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1 Inledning

Den politiska arenan har i allra högsta grad påverkats av en allt mer globaliserad ekonomi. En 

kombination av internationalisering av finansmarknaden och utsuddade landsgränser har haft 

stor påverkan på politiker och deras förutsättningar. Den snabba samhällsförändringen skapar 

problem för de politiska partierna. Den politiska arenan anses vara trögrörlig och har svårt att 

fatta tillräckligt snabba beslut. Denna trögrörlighet har bidragit till att de politiska partierna 

haft väldigt svårt att värva ungdomar, samt att medlemsantalet minskat kraftigt. Vill man 

påverka samhället idag söker man sig snarare till näringslivet eller till olika frivilliga 

organisationer.1

Medias bevakning och exponering av de politiska ledarna har kraftigt intensifierats. Detta har 

lett till att de politiska ledarna blivit starka varumärken och därmed blivit oerhört viktiga för 

sitt parti. Bevakningen kretsar inte bara kring politikers arbete utan även kring deras privatliv. 

Pressen på de politiska ledarna är stor och endast ett fåtal har karaktären att klara av de högsta 

politiska posterna. En politisk ledare måste ständigt vara beredd på att svara på frågor och 

göra ett gott intryck. I takt med att politikers privatliv blivit allt mer bevakat av media har det 

blivit vanligt att politiker söker sig till TV-program som blandar politik och underhållning, 

såkallad ”infotainment”. Detta är ett tacksamt forum för politiker. De slipper tuffa politiska 

frågor och kan istället visa upp sin personlighet. I ett allt mer medialiserat samhälle räcker det 

inte för en politisk ledare att endast vara synlig inom den politiska sfären, man måste även 

vara synlig inom den mediala sfären. Mediesamhället och opinionsmätningar påverkar i stor 

grad vilken politik som förs. Numera lyssnar politiker snarare på opinionen än på partiets 

medlemmar.2

I Sveriges riksdag tenderar partierna att trängas allt mer i mitten och debatten blir därmed 

relativt avslagen. I riksdagsvalet 2006 vann Alliansen genom att fokusera på jobben och 

arbetsmarknaden. Därmed vann Alliansen valet genom att fokusera på en klassisk 

socialdemokratisk fråga.3 Budgetdebatterna i riksdagens kammare har efter valet dominerats 

av frågor som rör jobben och arbetsmarknaden. Den globala ekonomiska krisen har haft stor 

                                               
1 Erikson Peter, Planerad kommunikation, Liber, Malmö 2007, ss. 21-22.
2 Möller Tommy, Politiskt ledarskap, Liber, Malmö 2009, ss. 191-196.
3 Erikson Peter, Planerad kommunikation, Liber, Malmö 2007, s. 23.
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påverkan på budgetarna och den politiska debatten. Nästa riksdagsval 2010 närmar sig och 

slaget om väljarna har tagit fart.

1.1 Syfte och problemformulering

Att behärska retorik och kommunikation inom den politiska sfären har i alla tider varit viktigt. 

Än viktigare har det blivit i takt med att informationssamhället vuxit fram. Kampen för att nå 

fram med sitt budskap i vårt informationstäta samhälle har blivit svårare. Numera har de

politiska partierna väl bearbetade program och välplanerade kommunikationsstrategier.4

Därmed är det intressant att analysera hur de politiska partierna använder sig av 

kommunikation och vilka strategier de använder för att skapa förtroende samt nå väljare. 

Det finns två intressanta aspekter kring presentationen av budgetarna. Valrörelsen tenderar att 

fortsätta under hela mandatperioden numera. Därmed blir budgetdebatterna ett slagfält där 

man vill visa vilken politik som är bäst. En annan aspekt är att finanskrisen var ett faktum i 

Sverige under 2008. Detta har av naturliga skäl påverkat regeringens budgetar och 

oppositionens inställning till densamma. 

För att lyckas med analysen görs en retorisk analys av finansminister Anders Borg och 

Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesman Thomas Östros. Även en kvantitativ 

innehållsanalys görs av deras tal. I deras sätt att använda sig av retorik och kommunikation 

kan man sedan utläsa hur de försöker nå sina målgrupper. Dessa två är inte endast individer 

som talar fritt för sig själva utan de representerar varsitt parti. Talen som hålls i riksdagens 

kammare kan inte ses som enskilda tal för sig. Talen finns inom en kontext. Men för att se 

kontexten är man i sin tur beroende av att se på delarna. Både Borg och Östros intar en roll, 

ett parti står bakom deras tal i budgetdebatten. 

1.2 Frågeställningar 

Denna uppsats har för avsikt att besvara följande frågeställningar:

- Hur försöker de berörda politikerna kommunicera sitt budskap?

- Vilka metoder används för att skapa förtroende? 

                                               
4 Möller Tommy, Politiskt ledarskap, Liber, Malmö 2009, ss. 169-170. 
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1.3 Avgränsningar

Det finns brister i att endast använda sig av protokoll som undersökningsmaterial. Det

uppenbart negativa är att uttalanden i media går förbi. Budgetdebatterna bevakas noga av 

media och många kommenterar den framlagda budgeten. I media tar diskussionen ytterligare 

fart och intressanta slutsatser skulle därmed kunna dras. Det är endast två politiker, 

representerande varsitt parti, som berörs i uppsatsen. Det finns flera intressanta politiker från 

andra partier än de berörda som skulle vara intressanta att analysera. En viss ensidighet råder 

genom att välja de två berörda politikerna från de två största partierna i riksdagen. 

Det skulle av förståeliga skäl vara bra för läsaren att ha tillgång till protokollen som bilaga. 

Men på grund av det stora sidantalet är detta varken möjligt eller lämpligt. 
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2 Bakgrund

I detta kapitel ges en historisk beskrivning över de två berörda partierna, Moderata 

samlingspartiet och Socialdemokratiska arbetarpartiet. Detta skall ge en förståelse för hur 

partierna agerar idag. Även en kortare beskrivning ges över de två valda politikerna och 

varför valet föll på dessa.

2.1 Moderata samlingspartiet

Rötterna till Moderata samlingspartiet finner man 1904 när konservativa tidningsmän och 

politiker samlades i Stockholm för att grunda riksorganisationen Allmänna 

Valmansförbundet. Initiativtagare och första ordgörande var Gustaf Fredrik Östberg. Genom 

Allmänna Valmansförbundet kunde svenska konservativa krafterna samla sig. Samhället var 

under kraftig förändring i början av 1900-talet. Hur rösträtten skulle utformas var den stora 

stridsfrågan. Arbetarrörelsen hade växt sig stark och man ansåg att ett bildande av en enad 

konservativ front var ett måste. Allmänna Valmansförbundet började tidigt samarbeta med 

arbetsgivarföreningen och intog ett motstånd mot sociala reformer.5

Under 1930-talet minskade Allmänna Valmansförbundets motstånd mot sociala reformer och 

statens roll i samhället ökade. Dock ville man fortfarande hålla hårt i de offentliga medlen. 

Det viktiga för samhällets välmående var goda förutsättningar för näringslivet. Detta skulle i 

sin tur resultera i goda offentliga finanser som man kunde använda för förbättrade sociala 

reformer.6 Allmänna Valmansförbundet bytte 1938 namn till Högerns riksorganisation.7

Företagsamheten var fortfarande oerhört viktigt för högern under 1950-talet. Staten skulle 

bidra till att främja näringslivet men inte fungera som en aktör. Dock ansåg högern att staten 

hade ett ansvar att se till att marknadsekonomin och arbetsmarknaden fungerade.  

Avregleringar skulle göras och högern intog en marknadsliberal framtoning. Kritiken mot 

socialdemokratin och dess regleringar ökade inom högern. Man myntade begreppet 

”ägardemokrati”. Här betonades vikten av individers frihet i samhället och enskild äganderätt.

Medborgarna skulle få större möjlighet att arbeta fram en egen förmögenhet. En koncentration 

                                               
5 Ljunggren Stig-Björn, Folkhemskapitalismen, Tiden, Stockholm 1992, ss. 47-49.
6 Ibid., s. 56.
7 http://www.moderat.se/web/Historia.aspx 
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av ägandet var inte att föredra. Trots den starka fokuseringen på individen ansåg man alltjämt 

att det behövdes ett skyddsnät för de svaga i samhället.8 Högerns riksorganisation bytte 1952 

namn till Högerpartiet.9

1969 bytte Högerpartiet namn till det Moderata samlingspartiet, även kallat Moderaterna.10

Under 1970-talet ansåg man fortfarande att man hade en konservativ ideologi. Men numera 

kombinerade man detta med liberala idéer. Begreppet ”den nya fattigdomen” myntades. 

Genom detta försökte man visa på välfärdssystemets misslyckande och kritiserade det 

socialdemokratiska ”folkhemmet”. Det fanns medborgare i samhället som trots att de hade 

jobb inte klarade sin ekonomi utan hjälp från socialen. Detta gick helt emot Moderaternas 

filosofi om en självständig individ. Moderaterna menade vidare att när det inte lönade sig att 

arbeta försvann initiativförmågan och kreativiteten i samhället. För att lösa problemen

arbetade man kraftigt för sänkta skatter.11

Fredrik Reinfeldt valdes 2003 till partiordförande för Moderaterna. För att återigen få till en 

borgerlig regering fortsatte Reinfeldt den förre partiordföranden Bo Lundgrens 

förnyelseprocess av partiet. En ny image växte fram och Moderaterna började kalla sig för ”de 

nya moderaterna”. Fortfarande ansåg Moderaterna att skatterna skulle sänkas men i en 

ansvarsfull och långsammare takt. Satsningar på skola, vård, omsorg och rättsväsendet 

prioriterades. Den tidigare hårda och rent hånfulla tonen mot offentliga sektorn mildrades. 

Arbetsmarknaden blev en fokusfråga för Moderaterna och målet var att det skulle löna sig 

bättre att arbeta. Därigenom myntades sloganen ”det nya arbetarpartiet”.12 2004 bildade 

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna Allians för Sverige, även 

kallat Alliansen. Detta blev ett organiserat samarbete som i valrörelsen skulle visa på ett 

stabilt regeringsalternativ.13

Efter valet 2006 är Moderaterna Sveriges största borgerliga parti och andra största parti i 

riksdagen. Statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg är två av de mest 

framträdande personerna i den borgerliga regeringen.

                                               
8 Ljunggren Stig-Björn, Folkhemskapitalismen, Tiden, Stockholm 1992, ss. 124-125.
9 http://www.moderat.se/web/Historia.aspx  
10 Ibid.
11 Ljunggren Stig-Björn, Folkhemskapitalismen, Tiden, Stockholm 1992, s. 286, ss. 290-291.
12 Ljunggren Stig-Björn, Högern att lita på!, Hjalmarson & Högberg, Stockholm 2006, s. 157.
13 http://www.alliansforsverige.se/om-alliansen/
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2.2 Socialdemokratiska arbetarpartiet

1889 bildades Sveriges socialdemokratsiska arbetarparti, även kallat Socialdemokraterna. 

Första partiordförande var Claes Emil Tholin från 1896. Tidigare hade partiordförandeposten 

varit av kollektiv art. Socialdemokraterna uppkom ur den socialistiska arbetarrörelsen och ett 

nära band med fackföreningsrörelsen fanns redan från början. Ett missnöje bland arbetarna 

började växa fram på grund av deras bristfälliga arbetsklimat och svaga rättigheter. Under 

början av 1900-talet drev Socialdemokraterna på starkt för lika rösträtt och frågan blev en 

symbol för partiet. Kampen för 8 timmars arbetsdag var även det en viktig fråga för 

Socialdemokraterna under denna tid. 1919 skulle den reformen se sitt ljus men det skulle 

dröja innan den fungerade i sin helhet. 1917 skulle den mer vänsterradikala delen av 

Socialdemokraterna bryta sig loss och bilda Socialdemokratiska vänsterpartiet, det som idag 

är Vänsterpartiet.14

1928 myntade Socialdemokraternas partiordförande Per Albin Hansson begreppet 

”folkhemmet”. Visionen var att samhället skulle fungera som ett hem. Om medborgarna 

behandlade varandra som man gjorde i familjen skulle samhället bli bättre. I denna vision 

skulle även klasskillnaderna minska och sociala problem lösas.15 Vidare under 1930-talet gick 

Socialdemokraterna in för en ökad statlig inblandning i ekonomi och samhälle. 

Arbetslösheten skulle minskas genom att öka jobben i offentlig sektor. Man arbetade för en 

bättre bostadsstandard och stora delar av den äldre bebyggelsen revs.16

Mellan åren 1946-69 satt Tage Erlander som statsminister. Med tanke på denna långa tid med 

socialdemokratiskt styre kunde de avverka många reformer och förändringar. Den offentliga 

sektorn fortsatte byggas ut i snabb takt under 1950 och 60-talet. Detta blev en kraftig 

välfärdssatsning inom områdena skola, vård och omsorg. Detta medförde ökade arbetsplatser 

och den offentliga sektorn blev därmed en viktig arbetsgivare i samhället. Arbetare fick även 

rätt till längre semester och studiestödssystemet byggdes ut. Det sociala skyddsnätet 

förstärktes genom bland annat allmän sjukförsäkring. ”Den svenska modellen” började nu ta 

form. Jämställdhetsdiskussionen kom nu igång på allvar. En konkret åtgärd för ökad 

                                               
14 http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Var-historia/
15 Ljunggren Stig-Björn, Ett visst mått av frihet, Tidens förlag, Borås 1994, ss. 11-13.
16 http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Var-historia/  
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jämställdhet var att bygga ut daghemsverksamheten. Det såkallade miljonprogrammet 

inleddes för att råda bot på bostadsbristen.17    

Med tiden har Socialdemokraterna accepterat marknadsekonomin och fokuserat på en stark 

offentlig sektor. Efter valet 2006 är Socialdemokraterna i opposition. Partiets ledande 

politiker är partiledare Mona Sahlin och ekonomisk-politiske talesman Thomas Östros. 

Socialdemokraterna har tillsammans med denna mandatperiods oppositionspartier

Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet bildat koalitionen ”de rödgröna”. Koalitionen skall 

visa på ett regeringsalternativ till Allians för Sverige.18

2.3 De aktuella personerna

När materialet skall analyseras ligger fokuset på en politiker från Moderaterna respektive 

Socialdemokraterna. Dessa partier är de två största i riksdagen och tongivande i båda 

koalitioner. Med tanke på att det materialet som analyseras rör den ekonomiska politiken får 

finansminister Anders Borg representerar Moderaterna samt regeringen. Socialdemokraternas 

ekonomisk-politiske talesman Thomas Östros får representerar sitt parti samt oppositionen.

                                               
17 http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Var-historia/
18 Ibid. 
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3 Teori

3.1 Retorik

Retorik är en vetenskap som redan växte fram under antiken. I antikens Grekland styrdes inte 

längre den politiska makten av envåldshärskare. Makten hade istället flyttat ut till olika 

församlingar, besuttna av medborgare. Detta medförde att en offentlig talarkonst växte fram. 

Behärskade man det talade ordet hade man goda möjligheter att påverka samhället. Även 

rättsväsendet hade en stark folklig förankring. Men det fanns inte några advokater att anlita 

utan man talade för sig själv. En grupp yrkesmän som var experter på att skriva tal växte fram.

Det finns flera definitioner av retorik. Retorik kan benämnas som konsten att försöka påverka 

och övertyga genom det talade ordet. Påverka och övertyga kan man göra även genom 

symboler. Talet var under antiken ett sätt att få sin vilja igenom. Retoriken ansågs under 

antiken vara något positivt och det var eftersträvansvärt att behärska det talade ordet. Men 

retorik har även använts i antidemokratiska sammanhang och därigenom blivit nersvärtat.19

3.1.1 Retorik och etik

I antikens Grekland var den allmänna åsikten att god retorik var något eftersträvansvärt. Dock 

rådde det en viss skepsis mot ”missbruket” av den retoriska konsten. Denna skepsis 

härstammade från de såkallade sofisterna. Sofisterna var retoriska läromästare och de försökte 

lära ut att tala övertygande, oavsett vad åsikten gällde. Detta var, menade Platon, inte etiskt 

försvarbart. För sofisterna var det sekundärt vad som var sant eller falskt. Det primära var att 

på mest verksamma sätt påverka åhörarna. Retoriken fick genom sofisterna ett dåligt rykte. 

Än idag blir talare beskyllda för sofisteri, genom att använda sig av tomma ord. Dock 

berömdes sofistikerna för sitt eleganta sätt att behärska retoriken, därav ordet sofistikerad.20

En god talare kan manipulera sina åhörare genom ett känsloladdat anförande. Lägg därtill att

åhörarna inte har förmågan eller kunskapen att tolka de bakomliggande faktorerna talaren 

försöker förföriskt förmedla. En god talare kan alltså säga något som låter sannolikt, men inte 

                                               
19 Hägg Göran, Praktisk retorik, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1998, ss. 9-13.
20 Gripsrud Jostein, Mediekultur och mediesamhälle, Daidalos, Göteborg 2006, s. 194.
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är sanningen. Allt detta brukar kallas för demagogi. I dagens politiska debatt beskyller man 

varandra emellanåt för att vara demagoger eller att syssla med demagogi.21  

3.1.2 Retoriken idag

Idag har retoriken åter fått en god stämpel. Att vara en god talare anses vara beundransvärt 

och eftersträvansvärt. Att retoriken återigen blivit aktuell beror till stor del på 

informationssamhällets framväxt. I detta nya samhälle finns det ofantliga mängder av budskap 

som konkurrerar om medborgarnas uppmärksamhet. Budskapen måste vara slagkraftiga för 

att kunna övertyga.22

3.2 Den klassiska retoriken

Aristoteles brukar benämnas som den klassiska retorikens fader. Inom den klassiska retoriken 

ansågs att ett bra tal innehöll värden som sanning, etik och estetik.23 Aristoteles menade att 

retoriken var situationsbunden. En retorisk text kan inte granskas fristående utan texten bör 

ses utifrån en kontext där den växte fram. För att strategiskt och effektivt övertyga lyssnarna 

talade Aristoteles om tre begrepp: ethos, logos och pathos. En god talare använder en 

blandning av dessa tre begrepp för ett lyckat tal.24

3.2.1 Ethos

Genom ethos försöker talaren visa sig trovärdig och påvisa dennes påligtliga argument. En 

talare bör försöka framstå som intelligent och med god moral. Det är till stor fördel om talaren 

redan tidigare har gott renommé. Enligt Aristoteles var trovärdighet den viktigaste

egenskapen hos en talare, om denne vill nå fram med sitt budskap.25 Därmed blir ethos den 

viktigaste egenskapen att inneha för en talare. Genom trovärdighet vinner talaren förtroende, 

vilket leder till att åhörarna litar på budskapet som framförs. Om så icke sker spelar det inte 

någon större roll om talaren innehar egenskaperna för logos och pathos. Genom att inneha 

ethos kan talaren rentav tumma på sanningen i budskapet som framförs.

                                               
21 Gripsrud Jostein, Mediekultur och mediesamhälle, Daidalos, Göteborg, s. 195.
22 Holm Olof, Strategisk marknadskommunikation, Liber, Malmö 2002, s. 146.
23 Gripsrud Jostein, Mediekultur och mediesamhälle, Daidalos, Göteborg, s. 197.
24 Hellspong Lennart, Konsten att tala, Studentlitteratur, 1992, ss. 35-36.
25 Ibid., ss. 19-20.
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Auktoritet är att inge respekt. Talaren kan inge respekt genom exempelvis sin utbildning eller 

yrkeskarriär. Expertrollen är en modern form av auktoritet. I takt med att samhället blivit 

alltmer invecklat har experterna fått ökat utrymme i samhällsdebatten. En talare som innehar 

expertrollen behöver inte vara en skicklig retoriker för att nå fram med sitt budskap. Övertaget 

i debatten ligger i regel hos experten.26

För en offentlig person är det viktigt att inneha en god image. En image är en bild av hur man 

vill bli uppfattad av omgivningen. För att den offentliga personens image skall må bra måste 

den skötas om hela tiden. I viss mån går det att utarbeta en image men för att den skall kännas 

äkta bör den vara väl rotad i personligheten. Däremot krävs inte särskilt mycket för att imagen 

skall fördärvas.27 Till image hör i högsta grad även kläderna.  En välklädd talare har lättare att 

föra fram sitt budskap och visa sig trovärdig, oavsett hur åhörarna själva är klädda. 

Prydligheten hos talaren är speciellt viktigt om åhörarna från början är skeptiska till budskapet 

som skall framföras. Dock finns situationer när talaren hellre bör spela på folklighet och 

enkelhet.28 En högt uppsatt politiker kan genom att posera enkelt klädd på sin sommarstuga 

väcka sympati för sin vanlighet, just eftersom dennes befattning är ovanlig.  

3.2.2 Logos

Vid logos försöker talaren spela på förnuftsargument som fakta och siffror. Man använder sig 

av logiska och rationella argument. Man refererar även till saker som man känner till. Om 

talaren kan framstå som förnuftig är det även lättare att visa sig kunnig på ämnet som berörs. 

Vid logos använder man mera konkret ordet eller språket som övertalningsmedel, framför 

inspirerande exempel.29

3.2.3 Pathos

Genom pathos vill talaren skapa och spela på känslor hos åhörarna. Det kan talaren göra med 

både ord och/eller gester. Talaren vill på ett känsloladdat sätt framställa sina ståndpunkter. För 

att en talare i modern tid skall väcka känslor är det viktigt att visa sig engagerad i den berörda 

frågan. I politiska sammanhang framställer man aldrig något som en motgång eller en 

                                               
26 Hägg Göran, Praktisk retorik, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1998, s. 230.
27 Ibid., s. 237.
28 Ibid., ss. 241-242.
29 Hellspong Lennart, Konsten att tala, Studentlitteratur, 1992, ss. 35-36.
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svårighet. Man ser det istället som en utmaning. Det är viktigt att tänka i optimistiska och 

positiva banor.30

Rädsla och skräck är två känslor som ofta används i politiska sammanhang. Men att använda 

sig av dessa två känslor kan vara problematiskt. Att försöka skrämmas genom ett helt tal är 

ingen god idé. Det händer lätt att all den skräck man som talare levererar spiller över på en 

själv. Därför är det viktigt att avsluta talet genom att visa den glädje ens tilltänkta lösning på 

problemet kommer att ge.31

Att visa vrede kan vara lika effektivt som svårt. Talaren kan försöka göra publiken upprörd 

genom att visa sitt vrede över en orättvisa, detta kan vara mycket effektivt. För att lyckas med 

visat vrede måste man måla upp ett ”vi” och ”dom” scenario. Att betona ”vårt” framför ”ert” 

är oerhört viktigt. I regel gäller att inte visa vrede mot någon i rummet och inte bli arg, i 

sådana fall har man misslyckats med att nå fram med sitt budskap.32

3.3 Troper

Att språkligt utforma texten eller talet är lika viktigt som argumenten man framför. Det kan

vara svårt att på ett förståeligt och lättbegripligt sätt beskriva något invecklat. För att lösa 

detta kan en god taktik vara att vrida, vända och förändra ordets vanliga mening. Som talare 

kan man på detta sätt få åhörarna att se på saken med andra ögon och öka 

verklighetsuppfattningen.33 En trop kan ses som ett verktyg, där talaren använder sig av ett 

kreativt språk. Språket kan vara både konkret och bildligt. Exempelvis kan facket jämföras 

med ett vindskydd, som skall skydda mot hårda vindar från arbetsgivaren. Kommunikationen 

behöver inte ta skada för att talaren använder sig av ett mångformigt och kreativt språk. 

Tvärtom kan det bli lättare för åhörarna att ta till sig budskapet. Dock är det viktigt för talaren 

att ha kännedom om sina åhörare. Om åhörarna tolkar tropen bokstavligt har framförandet av 

budskapet helt misslyckas.34 Troper används ofta av talare idag. Detta beror på att språket lätt 

kan bli tråkigt och intetsägande. I längden leder detta till att åhörarna slutar lyssna. För att 

                                               
30 Hägg Göran, Praktisk retorik, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1998, s. 218.
31 Ibid., s. 222.
32 Ibid., ss. 224-225.
33 Hellspong Lennart, Konsten att tala, Studentlitteratur, Lund 1992, s. 37.
34 Dahllöf Mats, Språklig betydelse, Studentlitteratur, Lund 1999, s. 5.
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undvika detta bör talaren använda andra uttryck än de vanliga. Det som känns främmande för 

åhörarna måste göras välbekant. Åhörarna måste uppfatta talet och dess delar som gripbara. 

Redan under antiken ansåg man att ett lyckat tal bör upplysa, underhålla och beröra 

åhörarna.35 Genom att använda sig av troper försöker talaren utsmycka texten och därmed 

underhålla åhörarna. Underhållningen skall medverka till att hålla intresset uppe för åhörarna.

Nedan följer de troper som använts i uppsatsens analysdel.

3.3.1 Metafor

Genom metaforer uttrycker man sig bildligt istället för bokstavligt. För att detta skall falla väl 

ut bör den som skall ta del av budskapet förstå kontexten. Bildens makt har i alla tider varit 

betydelsefullt för talaren att behärska. Genom att måla upp bilder kan man beröra 

medborgares känslor och tankar på ett effektivt sätt. Metaforer används ofta inom poesi och 

litteratur. Även i politisk kommunikation kan det vara effektivt att använda sig av metaforer.

En metafor inom både politiken och poesin har samma mål, att få åhörarnas fantasi i rörelse.36

Dock är det inte helt oproblematiskt att använda sig av bilder. Med bilder kan åhörarna få syn 

på en detalj men inte hela bilden.

Inom både näringslivet och organisationer förekommer användning av metaforer. Ett bra 

exempel på detta är Pepsi, som använder sig av metaforer internt inom företaget. Arbetsmiljön 

inom Pepsi anses vara både tuff och hård. Filosofin är att bara de bästa och smartaste skall 

anställas. Den interna konkurrensen är stenhård. Inom Pepsi växte ett bruk av krigsmetaforer 

fram. Man talade om ”Colakriget” mot konkurrenten Coca Cola. Inom företaget var man väl 

medveten om att detta krig skulle kräva flera ”offer”, vilket var allmänt accepterat bland de 

anställda. Cheferna var vid både god fysisk som psykisk hälsa. De högsta cheferna ansåg sig 

själva vara affärsvärldens marinkår. Genom att använda sig av metaforer och måla upp bilder 

på detta vis lär sig personalen att förstå företaget och dess omgivning.37

                                               
35 Gripsrud Jostein, Mediekultur och mediesamhälle, Daidalos, Göteborg 2002, s. 215.
36 Johannesson Kurt, Retorik eller konsten att övertyga, Norstedts, Stockholm 2006, s. 152. 
37 Alvesson Mats, Organisationskultur och ledning, Liber, Malmö 2005, s. 220.
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3.3.2 Metonymi

Metonymi betyder ”byte av namn”. Kurt Johannesson beskriver tanken bakom att använda sig 

av metonymi och metonymierna på följande sätt:

Tanken är här att det vanliga uttrycket för en viss sak i en viss situation kan synas intetsägande, grått 

och slitet. Då kan man i stället välja ett annat uttryck som framhäver en särskild omständighet eller 

egenskap hos denna sak.38

Genom att byta ut ett ord mot ett annat kan vi förvandla något abstrakt till något konkret. 

Något som tidigare verkade främmande kan plötsligt verka välbekant. 

Winston Churchill ledde England under en svår tid. I ärlighetens namn visste han och många 

andra att en stor del av medborgarna skulle få en fattigare vardag samt att många soldater 

skulle dö i strid. Att berätta detta för medborgarna rakt ut skulle varken vara roligt eller 

populärt. Churchill uttryckte sig istället på följande sätt: ”I have nothing to offer but blood, 

toil, tears and sweat”. Detta uttryck kan ses som ett exempel, fyllt av metonymier.

3.3.3 Ironi

Ironi råder när det finns en skillnad mellan vad som yttras mot vad som menas. En talare kan 

tala emot sig själv i sitt anförande, men med ett val av tonfall och gester som tyder på att den 

menar något annat, rena motsatsen. Att dra paralleller till ett skådespel ligger nära till hands. 

Talaren intar en roll och en åsikt som i själva verket är helt eller delvis tvärtemot vad den 

själv tycker. Härigenom kan talaren agera hånfullt eller raljera.39 Med hjälp av ironi kan man 

på ett effektivt sätt förlöjliga sin motståndares åsikter.

Det är inte helt riskfritt att använda sig av ironi. Ett ironiskt budskap kan missförstås eller 

tolkas bokstavligt. Åhörarna måste vara väl medvetna om att det råder ironi. Om så icke är 

fallet riskerar hela talet och budskapet att ta stor skada.

                                               
38 Alvesson Mats, Organisationskultur och ledning, Liber, Malmö 2005, ss. 153-154. 
39 Dahllöf Mats, Språklig betydelse, Studentlitteratur, Lund 1999, s. 149.
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3.4 Strategisk politisk kommunikation

Ordet strategi härstammar från den militära världen. Genom en strategi i den militära världen 

arbetar man mera på en övergripande nivå. Strategier har sedan spridit sig till att användas 

även av företag och organisationer. Här ser man en strategi som en plan eller ett 

tillvägagångssätt. En organisation kan använda sig av en strategi för att förändra 

verksamheten eller själva organisationen. En strategi kan även användas av en organisation 

för att uppnå sina mål. Genom en strategi arbetar man i regel långsiktigt. Men vad som är 

långsiktigt beror förstås på vilken bransch eller område man arbetar inom.40

Det är omöjligt att tänka sig att driva politik utan kommunikation. Att strategiskt använda sig 

av kommunikation har blivit allt viktigare för politiker och dess partier. Detta beror på att 

väljarna blivit mer rörliga och partiidentifikationen minskat. I takt med en ökad medialisering 

av samhället har det skapat ett kunskapsbehov inom partierna att behärska media. Samtidigt 

har befolkningens utbildningsnivå ökat och människor är därmed mer benägna att ifrågasätta 

politiska beslut. Inom politiken har kommunikationsstrategin i regel varit att påverka den 

allmänna opinionen. Denna strategi är fortfarande aktuell men numera försöker man rikta in 

sig på en del av opinionerna. Detta är en viktig del i strategisk politisk kommunikation, att

strategiskt välja ut målgrupper. Väljarna i ett samhälle kan inte ses som en homogen grupp. 

Genom att inrikta sig på målgrupper är möjligheten större att nå fram med sitt budskap.41

Medlemsantalet hos de politiska partierna har dalat kraftigt. Det har talats om partiernas kris 

och dess organisationer har tvingats förändra sin form. När medlemsantalet minskat har även 

inkomsterna från medlemmarna minskat. Dock har inkomsterna från staten ökat i form av 

partistöd. Partierna är idag snarare beroende av staten än av sina medlemmar. Kompetensen 

inom partierna har ökat i form av avlönade partianställda, varav en stor del av dessa sysslar 

med kommunikation och opinion. De politiska partierna är idag starka men har genomgått en 

omorganisering. Partiorganisationen har blivit mer centraliserad och professionaliserad med 

personal som är väl bevandrade inom kommunikation och opinion.42

Professionaliseringen av de politiska partiorganisationerna märks tydligast när det gäller deras 

sätt att driva valkampanj. I dagens valkampanjer kan man inte förlita sig på frivilliga 
                                               
40 Holm Olof, Strategisk marknadskommunikation, Liber, Malmö 2002, s. 58.
41 Strömbäck Jesper, Makt, medier och samhälle, SNS Förlag, Stockholm 2009, ss. 197-198.
42 Ibid., ss. 199-201.
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kampanjarbetare. Valkampanjerna är framarbetade av expertis som lagt upp tydliga strategier 

för att uppnå målen. Valkampanjerna pågår i olika grad hela tiden oavsett om partiet hamnat i 

regeringsställning eller opposition.43 De politiska partiorganisationerna har kraftigt påverkats 

av framväxten av informationssamhället. Partierna vill få en vinkel i media som är gynnsam 

för dem. Med hjälp av expertis försöker partierna planera och anpassa sin kommunikation. 

Tidigare behövde partiledningen förankra sin politik bland partimedlemmarna. När 

medlemsantalet i partierna kraftigt minskat sätter partiledningen och opinionen snarare 

agendan för vad partiet skall stå för. Att spegla opinionen har blivit allt viktigare.44

För att kunna utföra en effektiv kommunikation och föra fram sina budskap behöver man 

känna till målgruppen man har tänkt vända sig till. Därför är det centralt i strategisk politisk 

kommunikation att göra opinionsmätningar. Att känna till opinionen även mellan valen är 

viktigt. Detta för att kampanjerna tenderar att fortsätta även mellan valen, dock inte lika 

intensivt. Genom att ha kännedom om opinionen vet man vilka frågor som bör drivas och i 

vilken grad de bör drivas. Man får även kännedom om vilka frågor som är viktiga för olika 

målgrupper. Det slutgiltiga målet är att få de viktiga frågorna för väljarna att kopplas ihop 

med de frågor och värderingar som partiet redan förknippas med. Vid ett sådant fall kan den 

strategiska politiska kommunikationen anses ha lyckats.45

3.5 Kriskommunikation

Begreppet kris betyder prövning eller avgörande. Kris kan ses som en kritisk vändpunkt. Ett 

närbesläktat begrepp är risk, vilket innebär att det finns ett potentiellt hot för att en allvarlig 

situation skall inträffa.46 Förenklat kan kriskommunikation anses handla om kommunikation 

vid ett krisläge.  Kriskommunikation bedrivs både under och efter själva krisen. Men det är 

även angeläget att förbereda sig för en kris. Inom den politiska sfären är kriser, och risken för 

dem, ständigt närvarande. En politisk ledare har en viktig roll i kriskommunikationen. Det 

gäller att skapa förståelse, vilket innebär att kunna identifiera och definiera krisen. En politisk 

ledare måste även kunna informera, ge synpunkter och ta beslut rörande krisen. Det viktigaste 

för en politisk ledare som behandlar en kris är att visa sig trovärdig. En politisk ledare bör 

                                               
43 Nord Lars, Strömbäck Jesper, Väljarna partierna och medierna, SNS Förlag, Stockholm 2009, ss. 63-66.
44 Möller Tommy, Politiskt ledarskap, Liber, Malmö 2009, ss. 175-178.
45 Strömbäck Jesper, Makt, medier och samhälle, SNS Förlag, Stockholm 2009, ss. 208-210.
46 Falkheimer Jesper m.fl., Kriskommunikation, Liber, Malmö 2009, s. 14.



19

även skapa förtroende, inte bara för sig själv, utan även för sin partiorganisation. I en kris 

skapas förtroende i regel genom att visa empati.47

Ett företag eller en organisation kan lätt tappa kontrollen över en kris. En orsak till detta är att 

underskatta krisen och dess omfattning. Att vara påläst vad gäller fakta och ha tillgång till 

information angående krisen är väsentligt. Det är ytterst riskabelt att agera otydligt och 

osäkert vid en krissituation. Otydlighet och osäkerhet är två svaghetstecken som skapar läge 

för ens motståndare att slå till med full kraft. Lögner och undanhållande av fakta bör 

undvikas, annars riskerar krisen att förvärras.48   

Att bedriva en modern kriskommunikation har komplicerats på flera sätt. Globaliseringen och 

internationaliseringen har gjort det svårt att begränsa en kris till ens geografiska närhet. 

Finansmarknaden har påverkats kraftigt av den allt mer gränslösa ekonomin.49 Ett tydligt 

exempel på detta är finanskrisen, som till sin gränslösa natur har visat sig vara svår att bemöta 

för politiker. Media spelar av naturliga skäl en stor roll vid ett krisläge. Det är i praktiken 

media som benämner en händelse som en kris och hur den utvecklas i sin rapportering.

                                               
47 Falkheimer Jesper m.fl., Kriskommunikation, Liber, Malmö 2009, ss. 24-25. 
48 Erikson Peter, Planerad kommunikation, Liber, Malmö 2007, s. 122.
49 Falkheimer Jesper m.fl., Kriskommunikation, Liber, Malmö 2009, s. 48.
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4 Metod och material

Protokollen från riksdagens kammare är både intressanta och lämpliga att använda som 

material för analys. Uttalanden som görs i riksdagens kammare finns lättillgänglig 

stenograferat, vilket underlättare. De skriftliga versionerna av talen är hämtade från 

riksdagens hemsida. Det är en fördel att analysera protokoll eftersom det är en primär 

informationsskälla. På detta sätt slipper man risken med att materialet förvanskats av 

såkallade ”grindvakter”. 

Talen i riksdagens kammare följs inte bara av andra riksdagsledamöter, utan även av 

journalister. Medialiseringen av politiken har ökat, samtidigt som den folkliga förankringen 

till de politiska partierna har minskat. Detta har förhöjt journalisternas makt och status. 

Journalister får ofta inta rollen, samt uttala sig som expert. Gränsen för vad som är fakta och 

personliga åsikter i media har blivit otydligare. Detta är man inom den politiska sfären väl 

medvetna om och tar det i beaktande när man utformar sitt budskap. Att få sitt budskap 

vidareberättat på ett fördelaktigt sätt i media är en del i den strategiska politiska 

kommunikationen.50

4.1 Textanalys

Inom begreppet textanalys finns flera olika metoder som går ut på att dela in texten i mindre 

delar och sedan analysera delarna. Fördelen med textanalys är att man kan studera texter utan 

att den berörda organisationen eller personen är medveten om analysen. Till skillnad mot 

intervjuer där respondenten är medveten om att den analyseras och därför kanske inte svarar 

helt sanningsenligt. 

4.1.1 Retorisk analys

Med retorisk analys försöker man se vad för syfte, avsikt eller mål som sändaren försöker 

kommunicera. Man bör försöka utläsa vad sändaren försöker spela på, till exempel förnuftet, 

känslor och sinnen. Retorisk analys kommer väl till användning när man vill bedöma 

sändarens budskap.51 Retorisk analys rör sig inte slaviskt på ett linjärt plan utan mera i cirklar 

                                               
50 Hvitfelt Håkan, På väg mot medievärlden 2020, Studentlitteratur 2005, s. 42.
51 Ekström Mats, Larsåke Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund 2007, s. 152.
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runt textens centrum. I ett tal skall man se på helheten, men även på alla delar. I ett lyckat tal 

måste delarna vara motiverade och stödja helheten.52

Aristoteles talade om tre metoder för att övertyga, vilka var ethos, logos och pathos. Genom 

ethos försöker talaren visa sig trovärdig. Vid logos använder talaren förståndsargument. 

Pathos används för att spela på mottagarens känslor.53 Dessa tre metoder för att övertyga blir 

en viktig del i uppsatsens analysdel. Ledande politiker är väl bevandrade i dessa metoder, 

vilket gör att man bland annat kan utläsa kommunikationsstrategier ur deras tal.

Retorisk analys har problem med subjektiviteten. För att analysera texter och tal måste man 

tolka. Uttolkaren har förstås en förförståelse och ett intresse av det valda ämnet. Den helt 

objektiva uttolkaren finns inte.54 Att använda sig av retorisk analys ger en många möjligheter 

och en frihet. Men det är frihet under ansvar om man vill få ett bra svar och inte bli för 

subjektiv i sitt resultat.

4.1.2 Innehållsanalys

För att få med även en kvantitativ metod används innehållsanalys, närmare bestämt 

kvantitativ innehållsanalys. Med kvantitativ innehållsanalys ges möjligheten att analysera 

material i form av siffror. Här ges möjlighet att mäta hur ofta något förekommer, exempelvis 

vissa ord i en text eller tal. I den politiska debatten kan man dra intressanta slutsatser genom 

att mäta vem som sade vad och vad den sade. I den politiska debatten kan man skönja ett 

strategiskt val av ord och begrepp som ständigt återkommer. I denna uppsats fokuseras och 

kategoriseras upp nyckelord som kris, arbetslinjen, klyftor och välfärd. Valet föll på dessa ord 

för att de är frekvent förekommande i media och budgetdebatterna. Genom att undersöka de 

berörda politikernas val av dessa ord, samt i vilket omfång orden förekommer, ger en

möjlighet att dra intressanta slutsatser.55

                                               
52 Ekström Mats, Larsåke Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund 2007, s. 152.
53 Ibid., s. 154.
54 Ibid., s. 156.
55 Esaiasson Peter m.fl., Metodpraktikan, Norstedts, Stockholm 2009, s. 223.
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4.2 Kategorisering

För att ge en överskådlig och mera lättillgänglig vy över analysarbetet används kategorisering. 

De olika ämnen som berörs i budgetdebatten delas in i skilda kategorier. Kategorierna är 

utvalda genom att man kunnat skönja olika ämnen och delar i budgetdebatterna. I analysdelen

sker sedan en diskussion inom kategorierna.

4.3 Urval

Att göra ett bra urval av materialet som skall analyseras är av naturliga skäl oerhört viktigt för 

resultatet. Som tidigare nämnts består materialet av protokoll från riksdagens kammare. 

Protokollen är från debatterna vid presentationen av de två senaste budgetpropositionerna 

samt de två senaste ekonomiska vårpropositionerna. Dessa propositioner kallas även för 

höstbudgeten respektive vårbudgeten. Budgetpropositionerna är för 2010 samt för 2009. 

Ekonomiska vårpropositionen är för 2009 samt för 2008. Valet föll på nämnda budgetdebatter 

för att de är informationsrika, vilket är bra när mängden material är begränsat. Dessa 

budgetdebatter är även de enda som båda Anders Borg och Thomas Östros varit delaktiga i 

när debatten ägt rum i riksdagens kammare. De har även varit flitiga deltagare i debatten, 

vilket lett till att det finns relativt gott med material att undersöka. Materialets storlek är 116 

A4 sidor med teckensnittet Times New Roman och teckenstorleken 12 punkter. Materialet 

innehåller endast debattinlägg från Borg och Östros. Att endast använda sig av protokoll som 

undersökningsmaterial ger en enkelhet och en helhet. Detta är bra när man skall undersöka ett 

flertal texter. 

4.4 Validitet och reliabilitet

Validitet kan definieras som giltighet. Vid god validitet mäter man det som har avsetts att 

mäta. Detta är en central förutsättning för att skapa trovärdighet i sina tolkningar av 

verkligheten.56 Uppsatsens syfte och problemformulering har under skrivandets gång varit i 

fokus. Teori- och metoddelen har utvalts, för att tillsammans med materialet mäta det som 

avsetts att mäta. Målet och förhoppningen har hela tiden varit att alla delar och allt material i 

uppsatsen skall vara relevant.

                                               
56 Esaiasson Peter m.fl., Metodpraktikan, Norstedts, Stockholm 2009, s. 63. 
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Reliabiliteten är god om man mäter något på ett tillförlitligt och trovärdigt sätt. Reliabiliteten 

bör vara på en hög nivå. Vid insamling av data kan misstag ske. Materialet kan innehålla fel 

eller vara av fel typ. Man kan ha hög reliabilitet och en låg validitet men inte vice versa. 

Tanken är att resultatet skall bli detsamma vid en upprepad mätning, oavsett vem som utför 

den.57 Uppsatsen innehåller både kvantitativa och kvalitativa metoder. Den kvantitativa 

metoden är lättare att upprepa genom att man de facto mäter något där. Den kvalitativa 

metoden är svårare att upprepa genom att inslag av subjektivitet lätt kan förekomma. Det 

finns risk att protokollen från riksdagens kammare innehåller felskrivningar, men risken 

måste anses som liten. Risken är snarare att repliker i debatten missas i utsorteringen av 

materialet, vilket skulle försämra reliabiliteten. Protokollen måste anses vara en primär källa, 

vilket betyder att risken för att materialet skulle förvanskats på vägen är minimal.

                                               
57 Esaiasson Peter m.fl., Metodpraktikan, Norstedts, Stockholm 2009, ss. 70-71.
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5 Resultat och analys

I denna del redovisas resultaten som kommit fram. Som tidigare nämnts är analysdelen 

indelad i kategorier. Detta för att förenkla genomgången av resultaten och göra att man lättare

kan följa med. En kategori kan fokusera på antingen Anders Borg eller Thomas Östros, 

alternativt bestå av inslag från båda. Citaten är utvalda genom att de representerar en frekvent 

förekommande åsikt som kunnats skönja i materialet. I analysen blandas både resultaten från

den retoriska analysen och från den kvantitativa innehållsanalysen.

5.1 Sänka oppositionens trovärdighet

I flera av Borgs tal och repliker går han hårt åt Socialdemokraterna och den övriga 

oppositionens ekonomiska politik. Man kan skönja en strategi som går ut på att bygga upp ett 

förtroendekapital genom att visa på oppositionens brist på kompetens och pålitlighet. I 

budgetdebatterna återkommer Borg frekvent till att oppositionen är oense, vilket indikerar på 

att de inte är regeringsdugliga. Oenigheten utmålas ofta med hjälp av siffror, logos. Borg går 

hårt åt oppositionen och dess förmåga att kunna samarbeta i en replik:

Herr talman! Jag har sagt det förut och jag kommer att säga det igen: Oppositionen är fundamentalt 

och i grunden oenig. Man saknar en gemensam budgetreservation. Man saknar gemensamma 

riktlinjer för den ekonomiska politiken. Man saknar gemensamma riktlinjer för budgetpolitiken. 

Man har inga gemensamma effektiva åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Man har inte samma syn 

på arbetsrätten. Man saknar i varje del en gemensam ekonomisk politik. Sverige har inte råd med en 

splittrad vänster.58

Att kunna samarbete är ett sätt att skapa förtroende, vilket stärker ethos. Det politiska arbetet 

handlar i stor grad om att kunna samarbeta och kompromissa. Därmed är det till fördel att 

utmåla sina motståndare, oppositionen, som icke samarbetsdugliga.

I följande replik av Borg kan man skönja en strategi att försöka skada Östros trovärdighet:

Herr talman! Vi hör hur sedelpressen dunkar. Det är sjukvården, det är skolan, det är 

Arbetsförmedlingen, det är pensionärerna – det är varje del av statsbudgeten som Thomas Östros 
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kan prioritera när han säger sig prioritera. Men vi hör också, trots dunket, att det skär sig i 

maskineriet, för det här går inte ihop.59

Metaforen sedelpress nämns upprepade gånger av Borg. Det kan vara problematiskt att 

förklara en ekonomisk situation, varför det är bättre att uttrycka sig bildligt, som i detta fall. 

En sedelpress är även en maskin, en maskin som i detta fall går sönder. Ordet sedelpress 

används i syfte att utmåla Östros och hela oppositionen som slösaktiga med skattemedel. Att 

använda sig av slagkraftiga ord och uttryck är en del av strategisk politisk kommunikation. 

Ord och uttryck måste vara slagkraftiga för att nå igenom mediebarriären.

5.2 Regeringen är passiv

I Östros tal kan man skönja en strategi som följs genom alla budgetdebatter. Strategin går ut 

på att framställa Borg och regeringen som passiva åskådare till finanskrisen. Att utmåla en 

regering i kris ligger i en oppositions natur, vilket man kan skymta i följande inlägg i 

budgetdebatten av Östros:

Du, Anders Borg, bär ett personligt ansvar för detta att en halv miljon människor har trängts ut, och 

du kommer till riksdagen utan förslag om hur vi ska få en arbetslöshetsförsäkring som återigen 

skänker den trygghet som krävs, inte bara för dem som är arbetslösa utan för alla dem som riskerar 

att bli arbetslösa och som nu håller hårt i slantarna för att de är rädda för vad som är på väg att 

hända.60

Genom ordvalet ”du” signalerar Östros att Borg är personligen ansvarig för den rådande

otryggheten. Det är inte ”vi” som skall åstadkomma förändring och förbättring tillsammans,

det är Borg. Östros spelar här på känslor, vilket är ett tecken på pathos. I kriser, som den 

rådande finanskrisen, vinner en politisk ledare förtroende genom att visa omtanke och empati. 

Östros försöker i budgetdebatterna visa att Borg och regeringen är otydliga och osäkra, vilket 

är två svaghetstecken vid en kris. I detta inlägg i budgetdebatten framställs Borg som 

nonchalant och vill inte ge medborgarna trygghet.

Men att gå till angrepp på detta sätt kan ses som ett personligt påhopp. Detta kan försvaga 

förtroendet för talaren och argumenten som framförs.  
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Östros fortsätter bygga upp sitt pathos genom att visa engagemang. För att kunna väcka 

känslor i modern tid bör talaren visa sig engagerad i den berörda frågan. I det tidigare inlägget 

av Östros försöker han väcka känslor hos åhörarna genom att yttra rädsla. Men han försöker 

inte bara skrämmas utan även visa optimism. I följande inlägg i budgetdebatten visar han på 

en lösning av problemet och försöker inge hopp:  

Vi kommer att göra riktade miljardinvesteringar i sjukvården och skolan, och vi påbörjar 

reparationen av välfärdens försäkringar – arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. 

Kostnaden för medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen ska sänkas med upp till 75 procent. Med 

bättre försäkringar ökar tryggheten, ökar framtidstron och finns förutsättningar för att skapa jobb 

och tillväxt. Barnfamiljer, studenter och pensionärer kommer att prioriteras framför stora 

skattesänkningar. […]61

Östros lyckas här att tala i metaforer. Han nämner att Socialdemokraterna ”påbörjar 

reparationen av välfärdens försäkringar”. Ordet reparera signalerar att något är sönder och 

måste lagas. Att det även är välfärden som måste lagas gör att medborgarna anser det viktigt, 

eftersom svenskar associerar välfärd med goda ting.

5.3 Kunskap är makt

I dagens informationssamhälle krävs det mycket arbete för att nå ut med sitt budskap. De som 

innehar en såkallad expertroll inom ett område har lättare att nå fram med sitt budskap och har 

i regel ett övertag i debatten. Det har blivit svårare för en politiker att själv övertyga, i takt 

med att befolkningens utbildningsnivå har höjts. Därmed har det blivit vanligare att politiker 

tar hjälp av experters uttalanden och åsikter. I budgetdebatterna använder sig Borg och Östros

flitigt av experter för att få tyngd i sina budskap. Borg försöker få tyngd i sina budskap genom 

att använda sig av experter i ett inlägg i budgetdebatten: 

Låt oss för det första konstatera att Thomas Östros är ensam om sin analys. Finansdepartementet, 

Konjunkturinstitutet, LO, EU-kommissionen och i helgen också IMF gör alla bedömningen att vi 

står inför en avmattning, men man gör också bedömningen att Sverige kommer att klara sig bättre än 

andra länder. Ingen delar svartmålarnas depressionsfaror. Ingen, möjligtvis med undantag för Pär 

Nuder, delar bedömningen att Sverige står inför en nära förestående bankkris.62
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62 Ekonomiska vårpropositionen för 2008.
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Östros akademiska titel är filosofie licentiat.63 Han är en bildad man och besitter därmed 

kunskap, vilket är en central färdighet om man vill skapa förtroende och stärka sitt ethos. För 

att visa att han har fel nämner Borg de tunga institutionerna ovan. Dessa experter innehar en 

hög renommé och deras uttalanden anses pålitliga. Borg stärker sitt ethos genom att 

sammankoppla sitt budskap med experternas. Per Nuder och bankkris nämns här i närmast 

ironiska ordalag. Nuder får här symbolisera den förra socialdemokratiska regeringen som 

förlorade valet. Nuders ethos är skadat, dennes argument anses inte pålitliga. 

Även Östros försöker att sammankoppla sina budskap med experternas, för att stärka sitt 

ethos och visa att Borg har fel. I en replik talar han om expertmyndigheten

Konjunkturinstitutet:

Varför lyssnar du inte heller nu på dina expertmyndigheter? Konjunkturinstitutet säger att det krävs 

insatser nu, och den mest effektiva jobbinsatsen av alla är att ge stöd till kommuner och landsting så 

att de slipper säga upp sjuksköterskor, lärare, socionomer och andra viktiga yrkesgrupper.64

Att benämna yrkesgrupper är en klar strategi som används ofta. Sjuksköterskor, lärare och 

socionomer får här symbolisera välfärden, som varit ett begrepp som anknytts till 

Socialdemokraterna genom historien. Välfärd är, som tidigare nämnts, även ett begrepp som 

svenskar associerar med goda ting. 

5.4 Värna de statliga finanserna

Det återkommande budskapet från Borg är att regeringen värnar de statliga finanserna. 

Värdeladdade ord som välfärd, trygghet och offentliga finanser används frekvent. Begreppet 

välfärd är inte ett alltför konkret uttryck men är ständigt återkommande i både Borg och 

Östros kommunikation. Ordet välfärd kan ses som en metonymi för den svenska modellen, 

vilket svenskar i allmänhet associerar med goda ting. I budgetdebatterna kan man se att 

begreppet välfärd nämns som mest aktivt när finanskrisen börjar få fäste i Sverige. Detta blir 

tydligt i den ekonomiska vårpropositionen för 2009, som förövrigt heter ”Ansvar för Sverige 

– Värnar välfärden”. Borg slår tidigt i budgetdebatten fast följande:
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64 Ekonomiska vårpropositionen för 2009.
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Herr talman! Uppgiften för politiken är nu tydlig. Vi ska värna de offentliga finanserna, vi ska 

skydda kärnan i den offentliga välfärden, vi ska dämpa nedgången och vi ska säkra att 

arbetslösheten inte långsiktigt biter sig fast.65

Välfärd är ett vanligt uttryck i den svenska politiken. I budgetdebatterna använder sig Borg av 

begreppet välfärd hela 68 gånger medan Östros endast använder sig av uttrycket 19 gånger. 

Genom att betona välfärdens kärnvärden försöker man använda sig av strategisk politisk 

kommunikation. Begreppet välfärd är ett gott värdeladdat uttryck som är förtroendeskapande. 

Genom att använda sig av ett sådant värdeladdat ord som välfärd försöker man stärka sitt

ethos, vilket gör att man kan nå även mindre insatta grupper i samhället.

5.5 Finanskrisen ändrar spelreglerna

Det finns tecken på att Borg försöker förstärka och vända finanskrisen till regeringens fördel, 

istället för nackdel. Det betonas ständigt hur illa ställt det är med ekonomin på grund av 

finanskrisen. Upprepade gånger påminns åhörarna om Sveriges exportberoende och den 

globala ekonomins gränslösa natur. Att betona detta gör att ansvaret på Borg och regeringen 

minskar. Ordet kris, eller ord innehållande kris, används av både Borg och Östros i 

budgetdebatterna. Borg använder sig av ordvalet inte mindre än 105 gånger mot Östros 37 

gånger. Ordet kris återkommer allt oftare i Borgs framföranden ju aktuellare finanskrisen blir. 

Han talar om krisbudgeten och krispolitiken. Ordet kris kan i dessa sammanhang ses som en

metonymi för ett hägrande hot. Det ger även ett sken av att krisen är svårlöst. Därmed är det 

till fördel för Borg att påminna om krisen, vilket också syns i den omfattningen han nämner 

ordet i budgetdebatterna. 

Man kan skönja en kriskommunikation i Borgs sätt att hantera krisen. Som en politisk ledare 

försöker han skapa förtroende genom att förklara krisens påverkan och omfattning, vilket 

nämns upprepade gånger. Han informerar om krisen, främst genom siffror och fakta, logos. 

Han framför även att beslut tas och skall tas. Allt detta tyder på att Borg intagit den ledarroll 

som är typisk vad gäller kriskommunikation. Han framhåller även att den borgerliga Alliansen 

är överens, vilket skapar förtroende och trovärdighet för den förda ekonomiska politiken. Vid 

kris är det speciellt viktigt att visa sig trovärdig och stärka sitt ethos. 
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Borg drar emellanåt paralleller till krig. Man kan skönja hur finanskrisen är den onda fienden 

som anfaller det goda Sverige, varav regeringen framstår som beskyddaren. Begreppet krig 

fungerar här som en metafor för rädsla och visar allvaret i situationen. Rädsla och skräck är 

två känslor som en god talare gärna använda sig av, vilket kan hjälpa till att stärka pathos. 

Borg försöker även visa att den uppkomna finanskrisen är ett komplicerat problem. Borg:

[…] Propositionen överlämnas i en utomordentligt mörk tid. 90 procent av världsekonomin befinner 

sig recession. Vi talar om den kanske värsta ekonomiska krisen under efterkrigstiden eller till och 

med sedan depressionen. Finanskrisen har ryckt undan mattan för människors framtidstro, för 

investeringar, för världshandeln och för jobben. […]66

När krisen slår in över våra gränser är den aktiva arbetsmarknadspolitiken en av våra viktigaste 

försvarslinjer. Vi befäster nu den försvarslinjen. Det gör vi med praktikplatser och coachning. Det 

gör vi med aktivering genom lyftjobb. Det gör vi med utbildningsplatser på yrkeshögskolan, på 

yrkesvux, på universitet och på högskolor.67

Man kan se att retoriken bygger till stor del på negativa känslor. Detta syns bland annat i de 

strategiskt valda orden som recession och depression. Men man ser också att retoriken inte 

bara står för negativa känslor. Genom att övertyga genom pathos är det inte till fördel att 

endast använda sig av negativa känslor rakt igenom, det gäller att avsluta med en positiv 

ljusning och ge lösning på problemet. Här symboliseras lösningen av praktikplatser, 

coachning och utbildningsplatser.

Enligt Aristoteles, den klassiska retorikens fader, innehöll ett bra tal en blandning av ethos, 

logos och pathos. Summerar man Borgs retorik som rör finanskrisen kan man se en blandning 

av dessa. 

5.6 Skattesänkningar – För vem?

Hur en regering använder skatteverktyget debatteras alltid flitigt, så även i budgetdebatterna. 

Skatt kan beroende på sammanhang framstå som gott eller ont. Skiljelinjen mellan Östros och 

Borg är klar. Östros vill höja skatten och Borg vill sänka skatten. Dock använder de sig av 

samma orsak, det ger flera jobb.
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När skattesänkningar diskuteras kommer ordet rättvisa i regel upp. Borg betonar rättvisa i att 

behålla pengar själv medan Östros betonar rättvisa i att minska de ekonomiska klyftorna

mellan medborgarna. Östros:

[…] När klyftorna ökar måste rättvisan stärkas. Klyftorna måste minska mellan pensionärer och 

arbetstagare, mellan dem som har arbete och dem som är arbetslösa, mellan dem som har mycket 

och dem som inget har. […]68

Ordet klyftor förekommer knappt alls i början av budgetdebatterna. Men det används desto 

mer när finanskrisen är ett faktum och har börjat påverka den svenska ekonomin. Östros 

använder ordet klyftor 12 gånger medan Borg endast använder det 2 gånger. Östros kopplar 

Borgs skattesänkningar till de ökade klyftorna i samhället. Att betona samhällets klyftor kan 

väcka känslor hos åhörarna. Östros visar ett vrede mot de ökade klyftorna. Därmed försöker 

Östros förstärka sitt pathos. 

Ekonomi är ett relativt komplicerat ämne för gemene man och kvinna. Detta medför problem 

för politiker som skall göra inlägg i budgetdebatten. De relevanta överväganden uteblir på 

grund av tidsbrist, varför man snabbt går över på slutsatsen. Den stora frågan är vem som 

gynnar vem? Östros:

Men när det gäller er själva och de kärnväljare, miljonärer, som röstar på Moderaterna är det en 

annan bild. Det är avskaffad förmögenhetsskatt. Det är kraftigt sänkt skatt på de lyxigaste villorna. I 

dag är det samma skatt på ett radhus i Farsta som på lyxvillan i Djursholm. Det är sänkta 

inkomstskatter med mest till dem som tjänar mest. Aldrig har väl så få fått så mycket på så kort tid.69

I inlägget ovan av Östros i ”skattesänkardebatten” kan man ana ett gömt ord, nämligen 

orättvisa. Borgs och regeringens skattesänkningar är orättvisa. Östros försöker göra åhörarna 

upprörda genom att visa vrede mot de orättvisa skattesänkningarna. Östros målar även upp ett 

”vi” och ”dom” scenario, genom att betona att skattesänkningarna gynnar de förmögna och de 

moderata politikerna. Inlägget i debatten spelar återigen på pathos.

                                               
68 Budgetproposition för 2010. 
69 Ibid. 



31

Östros kopplar ihop Moderaterna med den förmögna delen av befolkningen. Historiskt sett 

har Moderaterna ansetts stöda näringslivet och de förmögna. Här försöker Östros måla upp en 

bild av att detta ännu gäller.

I budgetdebatterna är bruket av logos vanligt förekommande för att övertyga. Att rada upp 

siffror och fakta är ständigt återkommande strategier. Siffror kan tolkas, vilket är en orsak till 

att de används ofta. Östros:

[…] Ni ärvde ett överskott på 70 miljarder kronor i offentliga finanser som Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans med svenska folket arbetat ihop. Men pengarna brände i 

fickan. Ni sänkte skatten med drygt 85 miljarder kronor i högkonjunktur. I år går staten med mycket 

stora underskott – lånebehovet blir i år 186 miljarder kronor. Men regeringen fortsätter att sänka 

skatten för dem med högst inkomster, nu med lånade pengar.70

Här pekar Östros ännu en gång på att det är ”vi”, oppositionen och det svenska folket, som 

arbetat ihop skattemedel. Han försöker väcka känslor, vilket skall stärka hans pathos. Detta 

genom att ”dom”, närmare bestämt regeringen, agerar slösaktigt med skattemedel. Östros 

strategi för att påvisa Borgs och regeringens slösaktighet med skattemedel visas oftast genom 

logos. 

5.7 Att framstå som en god man

I budgetdebatterna eftersträvar både Borg och Östros att framstå som goda män. Att framstå 

som en god man med god moral är ett tecken på ethos, vilket är den viktigaste egenskapen i 

den klassiska retoriken. Borg försöker framstå som en god man genom att gå hårt åt bankerna 

och de krisdrabbade storföretagen i budgetdebatterna. Budskapet som hamras in är att 

skattepengar inte skall finansiera bankers risktagande eller krisdrabbade storföretag. 

Historiskt sett har Moderaterna stått på näringslivets sida. Men att gå hårt åt ”det giriga 

näringslivet” och ställa sig på skattebetalarnas sida gör att Borg skapar förtroende. Storföretag 

och banker med generösa bonusar fungerar som slagträn i budgetdebatterna. Finanskrisen 

beror delvis på bankernas ekonomiska risktagande. Bankbranschen har dåligt förtroende bland 

medborgarna. När bankerna blir symboler för finanskrisen är det lätt att skylla på dem, Borg 

och regeringen kommer därmed undan ansvar. Det skulle vara förödande att förknippas med 
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de giriga storföretagen och bankerna. Borg tar avstånd från de giriga företagen och bankerna i

följande inlägg i budgetdebatten:

[…] Vi har värnat skattebetalarna, inte bankägarna. Vi har inte slösat bort skattebetalarnas pengar på 

krispaket till krisbranscher och företag. Vi har hållit fast vid en kärnpunkt i den svenska modellen: 

att värna människor, inte företag.71

För Östros blir det svårare att ses som en god man genom att han sitter i opposition. Strategin 

bli därför att visa att sin motståndare, Borg, inte alls är den goda man som han framställer sig 

som. På detta sätt kan han istället framstå som en god man i jämförelse med Borg. I inlägget i 

budgetdebatten ovan försöker Borg visa att han står på skattebetalarens sida, inte på 

bankägarnas sida. Detta anfaller Östros i två inlägg i budgetdebatten: 

Nu säger regeringen att Sverige inte har råd att investera för att dämpa arbetslösheten. Men man har 

råd att sänka skatten för höginkomsttagare. Anders Borg, som tjänar drygt 100 000 kronor i 

månaden, får nu en skattesänkning på 13 000 kronor – med lånade pengar! Jämför det med 

pensionärerna, som fick ett förslag på 68 kronor i månaden i skattesänkning. De 10 procent rikaste i 

Sverige har med regeringens politik fått mer i fickan av Anders Borg än vad 60 procent av 

befolkningen har fått tillsammans.72

Särskilt upprörd blir jag över den diskriminering av pensionärer som du har inlett i Sverige, Anders 

Borg. Nu ska man efter ett långt arbetsliv betala en särskild pensionärsskatt. […]73

Östros försöker i hårda ordalag visa att Borg inte är en god man. Borg sänker inte bara skatten 

för de rika, han sänker den för sig själv också. Genom att räkna upp Borgs skattesänkning och 

pensionärernas skattesänkningar i siffror skapar det ett exempel som åhörarna lätt kan ta till 

sig, spelar på logos. Borg tappar sitt ethos genom att han anses slösa med skattebetalarnas 

pengar genom att låna pengar till skattesänkningar. Östros försöker uppröra och väcka ilska 

hos åhörarna, vilket stärker pathos, genom att peka på orättvisan i Borgs förda politik. Borg 

länkas ihop med de rika och försämrar sin framtoning som en god man, istället framstår han 

som girig. Östros påpekar upprepade gånger om den orättvisa beskattningen av pensionärer, 

vilket får honom att framstå som den som står på den svages sida. Östros driver en klassisk 

klasskampsretorik. I och med detta framstår han som en god man.
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För att kunna bedriva en effektiv kommunikation bör man försöka nå ut till de olika 

målgrupperna i samhället. Östros återkommande försvar av pensionärer är ett sätt att vända 

sig till en målgrupp och se till deras behov. Ett tydligt tecken på strategisk politisk 

kommunikation. 

5.8 Arbetslinjen

En klassisk socialdemokratisk fråga har genom tiderna varit arbete. Rätt till arbete och 

arbetstagares rättigheter är något som Socialdemokraterna genom historien kämpat hårt för. 

Idag vill både Moderaterna och Socialdemokraterna ses som arbetarpartier.

Socialdemokraterna har haft arbete knytet till sin image genom tiderna medans Moderaterna 

fått det knytet till sin image under senare tid. Moderaternas förvandling till ett arbetarparti kan 

ses som effektiv strategisk politisk kommunikation. En image måste hela tiden vårdas, vilket 

ger en förklaring till att både Borg och Östros nämner arbete frekvent, både direkt och 

indirekt. Arbete är en viktig fråga för medborgarna och att förknippas som ett arbetarparti är

efterfrågansvärt. I budgetdebatterna talar både Borg och Östros om arbete och jobb. Inläggen i 

debatten som gäller jobben formuleras på liknande sätt från båda två. Borg:

Vi vill samtidigt investera för framtiden. Genom arbetslinjen har vi pengar att göra det. Vi vill rusta 

Sverige genom en bättre välfärd. Arbete och välfärd är två sidor av samma mynt. Fler i arbete ger 

tillväxt. Fler i arbete ger trygghet. Fler i arbete ger rättvisa. Fler i arbete ger bättre välfärd.74

[…] Vi har en politik som gör att det lönar sig bättre att arbeta och som gör att fler vill anställa. Mot 

det står en samlad vänster, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som har en 

genomgående idé att höja skatterna, öka ersättningarna för dem som inte arbetar och försämra 

företagsklimatet. Bidragslinjen står mot arbetslinjen. […]75

Östros:

Herr talman! Jobben är den viktigaste frågan för oss socialdemokrater. Därför blir det så märkligt att 

lyssna på Anders Borg i en sådan här debatt. Hela budskapet i hans första inlägg är att det här med 

jobben kan man inte göra så mycket åt. Han som gick till val på frågan om jobben har nu som 

huvudbudskap att regeringen inte kan påverka jobben.76

                                               
74 Budgetproposition för 2009. 
75 Budgetproposition för 2010.
76 Ekonomiska vårpropositionen för 2009.
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[…] Arbetslinjen måste återupprättas. Varje arbetad timme är viktig för att klara välfärd och 

ekonomi. Vägen mot allt större utanförskap och allt fler socialbidragstagare måste bytas mot 

minskad arbetslöshet och fler som försörjer sig själva. Skattesänkningar på lånade pengar måste 

bytas mot investeringar i sjukvård och skola och framtidens jobb. […]77

När Borg talar om jobben nämner han ofta arbetslinjen. Denna metafor står för att det skall 

löna sig att arbeta. Uttrycket arbetslinjen användes under budgetdebatterna av Borg hela 62 

gånger mot Östros 3 gånger. Här kan man utläsa en tydlig strategi. Borg och Moderaterna 

gick till val som det nya arbetarpartiet, vilket gör att metaforen arbetslinjen får bygga vidare 

på Moderaternas image som ett arbetarparti. I samband med debatten kring jobben och 

arbetslinjen använder sig Borg av ordet rättvisa. Han menar att det råder brist på rättvisa i 

Östros förda ekonomiska politik. Rättvisa är annats ett ord som historiskt sett förknippats med 

Socialdemokraterna men som har anammats av Borg. Genom att framstå som rättvis stärker 

man sitt ethos. Borg försöker stärka sitt ethos genom att koppla ordet rättvisa till sig och 

regeringen. Samtidigt försöker Borg frånta oppositionen ordet rättvisa och därmed försvaga 

deras ethos.

När både Moderaterna och Socialdemokraterna försöker ge sken av att vara arbetarpartier blir

ordväxlingarna dem emellan hårda. Deras strategier går i mångt och mycket ut på att pröva 

varandras trovärdighet vad gäller arbetsfrågan. Östros strategi är att försöka få Borgs tal om 

jobben att framstå som falskt prat, därmed tar Borgs trovärdighet skada, liksom hans ethos. 

Även Borg försöker skada Östros trovärdighet genom att tala om Socialdemokraternas 

bidragslinje framför arbetslinje. Metaforen bidragslinje skall ge sken av att det inte skall löna 

sig att arbeta.

                                               
77 Budgetproposition för 2010.
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6 Sammanfattande diskussion och slutsats

Genom analysen av protokollen från riksdagens kammare blev det tidigt tydligt att

förutsättningarna för en politiker som sitter i regering respektive opposition skiljer sig åt. I 

regeringsställning är det lättare att föra debatten medan man i oppositionsställning får inta

mera av en anfallsställning. Debatt handlar i hög grad om att slå sönder motståndarens 

argument och peka på att din väg är den rätta. Detta blir tydligt i analysen av materialet. 

Motståndarens argument anfalls, i flera fall i hårda ordalag. Beröm från sin motståndare är 

nästintill obefintlig, förekommer endast i ironiska eller sarkastiska ordalag. Både Anders Borg 

och Thomas Östros har samma debattstrategi vad gäller deras inlägg i budgetdebatterna, slå 

sönder din motståndares argument och framför egna. 

6.1 Media som länk mellan politiker och väljare

En partisekreterare i Spanien beskrev vikten av att synas i media på följande sätt: ”Jag tar 

hellre tio minuter på TV än tio tusen nya medlemmar”.78 Framväxten av 

informationssamhället har helt klart påverkat förutsättningarna för politiker och dess partier. I 

analysen av materialet blir det tydligt att både Borg och Östros samt deras talskrivare är 

välbevandrade inom den retoriska konsten. Talen skall inte bara nå ut till åhörarna i 

riksdagens kammare, utan även till väljarna. Kärnan i strategisk politisk kommunikation är att 

nå fram med sitt budskap. För att lyckas med detta måste det vidareberättas av media, vilket i 

flera fall kräver ”smyckade” tal. Både Borg och Östros använder sig av ord och uttryck som 

skall fungera i media. Borg använder sig gärna av metaforer och bilder för att nå ut med sitt 

budskap. Uttrycket sedelpressar används upprepade gånger för att minska Östros trovärdighet. 

Östros använder i sin tur uttrycket pensionärsskatt för att minska Borgs förtroende. 

Man kan konstatera att media har en stor påverkan på den moderna politiken. Det gäller att få 

ut sitt budskap och nå genom mediebarriären. Båda försöker nå igenom mediebarriären 

genom att spela på hot och risk. Att väcka sådana känslor är ett sätt att försöka förstärka sitt 

pathos. Östros spelar på känslor när han talar om hur arbetslösa drabbas och hur de förmögna

premieras. I detta sammanhang förekommer ordet klyftor i Östros inlägg i budgetdebatten, 

vilket visar på Borgs orättvisa politik. Borg i sin tur benämner hela oppositionen som en risk. 

Han målar upp scenarior där oppositionens politik skulle få förödande konsekvenser.
                                               
78 Hadenius Axel, Demokrati – En jämförande analys, Liber, Malmö 2006, s. 230. 
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De politiska ledarna har blivit starka varumärken för partierna tack vare den ökade 

medialiseringen. Detta har lett till en stark exponering av politikerna, vilket syns i analysen av 

budgetdebatterna. Fokuseringen ligger i lika hög grad på personerna Borg och Östros, som på 

partierna Moderaterna och Socialdemokraterna.

6.2 Att våga leda eller låta sig styras

Inom strategisk politisk kommunikation spelar opinionsinstitut och opinionsundersökningar 

en central roll. I analysen av materialet kan man tyda att båda partierna har kartlagt vilka 

frågor som är viktiga för väljarna. Detta eftersom de båda lägger fokus på samma frågor under 

budgetdebatterna. Opinionsinstituten har haft en stor påverkan i att de båda partierna har 

närmat sig varandra i mitten av den poltitiska skalan. Det har blivit viktigare för politiker att 

spegla opinionen, istället för att leda den. Det låter som en ultimat lösning för demokratin att 

följa opinionen. Dock blir politiken väldigt kortsiktig när man slaviskt följer opinionen. De 

facto uppstår en situation där politiker litar mer på ”den vanlige” medborgaren än på sig 

själva. För att kunna visa politiskt ledarskap måste man våga leda och inte bara följa.

Finanskrisen ändrade helt klart spelreglerna för den politiska debatten. I takt med att 

finanskrisen började påverka den svenska ekonomin, påverkades även 

kommunikationsstrategierna. Både Borg och Östros visar på tendenser att politisera krisen. 

Detta syns i den ständigt upprepande informationen om de dåliga tiderna som föreligger. I den 

kvantitativa innehållsanalysen kan man se att Borg nämner ordet, eller ord innehållande kris 

hela 105 gånger. Budskapet till svenska folket är att det är en svår ekonomisk kris och att man 

får vänta sig sämre tider. Att ständigt påminna om att en kris föreligger är fördelaktigt genom 

att ansvaret därmed inte helt faller på regeringen.

Borg försöker inta en ledarroll i enlighet med hur man bedriver kriskommunikation. Han 

betonar frekvent nyckelbudskap som ”agera ansvarsfullt” och ”värna om välfärden”. Borg 

försöker även inge hopp om framtiden. Det stärker hans pathos genom att tala om en bättre 

framtid och skapar engagemang bland åhörarna. Han får ett skeende om sig som en 

landsfader. Även Östros talar om finanskrisen och dens allvarliga natur. Han pekar på att 

Borg och regeringen är passiva åskådare till krisen. Östros anfaller Borgs politiska ledarskap 

och försöker framställa oppositionen som ett tryggare alternativ. Under finanskrisen försöker 
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båda visa sig trovärdiga. Att inneha ett starkt ethos är viktigt vid en kris, vilket både Borg och 

Östros eftersträvar.

I strategisk politisk kommunikation försöker man nå och inrikta sig på målgrupper. Ett tydligt 

exempel på detta är Östros tal om pensionärer och pensionärskatten. Typiska 

socialdemokratiska slagord som figurerar här är rättvisa och klyftor. Östros är skicklig med 

siffror och därmed återkommer bruket av logos. Fördelen med att använda sig av siffror är att 

de är tolkningsbara och att de ekonomiska experterna är oeniga. Borg har svårt att bemöta 

denna fråga och den blir i flera fall ignorerad.

6.3 Strävan efter förtroende

Den klassiska retoriken och den moderna kommunikationen har flera likheter. Båda vill 

etablera kontakter och skapa trovärdighet. Genom ethos försöker talaren visa sig trovärdig och 

påvisa sina pålitliga argument. Genom trovärdighet vinner talaren förtroende. Ethos anses 

vara den viktigaste egenskapen att inneha för en talare, vilket syns i budgetdebatterna. I både 

Borgs och Östros retorik ser man ett ständigt sökande efter att skapa förtroende, vilket stärker 

ethos. Förtroende skapas ofta genom strategiskt valda ord och uttryck. Välfärd är ett sådant 

värdeladdat uttryck som är förtroendeskapande. I den kvantitativa innehållsanalysens reslutat 

kan man se att främst Borg, men även Östros betonar vikten av satsningar på välfärden. 

Förtroende skapas även genom att sammankoppla sina åsikter med institutioner med högt 

renommé. Detta är något som både Borg och Östros gör i lika hög grad. 

Politiska ledare och dess partier har anammat den viktigaste egenskapen i den klassiska 

retoriken, ethos, och tagit användning av den i det nya informationssamhället. Grunden till att 

nå fram med sitt budskap är i det närmaste detsamma i antikens Grekland som i dagens 

informationssamhälle.
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