, ”Svåra utmaningar väntar nya MP-språkrör,” SVT Nyheter, 16 maj, 2016, 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svara-utmaningar-vantar-nya-mp-sprakror. 
160 Margit Silberstein, ”Lugnet före stormen för MP,” SVT Nyheter, 16 maj, 2016, https://www.svt.se/ny-

heter/lugnet-fore-stormen-for-miljopartiet och Margit Silberstein, ”Slut på idealism – nu gäller pragmatism,” 

SVT Nyheter, 13 maj, 2016,  https://www.svt.se/nyheter/har-ar-fragorna-som-kommer-dominera-mp-kongressen. 
161 Svensson, ”Porträtt på vice statsminister Isabella Lövin,”. 
162 Novus rapport, Novus, 26 januari, 2021, läst 24 maj, 2021. https://novus.se/wp-content/uploads/2021/01/rap-

portnovusfortroendepartiledarejan2021.pdf. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=6440742
http://pejl.svt.se/krisen-i-miljopartiet/
http://pejl.svt.se/krisen-i-miljopartiet/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/XwE5Pm/extremt-lagt-fortroende-for-mp-sprakror
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/XwE5Pm/extremt-lagt-fortroende-for-mp-sprakror
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svara-utmaningar-vantar-nya-mp-sprakror
https://www.svt.se/nyheter/lugnet-fore-stormen-for-miljopartiet
https://www.svt.se/nyheter/lugnet-fore-stormen-for-miljopartiet
https://www.svt.se/nyheter/har-ar-fragorna-som-kommer-dominera-mp-kongressen
https://novus.se/wp-content/uploads/2021/01/rapportnovusfortroendepartiledarejan2021.pdf
https://novus.se/wp-content/uploads/2021/01/rapportnovusfortroendepartiledarejan2021.pdf
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 I slutet av augusti 2020 rapporterades att Isabella Lövin skulle avgå så fort partiet 

hittat ett nytt kvinnligt språkrör. Lövin motiverade beslutet med att hon trodde att det vore det 

bästa för partiet och att det vore dumt att vänta till ordinarie partikongress i september 2021, 

vilket vore för tätt inpå valrörelsen.163 Aftonbladet rapporterade att Lövin ville ”växla ner tem-

pot och ha mer tid för skrivande och för min familj”.  

 De tal som analyseras i uppsatsen kommer från den första delen av Isabella Lövins 

tid som språkrör för Miljöpartiet, åren 2016 och 2017. 

 

Tal  

Del av en rörelse 

Men det räcker inte att veta vad som är rätt, vi måste också ha viljan till förändring. Vi måste 

orka kämpa. Vi är en rörelse av stigfinnare, jovisst, men vi vet vart stigen leder, vad målet 

är. Nu är det dags för oss att leda världen framåt, guida mot det hållbara samhället vi vet är 

det enda alternativet. Mina gröna vänner, vi har aldrig behövts mer än nu!164 

Lövin beskriver Miljöpartiet som en rörelse, en progressiv och god kraft. Miljöpartiet står för 

genomgripande globala förändringar, och de har länge vetat någonting som världen nu börjar 

inse. De är del av en förändring av själva samhällets grundvalar: 

 Det som sker just nu är inget mindre än en global, grön revolution. En omstöpning av fun-

damenten för vår civilisation: våra energisystem, våra transportsystem och i förlängningen 

hela vår ekonomi. Men till skillnad från andra revolutioner i historien är den här fredlig.165  

Partiet har en vision om ett annat samhälle, och de har ett ansvar:  

För när andra sviker måste vi leda vägen. Och vet ni vad, vi leder! [---] Vänner, vi leder 

arbetet för att skapa en bättre värld.166 

Bilden Lövin målar av Miljöpartiet är att de har i uppgift förändra världen, och faktiskt mer än 

det: att leda arbetet med att rädda världen från klimatkatastrofen. Miljöpartiet tror på en ”verklig 

solidaritet med fattigare länder”167 och förstår hur destruktiv överkonsumtionen är. Dessutom 

har de i uppgift att vara populismens motpol: 

 

163 SVT, ”Isabella Lövin (MP), lämnar politiken”, SVT Nyheter, 26 augusti, 2020,  https://www.svt.se/nyheter/in-

rikes/isabella-lovin-mp-lamnar-politiken. 
164 Lövin, Tal på kongressen, 2017. 
165 Lövin, Tal vid kommun- och landstingsdagarna, 2016. 
166 Lövin, Tal på kongressen, 2017. 
167 Lövin, Almedalen, 2016. 
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 För Miljöpartiet är svaret självklart: vi kommer aldrig någonsin att medverka till att fascis-

ter, högerextremister eller rasister får inflytande i regeringen. [---] Vi står för allt det som 

populismen hatar.168  

Den sammantagna bilden blir att Miljöpartiet står för sådant som är gott. Partiet är en rörelse 

som kämpar för en bättre värld. Och det sätt Lövin behandlar och beskriver sitt parti på påverkar 

bilden av henne som partiledare, ger henne en särskild plats i rörelsen.  

 Isabella Lövin framställer i regel inte sig själv som en självständig ledare på 

samma sätt som vi sett att exempelvis Anna Kinberg Batra gör: i Isabella Lövins tal är partiets 

vilja och kraft i fokus, inte språkrörets egna beslut eller initiativ. Hennes roll är självklart i 

spetsen av partiet, och det tas upp, men tyngdpunkten ligger vid det gemensamma arbetet. Lövin 

framhåller också oftare sin roll som representant för partiet eller regeringen snarare än sina egna 

beslut. Hon bestämmer inte över partiet, men hon har möjlighet att föra dess talan. Lövin kallar 

sina åhörare för ”vänner”169 och för ”gröna samhällsbyggare”.170 Det politiska arbetet gör man 

tillsammans. Miljöpartiet ska kliva in och visa världen vart vi bör vara på väg.  

 Här är stereotypiseringen tydlig: Lövin skapar en publik som delar hennes vision, 

och som också deltar i kampen mot klimathotet. Hon talar om gemensamma ambitioner, vis-

ioner och kunskaper. Katarina Barrling beskriver att miljöpartisterna förenas i känslan och an-

svaret för miljön. Det blir viktigt för Lövin att beröra det gemensamma ansvaret och den ge-

mensamma prestationen. 

 Genom att lägga fokus på Miljöpartiets gemensamma mål och inställning betonar 

Lövin partiets roll i Sverige och världen mer än sin egen roll i partiet. Hon får stå tillbaka, till 

förmån för det stora ansvaret. Sättet att konstruera sitt ethos som partiledare påverkas självklart 

av partikulturen i Miljöpartiet, vars identitet är präglat av gräsrotsdemokrati. Det språkrören 

säger och gör ska vara förankrat i partigruppen. Detta avslöjas i själva ordet språkrör och i att 

Miljöpartiet är det enda partiet i riksdagen med två ledare: de ska representera gruppens vilja, 

inte uttrycka sin egen. Om Lövin alltför mycket lyfte egna beslut och initiativ skulle det kunna 

se ganska konstigt ut – särskilt som hon inte är ensam partiledare. Istället framhävs den gemen-

samma uppgiften, vilket förstärker bandet mellan Lövin och partimedlemmarna. När Anna Kin-

berg Batra väljer att markera den makt hon har som partiledare, betonar Lövin istället den vär-

 

168 Lövin, Tal på kongressen, 2017. 
169 Exempelvis Lövin, Tal vid kommun- och landstingsdagar, 2016, Sommartal, 2017. 
170 Lövin, Tal vid kommun- och landstingsdagar, 2016, Almedalen, 2016. 
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degemenskap hon har med åhörarna: det gemensamma arbetet, det gemensamma målet, de ge-

mensamma prestationerna. Hennes diskursiva ethos konstrueras ofta genom att hon i första 

hand inte direkt talar om sig själv, utan istället väljer att tala om vi:et. 

 Ett ytterligare skäl till att lyfta den gemensamma insatsen från Miljöpartiet kan 

vara att klimatet inte går att rädda om man inte gör det tillsammans. I en fråga som kan verka 

så hopplös, är det avgörande att lyfta den kraft som finns i det arbete som miljörörelsen gör 

tillsammans. Att Lövin inkluderar publiken på detta sätt förstärker identifikationen med partiet 

och med rörelsen. Miljöpartisterna förändrar världen.  

 När Lövin beskriver Miljöpartiet och den uppgift som partiet har, påverkas också 

bilden av henne. Om Miljöpartiet är en god rörelse, ett parti där man bryr sig om planeten och 

människorna som bor på den, är väl också Isabella Lövin en person som tycker att sådant är 

viktigt. Det finns ett pathos-, eller moralladdat ethos. Detta gäller både klimatet och frågan om 

psykisk ohälsa, som Lövin också lägger mycket vikt vid.  

 
 

”Visionär realism”: Miljöpartiet påverkar Sverige 

Jag är oerhört stolt över allt Miljöpartiet och regeringen gjort för klimatet, men det finns 

faktiskt något som faktiskt är ännu viktigare. Och det är att vi har fått med oss de andra 

partierna på att kraftigt flytta fram positionerna för klimat- och miljöfrågan. Det är förändring 

på riktigt. Det är visionär realism.171 

I Lövins tal framställs Miljöpartiet som en god kraft med potential att förändra världen till det 

bättre. Kanske skulle detta kunna verka verklighetsfrånvänt: hur ska Miljöpartiet kunna göra så 

stora förändringar som man gör anspråk på? Lövin argumenterar för Miljöpartiets kapacitet 

genom att beskriva partiets politik som ”visionär realism” och sig själv som en ”visionär rea-

list”. Ett parti med stora mål och visioner, men som också uppnår konkreta resultat. För att 

bevisa detta ger Isabella Lövin många exempel på förändringar som genomförts under den röd-

gröna regeringen i sina tal, och visar därmed att det inte bara är drömmar, utan visioner som 

kan realiseras. Det går inte bara att tala om mjuka värden; man måste också argumentera för att 

stegen mot ett mer miljövänligt samhälle är både möjligt och dessutom positivt för ekonomin: 

När jag tänker på kartongfabriken i Fors och att den nu har slutat släppa ut sitt spillvatten 

orenat i sjön, det ger mig hopp om framtiden på grund av en sak – för fabriken fick inte lägga 

 

171 Lövin, Almedalen, 2016. 
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ner på grund av olönsamhet, utan tvärtom: idag konkurrerar man på världsmarknaden med 

sin höga kvalitet och miljöstandard som främsta argument.172 

Men det är inte bara konkurrenskraft som spelar roll. Lövin påvisar också att Miljöpartiets po-

litik gynnar samhället genom jobb, bostäder och nya företag. De har motbevisat dem som tvivlat 

på Miljöpartiets politik: 

Nu har det gått två år. Stora delar av Miljöpartiets politik har nu genomförts. Vi har höjt 

skatten på fossila drivmedel nästan så mycket som i Miljöpartiets förslag, vi har antagit en 

vision om ett 100 procent förnybart energisystem utan kärnkraft, och vi har genomfört de 

största investeringarna i miljö och klimat i modern tid. Vi har gjort allt det som man varnade 

för. 

Och hur blev det? Blev det katastrof? 

Nej! Jobben har blivit fler, bostadsbyggandet slår rekord, nya företag växer fram.173 

Denna argumentation innebär att Lövin kan befästa sin egen roll i arbetet för klimatet: hon är 

delaktig i att driva fram dessa förändringar. Om en kvarhängande stereotyp bild av miljöpartis-

ten är den av en flummare i kofta, eller en idealist utan verklighetsförankring, måste Lövin 

försöka modifiera den bilden för att framstå som mer förtroendeingivande. Det gör hon genom 

att beskriva att Miljöpartiets politik är både verklighetsförankrad och gynnsam. Och samtidigt 

kan hon understryka den förmåga hon har: hon har tillsammans med Miljöpartiet kunnat driva 

igenom viktiga frågor, som till och med gör att Sverige blir en förebild för andra länder i kli-

matomställningen.   

 
 Svenska företag vet att det är bäst att vara först in i det nya, hellre än att vara sist ut ur 

det gamla. Det är så vi har utvecklat vår ekonomi till att bli en av de starkaste i världen. 

Sverige ska exportera nya lösningar, inte utsläpp!174 

 

Lövin visar att hon är en realist genom att inte glömma bort industrierna och företagandet. Även 

om en del av hennes publik kanske är idealister, kommer visionära argument inte att övertyga 

alla. Partiledaren talar också till dem som är mer skeptiska mot de gröna lösningarna. Att visa 

att en grön politik är bra för ekonomin är självklart ett viktigt argument. Det visar att Miljöpar-

tiets politik är genomförbar i praktiken, för dem som kanske skulle tveka.  

 

172 Lövin, Sommartal, 2016. 
173 Lövin, Tal vid kommun- och landstingsdagar, 2016. 
174 Ibid. 
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 Det gäller självklart också att tala till de egna väljarna. Miljöpartiet har kunnat 

genomföra politiska omställningar under tiden i regeringen, och hon lyckas med att driva par-

tiets frågor framåt. Som regeringsparti är det viktigt för Miljöpartiet att visa att de gör skillnad. 

Man måste visa partimedlemmarna och väljarna att man lyckas driva sina hjärtefrågor framåt. 

Lövin visar också att Miljöpartiet gjort skillnad genom visa på blocköverskridande överens-

kommelser. 

 Betoningen på de framgångar som den gröna politiken har för industrin och tek-

niken kan förklaras på olika sätt. Den hade kunnat modifiera bilden av en politiker med gröna 

vågen-profil. Men i Isabella Lövins fall är det mer troligt att argumenten förstärker bilden av 

henne som kunnig, kompetent och påläst. Bilden av partiledaren präglas av hennes bakgrund 

som framgångsrik journalist och EU-parlamentariker.  

 När Lövin tillträdde som språkrör var Miljöpartiet i en förtroendekris. Att lägga 

stor vikt vid partiets framgångar och goda påverkan på samhället syftar både till att öka förtro-

endet för partiet och dess språkrör. Partiet behövde visa att de kunde göra skillnad i verklig-

heten, och att deras politik kunde få genomslag. Samtidigt finns det en poäng med att inte släppa 

det ”visionära”. Genom begreppet ”visionär realist” markerar Lövin att partiet inte har släppt 

blicken på framtiden. Hon kan visa kritikerna att den gröna omställningen både är möjlig och 

lönsam, och samtidigt visa miljöpartisterna att man fortfarande arbetar mot ett mål, och gör 

framsteg.  

 Att argumentera för partiets framsteg, både nationellt och internationellt, är också 

ett sätt att visa pålitlighet. I regeringsställning är det självklart viktigt att visa att man håller vad 

man har lovat. När Isabella Lövin beskriver Miljöpartiets framgångar visar hon också att man 

kan lita på att partiet får något gjort. 

 

Sverige påverkar världen 

Sverige är ett litet land, men vi spelar en stor roll på den internationella arenan. Tack vare 

vår gröna regering har Sverige tagit ledarskap i klimatarbetet, i biståndet, för kvinnors rät-

tigheter och för att skydda världshaven från nedskräpning.175 

Som ovan nämnt talar Isabella Lövin om att de svenska framgångarna inom industrin gör Sve-

rige till ett förebildsland. Överhuvudtaget tar globala frågor relativt stor plats i Lövins tal. Detta 

har till viss del att göra med att Isabella Lövin förutom språkrör för Miljöpartiet också var kli-

mat- och miljöminister samt fram till 2019 var biståndsminister. Det går naturligtvis inte att 

 

175 Lövin, Sommartal, 2017. 
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helt skilja hennes ethos som partiledare från det som minister. I talen tar hon upp hur hon får 

resa runt i världen och träffa olika människor. Hon använder gärna dessa erfarenheter för att 

betona hur framgångsrikt Sverige är och hur bra vi har det här. När hon talar om detta förstärks 

bilden av henne som en representant: hon får ta emot respekt och gratulationer och ta med dem 

tillbaka till Sverige. Hon får möta människor och föra Sveriges talan:  

 

 Och jag vill gärna förmedla till er alla här vilken respekt jag mötte – och vilka gra-

tulationer till det svenska folket jag mottog, när jag berättade om den här blocköver-

skridande överenskommelsen vid ett styrelsemöte nyligen för FN:s generalsekrete-

rares initiativ Sustainable Energy for All. Så nu framför jag dem: 

 

 Grattis Sverige, världen tittar på oss! Världen hoppas på oss! Världen ser ett land – 

ett av bara två länder med gröna i regeringen – som kan visa att social, miljömässig 

och ekonomisk hållbarhet går att genomföra! Och att det ena inte utesluter det andra. 

 

 Vårt ledarskap, Sveriges ledarskap, är viktigt!176 

 

Även dessa argument har att göra med hur och varför Miljöpartiet är viktiga, hur de tillför 

någonting till Sverige. De steg Sverige tar för klimatet, men också det faktum att ”Sverige är 

fantastiskt” på många sätt under den rödgröna regeringen, bevisar Miljöpartiets nytta. 177 Åter-

igen visar Isabella Lövin sin makt och kompetens att påverka politiken, även på ett internation-

ellt plan.  

 Det finns en gammal idé om Sverige som ett ”världssamvete”, ett slags moralisk 

kompass för resten av världen. Det går att tänka sig att Isabella Lövin försöker att förknippa sig 

själv och Miljöpartiet med denna uppfattning. Med Miljöpartiets hjälp kan Sverige behålla, eller 

kanske återupprätta, sin position som föregångsland och rättesnöre. Hon gör det genom att, som 

i citatet ovan, säga att världen ser upp till Sverige. Det är Sveriges uppgift att visa vägen till en 

mer hållbar värld: ”Runt om i världen ser man Sverige, och man ser hopp! Hopp om att en 

 

176 Lövin, Almedalen, 2016. 
177 Ibid. 
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annan värld är möjlig.”178 ”Vänner, världens kvinnor tackar oss för att det nu finns det en rege-

ring som för en feministisk utrikespolitik!”.179 Idén om Sverige som föregångsland och mora-

liskt eller politiskt rättesnöre är självklart attraktiv. Om Miljöpartiet har en stor roll i att befästa 

den här rollen för Sverige, är det också ett mycket gott betyg för partiet.   

 Klimatfrågan är otvivelaktigt global. Lövin måste visa sin förmåga och kompetens 

att påverka den internationella politiken av två anledningar: för det första har hon möjlighet, 

eftersom Miljöpartiet är del av regeringen. För det andra är Sverige ett litet land, som ensamt 

egentligen inte har en chans att påverka effekterna av klimatkatastrofen nämnvärt. Genom att 

betona arbetet som sker utomlands, och vilket inflytande Miljöpartiet har, ökar Isabella Lövin 

partiets trovärdighet gällande dess möjligheter att driva sin hjärtefråga. Den som är klimat-

kämpe kan känna sig trygg i att Miljöpartiet gör allt de kan för att rädda klimatet, om de till och 

med lyckas göra Sverige till en förebild för hela världen.  

 

Pragmatisk motpol till populismen 

I Miljöpartiet har man valt att försöka ställa sig utanför höger-vänster-skalan. Partiet samarbetar 

i olika konstellationer i olika kommuner, med både vänster- och högerpartier. Pragmatiken är 

viktig, och det visar Lövin exempelvis när hon berättar att hon samlat tidigare miljöministrar, 

oavsett partibakgrund. 180 Hon uppmanar sina partimedlemmar att lägga ner plakaten och strids-

yxorna i kampen mot populismen.181 Det är inte ”tramset” som gör skillnad eller ger lösningar.  

 Eftersom det var mer kompromissvilja och pragmatism som krävdes när Lövin 

tillträdde som språkrör behöver hon visa just de egenskaperna. Det gör hon genom att visa att 

hon kan tala med representanter från olika block och genom uppmaningen att arbeta för att göra 

skillnad utan plakat och stridsyxor. Man måste diskutera, samarbeta och kompromissa – det är 

ett tecken på regeringsduglighet.  

 Samtidigt är det ju framförallt i regeringen som Miljöpartiet måste kompromissa 

och samarbeta. Lövin drar sig inte för att kritisera de borgerliga partierna: 

Mot oss står en borgerlig allians som är oense om mycket, men när det kommer till våra 

klimatinvesteringar är de överens: De vill alla skära ner miljöbudgeten med minst var fjärde 

krona.182 

 

178 Lövin, Tal på kongressen, 2017. 
179 Lövin, Almedalen, 2016. 
180 Lövin, Tal vid kommun- och landstingsdagar, 2016. 
181 Ibid. 
182 Lövin, Tal på kongressen, 2017. 
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Att kritisera de borgerliga partiernas miljöpolitik förstärker argumentationen för den egna. Väl-

jarna bör se till att Miljöpartiet får fortsätta regera för den bästa miljöpolitiken. Lövin riktar 

också stark kritik mot Sverigedemokraterna: 

Samtidigt som jag sommartalar här, så talar Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkes-

son från en scen i Sölvesborg. Och det går knappast en vecka utan att vi kan läsa om nya SD-

politiker som uttrycker sig hatiskt, hotar människor eller uppmanar till våld på nätet.183 

Hon rör sig från beskrivningen av SD-politikernas hat och hot till att tala om högerextrema 

grupperingar, fascister och nazister. Åkesson och hans parti kopplas alltså till dessa högerex-

trema rörelser, de som Lövin menar att Miljöpartiet ska vara en motvikt till.  Bilden av Lövin 

och Miljöpartiet som en ”god” rörelse när de sätts i motsatsförhållande till Åkesson och Sveri-

gedemokraterna: medan Lövin står i sin uppväxtort Avesta och talar, står Åkesson i sin hemstad, 

men med ett helt annat budskap, en ideologi som ”hör hemma på historiens sophög”.184 

 Lövins jämförelser beskriver ideala egenskaper som hon vill lyfta. Det gäller 

framförallt anti-rasism och anti-populism. Dessa egenskaper förstärks genom referenser till 

andra politiker – ofta internationella. Lövin uttrycker sitt ogillande mot populistiska politiker, 

till vilka hon menar att Jimmie Åkesson, Donald Trump, Le Pen hör.185 I ett tal citerar hon 

Michelle Obama och tar upp Martin Luther King. Att Isabella Lövin gärna tar upp internation-

ella exempel på politiker och makthavare i sin argumentation skulle kunna betyda att hon vill 

sätta de frågor hon diskuterar i en större kontext – liksom när hon beskriver Sveriges roll inter-

nationellt. Detta kan bero på att hon vill skapa associationer mellan Miljöpartiet och internat-

ionella förebilder. Det kan också handla om att placera Sverige, med den röd-gröna regeringen, 

på rätt sida om historien – istället för på dess sophög. 

 

En kunnig miljökämpe 

Bara vid ett par tillfällen nämner Isabella Lövin sin bakgrund som författare till Tyst hav och 

som EU-parlamentariker, i sommartalet från 2016: 

Det var mitt engagemang för haven som ledde mig in i politiken. Och efter fem år i EU-

parlamentet är jag nu stolt över att ha varit med om att ro i hamn en helt ny, mycket mer 

hållbar fiskeripolitik i Europa!186 

Och i sommartalet från 2017:  

 

183 Lövin, Sommartal, 2017. 
184 Lövin, Sommartal, 2017. 
185 Lövin, Almedalen, 2016, Sommartal, 2016. 
186 Lövin, Sommartal, 2016. 
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Någonstans inom mig såddes också ett frö, en drivkraft att förändra. Det var samma drivkraft 

som gjorde att jag många år senare skrev boken ”Tyst hav”, rasande av insikten om hur 

människan håller på att dammsuga haven på fisk, och hur fiskbestånd runt om i världen har 

kollapsat av överfiske. Det var samma drivkraft som gjorde att jag bestämde mig för att gå 

in i politiken, att ta plats i Europaparlamentet och reformera EU:s fiskeripolitik i grunden.187 

Tyst hav nämns också i talet från kongressen 2017. Lövins politiska engagemang springer ur 

ett särskilt intresse för haven och för fiskeripolitik, och genom att berätta om sin bok och om 

arbetet i EU-parlamentet kan partiledaren etablera sin kompetens: hon har kunskap om miljöfrå-

gan och speciellt den om fiskeripolitik. Boken är en länk mellan hennes ideologiska övertygelse 

och intresse för miljön och själva arbetet med politik. Att tala om tiden som EU-parlamentariker 

är också ett sätt att beskriva förmåga: även där kunde hon påverka och förändra. Kunde hon 

göra det där bör hon ju kunna göra det i regeringen. 

 Just kompetens verkar vara en viktig egenskap för Lövin. Hon framstår som kun-

nig genom att referera till sin bakgrund som journalist och som EU-parlamentariker. Varken 

Anna Kinberg Batra eller Annie Lööf talar om tidigare arbetslivserfarenhet på samma sätt som 

Lövin. Det närmaste är när Kinberg Batra nämner jobb hon haft som ung för att visa att hon har 

erfarenheter som åhörarna kan identifiera sig med.  

 Att Lövins bok och bakgrund som EU-parlamentariker tas upp kan förklaras av 

att de har betydelse för hennes position som språkrör för Miljöpartiet. Jag har tidigare tagit upp 

en stereotyp bild av miljöpartister som flummiga grönavågare. Isabella Lövin verkar vara för 

långt från den bilden för att hon ska behöva förhålla sig särskilt till den. Däremot kan det vara 

relevant för henne att förstärka bilden av sig själv som kunnig i klimatfrågor. Både för att visa 

att hon har drivit klimatpolitik på ett framgångsrikt sätt förr, och för att visa att hon har kun-

skaper inom en komplex politisk fråga som vidrör allt från naturvetenskapliga fakta till mänsk-

liga rättigheter. 

 De två citaten ovan kommer från partier i talen då Isabella Lövin också talar om 

sin uppväxt, eftersom hon vill koppla sitt politiska engagemang till mer personliga erfarenheter. 

Detta kommer att behandlas mer i avsnittet om Lövins privata ethos nedan. 

 

Uppväxten 

Om jag ska tänkta tillbaka på hur mitt miljöengagemang en gång vaknade så var det nog när 

jag åkte förbi Forssjön varje dag till skolan, och såg det tjocka lagret av brunt skum som låg 

 

187 Lövin, Sommartal, 2017. 
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på ytan. Luften stank surt av pappersmassa från kartongfabriken som släppte ut sitt spillvat-

ten rätt ut i sjön. Som barn kunde jag inte förstå inte (sic) hur denna förstörelse kunde tillåtas. 

Det var ett sånt där uppvaknande när man ser att de vuxna inte alltid har rätt. Det här var fel! 

Det kändes!188 

I sommartalen 2016 och 2017 talar Lövin om sin uppväxt i en by utanför Avesta: hur hon lärde 

sig kärleken till djur och natur – och hur hon reagerade på föroreningen av Forssjön. Hennes 

kärlek till djur och natur har funnits länge, hennes förståelse för miljöfrågan är inte bara teore-

tisk, och hon är inte engagerad i den bara för att det är på modet:  

Närodlat, djurskydd, ekologiskt eller miljövänligt – för mig är det inte modeord eller etiketter 

i affären, det handlar om livet – det handlar om levande landsbygd, livskvalitet, respekt för 

djur och handlar om överlevnad, för oss alla.189 

Genom att hänvisa till sin uppväxt ger Lövin grund till sitt engagemang för miljön och i Miljö-

partiet. Hon kopplar an till en välkänd bild av det sanningssägande barnet, barnet som ser hur 

det egentligen är och som avslöjar vuxenvärldens hyckleri. Man kan jämföra med barnet i sagan 

Kejsarens nya kläder, som ser och påtalar det alla borde se – de vuxna gör något fel och låtsas 

inte om det.  Hon beskriver vidare hur detta skapade drivkraft för hennes senare politiska enga-

gemang. Att dessa skildringar av barndomen ska kopplas till hennes politiska arbete är tydligt: 

när hon har beskrivit denna ”grundläggande förståelse för jordens ekosystem” som hon fått 

gratis av att ha vuxit upp på landet, går hon vidare till att tala om sitt engagemang för havet, sitt 

arbete i EU-parlamentet och sedan till sitt medlemskap i den första svenska rödgröna regeringen 

någonsin.190 I sommartalet från 2017 sker ungefär samma sak, efter citatet som inleder avsnittet 

beskrivet Lövin hur barndomen gav en drivkraft att förändra, som ledde till att hon kunde skriva 

Tyst hav och sedan gå in i politiken.191 Det är den personliga erfarenheten som ger henne kraft 

att agera politiskt. Hennes engagemang är genuint. 

 I Barrlings undersökningar beskriver medlemmar i den miljöpartistiska partigrup-

pen att den ideologiska övertygelsen skapar ansvarskänsla. Detta stämmer väl överens med hur 

Lövin konstruerar sitt ethos: den gröna övertygelsen skapade hennes vilja att förändra, hennes 

vilja att ta ansvar. Att gå in i politiken för att man känner att man måste förändra, att man har 

ett ansvar att påverka, snarare än att den politiska rollen skapar ansvarskänsla. Lövin beskriver 

 

188 Lövin, Sommartal, 2017 
189 Lövin, Sommartal, 2016.  
190 Ibid. 
191 Lövin, Sommartal, 2017. 
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en ideal egenskap för den miljöpartistiska publiken: hennes engagemang är djupt och äkta. Hon 

visar att hon är ”grön” i grunden. 

 Det kan noteras att Lövin enbart talar om sin uppväxt i dessa båda sommartal, och 

att det nästan är de enda gångerna hon talar om sitt privatliv. Hon tar (bortsett från en kort bit 

om ett bonusbarnbarn) aldrig upp sin familj. Under sommartalen (då barndomen nämns) befin-

ner Lövin sig också i Avesta, där hon växte upp. Att nämna detta blir i princip ofrånkomligt. I 

de övriga talen är det mer viktigt att tala om de politiska problemen, klimatförändringarna och 

den psykiska ohälsan, än att tala om sig själv.  

 När Lövin talar om sin barndom skapar det också möjlighet för åhörarna att iden-

tifiera sig med henne. Partigruppen beskriver att de uppfattar det som att det inte finns någon 

tydlig partikultur: det som enar partimedlemmarna är ideologin: intresset och engagemanget för 

miljöfrågor. Att Isabella Lövin beskriver sitt personliga engagemang betonar att hon och åhö-

rarna har en betydelsefull gemensam utgångspunkt – en värdegemenskap – och det kommer 

troligen att öka deras förtroende för henne.   

 

Hopp och förtvivlan 

Jag har själv varit där. Snubblande nära avgrunden. Jag vet känslan. När man varannan minut 

hör sig själv tänka högt: Jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer.192 

Och samtidigt växer klumpen i magen när man tänker på hur vi behandlar planeten, vårt enda 

hem i ett annars oändligt kallt och mörkt universum.193 

Som Miljöpartiets språkrör är det viktigt att betona hur överhängande klimathotet är – hur vik-

tigt det är att ta deras fråga på djupaste allvar. Att vara rädd. Men samtidigt måste man verka 

hoppfull – för om allt är hopplöst, varför ska då väljaren rösta på Miljöpartiet? Lövin måste 

alltså arbeta för att vara hoppingivande i sina tal, och hon gör det genom att säga att hon har 

hopp om framtiden, men framförallt genom att visa vilka framsteg Sverige gör inom miljöom-

rådet, både i landet och utomlands. 

 Hon beskriver en oro som växer när hon betraktar konsumtionssamhället och när 

hon (vi) läser om vilken förödelse klimatförändringarna för med sig. De egna känslorna besk-

rivs inte så ofta men när de gör det är de ganska starka, och tyngda av oro; en klump i magen, 

en malande känsla av att något är fundamentalt fel, att inte orka. Dessa känslor kan också kopp-

las till partiets fokus på psykisk ohälsa. Klimatförändringarna är inte bara en politisk fråga, den 

 

192 Lövin, Tal på kongressen, 2017. 
193 Lövin, Sommartal, 2017. 
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skapar känslor som inte enbart har med partiledarens yrkesroll att göra. Argumentationen syftar 

till att skapa värdegemenskap: Lövin känner samma känslor av oro som hennes partimedlem-

mar. Det kan också vara en ideal egenskap om vi ser till det Barrling skriver om Miljöpartiet; 

den ideologiska övertygelsen och den politiska ansvarskänslan hänger tätt ihop, och det är vik-

tigt att vara grön: klimatfrågan bör vara en personlig fråga för Isabella Lövin, inte bara en pro-

fessionell.  

 Den hotande klimatkatastrofen måste naturligtvis oroa. Genom att benämna oron 

skapar Lövin en känslomässig identifikation mellan sig själv och åhörarna.  

 Men samtidigt måste hon vara hoppfull, hon måste veta att det går att göra någon-

ting. Detta intygar hon också om, både genom att beskriva att hon måste orka – för att det är på 

allvar – och genom att beskriva framsteg i miljöpolitiken, som skapar hopp: ”Om 471 dagar är 

det val. Jag tänker ägna varje dag, varje minut varje sekund åt att kämpa för de idéer som jag 

tror på. Jag orkar. Jag orkar.”194 

 Lövins känslor stärker hennes ethos eftersom det blir lättare för publiken att iden-

tifiera sig med henne. Hon kan också förmedla känslor till åhörarna – de bör ju också vara 

oroliga för klimatkatastrofen. Och genom att både ta upp hopp och förtvivlan (men i den mot-

satta ordningen), bildas ett tydligt argument: klimatkatastrofen hotar – men Miljöpartiet kan 

komma till räddning, med väljarnas hjälp. 

 

Kvinnlighet och genusfrågor 

Isabella Lövin talar inte om sin kvinnlighet i materialet. Inga av de personliga anekdoter hon 

beskriver har något att göra med en specifikt kvinnlig erfarenhet. Hon talar om sin familj vid 

endast ett tillfälle, när hon tar upp att hon nyligen har blivit bonusmormor:  

Jag hade i veckan lyckan att få bli bonusmormor till en liten flicka – som ska heta Maj. När 

jag fick hålla henne för första gången kände jag så starkt, att de överenskommelser rege-

ringen gjort i år, om Sveriges framtida energiförsörjning och de ambitiösa miljömålen på 

riktigt kommer att ge henne liv så mycket bättre förutsättningar.195 

Lövin tar upp att vi har ett ansvar för våra barn och barnbarn, och att göra deras framtid mer 

säker, i alla sina tal. Frågan blir mer känslomässigt laddad när den kopplas till familjen; men 

den kopplas inte i första hand till Lövins egen familj. Även i citatet ovan förflyttas fokus nästan 

 

194 Ibid. 
195 Lövin, Sommartal, 2016. 
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förvånande fort från bonusbarnbarnet till politiken – när Isabella Lövin får hålla sitt bonusbarn-

barn går hennes tankar och känslor direkt till politiken. Och det handlar inte om mer abstrakta 

tankar kring ideologisk övertygelse, utan till det konkreta: politiska överenskommelser, arbetet 

i regeringen. 

 När genusfrågor kommer upp i talen handlar det antingen om att nämna kvinnor 

som särskilt drabbade av vissa problem – till exempel psykisk ohälsa, eller om regeringens 

arbete för kvinnors rättigheter. Isabella Lövin säger inte ”jag är feminist”, utan ”regeringen är 

feministisk”. Det blir en del av argumentationen för Sveriges ledande ställning i världen snarare 

än ett personligt ställningstagande. På sätt och vis blir hon en feministisk politiker ”i andra 

hand”, som del av en feministisk regering, inte i egen rätt. Detta betyder naturligtvis inte att 

Lövin inte är eller vill framstå som feminist. Hon lyfter exempelvis ansträngningarna för kvin-

nors rättigheter som en del av det progressiva Sverige. Men det är inte heller så att hon tydligt 

använder några feministiska ställningstaganden som del av sitt mer personliga ethos. (Inte som 

man kan säga att hon gör med intresset för klimatfrågor, som verkligen kommer från en per-

sonlig ”plats”.)  

 Ett skäl till att Lövin inte talar så mycket om feminism eller sina egna erfarenheter 

som kvinna kan vara att hon företräder ett parti som är uttalat feministiskt och har arbetat med 

jämställdhet ända sedan grundandet, till exempel genom kravet på att ha ett kvinnligt och ett 

manligt språkrör.  

 Lövin har också blivit internationellt uppmärksammad för en bild som publicera-

des på hennes Facebooksida under början av 2017. Bilden visar Lövin som undertecknat 

lagrådsremissen om en ny klimatlag. Runt henne står en grupp kvinnliga medarbetare. Bilden 

var (eller har tolkats som) en parafras på en bild på den amerikanska presidenten Donald Trump, 

där han, omringad av en grupp män, undertecknat en order om stopp för stöd till abortklini-

ker.196 Lövin kommenterade bilden med orden: ”Vi är en feministisk regering, det syns i den 

här bilden. Sedan är det upp till var och en att tolka den”.197 När bilden fick stor spridning sade 

hon att ”Det är bra. Jag ville lyfta klimatfrågan och visa på Sveriges ledarskap. Det tycker jag 

vi har lyckats med.”198. Detta illustrerar hur Lövin förhåller sig till feminismen också i talen. 

Bilden ska visa att Sverige har en feministisk regering, och belysa Sveriges ledarskap och kli-

 

196 Viktor Adolfsson, ”Skrev på klimatlag – med känga till Trump,” Aftonbladet, 3 februari, 2017, 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/wBW6A/skrev-pa-klimatlag--med-kanga-till-trump. 
197 Marit Sundberg, ”Bilden på Isabella Lövin har blivit en världsnyhet,” SVT Nyheter, 4 februari, 2017, 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/bilden-pa-isabella-lovin-har-blivit-en-varldsnyhet. 
198 Ibid. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/wBW6A/skrev-pa-klimatlag--med-kanga-till-trump
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/bilden-pa-isabella-lovin-har-blivit-en-varldsnyhet


87 

 

matpolitik. Hon lyfter fram regeringen och sakfrågorna, inte sig själv, trots att bilden naturligt-

vis till stor del handlar om henne. Det är ju hon som sitter på platsen som motsvarar president 

Trumps.  Här, liksom i talen, blir hennes roll att vara en representant för regeringen och klimat-

politiken. 

 Visar Isabella Lövin några kvinnliga egenskaper i talen? Hon framstår som kom-

petent men inte skrytsam – hon har relevant kunskap men lyfter partiet, rörelsen och regeringen 

framför sig själv. Brigitte Mral menar att en av de egenskaper kvinnor behöver visa är att de 

har fötterna på jorden. Detta tvingas Lövin till viss del argumentera för när hon beskriver sig 

som en ”visionär realist”. Hon måste visa att hon och Miljöpartiet genomför politik som funge-

rar i verkligheten. Samtidigt är hon inte lika tillgänglig och nära väljarna som exempelvis Annie 

Lööf.  

 Trots att Isabella Lövin knappt talar som sitt privatliv, får åhörarna tillgång till 

hennes känslor på ett sätt som kan uppfattas som mycket privat. När Lövin berättar att hon känt 

att hon inte orkar mer, eller att hon känner stark oro, framstår det som både ärligt och sårbart.  

 Lövin tar inte helt uppenbart några typiskt kvinnliga roller. Hon visar att hon kän-

ner empati och att hon bryr sig om sina partikamrater. Hon etablerar ett vänligt förhållande till 

åhörarna och miljöpartisterna. Men hon talar inte ur en omhändertagande roll. Hon är represen-

tant, politiker, kunnig och del av den gröna rörelsen. När hon uppmanar oss att göra framtiden 

bättre för barn och barnbarn gör hon det inte som mamma eller mormor eller farmor.  

 

Hur upprättar Isabella Lövin förtroende och auktoritet? 

Isabella Lövin är en representant för Miljöpartiet i regeringen och för Sverige i världen. Hennes 

tal domineras av att visa Miljöpartiets och sina egna framgångar. Hon måste övertyga de egna 

väljarna om att idén om det gröna samhället finns kvar, samtidigt som hon måste visa att Mil-

jöpartiets politik är både framgångsrik och lönsam för dem som är mer tveksamma. 

 

Förtroendekategorier 

Lövin framstår som en representant för Miljöpartiet. Det är viktigt för henne att lyfta att hon är 

en del av en rörelse, vilket kan förklaras av partiets gräsrotsdemokratiska kultur. Men Lövin är 

en representant med makt och förmåga: en makt som hon betonar genom att beskriva de för-

ändringar hon varit med att driva igenom. I jämförelse med Anna Kinberg Batra verkar hon inte 

ha samma självständighet inom sitt eget parti. Däremot framhåller hon en auktoritet inom rege-

ringen och den internationella politiken, hon får saker att hända. Att Lövin talar om Miljöpartiet 

och regeringens framsteg syftar också till att övertyga om att det sker bra saker: hon måste 
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försvara regeringen, medan moderat- och centerledarna är i opposition och därför kan kritisera 

den rådande situationen.  

 Dessutom blir Lövin en del av att återskapa bilden av Sverige som ett moraliskt 

föregångsland. Detta handlar naturligtvis om att visa att Miljöpartiet är framgångsrika i rege-

ringen. Men det blir också bevis för Lövins förmåga. En stor del av Isabella Lövins argumen-

tation går ut på att visa vad Miljöpartiet gör för Sverige, och vad Sverige gör för hela världen. 

Miljöpartiet blir med henne i spetsen en kraft som för Sverige in i framtiden. Hon accepterar 

inte kritiken om att en klimatomställning skulle vara omöjlig eller olönsam. Istället beskriver 

hon sig själv och partiet som ”visionära realister”, och beskriver vilka framsteg som sker på 

miljöfronten. Det är viktigt för henne att visa att dessa inte bara är möjliga att genomföra, utan 

att de också är ekonomiskt lönsamma.  Miljöpartiet visar vägen framåt. 

 Vi kan också se Miljöpartiets framgångar som bevis på Isabella Lövins pålitlig-

het. Om hon lyckas driva Miljöpartiets frågor och göra verklighet av partiets löften, är hon 

naturligtvis också en politiker som man kan lita på. 

 Som representant är hon alltså en tydlig del av den rörelse som hon beskriver 

Miljöpartiet som, en ”god” och progressiv kraft som har ett ansvar att förändra samhället, att 

rädda världen. Hon betonar hela partiets och regeringens insatser, snarare än sina egna. Detta 

är ett sätt att skapa värdegemenskap. Den gröna rörelsen är något Lövin delar med sina väljare.  

 Kompetens är en viktig del av Isabella Lövins ethos. Hennes bakgrund som för-

fattare till Tyst hav och som EU-parlamentariker ger stöd till bilden av Lövin som kunnig inom 

miljöområdet. Kanske är kraven på teoretisk kunskap större när det gäller ett mer naturveten-

skapligt ämne. Det finns en tydlig skillnad mellan hur framförallt Lövin och Lööf etablerar 

kompetens: Lövin gör det genom att ibland hänvisa till sin yrkeserfarenhet, ett kunnande som 

både är teoretiskt och praktiskt. Mycket av Lööfs kompetens kommer istället från hennes kon-

takt med väljarna.  

 Lövins privatliv tar inte så mycket plats i talen. Hennes sätt att beskriva sin barn-

dom betonar värdegemenskap och ideala egenskaper: hon brinner för klimatfrågan sedan barn-

domen och har sanna insikter. Hon känner det ansvar som är miljöpartisternas samlingspunkt. 

Hon skapar också identifikation med åhörarna genom att berätta om sin oro. Det är en speciell 

balansgång som krävs av Miljöpartiets språkrör. Man måste på samma gång betona allvaret i 

klimatfrågan, och visa att det finns hopp. En stor del av Lövins argumentation bygger upp den 

värdegemenskap som finns mellan henne och publiken. Hon visar att de är en del av samma 

rörelse. Enligt Katarina Barrling är det engagemanget för miljön och klimatet som kännetecknar 

den annars brokiga partigruppen. Lövin återkommer till vi:et – de gröna samhällsbyggarna, 
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hennes vänner. Tillsammans ska de förändra världen. När partiledaren påtalar partiets eller rö-

relsens gemensamma insikt, den som resten av världen precis börjar nå, kan hon också befästa 

att de delar någonting grundläggande.  

 

Del av en feministisk regering 

Isabella Lövin talar nästan uteslutande om genusfrågor i relation till regeringen. Det är viktigare 

för att lyfta att regeringen är feministisk och vad man gör för kvinnor, än att Lövin själv är 

feminist. En förklaring till detta skulle kunna vara att det är helt enkelt är självklart att Miljö-

partiets språkrör är feminister. Exempelvis är Miljöpartiet det enda partiet i riksdagen som har 

krav på att ha ett manligt och ett kvinnligt språkrör. Även när hon diskuterar parafrasen på 

bilden av Donald Trump och andra manliga makthavare, med en bild på sig själv tillsammans 

med enbart kvinnor, är det framförallt regeringens politik hon lyfter.  

 Lövin framstår inte som särskilt moderlig i talen. Men med Miljöpartiets fokus på 

psykisk ohälsa visar hon omsorg för människors mående. Hon låter också åhörarna ta del av 

hennes känslor, framförallt hennes oro. Hon är alltså inte helt opersonlig. Hon visar ansvar, 

ärlighet och framstår inte som skrytsam. Men en viktig del av hennes persona är att hon är 

kunnig, en expert exempelvis på fiskeripolitik. Expertis är, åtminstone enligt Karlyn Kohrs 

Campbell, en egenskap som är karaktäristiskt ”manlig”.  I likhet med Anna Kinberg Batra an-

vänder Isabella Lövin strategier och uttryck som kan uppfattas som typiskt kvinnliga – men inte 

till den grad att man uppfattar hennes ethos som präglat av femininitet.  

 

Politikerroll och egenskaper 

Isabella Lövins politikerroll präglas av att hon sitter i regeringen. Hon framstår som en repre-

sentant snarare än en självständig ledare, och en stor del av hennes roll handlar om förmåga: att 

hon lyckas driva Miljöpartiets politik i regeringen och vilken effekt det har på Sverige och i 

världen. En viktig egenskap är det personliga engagemanget för miljön, som etablerades under 

barndomen. En annan är att hennes kunskap och kompetens, framförallt från tidigare yrkesroller 

som journalist, författare och EU-parlamentariker. 

 Isabella Lövin skapar auktoritet genom att framhäva Miljöpartiets och regering-

ens framgångar. Förtroendet skapas i argumentationen om ”visionär realism”, där hon visar att 

Miljöpartiet kan ha en dröm eller ett mål om ett annat samhälle och samtidigt driva en lönsam 

politik. 
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Sammanfattande diskussion 

I uppsatsen har tre svenska kvinnliga partiledares ethos analyserats och diskuterats. Nedan föl-

jer en sammanfattande diskussion om resultaten. 

 

Partiers och institutioners påverkan 

De tre partiledarnas ethos påverkas tydligt av vilka partier och institutioner de tillhör. Detta 

faller sig naturligt – det finns en klar koppling mellan ett partis profil och ideologi, dess väljares 

uppfattningar om partiet i fråga, och partiledaren. Partiledarna behöver både skapa förtroende 

och spegla sina partier. 

 Moderaterna, som är Socialdemokraternas främsta motståndare, måste ha en par-

tiledare som kan ta över rollen som statsminister. De har också en partikultur som låter partile-

daren driva sin egen vilja långt. Därför är det också viktigt för Anna Kinberg Batra att visa 

självständighet, kombinerat med den samarbetsvilja som krävs av en statsminister. Ethos på-

verkas inte bara av hur vissa frågor framställs, utan också vilka frågar som tas upp. När Kinberg 

Batra talar om lag och ordning påverkas bilden av henne både av partiets ståndpunkter i frågan 

och av att hon talar om just den frågan istället för någonting annat.  

 Annie Lööf, som företräder Centerpartiet och dess ”närodlade politik” måste 

också framstå som nära och tillgänglig. Hon behöver visa väljarna att hon för hela Sveriges 

politik. Därför måste hon också förstärka just de delarna av sitt ethos. Isabella Lövins själv-

framställning kommer att påverkas av Miljöpartiets gräsrotsdemokratiska prägel, och av parti-

ets hjärtefrågor.  

 Dessa slutsatser är till stor del självklara. Med ett sociologiskt synsätt innebär det 

att partiledarnas ethos påverkas av de institutioner de är del av. Med ett pragmatiskt att de för-

håller sig till de möjliga roller som skapas av diskursen. Partitillhörighet är en av de allra mest 

påtagliga förklaringarna till hur de tre partiledarna skapar förtroende och auktoritet: de förhåller 

sig till de krav och stereotyper som medföljer partitillhörigheten. 

 

Regeringsställning eller opposition 

Gällande förtroendekategorierna förmåga och pålitlighet, framförallt det senare, kan vi se skill-

nader som beror på om partiledarna sitter i regering eller opposition. För Anna Kinberg Batra 

och Annie Lööf är det viktigt att uttryckligen tala om ansvarstagande och handlingskraft. De 

behöver också visa vad respektive parti har genomfört tidigare eller under tiden som opposit-

ionsparti. Kinberg Batras förmåga och makt kommer framförallt fram i relation till det egna 
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partiet. Isabella Lövin kan istället argumentera för sin förmåga och pålitlighet genom att räkna 

upp de framsteg som Miljöpartiet har gjort i regeringen. 

 

Ideala egenskaper 

Kategorin ideala egenskaper är av intresse eftersom de speglar sådant som partiledarna antar 

att väljarna uppskattar. En egenskap som de tre partiledarna till någon mån delar är ett genuint 

engagemang som har startat i ung ålder. I talen beskriver de alla en personlig koppling till sitt 

politiska engagemang: Kinberg Batra ville förändra som ung och hittade det parti som passade 

henne, Lööf talar om att vilja förändra och göra det som känns rätt i magen, Lövin kände som 

barn hur fel det var med miljöförstöringen. Till viss mån kan detta ses som ett tecken på pålit-

lighet, att partiledarna känner ansvar för den politik de för. Men att de alla tre lyfter det person-

liga engagemanget betyder troligtvis att det är någonting som förväntas av en partiledare. Man 

kan alltså fråga sig vilken vikt bilden av politikernas personliga engagemang i politiken har för 

svenska väljares förtroende i allmänhet. Motsatsen skulle vara en karriärpolitiker – en sådan 

kan inte väljaren lita på i samma grad, eftersom den kanske inte har väljarnas bästa i åtanke. 

Det kan också vara så att det personliga engagemanget är lättare att identifiera sig med, åt-

minstone för politiskt intresserade väljare. Anekdoten om mamman som säger att Kinberg Batra 

inte bara ska klaga utan också försöka göra skillnad, eller den om Lövins insikt om miljöför-

störing under barndomen, är lätta att känna igen sig i. 

 En ytterligare gemensam ideal egenskap är handlingskraft. Kinberg Batra och 

Lööf argumenterar för att de är aktiva och får saker gjort, Lövin visar det genom att ge exempel 

på hur hon genomför Miljöpartiets politik. Det är rimligt att anta att partiledarna tror att väljarna 

vill se prov på handling.   

 

Förhållande till genusfrågor 

Hur förhåller sig partiledarna till kvinnlighet och genus? Alla tre partiledare markerar på olika 

sätt en genusmedvetenhet. Anna Kinberg Batra gör det exempelvis genom anekdoten fån Brå-

vallafestivalen, Annie Lööf vill sätta ner foten för det jämställdhet, Isabella Lövin talar om den 

feministiska regeringen. Till viss del kan detta förklaras av att feminism och genusfrågor tog 

relativt stor plats i debatten under samma tidsperiod. Som tidigare nämnt hade partiet Femin-

istiskt initiativ nyligen gjort stora framsteg och det var troligen aktuellt för alla partier i riksda-

gen att visa framfötterna i frågan. Det kan dock noteras att talen som analyseras hölls innan 

hösten 2017 och #metoo-upproret. En jämförelse skulle kunna göras kring hur partier och par-

tiledare förhållit sig till genusfrågor innan och efter #metoo.  
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 Kanske ställs ett högre krav på kvinnliga partiledare att förhålla sig till genusfrå-

gor. De kan relatera till dem på ett annat sätt än sina manliga kollegor. Men partiledarna i 

undersökningen använder inte detta till särskilt hög grad. Kinberg Batra noterar skillnader i hur 

män och kvinnor behandlas. Kanske hade hon inte sett dem om hon var man – men hon gör inte 

tydliga kopplingar mellan att hon själv är kvinna, och hur kvinnor behandlas. Annie Lööf gör 

det vid ett tillfälle. Annie Lööf diskuterar dock frågor som specifikt rör kvinnor och flickor i 

större utsträckning. Hon använder också ofta barn som referenspunkt. 

 Hur ska de svenska kvinnliga partiledarnas förhållande till genusfrågor samman-

fattas? Det verkar, för det första, som att det är obligatoriskt att åtminstone markera sin medve-

tenhet kring genusfrågor. De måste förhålla sig till dem. Om detta beror på att de är kvinnor, 

eller att frågan var aktuell vid tidpunkten, är svårt att avgöra i den här analysen – men skulle 

kunna undersökas genom en jämförelse med manliga partiledare under samma period.  

 För det andra visar Annie Lööf att partiledarna kan använda att de själva är kvin-

nor för att relatera till genusfrågorna. För Lööf verkar det fungera – kanske för att det är i linje 

med hennes persona. Däremot måste de kvinnliga partiledarna inte använda sig själva som re-

ferenspunkt i frågan. Allra tydligast är detta i Isabella Lövin, som i princip enbart framhåller 

att regeringen är feministisk. 

 De tre partiledarna har dock alla varit i sammanhang där deras kvinnlighet har 

stått i centrum. De deltar alla tre tillsammans med en grupp andra framgångsrika kvinnor i 

Therese Albrechtson och Maria Otterlings bok Dålig mamma… eller superkvinna? som publi-

cerades 2017.199 I boken intervjuar Albrechtson dessa kvinnor om deras upplevelser av att ha 

småbarn kombinerat med karriären. Deltagandet i denna bok, som har utgångspunkt i specifikt 

kvinnliga erfarenheter är ett exempel på att alla tre naturligtvis har reflekterat över hur det har 

påverkat deras karriär att de är kvinnor. Det visar också att de inte är totalt ovilliga att tala om 

det – men att de politiska talen inte nödvändigtvis är rätt plats. 

 

Är svenska kvinnliga partiledare ”kvinnliga”? 

Alla tre partiledare använder strategier som i sig kan karaktäriseras som typiskt kvinnliga. Men 

de innebär inte nödvändigtvis att de har ett kvinnligt uttryck eller att deras personae är tydligt 

feminina. 

 

199 Therese Albrechtson och Maria Otterling, Dålig mamma… eller superkvinna?: barn och karriär – så klarar du 

de orimliga kraven (Göteborg: Tukan, 2017). 
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 I sin artikel ”A Womanization of Public Discourse?” belyser Brigitte Mral hur 

den svenska offentliga retoriken feminiseras. Väljarna uppskattar ett mer nära och enkelt tilltal. 

Gränserna mellan privat och offentligt blir mindre tydliga. En kvinnlig politikers retorik är som 

mest effektiv när hon uppvisar traditionellt kvinnliga egenskaper, som de som innefattas i be-

greppet ”moderlighet”. Samtidigt ska hon inte vara för feminin, utan lagom. Självklart behöver 

hon också vara kompetent. Typiskt kvinnliga strategier som hänger kvar är att fokusera på det 

moderliga och det alldagliga, att leka med stereotyper, att förbereda sig grundligt. Listan på 

kvinnliga karaktäristika fylls på av Karlyn Kohrs Campbell i hennes beskrivning av typiskt 

kvinnlig retorik: anekdotisk argumentation, idéer som utvecklas induktivt, metaforer med grund 

i hem och familj, vädjan till moderskänslor. 

 Av de tre partiledarna i materialet är Annie Lööf den som mest framhåller femi-

nina kvaliteter. Hon är den som i högst grad kan anses ta rollen som ”modern”. Hon har ögonen 

för barnen, hon är medkännande och inbjudande. Men moderligheten innefattar inte bara vän-

lighet och omhändertagande enligt Mral, utan också en stadighet. Den visar Lööf genom att 

beskriva att hon markerar, säger ifrån när något går över gränsen.  

 Här bör det noteras att Annie Lööf är den av de tre partiledarna som haft högst 

förtroendesiffror. Hon har varit partiledare i över nio år våren 2021, och är den enda av de tre 

som fortfarande har posten. Kinberg Batra var partiledare i mindre än tre år, och Isabella Lövin 

i knappt fem. Att Annie Lööf är mer benägen att använda sig av kvinnliga retoriska strategier 

är en faktor som skulle kunna förklara hennes framgång, åtminstone delvis. Exemplet Annie 

Lööf kan alltså bekräfta det Brigitte Mral tar upp i sin artikel: för att bli populär som kvinnlig 

politiker är det klokt att använda sig av vissa typiskt kvinnliga retoriska strategier och att fram-

stå som moderlig.  

  Samtidigt är det alltså inte så viktigt för de båda andra partiledarna att framstå 

som kvinnliga – trots att det verkar som att det är det mest effektiva. 

 Det finns ett flertal tänkbara förklaringar till detta. Kvinnor har använt retoriska 

strategier som syftar till att tona ned expertis och auktoritet. Samtidigt är detta egenskaper som 

förväntas av partiledare. Att ”inte spela köns-kortet” skulle kunna innebära att det är viktigt för 

en kvinnlig politiker att utstråla auktoritet – även om hon riskerar att bli mindre populär. En 

annan förklaring skulle kunna vara att man anpassar sig efter det ”manliga” sättet, vilket Kerstin 

Thelander tar upp i sin bok. 

 En ytterligare förklaring finns i förhållandet mellan talare och publik. Tror parti-

ledarna att ett mer kvinnligt uttryck kommer att vara effektivt? Kanske tillåts Annie Lööf att 
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vara mer feminin eftersom hon är framgångsrik bland unga kvinnor. (Eller så är hon framgångs-

rik bland unga kvinnor just för att hon har en mer kvinnlig framtoning.) Till förklaringarna hör 

också att de respektive individerna säkerligen har olika stort intresse av att uttrycka sig typiskt 

kvinnligt. 

 Svenska kvinnliga partiledare och politiker måste förhålla sig till att det är effek-

tivt att framstå som kvinnlig – men inte för kvinnlig. När manliga politiker är det ”neutrala”, 

kommer kvinnor att behöva hantera det på något sätt. Det gäller att framstå som kvinnlig nog 

(åtminstone enligt Mral och Kohrs Campbell), men väljarna kan vara oförmögna att uppfatta 

en alltför feminin politiker som kompetent och förtroendeingivande. Kanske är kraven på 

kvinnliga partiledare olika dem på kvinnliga politiker. Ses partiledarrollen som mer typiskt 

manlig (dessutom beroende på parti) och vilken effekt får det?  

 

Hur upprättas förtroende och auktoritet i materialet? 

Undersökningen visar många strategier som partiledarna använder för att upprätta förtroende 

och auktoritet. Ofta görs det i relation till det egna partiet eller en annan institution, som Alli-

ansen och den rödgröna regeringen. Både politikerroll och de personliga egenskaper som lyfts 

är starkt präglade av vilket parti respektive partiledare representerar. Det är svårt att se tydliga 

gemensamma drag hos samtliga tre partiledare. Likheterna verkar kunna förklaras av var parti-

ledarna möts i politik eller ideologi. 

 Ett vanligt grepp är att partiledarna gör jämförelser som ska förstärka någonting 

de är, eller betona någonting de inte är. Man skapar ethos genom skillnad, kontrasten till något 

annat. För Anna Kinberg Batra och Annie Lööf är det framförallt Stefan Löfven och Socialde-

mokraternas politik, för Isabella Lövin är det exempelvis Jimmie Åkesson. Man skulle kunna 

fråga sig om jämförelserna är typiska för just kvinnliga eller andra normbrytande politiker. Om 

väljarna redan uppfattar en kvinnlig politiker som ”annorlunda” eller normbrytande i jämförelse 

med manliga politiker – varför inte förstärka kontrasterna genom att ge sin motståndare nega-

tiva attribut? Det går inte att fastställa ett sådant mönster i materialet, och kanske finns det helt 

andra förklaringar. Exempelvis skulle det kunna vara viktigt att skapa och förstärka kontras-

terna mellan olika politiker och partier när de flesta partierna egentligen ligger relativt nära 

varandra i politiska sakfrågor.  

 Det som mest tydligt påverkar de respektive partiledarnas sätt att skapa förtroende 

och auktoritet kan kopplas till deras partitillhörighet. De visar sin förmåga genom att betona att 

de kan driva sin egen eller partiets politik. Pålitlighet visas gärna genom att tala om ansvarsta-
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gande (i opposition) eller genomdriven politik (i regeringsställning).  Förtroendekategorin kom-

petens är den minst tydligt framträdande i materialet. Kanske handlar det om att den kan anses 

vara ”sekundär” i den mån att det visserligen krävs kompetens att genomföra politik, men det 

är inte själva kompetensen man hänvisar till i materialet. Dock är en inte obetydlig del av Isa-

bella Lövins ethos byggd just på kompetens. Kanske skulle en djupare undersökning i detta 

område visa att detta har att göra med partitillhörighet – miljöfrågan kan uppfattas kräva exper-

tis på ett sätt som andra politiska sakfrågor inte gör. Kanske skulle man få ett annat resultat vid 

en undersökning av andra partier. Yrkeserfarenhet används till exempel troligtvis mer frekvent 

av partier inom arbetarrörelsen – som med Stefan Löfvens bakgrund som svetsare. 

 Välvilja demonstreras genom partiledarnas koppling till väljarna. Annie Lööf är 

den som tydligast visar denna egenskap, framförallt genom hennes medkänsla för utsatta män-

niskor. I regel uttrycks inte välvilja så explicit. Kanske ligger den, liksom kompetensen, bakom 

delar av argumentationen – att partiledarna vill driva sin politik för att de vill väljarna väl. Ett 

sätt att visa välvilja är att illustrera vinster för väljarna. Detta gör Isabella Lövin genom att 

berätta om Miljöpartiet och regeringens vinster, medan Kinberg Batra och Lööf talar mer om 

de brister som finns och vad de vill göra åt dem – inte så mycket vad det kommer att resultera 

i.  

 Utöver ideala egenskaper, som diskuterades ovan, är värdegemenskap kanske den 

egenskap som tydligast visar relationen mellan talare och publik. De associationer som skapas 

är uppenbara: Kinberg Batras folklighet, Lööfs tillgänglighet och Lövins genuina engagemang 

för klimatfrågan. När partiledarna blir mer personliga öppnar det för värdegemenskap, eftersom 

dessa anekdoter ofta visar egenskaper som väljarna kan identifiera sig med. 

 Undersökningen visar hur tre svenska partiledare upprättar auktoritet och förtro-

ende, samt ger förslag till förklaringar. Ett intressant vidare projekt vore att undersöka hur re-

sultatet skulle se ut om en liknande analys tillämpades på manliga partiledare. I den här sam-

manfattande diskussionen finns dessutom flera förslag i olika delar av kvinnliga partiledares 

retorik som kan vara värda fördjupade studier. 

 Resultaten av min undersökning är till stor del väntade. Partitillhörighet har stor 

påverkan på hur förtroende och auktoritet upprättas, och kvinnliga partiledare verkar behöva 

förhålla sig till sin kvinnlighet. Metoden har i stort fungerat som jag förväntat mig. Den har gett 

möjlighet att analysera genomgripande drag i respektive partiledares ethos, och att komma till 

några generella slutsatser. Ramen med de sex förtroendekategorierna har varit ett fungerande 

verktyg, både därför att kategoriseringen kräver reflektion kring syftet med olika aspekter av 

självframställningen, och för att den – som jag hoppades – skapat möjligheter till jämförelse 
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mellan partiledarna. I fråga om hur kvinnliga partiledare uttrycker kvinnlighet tror jag att en 

kompletterande actioanalys hade kunnat bidra med intressanta insikter. Utöver detta vore na-

turligtvis en jämförelse mellan manliga och kvinnliga svenska partiledare möjlig med ungefär 

samma verktyg.  
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