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Inledning 
Det personliga har kommit in som en viktigare faktor i retoriken, speciellt i studiet av den 

politiska offentligheten och partiledarens argumentation i media. Idag förväntas politiker och 

framför allt partiledarna i Sverige att utveckla sin partiledrarroll och visa en mer personlig 

sida av sig själv inför väljarna. Nyfiken på partiledaren är ett program som sändes inför 

upptakten av valrörelsen 2014 på SVT. Programmets syfte var att visa hur det personliga kan 

belysa politiska ställningstaganden. Alla partiledare i Riksdagen har haft ett samtal med 

psykoterapeuten Paul Perris som vill förstå partiets politik genom ett samtal med partiledaren 

för att se hur hens värderingar har vuxit fram genom personliga erfarenheter. Det personliga 

har blivit ett sätt att förstå politiken samtidigt som det blir ett sätt för partiledarna att använda 

alla tillfällen till att argumentera politiskt. Jag vill diskutera och försöka påvisa politikernas 

strategier och hur de kan använda personliga intervjuer för att föra sin politiska agenda. 

Fredrik Reinfeldt är partiledare för Moderaterna och har även varit statsminister sedan 

valet 2006. Inför valet 2006 lanserades Nya Moderaterna. Deras nya retorik hade ett bredare 

tilltal, i motsats till deras tidigare retorik där partiet för många framstått som ett smalare 

konservativt parti för höginkomsttagare. Uttrycksapparaten förändrades för de moderata 

politikerna, inte bara användningen av ord och konstruerandet av nya begrepp utan ”att få 

Moderaterna att använda rätt språk och att definiera om redan existerade ord.”1 

Partimedlemmarnas vokabulär skulle förändras och det skapades en lista över 

”förbjudna ord” som ansågs konservativt laddade. Nya ord som mångfald och kvalitet fick ta 

ordet privatiserings plats och ”Sveriges nya arbetarparti” började ta form. ”Det var en 

neutralisering av nidbilden ’överklasspartiet Moderaterna’, det var en utmaning mot 

Socialdemokraterna. [---] Det handlande om att fullständigt omkullkasta debatten.” 2 

Reinfeldts uppdrag tillsammans med Nya Moderaterna var att visa att partiet och dess 

medlemmar var precis som de flesta svenskar och för de flesta av svenskar. 

 Det påstås att den politiska diskursen har personifierats, och därför anser jag det både 

relevant och intressant att just granska Reinfeldts personliga uttalanden i personliga 

intervjuer. Vilka mönster kommer man att kunna urskilja om man studerar Fredrik Reinfeldts 

personliga intervjuer retoriskt? Hur kan en politiker som Fredrik Reinfeldt använda det 

personliga anslaget för att vinna väljarnas förtroende? 

 
                                                             

1 Aron Etzler, Reinfeldteffekten, Stockholm: Karneval Förlag 2014, s. 65. 
2 Etzler 2014, s. 68. 
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Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att studera politisk och ideologisk argumentation genom det personliga. Närmare 

bestämt vill jag förstå hur Fredrik Reinfeldt kan föra en politisk argumentation tack vare en 

intervjuform där frågorna syftar till det privata snarare än det politiskt offentliga. Jag vill 

förstå hur Reinfeldts personifiering kan användas som belägg för hans politiska agenda samt 

hur han kan göra politiska poänger med det personliga genom att kritiskt granska hans svar i 

dessa intervjuer. Hur gör Fredrik Reinfeldt det personliga politiskt med sitt sätt att svara på 

frågorna? Vilka retoriska förtjänster finns det med att argumentera genom det personliga? 

 

Tidigare forskning 
Forskningen kring Reinfeldt och Nya Moderaternas retorik är idag relativt omfattande. Ett 

flertal forskningsuppsatser och populärvetenskapliga böcker har släppts om Nya 

Moderaternas vinst i valet 2006 med bland annat fokus på deras omprofilering och 

valkampanjens nya retorik. Någonting som studerats är hur de lyckades förändra partiets 

konservativa uttryck samt det svenska folkets uppfattning av partiets värderingar. Det har 

även skrivits en rad C- och D-uppsatser om Nya Moderaterna men ingen har haft samma 

ingång som jag valt i min uppsats.3 

Erik Bengtson skriver i sin magisteruppsats Myten som argumentationsbas om hur 

argumentationen mellan oliksinnade parter går att förändra om man har en gemensam 

argumentationsbas. Nya Moderaterna fick i valet år 2006 26 % av svenska folkets röster 

(vilket var en stark ökning från valet 2002 då de fick 15 %) där 154 000 personer som röstat 

                                                             

3 Anton Berg Niemelä, Med ”ansvar” som mål, medel och självbild: Retoriseringen av ”ansvar” i svensk, 

politisk retorik 1991–2013, C-uppsats framlagd vid Avdelningen för retorik vid Institutionen för 

litteraturvetenskap, Uppsala Universitet, 2013; Robin Andersson, De nya Moderaterna: Förnyelse eller 'samma 

gamla visa', C-uppsats framlagd vid Avdelningen för humaniora och samhällsvetenskap vid Institutionen för 

samhällsvetenskaper, Linnéuniversitetet, 2012; Frida Ekman, Retoriska förändringar: En diskursanalytisk studie 

av nya moderaternas självpresentation, D-uppsats framlagd vid Avdelningen för samhällsutveckling och kultur 

vid Institutionen för kultur, samhälle, mediegestaltning, Linköpings Universitet, 2009; Susanna Jakobsson, 

Linnea Hamade, Sveriges nya arbetarparti: En kritisk diskursanalys av Moderaternas valkampanj 2006, C-

uppsats framlagd vid Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för humaniora, 

Örebro Universitet, 2007; Jenny Ljung, Det nya arbetarpartiet?: En studie om det moderata samlingspartiets 

arbetsmarknadspolitiska ideér och dess ideologiska förändring, C-uppsats framlagd vid Avledningen för 

samhälls- och livserfarenheter vid Institutionen för statsvetenskap, 2007. 
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på Moderaterna i valet var tidigare Socialdemokratiska väljare.4 Denna utveckling hade att 

göra med deras omprofilering som det nya arbetar- och välfärdspartiet med fokus på låg- och 

medelinkomsttagare och ”LO-familjen”.5 Moderaterna lyckades förändra väljarnas bild och 

blev ett bättre alternativ för väljarna än Socialdemokraterna. De etablerade en mer fördelaktig 

argumentationsbas, vilket innebär argument som båda parter finner hållbara; en gemensam 

grund.6 Det betyder inte att värderingarna kring det mer specifika är detsamma mellan 

parterna utan snarare att de övergripande värderingarna är gemensamma. 

 Argumentationsbasen är kopplad till människans språklighet och uppfattning av ordets 

betydelse.7 Det Moderaterna gjorde under valet 2006 var att konstruera en ny bild av partiet 

som byggde på deras förförståelse av vad de Socialdemokratiska väljarna värdesatte språkligt 

genom att skapa möjliga gemensamma värdeord. 

 I Aron Etzlers bok Reinfeldteffekten beskrivs det hur Moderaterna omarbetat ord och 

uttryck för att förändra bilden av partiet och deras partiledare. Som tidigare nämnt skulle 

uttrycksapparaten förändras inom hela partiet för att kunna utmana Socialdemokraterna som 

det nya arbetarpartiet valet 2006. Därför var omdefinieringen av ord samt skapandet av nya 

begrepp centralt för Nya Moderaterna. Nya värdeord var en möjlighet att kunna föra 

Moderatpolitik på ett Socialdemokratiskt vis: ”[o]rdet mångfald – av ägandeformer – kunde 

uttrycka exakt samma sak som privatiseringar, nämligen att det behövdes mer av icke-

offentliga utförare.”8 Deras syfte var att föra samma politiska agenda fast med nya ord som 

mångfald och välfärd.9 För att inte bli främmande och fortfarande kunna arbeta effektivt för 

att närma sig väljarnas tankevärld arbetade Moderaterna därför med allmängiltiga och 

välkända socialdemokratiska begrepp och satte dem i nya sammanhang.10 Poängen var att 

väcka uppmärksamhet och befästa ”Sveriges nya arbetarparti” i svensk folkmun. 

Katarina Barrling Hermansson har undersökt svenska partiers självbild och normer i sin 

avhandling Partikulturer: kollektiva självbilder och normer i Sveriges riksdag (2004). Hennes 

                                                             

4 Erik Bengtson, Myten som argumentationsbas. Om hur man övertygar någon som ser världen på ett annat sätt, 

Magisteruppsats framlagd vid Avdelningen för svenska, retorik och journalistikinstitutionen, Södertörn 

Högskola, 2008, s. 18. 
5 Bengtson 2008, s. 20. 
6 Bengtson 2008, s. 20. 
7 Bengtson 2008, s. 38. 
8 Etzler 2014, s. 67. 
9 Etzler 2014, s. 65. 
10 Etzler 2014, s. 64. 
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forskning bygger på undersökningar innan förnyelsen av partiet och deras nya retoriska 

uttryck men hennes resultat är ändå intressant i det här sammanhanget. Avhandlingen 

beskriver olika egenskaper och attribut som partiet värdesatte högre än andra och som var 

viktiga i beskrivningen av partiet och dess medlemmar. Det finns även en norm att ”anpassa 

sig efter gruppen även inom de områden som inte rör de politiska idéerna”, vilket gör det 

lättare att se gruppen som kollektivt sammanhållen och med få avvikelser från gruppens 

formade epitet och värderingar.11  

I Barrling Hermanssons forskning förklarar hon hur tydlig partimedlemmarnas bild är 

av den generella moderaten och vilka egenskaper som anses viktiga och mer behöriga än 

andra. Dessa egenskaper var tydligt sammankopplade till deras värderingar och partipolitik. 

Ett exempel är rationalismens starka hållning inom partiet och vikten av att partiers förmågor 

värderas därefter.12 Egenskaper som klarsynthet, intellektualitet och tydlighet är också viktiga 

i beskrivningen av den generella partimedlemmen.13  

I Barrling Hermanssons intervjuer med partimedlemmarna poängteras det att många 

inom partiet önskar en mer medmänsklig framställning av partiet, att det finns en kluvenhet 

kring ”stolthet över att gruppen är så kunnig i sak, men å andra sidan en oro över att denna 

sida gör att partiet framstår som hårdhjärtat i omgivningens ögon.”14 Detta är ett spännande 

påstående eftersom det verkar har skett en tydlig förändring i det Moderata uttrycket i de 

intervjuer jag har granskat i analysen. 
 I min uppsats kommer jag att studera Fredrik Reinfeldts retoriska uttryck i personliga 

intervjuer för att ge ytterligare en dimension till det moderata politiska uttrycket. Barrling 

Hermansson, Etzler och Bengtson har alla tre undersökt det politiska uttrycket med fokus på 

det politiska uppdraget samt Moderaternas förändring från deras tidigare uttryckssätt och 

deras nya språkliga utveckling. I min undersökning kring det personliga kommer jag istället 

att titta på hur Reinfeldt använder personliga berättelser om livserfarenheter för att förstärka 

gynnsamma karaktärsdrag för politisk vinning. 

 

 

                                                             

11 Hermansson 2004, s. 80. 
12 Katarina Barrling Hermansson, Partikulturer: kollektiva självbilder och normer i Sveriges riksdag, (diss.) 

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2004, s. 80. 
13 Barrling Hermansson 2004, s. 93. 
14 Barrling Hermansson 2004, s. 81. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Personifieringen av politiken 

I den här uppsatsen kommer jag att granska personifieringen av den politiska retoriken. Med 

personifiering menar jag att det personliga har fått prägla hur man exempelvis uttrycker sig 

politiskt. Att vara personlig i offentlig media innebär att dela med sig av privata erfarenheter, 

intressen och åsikter som historiskt sätt enbart delades i ett slutet rum. Joshua Meyrowitz 

beskriver det i No Sense of Place som ett offentliggörande av personens backstageutrymme.15 

Den upplevt nära relationen som skapas mellan talaren och åhöraren genom exempelvis 

intervjuer på tv har förändrat förhållandet mellan privat och offentligt uttryck i media. 

Publiken vill idag se hur personen beter sig i olika sociala kontexter och interaktioner, 

någonting som ses som en självklar del i dagens medieklimat: beteendet från backstage ska 

följa med onstage.16 De som inte väljer att visa backstage anses som konservativa, tillknäppta 

och i vissa fall opålitliga eftersom de inte vill vara öppna med sig själva. 

 Som politiker betyder personifieringen av offentlig media mycket eftersom publiken 

som bedömer media även bedömer politikerna. Publiken, i politikernas fall väljarna, har 

samma inställning till politikernas uttryck i media som till andra offentligheter; för att få en 

djupare förståelse och känna tillit till politikerna vill väljarna se mer av deras personlighet. 

 Utvecklingen från partival till personval spelar också en stor roll i betydelsen av hur 

politiker väljer att porträttera sig själva; media har flyttat fokus från partiet till partiledaren.17 

Partiledarens personliga popularitet har idag stor betydelse för väljarens röstningsbeteende: 

”partiledareffekten, innefattar både effekter på röstningsbeteendet och betydelse för 

valresultatet.”18 

 Vad detta innebär politiskt är att utrymmet som finns för att uttrycka sin politiska 

agenda förändrats. Att tillfredsställa väljarens nyfikenhet samtidigt som politikern ska utföra 

sitt politiska uppdrag kräver en effektivisering av partiledarens personliga uttalanden. I 

                                                             

15 Meyrowitz Joshua, No Sense of Place. The Impact of Electronic Media on Social Behavior, New York: Oxford 

University Press 1985, s. 135. 
16 Meyrowitz 1985, s. 139. 
17 Alest Van Peter, Tamir Sheafer, Stanyer James, ”The personalization of mediated political communication: A 

review of concepts, operationalizations and key findings”, Journalism 2013:2, e-artikel, version 2012 13: 203, 

http://jou.sagepub.com/content/13/2/203 (2014-03-25), s. 204. 
18 Esaiasson Peter, ”Partledareffekter även i Sverige?” Statsvetenskaplig tidsskift Vol. 88 Nr 2 1985, 

http://journals.lub.lu.se/index.php/st/article/viewFile/3498/3075 (2014-05-10). 
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artikeln ”The personalization of mediated political communication: A review of concepts, 

operationalizations and key findings” menar Van Alest, Tamir och Stanyer att den här 

förändringen beskriver en utveckling av de politiska uttrycken världen över: 

 

the personalization of characteristics refers to a change from features regarding their 

professional competence and performance to features concerning personality traits related to 

their personal life.19 

 

Förändringen har gjort att personifieringen av det politiska uttrycket blir intressant att studera 

retoriskt; detta genom att just studera hur man har politiserat politikerns privata ”persona” för 

att strategiskt effektivisera det politiska utrymmet i media: 

 

the process ‘politicization of the private persona’ as an increased media focus on personal life 

(family, upbringing, etc.) and personal qualities, but politicized because personal revelations 

cannot be divorced from the political20 

 

Denna förändring av det politiska uttrycket blir intressant att studera på grund av de 

bakomliggande strategier som personifieringen av en politiker faktiskt har. Jag menar att det 

finns möjlighet till att göra politiska poänger genom att använda metaforer och berättelser 

som kan beskriva eller stödja den politiska agendan medvetet. Politikers personifiering och 

personliga berättelser går att använda som verktyg för att göra sin röst politiskt mer effektiv i 

mediaflödet. 

 

Ethos och identifikation 
För att kunna studera hur Reinfeldt använder det personliga politiskt kommer jag att studera 

hans ethos: hur Reinfeldt använder sin karaktär och personlighet för att övertyga publiken. 

Enligt Aristoteles definieras ethos som den karaktär som talaren skapar och visar upp i texten 

eller talet. Det är inte fråga om det oföränderliga som ålder, kön eller etnicitet utan snarare det 

som går att påverka och kontrollera.21 För att få förtroende för sin karaktär är det viktigt att 

man ger uttryck för tre dygder – arete, phronesis och eunoia – som ska inge förtroende för 

                                                             

19  Peter, Sheafer, James, http://jou.sagepub.com/content/13/2/203 (2014-03-25), s. 208. 
20 Peter, Sheafer, James, http://jou.sagepub.com/content/13/2/203 (2014-03-25), s. 207. 
21 Aristoteles, Retoriken, övers. Johanna Akujärvi, Ödåkra: Retorikförlaget 2012, s. 70. 
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retorn. Arete syftar på talarens goda moral, phronesis syftar på förnuftet och den tredje, 

eunoia, syftar på talarens goda vilja.22 

Att enbart använda dygderna moral, förnuft och god vilja som analysverktyg blir för 

ospecifikt. Det behövs mer specifika termer för att kunna beskriva vad det är som präglar den 

personliga retoriken. För att kunna studera de personliga teman som finns i texten bör man 

studera vilka topiker som retorn använder. I den klassiska retoriken ansågs topikerna vara 

platsen ”att finna ämnen, material och argument för sitt tal.”23 Topikerna hjälper retorn att 

finna utgångspunkter eller teman, det vill säga det konkreta materialet, till talet eller texten. 

När retorn har ett behov att beskriva sin egen eller en annan person i en retorisk 

situation använder sig hen av persontopiker. 24  Persontopiker har i syfte att förstärka 

gynnsamma eller ogynnsamma aspekter med relevanta karaktärsdrag. I den klassiska 

retoriken har Quintilianus urskilt 16 underkategorier som beskriver personen på olika sätt. Jag 

kommer att använda mig av Janne Lindqvist Grindes bok Klassisk retorik i vår tid, där tre till 

underkategorier har lagts till, en från Cicero och två av Lindqvist Grinde. Detta har gjorts för 

att kunna applicera verktyget på vår samtid: ”varje tid och varje situation kräver sina egna 

topiker.”25 De topiker jag kommer att använda mig av är härstamning, uppfostran, anseende, 

karaktärsegenskaper, anspråk, känslor, träning, intentioner, attityder och 

familjeförhållanden. Vissa av topikerna är mer självklara i sin betydelse än andra, jag 

kommer därför att konkretisera alla topikerna vid användning i analysen för en djupare 

förståelse för min tillämpning av orden. 

Reinfeldt vill skapa en möjlighet till identifikation mellan sig själv och publiken. 

Kenneth Burkes begrepp identifikation ger också specificeringsmöjligheter av Reinfeldts 

uttryck i intervjuerna. Burke menar att den här termen kan användas i ett större perspektiv, 

samtidigt som vi kan se att identifikation ger möjlighet till specificering.26 Det finns möjlighet 

att generalisera men det finns också möjlighet att med avsmalnade implikationer byggda på 

dessa generaliseringar ge djup och specifikation till analysen. Identifikation kan också bygga 

                                                             

22 Aristoteles 2012, s. 94, 123-124; Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur 

2008, s. 91. 
23 Lindqvist Grinde 2008, s. 25. 
24 Lindqvist Grinde 2008, s. 130. 
25 Lindqvist Grinde 2008, s. 130. 
26 Kenneth Burke, A Rhetoric of Motives, New York: Prentice-Hall 1950, s. 20. 
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på det man inte identifierar sig med, det man explicit säger sig gilla är kanske inte det som 

skapar identifikation, utan snarare det som man implicit inte gillar, alltså motsatsen. 

Det är viktigt för en politiker att kunna skapa identifikation som då bygger på 

gemensamma faktorer och hitta en ömsesidig förståelse mellan sig själv och väljarna. Det 

mest lyckade av tal och texter är när publiken och läsarna inte enbart känner att de bara tar 

emot information utan att de också känner ett aktivt deltagande i det som påstås.27 Att skapa 

en känsla av deltagande är förstås idealt för en politiker; när väljarna vill samarbeta politiskt – 

till exempel engagera sig politiskt i partiet – har politikern lyckats vinna en säker röst. 

Identifikation kan skapas med allmänna topiker men också med mer specifika, beroende på 

den retoriska situationen. Det är svårare om utgångspunkten är en grupp vars åsikter är långt 

ifrån politikerns egna. För att då försöka skapa en gemenskap med en grupp människor när 

åsikterna inte överensstämmer är det viktigt att fokusera på de allmängiltiga 

identifieringsfaktorerna. Detta för att publiken lättare kan identifiera sig med politikern så att 

en möjlig vilja till deltagande uppstår. 28  Vi är mer benägna att acceptera politikerns 

argumentation när samförståelse uppstår. Politikern är personlig för att det som tidigare 

nämnts förväntas av hen men också för att det är genom de personliga berättelserna som 

politikern kan framkalla möjlig identifikation med väljarna. 

 

Metod och material 
Jag kommer att granska tre personliga intervjuer, men huvudsakligen den intervju Paul Perris 

gör med Reinfeldt i Nyfiken på partiledaren och Kristoffer Triumfs intervju i podden Värvet. 

Den tredje intervjun är Expressens julintervju med Fredrik Reinfeldt från 2013. Alla 

intervjuer är från hösten 2013, men Nyfiken på partiledaren sändes i januari 2014. För att 

kunna göra en kvalitativ avgränsning och uppskattning av mitt material har jag valt intervjuer 

som explicit fokuserar på den mer personliga Reinfeldt. Jag har valt att använda de tre i tiden 

mest relevanta intervjuerna baserade på just deras personliga innehåll och stil samt att 

materialet är relativt nytt. 

Intervjuerna har olika kontexter vilket är viktigt att ta upp: Nyfiken på partiledaren är 

ett tv-program där tittaren upplever programmet som oklippt och som inger en intim dialog 

mellan Perris och Reinfeldt. Intervjun från Värvet spelades in live på en scen inför en stor 

                                                             

27 Burke 1950, s. 58. 
28 Burke 1950, s. 58. 
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publik för att fira det hundrade avsnittet av podden Värvet. Julintervjun i Expressen 

publicerades på deras webbsida och är i textform. 

 Eftersom jag ska granska Reinfeldts personliga uttalanden och livserfarenheter kommer 

jag som tidigare nämnt att fokusera på persontopikerna från den klassiska retoriken. 

Topikernas funktion är att ge exempel på teman som ger väljarna möjlighet till identifikation 

med Reinfeldts berättelser. Jag kommer att utgå ifrån Janne Lindqvist Grindes lista över 

persontopiker i boken Klassisk retorik för vår tid med Kenneth Burkes begrepp identifikation 

som komplement i analysen.29 De topiker som används kommer jag att kursivera för att 

läsaren lättare ska förstå mitt resonemang i analysen. 

 

Analys 
De berättelser som Reinfeldt beskriver i de olika intervjuerna är berättelser från sitt liv. 

Berättelserna blir exempel på egenskaper hos Reinfeldt som han tycker är viktiga att 

poängtera för väljarna. Det är exempel på egenskaper som han gärna vill bli förknippad med 

och som på olika sätt utvecklar Reinfeldts karaktär. De persontopiker jag ska ta upp följer i 

någon mening samma mönster eller är exempel på liknande mönster som Reinfeldt använder 

sig av för att förstärka gynnsamma karaktärsdrag. 

Analysen är uppdelad i fyra delar som kommer redogöra de huvudsakliga topikerna i 

Reinfeldts personliga berättelser. Jag kommer att studera hur han presenterar olika egenskaper 

som exempelvis ansvar och ödmjukhet men också hur han motiverar sin ideologi och sitt 

förhållande till träning och hälsa. 

 

Egenskaper blir meriterande erfarenheter 

Det ord som Reinfeldt använder mest när han beskriver sig själv i alla tre intervjuer är ordet 

ansvar. Att ha ansvar över någonting betyder att man måste stå till svars för någon eller något 

man ansvarat över.30 I Det var inte mitt fel!: om konsten att ta ansvar förklarar Ann Heberlein 

att ansvar kan betraktas som en egenskap eller en förmåga att hantera en viss uppgift. Det ger 

även möjligheten för andra att bedöma personens kapacitet att kunna ansvara. Det är en 

grundläggande tanke inom demokratin att människan kan och bör ta ansvar för sina 

                                                             

29 Lindqvist Grinde, s. 130. 
30 Sven-Eric Liedman, ”Att stå till svars – Sven-Eric Liedman definierar begreppet ansvar”, 10tal 2012:8/9, s. 7. 
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handlingar.31 

 Att vara en ansvarstagande person är alltså en dygd där personen är medveten om sina 

skyldigheter inför någonting. Anton Berg Niemelä skriver i sin c-uppsats från 2013 om 

Reinfeldts användning av ordet ansvar: ”att ’ansvar’ [används generellt] av Reinfeldt för att 

konstruera diskursiva självbilder och för att beskriva och motivera sin politik”.32 För att föra 

fram ansvarsfulla karaktärsegenskaper för att skapa goda självbilder väljer Reinfeldt att prata 

om sin uppväxt med berättelser om sin egen uppfostran. Redan som liten kände Reinfeldt 

ansvar inför sin familj, sina syskon och sina klasskamrater: 

 

[Min mamma] ville fortsätta med [sina] akademiska studier. Grunden till att hon nu skulle få 

göra det var att det var ordning hemma men att det också fördes över på mig eftersom jag var 

första barnet. Och det tycker jag var väldigt rätt och riktigt det gjorde att jag väldigt tidigt blev 

en del av ett ordningssystem med städning och städzoner för att få det att fungera. Jag lagade 

mat till mina syskon och så.33 

 

 Ansvaret för familjen har vuxit till ett väldigt medvetet ansvar inför hela det svenska folket, 

även för dem som inte röstar på honom. Den allmänna betydelsen av ordet ansvar är självklar, 

precis som uppfattningen av personen som beskriver sig som ansvarsfull. Detta gör det 

väldigt lätt för väljarna att förstå vad det är Reinfeldt vill representera, på grund av dess 

allmängiltighet. Alla kan relatera till att ta ansvar, oavsett om man klarar av det eller inte. 

 Reinfeldt använder ordet ansvar som ett nyckelord till hela sitt liv: 

 

Jag tror att den här känslan av ansvarstagande har varit väldigt viktigt för mig. Ansvar handlar 

om att för mig att se andra människor. Det kan börja i en familj men också andra människor 

genom livet. Och jag tror också att det är ett ansvar som ligger på dem som i grunden på 

tillräckligt bra för att också se andra människor att de också gör en ansträngning för andra 

människor.34 
 

                                                             

31 Ann Heberlein, Det var inte mitt fel!: om konsten att ta ansvar, andra utgåvan, Stockholm: Ponto pocket 2010, 
s. 175. 
32 Anton Berg Niemelä, Med ”ansvar” som mål, medel och självbild: Retoriseringen av ”ansvar” i svensk, 
politisk retorik 1991–2013 C-uppsats framlagd vid Avdelningen för retorik vid Institutionen för 
litteraturvetenskap, Uppsala Universitet, 2013, s. 26. 
33 Fredrik Reinfeldt, Värvet, 0:14:32. 
34 Fredrik Reinfeldt, Värvet, 0:24:35. 
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Hans egen uppfostran beskrivs men också de värderingar han fått på grund av sin 

härstamning och de ideal hans föräldrar valde att prägla honom med: att föräldrar ska känna 

ansvar inför sina barn, en roll som ibland innebär uppoffringar av sig själv som person. 

Han kopplar explicit berättelserna till sin uppväxt, hur han värderar människor och sin 

nästan medfödda ansvarskänsla: 

 

”Jag var lillgammal. [---] Jag insåg att allt inte handlar om mig. Man får förhålla sig till andra 

och om man har kraft och förmåga att se andra och ta ansvar så ska man använda de 

resurserna.”35 

 

Redan vid sju års ålder började Reinfeldt som sagt hjälpa till med barnpassning, städning och 

matlagning, en uppoffring som Reinfeldt idag ser som en självklarhet. 36 Det moraliska 

ansvaret Reinfeldts berättelser beskriver uppfattas som mycket medvetet, speciellt hos någon 

som ska ha varit sju år gammal. Att vara lillgammal med en så stark pliktkänsla inför sin roll 

som storebror ger ett tydligt ursprung till var ansvarstagandet kommer ifrån: det träder fram 

ur hans beskrivningar om sin uppfostran och härstamning. Ansvarstagandet följer med 

Reinfeldts tydliga utvecklingskurva som elevrådsordförande för första gången vid 11 års 

ålder, vald representant för kompaniet under värnplikten för att sedan bli vald till ordförande 

för Moderaterna vid 26 års ålder.37 Reinfeldt tycker om känslan av att ha ansvar över andra 

och ansvaret över att deras åsikter förs fram korrekt. 

Utvecklingen av Reinfeldts utmärkande egenskaper skapar identifikationsmöjligheter, 

både till storebrodern men också till den ansvarstagande föräldern. Men Reinfeldts berättelser 

blir även en analogi för hur man bäst tar hand om och ansvarar för människor i en större 

utsträckning än bara familjen. 

Hans berättelser blir exempel på hans goda vilja att andra ska få möjlighet till sina drömmar, 

hans goda moral inför de uppgifter han får och hans förnuftiga inställning till 

vardagssituationen är alla karaktärsegenskaper som stärker Reinfeldts bild som den 

ansvarsfulla föräldern, en analogi för den ansvarsfulla ledaren. Den allmänna värderingen av 

                                                             

35 Nyfiken på partiledaren, ”Fredrik Reinfeldt”, Sveriges Television, 3/6 2013, 

http://www.svtplay.se/video/1756781/del-2-av-8-fredrik-reinfeldt (2014-03-16) 
36 Nyfiken på partiledaren, http://www.svtplay.se/video/1756781/del-2-av-8-fredrik-reinfeldt (2014-03-16). 
37 Christer Berglund, ”Sommarläsning: Fredrik Reinfeldt”, Café 15/6 2011, http://cafe.se/sommarlasning-fredrik-

reinfeldt/ (2014-05-02). 
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en god förälder kan därför allegoriskt uppfattas som de allmänna värderingarna av en god 

ledare: ledaren ser sin befolkning, sätter dem före sina egna intressen, har kraft och förmåga 

att skapa trygghet till alla medborgare, hjälper dem att växa samt ta sitt eget ansvar som 

ledare med goda intentioner: 

 

Jag fick tidigt självförtroende av att andra uppmärksammade mig på ett positivt sätt. Det skiljer 

inte mig från andra. Vi växer av att bli sedda av andra och av att få vara med och bestämma. Jag 

mådde bra av det och jag kände att jag passade här och att jag hade nån sorts svar på vad folk 

sökte. Det fick mig också att växa. [---] [Det är viktigt] att vuxna tar sig tid och ser barn och 

unga. Då finns det stöd. Att de samtalar med en och ger en värme och kärlek. Det är viktigt. Det 

finns barn som inte växer upp med de villkoren. 38 

 

Någonting som varje förälder kan känna igen sig i är den vardagliga uppoffringen av sig själv. 

Hur man under en period av sitt liv kommer att sätta barnets behov framför sina egna 

intressen är någonting som kommer att påverka förälderns egen utveckling. Reinfeldt gör sig 

nästan till en martyr när han berättar om de uppoffringar han gjort: uppoffringarna i sitt 

barndomshem och hans medvetna bortprioritering av sin personlighet för att kunna axla sin 

post som ledare för en hel nation. Som en förälder ser han till barnets eller allegoriskt sett 

befolkningens behov och bedömer att det snarare behövs en ansvarsfull ledare som är lyhörd 

sin befolkning än någon som vill skoja och roa. 

 Reinfeldt belyser alltså sina attityder till uppoffringarna: det finns en ständig 

självklarhet inför ansvarstagandet som kommer fram i berättelserna, en medvetenhet i behovet 

av nödvändig förändring för att klara uppgiften. Perris frågar Reinfeldt om uppoffringar i 

Nyfiken på partiledaren: 

 

Jag tror att det finns krav på att jag redogör för beslut som jag har fattat och tar ansvar för dem. 

Ofta rör jag mig i diskussioner som handlar om att människor far illa att vi utsätts för hot, att 

saker inte har blivit som vi har tänkt. Då är känslan att det inte är läge att skämta utan läge att 

förklara och försvara vad vi har gjort. 

 

Ser du nån baksida för dig som människa, men även som politiker att alltid få ha den mer 

allvarsamma sidan? 

                                                             

38 Nyfiken på partiledaren, http://www.svtplay.se/video/1756781/del-2-av-8-fredrik-reinfeldt (2014-03-16). 
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Den kommentar som jag oftast får av dem som har känt mig länge är: "Var är allt det roliga?" 

"Var är allt tokigt som du kan säga och göra?" Jag tar fram det ibland. De som följer mig genom 

min politiska gärning ska notera det. Men med växande ansvar och de arbetsuppgifter som jag 

har så präglar det mig. Det gör det. 

 

- Är det värt det? 

Ja. Det ansvarsfulla och eftertänksamma är också jag.39 

 

I den intima retoriska situationen som Perris och Reinfeldt har i tv-programmet skapas en 

känsla av erkännande från Reinfeldts håll, svaren ger medömkan inför honom som person och 

hans livssituation. Det vardagliga uppoffrande som Reinfeldt gör klarar inte alla människor av 

och väljarna får genom berättelserna en bättre förförståelse inför Reinfeldts personlighet som 

riktas mot dem. Reinfeldt berättelser beskriver goda karaktärsegenskaper för en ansvarsfull 

person genom att som sagt påvisa den uppoffring han gör i sin yrkesroll, en självklar 

uppoffring för någonting som är nödvändigt för nationen och befolkningen. Nationen behöver 

en ansvarsfull ledare, på samma självklara sätt som ett barn behöver en ansvarsfull förälder. 

 En av de topiker som tydligt träder fram är familjeförhållanden. Reinfeldt beskriver de 

känslor som väckts av sina egna familjeförhållanden och hur det har påverkat honom och gett 

honom inspiration till hur unga människor bör växa upp. En allmän värdering i Sverige är att 

en förälder ska ha en medmänsklig förståelse för barn för att kunna göra olika bedömningar 

om deras uppväxt. Att till exempel som förälder kunna fatta ett långsiktigt beslut över flera 

individer som inte är myndiga kräver en finkänslighet inför deras åsikter men också goda 

kvalifikationer för att fatta beslut kring deras liv. Detta gäller även en ledare. Här behövs 

därför livserfarenhet av egna misstag och upplevelser, sådana som Reinfeldt fått genom sina 

familjeförhållanden, härstamning och uppfostran. 

 Som ledare för en nation behövs erfarenhet av samhället för att kunna förstå 

befolkningens olika åsikter och behov. Detta är en av nackdelarna med Reinfeldts tidigare 

erfarenheter, han har ingen förankring i majoriteten av den svenska befolkningens 

arbetssituation. Han var bara 26 år gammal när han började arbeta politiskt och avsaknaden av 

den praktiska arbetsmarknadssituationen måste Reinfeldt motivera för att få tillit: 

 

Hade du några vanliga jobb innan du steg in i politiken? 

                                                             

39 Nyfiken på partiledaren, http://www.svtplay.se/video/1756781/del-2-av-8-fredrik-reinfeldt (2014-03-16). 
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Vanliga jobb... Jag blev ju riksdagsledamot vid 26 och jag läste klart mina högre studier på 

Stockholms Universitet innan det. […] Några andra längre erfarenheter har jag inte. Jag har så 

svårt för det där att när man börjar med politiken så håller man på med så konstiga saker så att 

man inte tror att man är med om någonting. Jag tycker att jag har sett otroligt mycket av 

Sverige, av hur människor har det i sammanhang och olika delar av Sverige som jag inte vet om 

jag kommit i kontakt med om jag inte valt den här banan.40 

 

Därför blir det så viktigt att Reinfeldts egenskaper får bli meriterande erfarenheter istället för 

den typen av arbetserfarenhet som politiken faktiskt fattar beslut om. En förälder behöver inte 

heller ha gått i skola för att ta hand om sitt barn utan snarare goda karaktärsdrag som social 

ansvarskänsla, både moralisk och kollektiv. De nästan medfödda attributen får vara det som 

övervägande skapar förtroende hos väljarna snarare än den praktiska erfarenheten av 

arbetsmarknaden. 

 

Jantelagen och vikten av att vara folklig 
Ödmjukhet är en dygd som svenskar kulturellt och socialt sätt värdesätter högt. Jantelagen 

och förmågan att vara lagom är en karaktärsegenskap som tilltalar och som anses allmänt 

etablerat i alla klasser i Sverige. Reinfeldt belyser goda personlighetsdrag med olika typer av 

attityder – exempelvis hans ödmjukhet inför makt – för att skapa identifikationsmöjligheter 

för det svenska folket. Det är viktigt för Reinfeldt att ge ett medmänskligt intryck så att 

människor med olika klassbakgrund kan känna tillhörighet till honom trots Moderaternas 

tidigare bakgrund som överklassparti. 

Reinfeldt har i media beskrivits som en ’vinnarskalle’, ett attribut som inte associeras 

med Jantelagens värderingar om ödmjukhet utan snarare med girighet och maktlust. Jag har i 

de intervjuer jag undersökt stött på någonting annat, nämligen att Reinfeldt gärna beskriver 

sig själv som en människa van vid förluster och motstånd; mer reflekterande och iakttagande 

än maktgirig. Självsäkerheten som gärna förknippats med Reinfeldt är inte lika påtaglig som 

hans rationalitet och sansade inställning till karriär, vinst och förlust: 

 

Har man tänkt sig att bli statsminister och karriärplanerar och vill bli statsminister i början av 

80-talet så hade man nog inte valt Moderaterna, de har ju inte förstått så mycket. Så det kan ju 

knappast vara det som jag hade som idé. […] Men sen visste jag ju inte om det kunde bli så sent 

                                                             

40 Fredrik Reinfeldt, Värvet, 0:21:58. 
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på valnatten 2006. Därför att det var ett väldigt jämt val. Alla ”förstår-sig-på:are” kan förstås 

berätta att valet var glasklart, enkelt, vi såg det här tidigt på våren och jag som inte har glömt 

valet vet då att så var det inte. Utan det var jämt in på slutet. Alliansen vann med 119 000 röster 

över de rödgröna och det visste vi inte förrän sent på valkvällen. Och det var den sekunden […] 

när en kollega som satt bredvid mig [och] sa nu är det klart, då visste jag.41 

 

De attityder som kommer fram av Reinfeldts egna berättelse påvisar motsatsen till det som 

media gärna förknippat honom med, en ny bild som syftar till förnuftighet och rationalitet 

snarare än överlägsenhet. Vinsten var aldrig självklar, inte heller hans möjligheter till att bli 

statsminister. Det blir ett exempel på hur Reinfeldt vill visa att han inte såg sig själv som den 

självklara vinnaren. I hans resonemang finns en medvetenhet kring de rödgrönas potential och 

möjliga vinst och även respekt inför den möjligheten. Reinfeldt har en öppen respekt inför 

sina motståndares möjliga vinst som påvisar goda attityder och gynnar bilden av den ödmjuka 

ledaren.  

När Perris frågar Reinfeldt i Nyfiken på partiledaren om hans basketspelande som ung 

och drivkraften att vinna svarar Reinfeldt att ”det är lagsportens fascination: ihop med andra 

för ett gemensamt mål. Det upplevde jag i elevrådsrollen. Jag måste ha blivit förtjust i det, för 

det gick vidare i andra skolor.”42 Det Reinfeldt framställer här är att det först och främst är 

just en lagsport man utför tillsammans, precis som i elevrådet där eleverna tillsammans 

försöker förbättra skolan. Berättelsen frambringar karaktärsegenskaper som osjälviskhet och 

laganda. Det är det gemensamma arbetet och utvecklingen som är drivkraften snarare än 

vinsten i sig. 

 En av de dygder som kulturellt sett anses som väldigt storsint och anspråkslöst är 

erkännandet av sina misstag. När Kristoffer Triumf frågar Reinfeldt i poddintervjun om 

Reinfeldts misslyckanden beskriver han sin familjesituation med sina barn: ”där har jag ju den 

tuffa miljön att jag har tonåringar och deras utgångspunkt är att jag misslyckas med allt 

konstant.”43 Reinfeldts bild av familjen och föräldraskapet har som tidigare beskrivits varit en 

stor del av hans personlighetsbeskrivning. Det här svaret genererar en öppenhet kring 

Reinfeldts privata misstag i familjen som påvisar en situation många föräldrar har förståelse 

för. Insikten som Reinfeldt tidigare påvisat med sina familjeförhållanden får även här 

                                                             

41 Fredrik Reinfeldt, Värvet, 0:30:02. 
42 Nyfiken på partiledaren, http://www.svtplay.se/video/1756781/del-2-av-8-fredrik-reinfeldt (2014-03-16). 
43 Fredrik Reinfeldt, Värvet, 0:34:04. 
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utrymme. Att de som står en närmast i livet anser att man konstant misslyckas är sårande och 

en tung upplevelse som många stolta föräldrar kan ha svårt att erkänna. Barnet är en 

förlängning av föräldern och att Reinfeldt vågar erkänna det många andra föräldrar inte kan 

göra påvisar ödmjukhet kring föräldraskapet och andra personers känslor inför honom. 

Politiskt sätt är det här en viktig aspekt för väljarna: en ledare ska ha förståelse för sina 

misstag och vara lyhörd inför sin befolkning. En ledare borde inte heller drivas av 

maktgirighet utan sträva efter de gemensamma målen som gynnar hela gruppen. 

 En utav de attityder Reinfeldt väljer att exemplifiera för att påvisa ödmjukhet är hans 

privata musiksmak. För att kunna representera folket behöver man också vara en man av 

folket. Därför är exempelvis pretentiösa intressen som befolkningen inte har någon koppling 

till ogynnsamt i presentationen av hans karaktär. Reinfeldt är mån om att föra fram en idol 

som många har en relation till: 

 
När har du blivit som mest starstruck? 

När jag träffade Magnus Uggla. Så här, därför att det var min ungdomsidol som jag har dansat 

mycket till. Det har jag konstaterat många gånger så det är ingen idé att skälla på mig det är som 

det är.44 

 

Det upplevs som genuint att statsministern blir ’starstruck’ av en opretentiös popartist som 

flera generationer i Sverige har en relation till. Magnus Uggla behöver inte upplevas som bra 

av väljarna för att det fortfarande ska ge en folklig och anspråkslös känsla till Reinfeldts 

person. Att Reinfeldt också är medveten om att Magnus Uggla till och med kan anses som 

dålig och enformig påverkar honom inte, han står för sin smak och sina känslor kring hans 

musik. Att han även önskar sin idol som en framtida gäst i Kristoffer Triumfs podd Värvet 

skapar extra mycket känsla kring Reinfeldts relation till musikern.45 

Beskrivningen av hans musiksmak skapar andra identifikationsmöjligheter än enbart 

den känslan kring musiken. Ugglas musik sträcker sig över de politiska grupperingarna i det 

svenska samhället. Musiken är inte politisk och många kan trots allt Magnus Ugglas melodier 

och texter, vilket gör att ingen exkluderas i referensen. 

Att skapa identifikation byggt på gemensamma känslor och relationer till en viss musik 

är fördelaktigt. Men det gynnsamma i berättelsen om hans musiksmak är egentligen det 

                                                             

44 Fredrik Reinfeldt, Värvet, 0:31:36. 
45 Fredrik Reinfeldt, Värvet, 0:55:22. 
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Reinfeldt implicit inte gillar. Genom att beskriva Magnus Uggla som sin idol kan väljarna 

identifiera sig med Reinfeldt för det han även inte gillar: någonting pretentiöst eller 

högfärdigt. Identifikationsmöjligheten skapas därför av det som Reinfeldt implicit inte gillar 

snarare än det han explicit tycker om. Att vara folklig behöver således inte betyda det man 

explicit står för utan de känslor som beskriver det man implicit inte står för. 

De karaktärsdrag som förstärks i dessa berättelser är genuiniteten, ödmjukheten och 

ärligheten inför sina egna känslor. Reinfeldt upplevs som en man av folket som har 

förförståelse inför Jantelagen, både explicit och som implicit. 

 

Hälsans retoriska funktion 
Generellt sätt är svenskar ett till majoriteten hälsosamt och hälsomedvetet folk där intresset 

för friskvård och hälsa är stort. Innebörden av att lägga tid och energi på att röra på sig och 

tänka på vad man äter signalerar i Sverige medvetenhet och ansvarstagande för sin egen 

kropp. När Reinfeldt väljer att tala om träning och sin syn på hälsa frambringas många fler 

utmärkande egenskaper än enbart hälsomedvetenhet: ”[j]ag tränar regelbundet. Det tror jag är 

en bra grund för att vinna val, men det är också en bra grund för att orka ta ansvar och regera 

Sverige.”46 Reinfeldt vill sammankoppla sin träning med att vara en god ledare. Detta är 

möjligt på grund utav vad ordet träning kan generera för kvaliteter. På grund av den 

hälsoupplysning som finns i Sverige finns det en allmän kunskap om vad träning gör för en 

människa: ger ork, stimulans, förbättrar uthållighet och kräver en regelbundenhet av individen 

med stabila vanor för en långsiktig god hälsa och utveckling. Varför Reinfeldt betonar hur 

träning också är en bra grund för att vinna val syftar han på den uthållighet som krävs i den 

politiska sfären under ett valår. De påfrestningar som finns, både på den offentliga personen 

men även den privata personen Reinfeldt, är att han måste vara redo att göra sitt bästa för 

partiet och väljarna. Reinfeldts hälsomedvetet lägger en god grund för den fysiska och 

psykiska ansträngning som hans arbete har påvisar goda attityder till sitt politiska uppdrag. 

Att vara ”ansvarsfull” om sin egen kropp är dock inte det enda som Reinfeldt 

argumenterar för:  

 

När man lever mitt i ett högt tempo med viktigt beslutsfattande och mycket människor omkring 

sig, då tror jag att kropp och själ behöver det motsatta. Jag kopplar av med en god bok eller 
                                                             

46 Niklas Svensson, ”Tar stryk av att bära regeringsmakten”, Expressen 27/12 2013, 

http://www.expressen.se/nyheter/tar-stryk-av-att-bara-regeringsmakten/ (2014-04-26). 
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genom att ha tyst omkring mig. [---] Jag är noggrann med att se till att jag sover och att jag på 

alla sätt mår bra.47 

 

En hälsomedveten politiker bör också känna till vikten av god sömn och stress påverkan på 

kroppen och psyket. Det som Reinfeldt också är medveten om är möjligheten att skada andra 

genom dåliga beslut om han inte sköter dessa aspekter av hälsosamt levande. Att inte ta hand 

om sig skulle vara att inte ta sin post som statsminister på allvar. Reinfeldts fysiska 

förutsättningar är nära sammankopplade med hans mentala kapacitet och möjlighet att 

prestera och fatta beslut. Han har goda intentioner eftersom han värnar om sig själv och där 

igenom värnar för sin befolkning. Att också argumentera för folkets fysiska kapacitet och 

livskvalitet påvisar just den medvetenheten och intentionen: 

 

Jag rekommenderar folk att träna. Jag har ju inte gjort det hela mitt liv, jag hade många år jag 

inte gjorde det. Jag har sådana här befolkningsexperter som säger att Sverige är ett av de första 

länderna i världen som kommer att få en befolkning där ungefär hälften som nu föds kommer att 

leva tills de blir hundra. Egentligen tror jag att vi inte ens har börjat ta in vad det betyder. […] 

Det kommer alltså krylla av hundraåringar! […] om man nu ska leva tills man blir hundra då är 

det värt några träningspass för att hålla igång kroppen. Därför jag tror att det har svårt att hänga 

med om man inte hjälper den på traven. Mitt tips till alla är att träna, ni ska bli hundra!48 

 

Det finns en del humor i uttalandet men det Reinfeldt vill föra fram är en optimism kring det 

svenska folkets kroppsliga kapacitet och uthållighet men också en önskan att svenskens 

livskvaliteter ska vara så goda som möjligt. En stabil och fysiskt stark kropp behövs för att 

orka leva och uppleva de kvalitéer som personen har möjlighet till. Reinfeldt visar goda 

intentioner och attityder som ledande politiker genom att informera befolkningen om en 

möjlig förbättring till ett bättre liv. Hans intentioner är att alla ska ha goda förutsättningar till 

ett gott liv, där igenom också själv träna. 

 Den politiska poängen som görs med att argumentera för hälsa och sunda rutiner är 

viktigt för att Reinfeldt ska uppfattas som en omtänksam och självmedveten ledare, framför 

allt för befolkningens skull. Reinfeldt kan faktiskt uppfattas som oegennyttig i sitt beslut av 

att träna för befolkningens bästa, uppmuntra dem till i grunden mer stadiga och givande liv på 
                                                             

47 ”Tar stryk av att bära regeringsmakten”, http://www.expressen.se/nyheter/tar-stryk-av-att-bara-

regeringsmakten/ (2014-04-26). 
48 Fredrik Reinfeldt, Värvet, 0:45:56. 
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grund av sin egen träning. Detta blir ännu ett sätt att belysa goda karaktärsdrag för att påvisa 

Reinfeldts goda ledaregenskaper. 

 

Demokratens ideologi 
För att skapa identifikationsmöjligheter med så många som möjligt är det viktigt att inte låsa 

sig vid attribut och åsikter som kan uppfattas för positionerande. Nya Moderaternas politik 

har skapat en situation där Socialdemokraterna och Nya Moderaterna slåss om samma väljare. 

Deras nya politiska program har förändrats för att kunna attrahera en bredare massa: 

mittenväljarna på höger-vänsterskalan. Det är viktigt för Reinfeldt att vid definiering av 

partiers ideologi och värderingar hitta ett mellanläge som inte positionerar honom för mycket 

i avgörande sakfrågor. Istället använder sig Reinfeldt av exempelvis ordet demokrati som 

definition på sin egen ideologiska grund: 

 

Jag blev som sagt väldigt tidigt fascinerad av ansvar av att företräda kompisar. I grunden väldigt 

tänd på det som är grundidén av demokrati. […] frihet att fatta egna beslut, den här idén att 

människor är olika, alla människor ska ha förutsättningar att växa. Att det är viktigt att låta 

människor växa utifrån egna beslut, det attraherade mig väldigt tidigt.49 

 

Det viktiga är att förespråka värdeord som just demokrati som generellt sätt är tilltalande och 

allmängiltigt för det svenska folket. Det är lätt att identifiera sig med demokratins 

grundtankar eftersom ordet genererar flera identifikationsmöjligheter som publiken med 

lätthet kan fylla i själva utan att Reinfeldt säger någonting mer detaljerat. Demokratiska 

åsikter som rösträtt, yttrandefrihet och alla människors lika värde är några av de betydelser 

som är självklara påståenden och egentligen inte säger så mycket om Reinfeldts och 

Moderaternas egna värderingar. Med den här typen av argumentation gör självklarheterna det 

svårt att säga emot eller se någonting negativt med politikern Reinfeldt, en person som  i 

praktiken är demokrat: 

 

 

Sen fick jag ju tidigt smak på idén om demokratin. Man röstar på någon som sedan bär sitt 

förtroende. Jag tyckte att det var någonting som passade mig och det har jag fortsatt att tycka. 

                                                             

49 Fredrik Reinfeldt, Värvet, 0:21:38. 
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Det är ju också så att de flesta är för demokrati i teorin så men om ingen utför den praktiskt så 

blir det inte så bra. Några måste också bära demokratin, bär uppdragen.50 

 

På samma sätt använder han ordet frihet, ett ord som är ideologiskt liberalt men också svårt 

att förneka i en mer allmän diskussion om godtagbara mänskliga förutsättningar. Ordet frihet 

och demokrati är ord som just genererar självklarheter till ett önskvärt rättvist samhället, 

Reinfeldt behöver inte specificera vad det är han vill eftersom ordet talar åt honom. Han gör 

även målande beskrivningar av friheten ur sin barndom: ”Området var nybyggt, häckarna 

hade inte vuxit upp. Jag sprang över tomtgränserna och tog för givet att den typen av rörlighet 

över gränser var naturlig. Det präglade mig.”51 Det är väldigt svårt att i dessa beskrivningar se 

någonting negativt i friheten, för vem kan tänka sig att ta ifrån ett barns självklara frihet att 

leka öppet? 

Han tar definitionerna i anspråk och låter dem talar om vilka attityder och intentioner 

han har politiskt. Detta är ett tillvägagångssätt som Reinfeldt använder frekvent för att styra 

slutledningen av ords betydelse: han börjar med lättapplicerade ord som den stora massan 

godtar för att sedan presentera vad det är ordet ska stå för. Det gör det lättare att följa hans 

argumentation och även godta slutsatsen i fall man som väljare kan identifiera sig med 

värdeordets betydelse: 

 
Mitt engagemang hade handlat om frihetsfrågor. Frihet, i en mening, på 1980-talet: Hur ska 

Sverige få vara fritt från förtryck i en värld som är uppdelad? Men också friheten som växte 

fram: Friheten att fatta sina egna beslut och att få förutsättningar att växa som människa och 

hitta sin egen väg. För mig fanns allt det i Moderaterna.52 

 

Det är allmänna värderingar som Reinfeldt tar upp: vem är för förtryck, mot att få fatta egna 

beslut eller att inte låta människor växa? Det är svårt att inte gå med på resonemanget kring 

hur världen borde se ut när allt som Reinfeldt tar upp är godtagbart för alla som är för 

demokrati. Reinfeldt tar de grundläggande värderingarna i anspråk och låter dem representera 

hans politik: folkstyre, representation och allas lika möjlighet att påverka det svenska 

samhället. På ett allmängiltigt sätt definierar Reinfeldt sin ideologi och politik genom att visa 

upp attityder och känslor kring partiets demokratiska vardagsarbete:  
                                                             

50 Fredrik Reinfeldt, Värvet, 0:25:18. 
51 Nyfiken på partiledaren, http://www.svtplay.se/video/1756781/del-2-av-8-fredrik-reinfeldt (2014-03-16). 
52 Nyfiken på partiledaren, http://www.svtplay.se/video/1756781/del-2-av-8-fredrik-reinfeldt (2014-03-16). 
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Ett parti är ett organ för att kompromissa, man tycker inte lika. Jag ska se till att vi enas. […] Vi 

har en minoritetsregering. […] Jag har i flera år varit verksam i EU med 27 andra länder. Även 

där är metoden att se andra. Nått som jag hela tiden utvecklar är förmågan att förhandla utifrån 

att förstå vad andra vill. Att vinna är mer kopplat till val men vi har val här vart fjärde år. Det 

som är vardag är kompromissen, pragmatismen, att hitta lösningar.53 

 

Han frambringar en genuinitet och medvetenhet om mänskligt beteende när han beskriver sitt 

demokratiska arbete. Väljarnas uppfattning blir att han gör det enbart för folket: det är 

uppdraget att föra fram andras önskemål som är det viktigaste och den starkaste känslan 

Reinfeldt har om demokratis grundfilosofi. Reinfeldt har en förståelse för hur människor 

fungerar, dels för att föra deras budskap på rätt sätt men också för att på rätt sätt förhandla för 

den svenska befolkningens skull. Även här gynnar Reinfeldts ödmjuka profilering och blir 

exempel på goda karaktärsegenskaper. 

 Reinfeldts försiktighet med användningen av positionerande ord och värderingar 

handlar om att öppna identifikationsmöjligheter med ett bredare spektra av väljarna på höger-

vänsterskalan och där igenom att undvika uteslutning av potentiella väljare. Det finns även en 

tydlig försiktighet kring användandet av mer specifika politiska etiketter hos Reinfeldt som 

kan generera negativitet. Det är viktigt att inte verka motsträvande men det är samtidigt 

viktigt att inte låsa sig: 

 
Är du feminist? 

Jag brukar nöja mig med att konstatera att jag är Moderat därför att för mig innehåller det som 

jag vill ha uttryckt med mitt engagemang. Jag aktar mig för etiketter som andra anser sig äga. 

Däremot är jag av den bestämda uppfattningen av att kvinnor och män har skilda förutsättningar 

i vårt samhälle och att det påverkar arbetsmarknad, att det påverkar dem som får toppositioner i 

vårt samhälle, att det påverkar får familjebildning och jämställdhet och ansvarstagande. Och jag 

anser att jag har politiskt makt att påverka det och ett ansvar för att försöka utjämna skillnader.54 

 

Det finns ett misstycke hos vissa politiker inför användandet av ordet feminism, vad ordet kan 

kopplas samman med av väljarna. Reinfeldt väljer att erkänna frågan om jämställdhet men att 

inte ta någon explicit ställning till det mer än att påpeka sitt eget ansvar i situationen och att 

                                                             

53 Nyfiken på partiledaren, http://www.svtplay.se/video/1756781/del-2-av-8-fredrik-reinfeldt (2014-03-16). 
54 Fredrik Reinfeldt, Värvet, 0:39:20. 
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han har makt att påverka kvinnor och mäns olika villkor. På det sättet har han erkänt 

problemet men samtidigt inte tagit en för tydlig ställning till ordet. Reinfeldt vill ju inte heller 

gå miste om de som tror på feminismen av mittenväljarna och får därför inte vara allt för 

otydlig i jämställdhetsfrågan. Reinfeldt vill inte ta de ideologiska värderingarna i anspråk 

men vill inte heller verka negativt inställd till sakfrågan jämställdhet.  

 När Reinfeldt ska definiera sig själv politiskt väljer han att balansera mellan 

självklarheter, ord som genererar flera allmängiltiga värderingar men som också är aningen  

tomma på konkreta politiska ståndpunkter. Reinfeldt vill först och främst använda 

intervjuerna som plattformar för att belysa goda personlighetsdrag snarare än att förklara sin 

politik mer konkret. Reinfeldt vill presentera berättelser som skapar sympati för ’personen 

Reinfeldt’ och kan väljarna sammankoppla dessa egenskaper och personlighetsdrag till 

politiken på grund av deras goda omdöme av honom. Detta är viktigare än att med partiets 

värderingar förklara Reinfeldt som person i och med att han stödjer sakfrågorna. 

 

Slutledning 

I analysen har jag undersökt hur Fredrik Reinfeldt svar in intervjuerna ger ett politiskt syfte 

till sina personliga berättelser och vilka retoriska förtjänster som det faktiskt finns att 

argumentera med det personliga. Jag har kommit fram till att Reinfeldt har en tendens att 

ständigt använda självklara värdeord för att beskriva sin personlighet och värderingar i 

intervjuerna. De avsikter som framträder är att Reinfeldt inte vill vara specifik utan att han på 

alla sätt vill skapa identifikationsmöjligheter med svenska folket baserat på sin förståelse för 

allmänna värderingar som anammas av socialdemokratiska väljare men också värderingar 

som inte utesluter moderaternas. Att förtydliga vissa egenskaper med personliga topiker är 

gynnsamt eftersom man därmed inte på annat sätt behöver specificera eller konkretisera sina 

påståenden. Personen som intervjuar Reinfeldt kan inte ta ifrån honom hans 

barndomsupplevelser, inte heller kritisera hans intressen eller personliga smak i de personliga 

intervjuerna. 

 Istället för att vara politiskt positionerande är mönstret i Reinfeldts berättelser att arbeta 

med allmängiltiga värdeord och självklarheter som låter honom undgå specificeringar av sin 

partipolitik. Reinfeldt vill belysa egenskaper som tilltalar alla och som oavsett klass och 

ideologi är lätta att erkänna och acceptera premisserna för. Han använder lättillgängliga ord 

som är allmänt vedertagna för att presentera vad ordet enligt honom står för eller borde tolkas 

som. 
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 Partiledarens personlighet har som tidigare förklarats som av stor betydelse för partiets 

framgång. Effektiviserar man då berättelserna och låter dem bli exempelvis analogier för 

Reinfeldts godtagbara personlighet och åsikter finns det möjlighet att förändra väljarnas bild 

av partiet. Det politiskt strategiska är alltså att låta allmängiltiga karaktärsegenskaper och 

attityder definiera Reinfeldt och låta väljarna använda den konstruerade bilden som grund för 

att förstå politiken snarare än att låta partiets värderingar förklara Reinfeldt. Om Reinfeldt 

istället skulle välja att tydligare och mer explicit positionera sig åt ett eller annat håll skulle 

det kunna göra att Reinfeldt förlorar väljare, från både blåa och röda mittenväljare. Genom att 

beskriva sin personlighet med berättelser utifrån sitt liv kan Reinfeldt därför föra en väldigt 

öppen och ospecificerad politisk agenda i de personliga intervjuerna. 

 

Sammanfattning 
Fredrik Reinfeldt använder personliga berättelser för att föra fram politiska poänger som 

stärker gynnsamma egenskaper i rollen som ledare för det svenska folket. Hans berättelser är 

exempel på egenskaper eller situationer som väljarna kan identifiera sig med och där igenom 

känna ett förtroende för Reinfeldt som politiker. De topiker som Reinfeldt använder sig utav i 

intervjuerna är härstamning, uppfostran, anseende, träning, karaktärsegenskaper, anspråk, 

känslor, intentioner, attityder och familjeförhållanden. 

Reinfeldt ger exempel på sin ansvarstagande person genom att berätta om sina 

familjeförhållanden och sin uppfostran. Egenskaper som förståelse, lyhördhet och omtanke är 

karaktärsegenskaper som han tillskriver sig själv i sina berättelser om sin uppväxt. 

Berättelserna blir exempel på dessa egenskaper, egenskaper som allegoriskt sätt också 

beskriver en god ledare. Genom dessa berättelser kan Reinfeldt tillskriva sig själv goda och 

allmängiltiga ledaregenskaper som väljarna inte kan förneka som något annat än just goda och 

allmängiltiga.  

 Reinfeldt vill också tydliggöra sina ödmjuka karaktärsdrag vilka visar en förståelse för 

de sociala och kulturella värderingar som finns i Sverige. Jantelagens påverkan på hur en 

person ska bete sig kring makt och framgång är viktiga för att få väljarna att känna medkänsla 

inför Reinfeldts person. Han har tidigare blivit beskriven som maktgirig, någonting han får 

chansen till att förklara i de personliga intervjuerna med sina egna berättelser. Detta gör han 

genom att exempelvis belysa sin laganda och att han vågar dela med sig av sina misstag som 

förälder, någonting som är väldigt svårt speciellt för någon som har en tydlig bild av vad 

föräldraskapet ska innebära. Genom att belysa gemenskapen och lagandan men framför allt 
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hans syn på vinst och förlust belyser Reinfeldt goda attityder och karaktärsegenskaper som 

motsäger maktgirigheten. 

 Reinfeldt vågar också bjuda på sig själv och skapa en känsla av folklighet kring sina 

intressen när han berättar om sin idol Magnus Uggla. Han står för sin smak trots andras 

åsikter kring popartistens musik. Magnus Ugglas musik är inte politisk vilket är positivt i den 

mening att den skapar identifikationsmöjlighet mellan alla klasser och åldrar. Majoriteten av 

väljarna har på något sätt en relation till musikern och Reinfeldt genererar ett opretentiöst och 

genuint uttryck med hans musiksmak. 

 Det viktigaste som tydliggörs med musiksmaken är dock inte det självklart explicita 

utan snarare det implicita som kan skapa möjlighet till identifikation. Att tydliggöra att 

Magnus Uggla är Reinfeldts idol innebär att han huvudsakligen vill förknippas med just 

Uggla, någonting opretentiöst. Det pretentiösa skapar indirekt en motsats till det pretentiösa 

och högfärdiga, det som Reinfeldt alltså inte tycker om. Att vara folklig behöver inte betyda 

det man explicit står för utan de känslor som beskriver det man implicit inte står för. 

 Reinfeldt är duktig på att använda ord som beskriver självklarheter. Han låter orden tala 

åt honom på grund av deras uppenbara betydelser men utnyttjar även deras möjlighet att lätt 

kopplas till positiva attribut: ord som exempelvis demokrati, frihet och ansvar. Ordet hälsas 

funktion används också för att belysa goda karaktärsdrag. Reinfeldt vill tydliggöra att han är 

hälsosam för deras skull och att han återigen är ansvarstagande för befolkningens skull. Hans 

önskan är att alla ska få möjlighet att leva ett gott, sunt och hälsosamt liv. 

 För att inte låsa sig till för specifika attribut och värderingar är Reinfeldt försiktig med 

politiska etiketter. Han väljer exempelvis att definiera sig som demokratins förkämpe framför 

moderaten. Reinfeldt lyfter fram de grundläggande demokratiska ståndpunkterna genom att 

belysa sitt politiska arbete genom dem. Reinfeldts känslor och attityder inför demokratin är 

lusten till att företräda den svenska befolkningen så att deras intressen förs fram korrekt och 

på deras villkor. Demokrati är ett sådant ord som låter Reinfeldt slippa definiering av egna 

värderingar, precis som ordet frihet. 

 Att inte låsa sig till positionerande ord och definitioner handlar framför allt om att inte 

förlora väljare. Det gäller både inom både det blåa och röda blocket. Ord som feminism är en 

av de definitioner som Reinfeldt inte vill göra anspråk på eftersom ordet genererar negativa 

ståndpunkter enligt vissa politiker och väljare. Att ha förförståelse för olika uppfattningar och 

attityder är viktigt, speciellt när Reinfeldt försöker upprätthålla en godtycklighet kring sin 

person för att öka väljarantalet. Därför kan inte Reinfeldt heller förneka feminismens 

grundtankar eftersom feminismen sträcker sig över båda blocken, väljare han inte vill gå 
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miste om. Han erkänner därför problemet kring ojämställdhet bland kvinnor och män på 

arbetsmarknaden och hans makt och ansvar att göra någonting åt det. 

 De mönster som går att hitta i Reinfeldts berättelser är medvetenheten kring ords 

betydelse och den möjlighet som öppnas av att använda sig utav självklarheter, just för att 

slippa vara för specifik i sina uttalanden. Detta är viktigt för att personligheten Fredrik 

Reinfeldt ska kunna bli en politiker många kan identifiera sig med, vilket innebär fler väljare 

som förhoppningsvis stödjer Moderaterna i det kommande valet. Det politiskt strategiska är 

att med självklara sanningar undvika positionerande åsikter och uppfattas som passande för 

väljare från bägge blocken och där igenom att vinna röster till valet. Att utgå ifrån partiets 

värderingar och låta dem utgöra grunden i Reinfeldts person är för tydligt och begränsande för 

att kunna skapa de stora identifikationsmöjligheter som Reinfeldt gör med de allmängiltiga 

värdeorden. 
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