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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att få förståelse för hur partiledarna på ett övertygande sätt 

försöker framställa sig själva i ett TV-program, som utger sig för att intressera sig för 

partiledarnas person och inte deras politiska åtaganden. Uppsatsen har utifrån den 

neoaristoteliska teorin om ethos och topiker analyserat åtta transkriptioner av SVTs TV-

program ”Nyfiken på partiledaren.” Genomförd analys visar att partiledarna talar utifrån ett 

flertal olika topiker när de samtalar om deras uppväxt samt vilka omständigheter som format 

dem. Analysen visar även att partiledarna använder sig av Aristoteles tre strategier när det 

kommer till att etablera sina ethos. Efterföljande diskussion behandlar framför allt vikten av 

att visa på dygd i ett personligt samtal, där övertygandet sker genom samtliga partiledares 

karaktärer.   

Nyckelord: retorikanalys, ”Nyfiken på partiledaren”, ethos, fronesis, eunoia, arete, dygd, 

topik, tolkning  
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1. Inledning 

Vi har alla mött dem, vi vet vad deras uppdrag är och vi är alla mer eller mindre intresserade 

av vad de har att säga. Men hur väl känner vi dem egentligen? Vilka är dessa människor som 

leder de åtta riksdagspartierna och hur kommer det sig att deras politik ser ut som den gör? 

Dessa frågor kan ha varit aktuella i och med det TV-program SVT sände våren 2014.  

 ”Nyfiken på partiledaren” heter programmet som denna uppsats kommer att analysera.  I 

detta TV-program sitter åtta välkända politiker med viktiga uppdrag och talar om sina egna 

erfarenheter, uppväxt och familjer, inte om sina politiska värderingar eller vad deras partier 

kan bidra med för Sverige i framtiden. Programmet kan ses som en ny arena där retorik kan 

utövas i det moderna samhället. Riksdagspartiledarna ges tillfälle att tala till punkt och bli 

personliga och så är vi inte vana att se dem. Programmet kan ses som en chans för 

allmänheten att lära känna partiledarna på ett sätt de inte gjort förut, men det finns även chans 

för partiledarna att övertyga publiken om att deras parti är det mest lämpliga att rösta på. För 

vi får inte glömma det faktum att 2014 är ett valår. Med tanke på vilken kontext programmet 

sändes i, det faktum att det är valår 2014, bör övertygandet ligga som en grund för 

politikernas deltagande. Tanken bakom att medverka i TV-programmet bör vara att 

partiledarna har fått en chans att locka till sig fler väljare. 

Programledaren och psykoterapeuten Poul Perris uppgav att syftet med programmet var att ge 

partiledarna generöst med tid att diskutera vilka händelser och tankegångar som legat till 

grund för deras ideologiska vägval samt deras politiska ställningstaganden.
1
  Det är med andra 

ord partiledarnas ethos, deras karaktär, som blir intressant att undersöka, inte deras politiska 

ställningstaganden. Det är även intressant att undersöka ur vilka perspektiv de olika 

partiledarna väljer att tala utifrån när de i inledningen av TV- programmet exempelvis berättar 

om sin uppväxtmiljö. Denna uppsats avser att koppla ihop de klassiska retorikbegreppen topik 

och ethos för att se vad partiledarna väljer att tala om och hur detta påverkar deras möjligheter 

att etablera övertygande karaktärer. 

”Nyfiken på partiledaren” skulle kunna bidra med ny förståelse av en aktuell diskussion i 

dagens samhälle. Det är idén om ideologiska utvecklingsvägar, men även gränsen mellan det 

                                                             
1
Naeselius, Anders (2013). "Löfven och Reinfeldt talar ut i nytt tv-program". SVT Nordnytt 2013-11-27. 

<http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/lofven-och-reinfeldt-talar-ut-i-nytt-tv-program> Hämtad 2014-03-

15 
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politiska och det personliga, eller varför inte det privata och intima, som är intressant. Denna 

uppsats tillför retoriska perspektiv till denna diskussion, där övertygandet ska ske med det 

personliga i fokus.  

1.1 Bakgrund: SVTs ”Nyfiken på partiledaren” 

Inför det kommande valet 2014 hade samtliga åtta partiledare bjudits in till en timmes långa 

samtal i SVT. Partiledarna gavs utrymme till att tala ut om både sitt liv och sina personliga 

värderingar.
2
 Dessa samtal som partiledarna medverkade i, sändes första gången den 19 

januari 2014 och åtta söndagar framåt.  Dessa program är ett led i SVTs valsatsning. 

Programserien inleddes den 19 januari 2014 med Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och 

avslutades den nionde mars 2014 med Kristdemokraternas Göran Hägglund.
3
 Syftet med 

programmet var att partiledarna i ett samtal med psykoterapeuten Poul Perris få tala ut i ett 

långt samtal där deras person framhävs. Programmet kan ses som en ovanlig situation för 

partiledarna då de är vana vid betydligt kortare och snabbare intervjuer.  

Poul Perris har i och med programmet försökt att gå in på djupet på partiledarna i syfte att 

försöka få reda på vad det var som la grunden till deras person samt hur deras uppväxt har 

format deras värderingar.
 4 

I och med denna del av SVTs valsatsning som resulterade i 

programmet ” Nyfiken på partiledaren” blev debatten kring programmet väldigt spretig. En 

sida av kritiken på programmet menade att programmet endast visar en sida av partiledaren, i 

och med att partiledaren själv väljer vad denne ska tala om.
5
 Debatten har även tagit upp att 

partiledarna är så pass mediatränade, att programmets syfte med det privata och personliga 

fallerar.  

 

 

                                                             
2
Naeselius, Anders (2013). "Löfven och Reinfeldt talar ut i nytt tv-program". SVT Nordnytt 2013-11-27. 

<http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/lofven-och-reinfeldt-talar-ut-i-nytt-tv-program> Hämtad 2014-03-

15 

3
Naeselius, Anders (2013) ”Partiledarna hamnade utanför trygghetszonen”. SVT Nordnytt 2014-01-16 < 

http://www.svt.se/nyheter/val2014/poul-perris-partiledarna-hamnade-utanfor-trygghetszonen> Hämtad 2014-03-
15 

4
Naeselius, Anders (2013). "Löfven och Reinfeldt talar ut i nytt tv-program". SVT Nordnytt 2013-11-27. 

<http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/lofven-och-reinfeldt-talar-ut-i-nytt-tv-program> Hämtad 2014-03-

15 

5
 Andersson Katarina (2014). ”Låter SVT Jimmie Åkesson ljuga i tv?” 2014-02-23 

http://www.svt.se/nyheter/val2014/later-svt-jimmie-akesson-ljuga-i-tv Hämtad 2014-03-15 

http://www.svt.se/nyheter/val2014/poul-perris-partiledarna-hamnade-utanfor-trygghetszonen
http://www.svt.se/nyheter/val2014/later-svt-jimmie-akesson-ljuga-i-tv
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att få ökad förståelse för hur partiledarna på ett övertygande sätt 

försöker framställa sig själva i ett TV-program, som utger sig för att intressera sig för 

partiledarens person och inte främst vederbörandes politiska åtaganden. Uppsatsen avser även 

att förena det gamla med det nya, då uppsatsen applicerar en klassisk retorikteori på 

inledningen av ett nytt TV-program. Uppsatsen kommer att undersöka partiledarnas ethos 

utifrån de topiker som partiledarna väljer att lyfta fram i svaren på programledaren Poul Perris 

frågor. Frågeställningarna uppsatsen avser att besvara är följande:   

- Vilka topiker använder partiledarna när de i inledningen beskriver sin bakgrund 

samt även de omständigheter som format dem? 

- På vilket sätt etablerar partiledarna ethos när de i programmet beskriver sin 

uppväxt? 

1.4 Tidigare forskning 

Med tanke på att ”Nyfiken på partiledaren” kan ses som ett nytt TV-program, där det 

personliga ligger till grund för övertygande, har det varit problematiskt att hitta forskning på 

detta område. Dock finns det forskning som behandlar politiker samt partiledares ethos i 

samband med hur en ledare, myndighet eller organisation har bett om ursäkt eller löst en viss 

problematik kring en händelse. Denna typ av forskning är relevant att redogöra för just för att 

den bland annat behandlar och analyserar politikers ethos. Dock analyserar inte föreliggande 

uppsats kriskommunikation, men det är av vikt att nämna andra forskningsområden som 

behandlar ethos och politiker/ledare.   

Brigitte Mral och Orla Vigsøs bok: Krisretorik - retoriska aspekter på kriskommunikation 

analyserar några typer av händelser och situationer som krävt kris- och riskkommunikation 

från inblandade aktörer. Forskningen går exempelvis igenom tsunamihanteringen i Tyskland 

samt även Migrationsverkets kriskommunikation. Denna forskning visar att retorikanalys är 

en mycket användbar metod när just kriskommunikation ska analyseras.
6
  

Peter Dahlgrens C-uppsats - Kampen om definitionerna Politikers retoriska självförsvar 

under mediedrev Linnèuniversitet (2012) behandlar Carl Bildt samt Håkan Juholt som 2011 

fram till året därpå, var utsatta för mediedrev. Dahlgren intresserar sig för varför Carl Bildt 

                                                             
6
 Mral, Brigitte & Vigsø, Orla (red.) (2013). Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation. Karlstad: 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete med Retorikförlaget 
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klarade sig och fick sitta kvar som minister medan Håkan Juholt fick avgå. Slutsatserna som 

uppsatsen kommer fram till är att man inte bör hålla fast vid endast en retorisk status, utan bör 

anpassa sig efter situationen när det exempelvis tillkommer ny information.
7
    

Ovan har det presenterats forskning på hur olika krissituationer kan undersökas. Mral och 

Vigsø visar att retorik kan ses som en utmärkt metod när just krissituationer analyseras. 

Dahlgrens C-uppsats som tas upp som tidigare forskning ger en annan infallsvinkel på hur en 

krissituation kan jämföras utifrån den klassiska retorikens teori som behandlar statusläran. 

I denna uppsats är det det personliga samtalet i TV, som huvudsakligen analyseras med hjälp 

av två klassiska retorikbegrepp, ethos och topik. Vad gäller tidigare forskning avseende ethos 

och topik har det funnits relevant material att tillgå. Nedan följer en genomgång av utvalda 

avhandlingar och uppsatser.  

Maria Wolrath Söderberg har i sin avhandling Topos som meningsskapare - Retorikens 

topiska perspektiv på tänkande och lärande genom argumentation (2012) undersökt 

topiklärans pedagogiska potential. Avhandlingen handlar även om hur vi människor kan 

förstå meningsskapande genom topikbegreppet.8 En viktig aspekt som Wolrath Söderberg tar 

upp, är det hon anser vara topiklärans viktigaste funktion. Enligt henne är det topiklärans 

möjlighet till att skapa förståelse och att den ger möjlighet till att byta perspektiv.9  Det är 

hennes påstående om vikten av perspektivbyte som anknutits till denna uppsats. Analysen av 

inledningen av TV-programmet inleds med svar av partiledarna på en och samma fråga av 

Perris. Därför blir perspektivbyte intressant att undersöka för att se vad olika perspektiv kan 

ha för inverkan på partiledarnas ethos. Föreliggande uppsats kopplar ihop det som Wolrath 

Söderberg anser vara topiklärans styrka med den klassiska retorikens ethosbegrepp för att se 

om det kan påverka partiledarnas ethos.10 

Med tanke på att analysen behandlar de åtta riksdagspartiernas partiledare, blir tidigare 

forskning om just kombinationen ethos samt ledare relevant. 

                                                             
7
 Dahlgren, Peter Linnèuniversitetet (2012) ”Kampen om definitionerna- Politikers retoriska självförsvar under 

mediedrev.Linnêuniversitet”DiVA<http://www.dik.se/media/50531/peterdahlgrensuppsatskampen_om_definitio

nerna.pd> 

8
 Wolrath Söderberg, Maria (2012). Topos som meningsskapare: retorikens topiska perspektiv på tänkande och 

lärande genom argumentation. Diss. Örebro : Örebro universitet, 2012 s.13 
9
 Wolrath Söderberg, Maria (2012). s.14 

10
  Wolrath Söderberg, Maria (2012). Menar topiklärans styrka bland annat är perspektivbyte s.14    
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Lena Lid Andersson har i sin avhandling Ledarskapande retorik (2009) behandlat enskilda 

ledares påverkan samt även hur en ledare påverkar värdebaserat genom sin egen person.11  Det 

Lid Andersson kommer fram till är att en ledare inte alltid behöver leda, utan att de kan leda 

genom att de används. Hon beskriver identifikation som grunden till att föra samman ledare 

och de ledda.  De komponenter hon presenterar är bland annat, dygder, mystik samt 

allmänmänskliga ideal.12 Det är synen på den klassiska retorikens dygder och dess inverkan på 

ett starkt ledarskapsethos som blir intressant för denna uppsats. Dock kommer analysen lägga 

till ytterligare två ethoskompontenter, fronesis (förnuftet) samt eunoia (välviljan) för att 

undersöka partiledarnas ethos i samtalssituationen. 

Som tidigare presenterats finns det forskning som analyserat ethos utifrån krishantering och 

ledarskap. Denna uppsats kan ses som ett bidrag till ett ännu inte utforskat perspektiv till 

övertygande, där det personliga samtalet ligger till grund. 

2. Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel presenterar den teori som ligger till grund för analysen av ”Nyfiken på 

partiledaren”. Teorikapitlet kommer att redogöra för topiker, ethos, retorisk situation samt de 

klassiska talgenrerna med fokus på den demonstrativa genren. Inledningsvis kommer 

teoriavsnittet kort redogöra för retoriken, den moderna synen samt den klassiska. Detta för att 

senare beskriva vilken retoriksyn som denna uppsats kommer att behandla. 

2.1 Retorik 

“Låt retoriken vara en förmåga (dynamis) att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara 

övertygande eller övertalande.
13

 ”Så definieras retoriken av Aristoteles, en av de viktigaste 

retoriska tänkarna genom tiderna. Denna definition av retorik kan ses som den mest vanligt 

förekommande och den mest använda definitionen av retorik menar James A. Herrick i boken 

The History and Theory of Rhetoric.
14

 På Aristoteles tid såg samhället helt annorlunda ut än 

vad det gör idag. Det var på torget, framför en publik som retoriken ägde rum.
15

 Det var inte 

heller vem som helst som kunde utöva retorik: du skulle vara man, fri och härstamma från 

                                                             
11

 Lid Andersson, Lena (2009). Ledarskapande retorik: Dag Hammarskjöld och FN:s övriga generalsekreterare 

som scen för karisma, dygder och ledarideal. Diss. Stockholm : Handelshögskolan, 2009 s.23 
12

 Lid Andersson Lena (2009). s.356 
13

 Aristoteles (2012). Retoriken. 1. utg. 2.upp. Ödåkra: Retorikförlaget s. 69 
14 Herrick, James A. (2013). The history and theory of rhetoric: an introduction. 5., [rev.] ed. Boston, Mass.: 

Pearson s.84 
15

Ong, Walter J. (1990). Muntlig och skriftlig kultur: teknologiseringen av ordet. Göteborg: Anthropos s.127. 
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Aten.
16

 I dagens samhälle kan långt större grupper, medvetet eller omedvetet, använda sig av 

retorik. Det är inte heller enbart med hjälp utav ord i form av tal som klassas som retorik idag, 

utan även text och bild. Scenen där retorik utövas har även den utvecklats till att publiken inte 

nödvändigtvis behöver stå framför retorn när retorik äger rum, det kan exempelvis ske bakom 

en dator eller per telefon. 

 

Dock är Aristoteles definition av retorik inte den enda som står att finna. Inom 

retorikvetenskapen talar man om en klassisk kontra en modern syn på retorik. I “Essays of 

Classical Rethoric and Modern Discourse” ställer Andrea Lunsford upp den klassiska 

retoriksynen mot den moderna. En av skillnaderna mellan den klassiska respektive den nyare 

retoriksynen menar Lunsford, är att den förstnämnda fokuserar mer på att övertyga direkt, 

medan den nya snarare uppmanar till kommunikation. Dessutom riktar sig den klassiska 

retoriken till logiska bevismedel, medan den moderna riktar sig till det känslomässiga och 

psykologiska.
17

 Denna uppställning som Lunsford presenterar, delas av ett flertal olika 

forskare. Den moderna retoriksynen avser, enligt Mral och Vigsø som även de diskuterar den 

moderna kontra den klassiska retoriksynen, alla typer av budskap som är ägnade till att 

övertyga och påverka. Med andra ord all slags kommunikation, oavsett om det handlar om tal, 

bilder eller ord.
18

 

 

Då Aristoteles definition av retorik, att finna det som övertygar i varje enskild situation, kan 

ses som mest återkommande har uppsatsen valt att utgå ifrån denna definition.  Då 

föreliggande uppsats avser att förena det klassiska med det nya bör även en klassisk definition 

av retorik ligga som grund för uppsatsen.     

 

2.2 Ethos 

Som tidigare nämnts är en del av uppsatsens syfte och frågeställning att ta reda på hur 

partiledarna etablerar ethos när de besvarar frågor om sin uppväxt. Kapitlet kommer att 

redogöra för begreppet ethos samt dess betydelse. Senare kommer dessa teorier fungera som 

en av utgångspunkterna i analysen och i den avslutande diskussionen. 

 

                                                             
16

 Herrick, James A. (2013). s.29 
17

 Lunsford, Andrea A. och Lisa S. Ede. ”On Distinctions between Classical and Modern Rhetoric”. I Essays on 

Classical Rhetoric and Modern Discourse, red. Robert J. Connors, Lisa S. Ede och Andrea A. Lunsford, 37–49. 

Carbondale & Edwardville: Southern Illinois Univ. Press, 1984 s.37   
18

 Mral,Brigitte & Vigsø,Orla (2013). s.6   
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Det är talarens karaktär som Aristoteles betecknar som ethos, det är det sätt som talaren, 

genom själva talet, framstår som trovärdig.
19

 Aristoteles beskriver i Retoriken att det finns tre 

orsaker till att talarna själva är trovärdiga och menar på att det är förnuftet (fronesis), den 

goda karaktären (arete) samt välviljan(eunoia).
20

 Det är dessa skäl som gör att vi tror på 

någon menar Aristoteles. Att lyfta fram dessa egenskaper syftar till att framställa talaren som 

trovärdig, vilket medför att talaren enklare influerar sin publik än om endast exempelvis ett 

logosargument brukas.
21

 Aristoteles definierar ethos som när talet framförs på ett sätt där 

talaren framstår som trovärdig.
22

 Han poängterar även att vi människor brukar lita på 

hederliga människor och detta är något som bör åstadkommas genom talet och inte av 

förutfattade meningar om talaren.
23

 Han fortsätter sedan att kritisera andra handboksförfattare 

men nämner inga namn. Han menar istället att det inte är ärlighet som bidrar till övertygande 

utan beskriver karaktären som det mäktigaste övertalningsmedlet.
24

 

 

Quintilianus som likt Aristoteles kan ses som en av retorikens viktigaste tänkare menar att 

ethos är mer förenat med etik och kan visa det talaren säger om rättvisor, ärofylldhet samt 

förtjänstfullhet.
25

 Quintilianus menar att den bästa talaren är den bästa människan samt att 

övertygandet bygger på ärlighet och det hedervärda.
26

 

Om Aristoteles menar att ethos utifrån karaktär, handlar om hur man genom talets gång 

framstår som trovärdig, problematiserar Janne Lindqvist Grinde ethosbegreppet i sin bok 

Klassisk retorik för vår tid. Han menar att det råder en tvetydighet i gränsdragningen mellan 

ethos och pathos. Grinde beskriver att Quintilianus menade att ethos är mer förknippat med 

personlighet.
27

 Dock är det Aristoteles definition av ethosbegreppet som Lindqvist Grinde 

stödjer sig på när han beskriver ethos och menar att poängen med begreppet handlar om 

sådant som talaren kan kontrollera i talet.
28

 Han stödjer även Aristoteles beskrivning av ethos 

när han benämner ethos som en strategi som talaren konstruerar och använder i det enskilda 

talet.
29

 Lindqvist Grinde poängterar att en retoriker bör se till sig själv. Det är de egenskaper 

                                                             
19

 Aristoteles (2012). 1356a 
20

 Aristoteles (2012). 1378a 
21

 Aristoteles (2012). 1356a 
22

 Aristoteles (2012). 1356a 
23

 Aristoteles (2012). 1356a 
24

 Aristoteles (2012). 1356a 
25

 Quintilianus (2002). Den fulländade talaren. [Institutio oriatoria], Stockholm: Wahlström & Widstrand 

s.159f  
26

Quintilianus (2002). Den fulländade talaren. [Institutio oriatoria], s. 159   
27

 Lindqvist Grinde, Janne (2008). Klassisk retorik för vår tid 1. uppl. Lund: Studentlitteratur s.81 
28

 Lindqvist Grinde, Janne (2008). s.88 
29

 Lindqvist Grinde, Janne (2008). s.88f 
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som talaren besitter som kan bygga ett förtroende, genom att visa på trovärdighet. Det är 

enligt Lindqvist Grinde, förnuft, goda moraliska egenskaper samt den goda viljan som är de 

viktigaste byggstenarna i att bygga sig ett starkt ethos.
30

 

 

I TV-programmet ”Nyfiken på partiledaren” är det det personliga som står i fokus och i och 

med detta blir det intressant att undersöka hur partiledarna i inledningen av programmet 

använder sig utav arete, fronesis och eunoia samt huruvida dessa är övertygande. Nedan följer 

en mer djupgående beskrivning av dessa tre begrepp.  

 

Arete beskrivs ofta som dygd och i antiken beskrevs goda dygder som bland annat mod, 

klokhet och måttfullhet. Dock tillkommer fler egenskaper som i sin tur varierar, då det som 

tillskrivs som moraliskt rätt, kan variera exempelvis mellan olika kulturer. Lindqvist Grinde 

skriver dock att det finns ett visst sammanhang i de egenskaper som anses vara goda, men 

poängterar även att dessa varierar. Ett exempel kring detta är just att i antiken var det mer 

accepterat att tala om sin egna goda karaktär, men i vår tid bör man vara mer blygsam kring 

detta som talare.
31

 

 

För att lyckas skapa ett intresse hos publiken är det av vikt för talaren att visa att denne 

besitter kunskaper (fronesis) kring ämnet som denne talar om. Att visa på goda kunskaper kan 

exempelvis uttryckas explicit genom att nämna vilka kunskaperna är eller genom 

eftertänksamhet uttrycka sin klokhet, genom ordval. Dock kan det även vara av vikt att vara 

ärlig kring kunskaperna i ämnet. Saknas kunskaper kan talaren explicit uttrycka sig om detta 

och på så sätt visa att denne är ärlig och skapa ett förtroende grundat i ärlighet.
32

 

 

Eunoia beskrivs förkortat som välvilja och att det är av vikt att visa välvilja samt intresse för 

den publik talaren adresserar. Att visa respekt och vara artig är något som beskrivs som 

viktigt för att visa på sin goda vilja gentemot en publik. Om talaren misslyckas med att visa 

sig välvilligt inställd till sin publik, finns risken att publiken med stor sannolikhet väljer att 

inte lyssna till vad talaren har att säga samt inte heller följa talarens råd eller vädjanden.
 33

 

 

                                                             
30

 Lindqvist Grinde, Janne (2008). s.91 
31

 Lindqvist Grinde, Janne (2008). s. 92 
32

 Lindqvist Grinde, Janne (2008). s.93 
33

 Lindqvist Grinde, Janne (2008). s. 93f 
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Den definiton av ethos som denna uppsats kommer att behandla är Aristoteles, på det sätt 

talaren genom talet framstår som trovärdig. Analysen kommer att analysera ethos utifrån 

Aristoteles strategier arete, fronesis och eunoia samt även analysera ethos utifrån de topiker 

partiledarna väljer att tala utifrån. Nedan följer en redogörelse kring topikbegreppet. 

 

2.3 Topik 

Följande teorikapitel kommer att behandla den aspekt av inventiofasen som berör den så 

kallade topikläran. I inventio utforskar talaren sitt ämne samt finner argument och hittar idéer 

som är ägnade att göra saken trovärdig.
34

 I denna inledande fas intar topiken sin plats och då 

även läran om hur man hittar samt konstruerar sina argument.
35

 Begreppet 

topik/topiker/topos/topoi benämns olika av olika författare och tänkare, men för denna 

uppsats kommer topik bli den genomgående benämningen av begreppet.  

Aristoteles talar om topiker som de platser eller ställen där talaren kan finna utgångspunkter 

för sina enthymem, att en topik är en plats där talaren kan finna argument eller material till sin 

text.
36

 Aristoteles menar att det finns topiker som är gemensamma för alla genrer samt att det 

även finns topiker som är specifika för varje genre. Han tar exempelvis upp dygd som en 

topik som särskilt hör hemma i den demonstrativa genren.
37

 Aristoteles presenterar en rad 

olika topiker i sin bok Retoriken som han anser ska kunna hjälpa en talare att finna så många 

nya argument som möjligt.
38

   

Quintilianus diskuterar även han topikbegreppet, han menar att det finns sexton kategorier 

som urskiljer de topiker som hör till personen. Han beskriver härstamning, 

nationalitet/etnicitet, medborgarskap, kön, ålder, uppfostran/utbildning/träning, 

fysik/utseende, ekonomiska förhållanden, anseende, karaktärsegenskaper, yrke, anspråk, 

tidigare handlingar/uttalanden, känslor, intentioner, och attityder som de sexton topiker som 

kan användas för att skapa sig ett starkt ethos.
39

 Det är dessa sexton topiker som analysen 

kommer utgå ifrån, men då utifrån den tolkning som Lindqvist Grinde gör av deras betydelse. 

                                                             
34

 Ad Herennium: de ratione dicendi ad C. Herennium, 2., omarb. utg., Rhetor, Åstorp, 2005 s.20 
35

 Elmelund Kjeldsen, Jens (2008). Retorik idag: introduktion till modern retorikteori. 1. uppl. Lund:  

Studentlitteratur .s.39 
36

 Aristoteles (2012). 1358a 
37

 Aristoteles (2012). 1362a 
38

 Aristoteles (2012). s.52ff 
39

Quintilianus (2001). Marcus Fabius: The Orator`s Education [Institutio oriatoria], vol 1-5, med engelsk 

parallelltext, övers. Donald A. Rusel, The Loeb Classical Library 124, utg. G.P. Gold, London & Cambrigde, 

5.10. s.24-29 
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Lindqvist Grinde beskriver dessa topiker genom att konstruera ett exempel där han beskriver 

topikerna utifrån ett tal som kan tänkas handla om Aspasia.
40

 

Janne Lindqvist Grinde, menar att det knappast råder någon enighet om vilka topiker som 

finns eller ens vad en topik är. Han menar att topikbegreppet ibland beskrivs som verktyg för 

att finna utgångspunkter för enthymem medan andra beskriver topikbegreppet som de 

sökställen för alla möjliga typer av material för en textförfattare.
41

 Dock menar han att denna 

begreppsförvirring som råder inom topikläran inte nödvändigtvis behöver ses som 

problematiskt utan snarare som en aspekt på topikens praktiska syfte.
42

 Janne Lindqvist 

Grinde delar i sin tur upp de allmänna topikerna i tre olika kategorier: topiker för mänskliga 

handlingar, topiker som hör till personer samt topiker som tillhör saken. Topiker för 

mänskliga handlingar skriver Lindqvist Grinde att det är topiker som faller in i samtliga av de 

tre klassiska talgenrerna. Det kan handla om att hylla någon för något, beskriva en brottslig 

handling eller skildra de mänskliga följderna av ett politiskt förslag.
43

  

Maria Wolrath Söderberg skriver i boken Topos som meningsskapare att en av topiklärans 

viktigaste funktioner är att skapa förståelse samt ge möjlighet till att byta perspektiv.
44

  

Wolrath Söderberg exemplifierar med att likväl som vi kan se på ett landskap utifrån ett visst 

perspektiv, beroende på vart vi står, hjälper topikläran oss att se en fråga från olika 

synvinklar.
45

 Topiker kan fungera som en diskussionsgrund - det vi argumenterar om eller det 

vi jämför med eller emot. Det är dessa delar som Wolrath Söderberg menar fungerar som 

redskap för att forma vår förståelse och även mening av något.
46

   

I analysen i föreliggande uppsats kommer topikbegreppet behandlas som ett sätt att visa på 

olika perspektiv. Analysen kommer att tolka vilka topiker partiledarna talar utifrån med hjälp 

av Lindqvist Grindes tolkning av Quintilianus sexton topiker. Dessa topiker kan enligt Grinde 

ses som lämpliga när det kommer till att beskriva en person.
47

 

 

 

                                                             
40

Lindqvist Grinde, Janne (2008). s. 130 
41

 Lindqvist Grinde, Janne (2008). s.128 
42

 Lindqvist Grinde, Janne (2008). s.127 
43

 Lindqvist Grinde, Janne (2008). s.127 
44

 Wolrath Söderberg, Maria (2012). s.14 
45

 Wolrath Söderberg, Maria (2012). s.15 
46

 Wolrath Söderberg, Maria (2012). s.111f 
47

 Lindqvist Grinde, Janne (2008).  s.130 
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2.4 Lloyd F. Bitzer: Den retoriska situationen 

I avsnittet nedan följer en övergripande teoretisk genomgång av Lloyd F. Bitzers retoriska 

situation. Senare i uppsatsen kommer en analys av den retoriska situationen presenteras. 

Syftet med den retoriska situationen är att sätta TV- programmet i en kontext, genom att 

redogöra för det problem/möjlighet som uppstår, de omständigheter som finns samt vilken 

publik som kan påverka.  

 

För att en situation ska bli retorisk krävs det att någon tar till orda och att situationen kan 

påverkas eller förändras. Vid varje retorisk situation finns det åtminstone ett problem som 

fungerar som en grund för situationen, problemet specificerar den publik som bör adresseras 

samt vilken förändring som bör ske.
48

 Dock lägger Elmelund Kjeldsen till att ett problem inte 

endast behöver vara av negativ betydelse utan det kan även vara förväntan i den gällande 

situationen.
49 

En viktig komponent i den retoriska situationen är publiken. Bitzer menar att en retorisk 

publik är de personer som har möjlighet att påverka det retoriska problemet eller blir 

påverkade av det som det talas om. Bitzer menar att en retorisk situation kräver en publik och 

att det är publiken som fungerar som en medlare av handling.
50

  

Den tredje komponenten i en retorisk situation är de tvingande omständigheterna. Bitzer 

beskriver handlingar, människor, objekt och relationer som en del av dessa omständigheter, då 

han menar att det är dessa som influerar samt skapar förutsättningar i situationen. Bitzer 

påpekar även att de tvingande omständigheterna förändras varje gång som en talare tar till 

orda. Tro, attityder, fakta, traditioner samt bilder är exempel på tvingande omständigheter.
51

  

2.5 Klassiska talgenrer 

 

Den okända författaren till Ad Herennium menar att det finns tre typer av fall som talaren bör 

åta sig: Panegyriska tal (genus demonstrativum,) politiska tal (genus deliberativum) samt 

juridiska tal (genus judiciale.) Författaren beskriver panegyriska tal som avser beröm eller 

klander av en viss person. De politiska talen har till syfte att tillråda eller avråda och de 

juridiska talen har sin grund i rättstvister som gör rättsliga anspråk eller försvarar någon eller 

                                                             
48

 Bitzer, Lloyd F. (1968).“The Rhetorical Situation,” Philosophy & Rhetoric 1, no. 1 s.221 
49

 Elmelund Kjeldsen, Jens (2008). s.86f 
50

 Bitzer, Lloyd. F (1968). s.221 
51

 Bitzer, Lloyd. F (1968). s.222 
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något.
52

 Denna beskrivning gällande de tre talgenrerna stämmer väl överens med de talgenrer 

som Aristoteles beskriver i Retoriken. Dock menar han att gränserna mellan dessa talgenrer är 

relativt öppna och menar att det inte är viktigt var talet hålls utan vilken publik talet riktar sig 

till.
53

 

 

Som tidigare nämnts menar Aristoteles att det finns topiker som är specifika för varje genre 

och talar om att exempelvis dygd särskilt hör hemma i den demonstrativa genren.
54

 Det är 

därför av vikt att redogöra för den genre som ”Nyfiken på partiledaren” kan tolkas tillhöra, då 

det är de topiker som den klassiska retoriken menar är passande för genren som kommer att 

analyseras i svaren från partiledarna. Med tanke på att TV-programmet ”Nyfiken på 

partiledaren” syftar till att lära känna partiledarna och ge dem chans till att bli så privata som 

de vill, kan partiledarna välja att hylla sin uppväxt samt de omständigheter som format dem 

eller lyfta fram det som de anser har varit problematiskt. Med tanke på dessa omständigheter 

kommer analysen utgå ifrån att samtalen i programmen tillhör den demonstrativa genren. 

Nedan följer en mer djupgående beskrivning om den demonstrativa genren samt de topiker 

som anses vara passande att använda när talen faller inom ramen för det demonstrativa. 

 

Aristoteles menar att dygd och ädelt är målet för den som berömmer någon eller något. 

Genom att använda oss utav dessa medel menar Aristoteles att vi både kan få oss själva samt 

andra att framstå som trovärdiga.
55

 Aristoteles menar sedan att dygdens delar är rättfärdighet, 

mod, måttfullhet, storslagenhet, generositet, frikostighet, lugn, förnuft samt vishet.
56

 De 

dygder som är till glädje för andra snarare än för sig själv menar Aristoteles är ädla.
57

 Han tar 

upp vikten med att en dygd bör vara ädel och definierar begreppet som något lovvärt då det 

handlar om att redogöra för sin egen skull eller det goda som behagligt eftersom det är gott.
58

 

Fortsättningsvis upplyser Aristoteles om publikens roll i den demonstrativa genren och menar 

på att den bör beaktas. ”Det är inte svårt att hylla athenare inför athenare, precis som Sokrates 

sade.”
59

 Citatet visar på publikens viktiga roll i den demonstrativa genren, då den mest 

lyckade hyllningen visar att den hyllade påminner om åhörarna.
60
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För att sammanfatta teorikapitlet bör retorikdefinitionen som denna uppsats bygger på 

upprepas. Det är Aristoteles definition av retorik som står som grund för denna uppsats, även 

är det Aristoteles definiton av ethos som den karaktär som talaren själv konstruerar i talet som 

ligger till grund för analysen. Dock kommer Quintilianus etikaspekt behandlas i uppsatsens 

diskussionsavsnitt i samband med de svar som partiledarna ger programledaren i programmets 

inledning.  Topikbegreppet kommer att användas som ett sätt att visa på olika perspektiv som 

partiledarna talar utifrån i och med de svar som de ger programledaren. Det har konstaterats 

att de samtal som sker i programmet faller inom ramarna för den klassiska retorikens 

demonstrativa genre. 

 

3. Metod och material 

Studien har valt att endast utgå ifrån hur de åtta riksdagspartiledarna i de första tio minuterna 

väljer att beskriva sin uppväxt samt vilka omständigheter som format dem.. Inom retoriken 

finns det mål för vad ett exordium (inledning) bör innehålla, dessa är att göra publiken 

uppmärksam, läraktig och välvilligt inställd.
61

 Detta bör även gälla för partiledarna i 

inledningen av ”Nyfiken på partiledaren”. Med tanke på att en inledning kan ses som ett 

avgörande i den mening, att risken finns att publiken väljer att inte fortsätta lyssna, blir 

uttråkade eller tappar intresset på det partiledaren har att säga, blir det intressant att undersöka 

de åtta programmens exordium. Uppsatsen kommer endast att analysera programmens 

exordium då uppsatsens omfång inte rymmer en analys av de åtta hela programmen. 

 

Det empiriska material uppsatsen kommer att analysera är de åtta TV-program av ”Nyfiken på 

partiledaren” som har tillgängliggjorts på SVTplay.se.
62

 Med tanke på att det är SVT som är 

avsändare av detta program kan sidan ses som högst tillförlitlig. Inledningen, närmare bestämt 

de första 10 minuterna av dessa åtta program har transkriberats i syfte för att lättare få en 

översikt över programmen samt underlätta analysen genom korrekta hänvisningar till det 

material uppsatsen analyserar. Transkriptionen återger replikerna i normaliserad text utan 

återgivande av tvekljud och utan tidsangivelser. Detta val av transkriptionsprincip har gjorts 

då analysen enbart koncentrerar sig på vad som sägs och inte på hur det sägs. På grund av det 

                                                             
61

 Elmelund Kjeldsen Jens (2008). s.27 
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faktum att hänvisningarna till det transkriberade materialet anges som text eller som 

påståenden i analysen har tidsangivelserna valts bort. 

 

En kvalitativ närläsning av materialet har gjorts. Som metod syftar denna till att få ökad 

förståelse för vad det är för topiker som lyfts fram i och med partiledarnas svar, samt även se 

vad för inverkan dessa har på partiledarnas ethos. Slutligen kommer denna närläsning av 

materialet ligga till grund för den analys och tolkning som uppsatsen gör av materialet samt 

även värderingen av resultatet. Transkriptionerna av det empiriska materialet finns som 

bilagor i uppsatsen.  

 

Resultatet av uppsatsen kommer att ha sin grund i tolkningar utifrån analysen av de svar 

partiledarna ger programledaren i det transkriberade materialet. Det blir med andra ord en 

hermeneutisk utgångspunkt i analysen. Per Johan Ödman skriver i sin bok ”Tolkning, 

förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik” att ”hermeneutiken är tolkandets konst 

och vetenskap, som handlar om att tolka och förstå”.
63

 Det finns fyra olika teman som den 

hermeneutiska metoden omfattar, förståelse, förförståelse, förklaring samt tolkning.
64

 Syftet 

för en hermeneutisk forskare är att försöka öka förståelsen mellan människor samt även för 

människor.
65

 Föreliggande uppsats syftar till att försöka förstå partiledarnas svar utifrån den 

teori som presenterats i kapitlet: teoretiska utgångspunkter och senare är det uppsatsens egen 

tolkning som presenteras i Analys och diskussion. Slutligen kommer analysen värderas och 

sammanföras i en diskussion samt även när resultatet av studien presenteras. 

 

Uppsatsen kommer att behandla ”Nyfiken på partiledaren” utifrån neoaristotelisk teori. Enligt 

Sonja K Foss avser den neoaristoteliska teorin de fem klassiska delarna av retorik: inventio, 

dispositio, elocutio, memoria samt actio.
66

 Lindqvist Grinde beskriver dessa klassiska delar 

som där inventio handlar om när talaren har möjlighet att utforska sitt ämne samt finna 

innehåll till sitt tal, dispositio syftar till att disponera talet och elocutio syftar till utsmycka 

talet med effektiva formuleringar. Vidare beskriver han memoria där talaren memoerar sitt 

framförande och att actio syftar till talarens kroppsspråk och röstläge.
67

 I föreliggande uppsats 
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 Ödman, Per-Johan (2007). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. 2., [omarb.] uppl. 
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kommer fokus ligga på inventio för att förstå helheten av inledningen utifrån ethos och 

topiker. Analysen kommer först identifiera topikerna utifrån vilka yttranden som görs av 

partiledarna för att se på vilket sätt dessa kan påverka deras ethos. Ethos kommer sedan 

analyseras utifrån Aristoteles strategier: arete, fronesis samt eunoia.   

 

En retorisk situationsanalys så som Lloyd F. Bitzer beskriver den presenteras i teoretiska 

utgångspunkter. Bitzer upplyser om att en sådan analys bidrar till att presentera ett faktiskt 

eller potentiellt problem som kan påverkas genom att någon tar till orda i en situation. I en 

retorisk situation är det beslut och handlingar hos publiken som kan påverkas samt vilken 

reaktion som utifrån omständigheterna sker.
68

 Syftet med att analysera den retoriska 

situationen, är att sätta programmet i en kontext, genom att redogöra för det 

problem/möjlighet som uppstår, de omständigheter som finns samt vilken publik som kan 

påverka. 

 

3.1 Metodproblem 

Det ska nämnas att dessa program inte sändes live utan förmodligen blivit redigerade av SVT, 

därmed finns risken att något svar eller yttrande av partiledarna har klippts bort av 

redaktionen. Därmed kan ett metodproblem uppstå då det kan ses som om partiledarna inte 

har sista ordet i hur de etablerar sina ethos. Transkriptionen av det material som har 

analyserats är just de svar som visas i TV- programmets inledning och det är dessa svar som 

utgör analys- diskussion samt slutsatser.  

Begreppet tolkning är något som denna uppsats, dess analys samt resultatredovisning grundar 

sig på. Det är uttolkarens egen tolkning som presenteras.  Inom hermeneutiken innebär 

tolkning att ange betydelser till det som forskaren inte med säkerhet kan veta.
69

 I föreliggande 

uppsats kan inte forskaren med säkerhet fastställa partiledarnas syfte med svaren de ger 

programledaren utan kommer att tolka dessa svar utifrån den teori som presenterats.  

Uppsatsens val av ämne och syfte grundar sig i en nyfikenhet samt ett intresse hos författaren 

som vill undersöka hur det personliga kan fungera som övertygande. Det material som 

studeras innefattar partiledare som författaren mycket väl känner till samt även deras politik.  

I och med detta kan ett metodproblem uppstå, då det kan finnas en förväntning från 
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författaren gällande de svar partiledarna ger och detta kan påverka analysens objektivitet. 

Medvetenhet kring hermeneutiken och dess syn på tolkning och ökad förståelse förenat med 

objektivitet avser att lösa detta metodproblem och att göra en så objektiv analys av materialet 

som möjligt. Både val av studiens utgångspunkter samt även hur dessa används kan ses som 

subjektiva. För att behålla objektiviteten i uppsatsen genomgår författaren ständigt kritiska 

resonemang för att sträva efter att presentera rimliga och hållbara tolkningar i förhållande till 

det material som studien utgår ifrån.  

 

Nedan följer en analys av inledningen av de åtta TV-program ”Nyfiken på partiledaren” som 

SVT sände våren 2014 samt en analys av den retoriska situationen. 

 

4. Analys 

Analysen kommer att behandla de olika partiledarna och deras medverkan i programmet i åtta 

separata kapitel i förhoppning att kunna ge en tydlig och lättförståelig analys. 

Diskussionskapitlet kommer sedan diskutera samtliga partiledares svar för att jämföra samt 

reflektera kring de åtta olika analyserna. Programmen analyseras i kronologisk ordning utifrån 

hur de sändes våren 2014. Inledningen till programmen är transkriberade och medföljer som 

bilagor i denna uppsats. Analysen kommer även att hänvisa till citat eller påståenden till olika 

sidor i bilagan så att analysen blir enkel att följa med i. I analysen som följer kommer den 

retoriska situation samtliga partiledare står inför presenteras.  

4.1 Den retoriska situationen 

Ett retoriskt problem menar Bitzer är en ofullständighet, ett hinder som väntar på att lösas 

kommunikativt. Denna ofullständighet är retorisk om den kan påverkas och en förändring kan 

ske med hjälp av en kommunikativ handling.
70

  I detta program kan problemet snarare tolkas 

som en möjlighet för partiledarna att nå ut till sina väljare samt även potentiella väljare. Det 

finns inte något problem i negativ betydelse som kan lösas med hjälp av att partiledarna tar till 

orda utan det kan snarare tolkas som en möjlighet för partiledarna att nå ut till en publik med 

syfte att värva fler röster i valet som står framför dem.  
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Med tanke på den möjlighet som finns i denna retoriska situation som syftar till att öka 

chanserna för partiledarna att få ett fortsatt stort eller större inflytande inom svensk politik, 

blir publiken i denna situation bred. Bitzer menar att en retorisk situation kräver en publik och 

att det är publiken som fungerar som medlare av handlingen. Det är med andra ord publiken 

som har möjlighet att bli influerad av det som det talas om samt även ha möjligheten att 

påverka det retoriska problemet.
71

 TV- programmet ”Nyfiken på partiledaren” sändes åtta 

söndagar klockan 20.00 på SVT. Publiken i den retoriska situationen blir alla de människor 

som såg något av de åtta programmen som sändes. Publiken i denna retoriska situation kan 

vara de som har till syfte att ta del av programmet för att längre fram bestämma vilken 

partiledare och parti de ska rösta på, att de ser programmet som en möjlighet att lära känna 

partiledaren för att sedan göra ett val och påverka resultatet av det kommande valet. En annan 

del av publiken kan vara de som redan vet vilka de ska rösta på och ser programmet i syfte för 

att enbart stödja sitt parti och dess partiledare. Om publiken i en retorisk situation är de som 

kan påverka problem eller möjlighet i denna situation bör publiken vara alla de människor 

som ser programmet och framför allt de som är röstberättigade.   

 

Bitzer beskriver tvingande omständigheter som det som influerar och skapar förutsättningar i 

situationen.
72

 I denna retoriska situation som partiledarna står inför bör det nämnas att alla 

partiledare står inför olika omständigheter då deras tidigare trovärdighet kan ses som olika. 

De tvingande omständigheterna kan bland annat ses som de attityder som människor redan 

har om en viss partiledare. Om en partiledare redan innan har ett starkt eller svagt ethos inför 

en viss grupp människor kan det ses som en omständighet för partiledarna att upprätthålla sin 

trovärdighet eller att stärka den i och med sin medverkan i programmet. Dock kan det finnas 

en risk att deras trovärdighet sjunker om de exempelvis tar upp något som inte alls 

överensstämmer med den politik de driver. Det finns även en omständighet i och med den 

kritik programmet genererade redan innan det sändes.
73

 Med tanke på att kritiken handlade 

om huruvida politik och privatliv inte bör förenas, finns även en omständighet hos 

partiledarna om hur privata de kan bli i ett TV-program som ”Nyfiken på partiledaren”. Dock 

är själva syftet som tidigare nämnts med programmet att låta partiledarna tala fritt om sin 

bakgrund samt tidigare erfarenheter, men en omständighet i denna situation, ligger just i hur 

privata de väljer att bli, och om det påverkar deras trovärdighet på något sätt. Både talare och 
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publik är en del av situationen vilket gör att talarens uppdrag är att få insikt och nyttja de 

tvingande omständigheterna på rätt sätt för att nå förståelse och skapa en inverkan på 

publiken.
74

   

 

4.2 Analys av Jonas Sjöstedt 

Poul Perris inleder programmet med att poängtera att Jonas Sjöstedt är partiledare för 

Vänsterpartiet men påpekar samtidigt, att han inte minst är en vanlig människa och frågar 

partiledaren om han upplever att det är en tuff kombination. 

Ja, det är det ibland, för mig är min familj är väldigt viktig så mitt liv går mycket 

runt mina barn, min fru och min familj, och mitt arbete. Och det vet jag ju de 

åren jag har valt och fått förtroendet att vara partiledare, då lever jag ett ganska 

disciplinerat liv med familjen och med arbetet. Men det är också ett väldigt, det 

är ett intressant liv och jag lär mig jättemycket så att jag tycker också att det är 

väldigt spännande.
75

 

Här tar Sjöstedt upp en problematik med att vara familjefar, man samt förtroendevald 

partiledare. Det han tar upp som den största svårigheten är kombinationen av dessa roller och 

han lyfter fram familjelivet som det som krockar med det politiska uppdraget. Topiken familj, 

är något som han talar utifrån i denna fråga, och denna kan ses som en passande topik att tala 

utifrån i den demonstrativa genren.
76

 Sjöstedt poängterar att han har ett intressant, spännande 

och lärorikt liv. Detta kan tolkas som att Sjöstedt genom att berätta att han har ett intressant 

liv som han gärna vill berätta mer om visar på eunoia, då han visar sig välvilligt inställd till att 

fortsätta samtalet med Perris och samtidigt visar sig välvilligt inställd till den publik som tar 

del av programmet.  

Hade Sjöstedt istället enbart tagit upp svårigheterna med att kombinera sin partiledarroll med 

sitt familjeliv och inte nämnt att han finner sin arbetsuppgift stimulerande, hade det kunnat 

bidra till att människor tappar förtroendet för partiledaren och fundera varför han 

överhuvudtaget valt att arbeta som förtroendevald för Vänsterpartiet. Att inte visa sig 

välvilligt inställd inför sin publik kan medföra många risker och en av dem är att publiken 

tappar intresset och bestämmer sig för att sluta lyssna på vad talaren har att säga.
77
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Poul Perris fortsätter sedan att gå igenom vad han har för förhoppning inför programmet och 

säger: 

För min förhoppning nu det är att kunna förstå ditt parti, kunna förstå vilket 

samhälle ni vill ha, vilka värderingar ni har, vilken människosyn. Genom att ha 

utgångspunkt i dina erfarenheter och vad som har format dig och dina idéer i ditt 

liv, så det är ett mer personligt samtal. Bjuder du på det?
78

 

Sjöstedt svarar med att han gärna bjuder på detta och det kan återigen tolkas som ett tecken på 

eunoia, då han visar att han är välvilligt inställd till publiken genom att bjuda på ett personligt 

samtal. Poul Perris fortsätter samtalet med att be Jonas Sjöstedt om att berätta när han är född 

och vilken miljö han växte upp i.
79

   

 Fortsättningsvis svarar Sjöstedt med att berätta vilket år och var han är född och berättar även 

att hans föräldrar levde ihop ända tills hans pappa gick bort för drygt 10 år sedan. Han talar 

utifrån det som kan tolkas som topiken härkomst, då han beskriver sin familj samt när han är 

född.
80

 Dock är frågan som Perris ställer riktad till att just tala om härkomst och det kan tolkas 

som om Sjöstedt enbart svarar på frågan. Men det Sjöstedt gör är att sedan lyfta fram topiken 

ekonomiska förhållanden i kombination med en känsla av trygghet.  

Bägge mina föräldrar har hög utbildning, min mamma var läkare och min pappa 

ingenjör när jag var yngre. Och vi hade ett ganska välordnat hem på många 

sätt.”  

Poul Perris- Välordnat på vad för sätt? 

Jonas Sjöstedt- Ja, att det var tryggt och hade god ekonomi och liksom en 

ganska trygg uppväxtmiljö på många sätt då.
81

 

Det kan tolkas som att Sjöstedt talar utifrån topiken ekonomiska förhållanden. Denna topik 

ger möjligheten att genom att tala som sin egna ekonomiska status, framställa sig som 

trovärdig eller värd att lyssna på.
82

  

Det kan ses som att Sjöstedt talar om en trygghet där ekonomi är den bidragande faktorn, han 

talar om sina föräldrars yrken för att koppla ihop det med en trygg ekonomisk uppväxt. Det 

som skiljer den antika tidens goda moraliska egenskap till vårt samhälle idag är bland annat 

en aspekt på skrytsamhet. Det är inte allmänt accepterat i vår tid att skryta om sin egna goda 
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karaktär utan istället bör man i vår tid framstå som mer blygsam.
83

 I Sjöstedts fall kan det 

tolkas som att han snarare talar om sin egna goda ekonomi, och då även detta kan ses som 

skrytsamt i vår tid, kan det tolkas som om han vill framställa sig i god dager genom att lyfta 

fram en god ekonomisk trygghet i barndomen. Att lyfta fram sina goda ekonomiska 

förutsättningar kan uppfattas som något oädelt att göra om publiken uppfattar Sjöstedt som 

skrytsam. Då finns risken att han i och med detta svar sänker sitt ethos. 

Men samtidigt kan valet som Sjöstedt gör tolkas som att han vill visa åhörarna att han 

kommer från stabila förhållanden för att öka sin trovärdighet som partiledare, då han kommer 

ifrån en trygg ekonomisk uppväxt och därmed inte har tampats med en osäker ekonomi. Om 

vissa personer i publiken anser att en människa som kommer från trygga ekonomiska 

förhållanden är den mest trovärdiga, kan detta uttalande leda till att Sjöstedt stärker sitt ethos i 

synnerhet med tanke på att han är vänsterpartist.   

4.3 Analys av Fredrik Reinfeldt 

Programmet inleds ännu en gång med att Perris frågar om statsministern tillika Moderaternas 

partiledare upplever kombinationen vanlig människa och partiledare som tuff. Statsministern 

svarar: ”Nej det tycker jag inte, jag tror att idén i Sverige mer än i andra länder är att de vi 

väljer att företräda oss förutsätter vi ska vara en av oss och inte en som står ovanför oss.”
84

 

Topiken Reinfeldt talar utifrån kan tolkas vara attityder. Topiken anses visa på om personen 

ifråga vill människor väl eller om denne är en fiende.
85

 Svaret från Reinfeldt kan tolkas som 

att han genom att visa på eunoia, berättar att han, som kan ses som en viktig ledare, vill 

människor väl och att han är en del av en gemenskap som han anser Sverige har idag. Detta 

genom att påpeka att han är en av folket och inte ställer sig över andra människor. Genom att 

tala utifrån topiken attityder och visa på eunoia kan det tolkas som att partiledaren försöker få 

publiken att lyssna på vad han har att säga genom att berätta, att han är en man av folket värd 

att lyssna på.   

Perris fortsätter med att be Reinfeldt beskriva den miljö han vuxit upp i. Reinfeldt beskriver 

ett radhusområde i utkanten av Järvafältet utanför Stockholm. Han beskriver ett nybyggt 

radhusområde där rörligheten över tomtgränser var en självklarhet.  Han beskriver att denna 

miljö har präglat honom då han tack vare detta hittade idrotten, basketen. 
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Vi tränade uppe i Tensta, i skolor som fanns uppe i Tensta. Och där fanns 

väldigt många av killarna som inte var födda i Sverige eller hade föräldrar som 

inte var födda i Sverige och det blev någonting naturligt för mig. Att så ser 

Sverige ut nu för tiden, vi kommer från olika håll, men vi hade ett jobb att göra 

tillsammans.
86

 

Topiken fritid blir tydlig här. Janne Lindqvist Grinde menar att skillnaden mellan vår tid och 

antiken är att vi gärna definierar människor med utgångspunkt i vad de gör på sin fritid, samt 

att denna topik kan bidra med att stärka en persons ethos genom att nämna sitt brinnande 

intresse för något.
87

 Statsministern talar om en fritidssysselsättning i form av en idrott som 

format den samhällssyn som han anser Sverige har idag. Det kan tolkas som att statsministern 

förespråkar människors lika värde, då han talar om en gemenskap som rymmer olika 

människor från olika bakgrund och det faktum att de jobbar mot samma sak. Detta uttalande 

kan ses som något ädelt, ett tecken på arete. Finner publiken detta uttalande som något ädelt 

kan det resultera i att statsministern stärker sitt ethos.   

I samma svar kan det även tolkas som att statsministern talar utifrån topiken nationalitet. 

Denna topik behandlar just den frågan om vilken etnicitet eller folkgrupp talaren har, dock är 

denna topik förknippad med rasism och fördomsfulla hållningar men den kan samtidigt visa 

vilka särskilda känslor som finns inför sin nationalitet.
88

 Med tanke på att Reinfeldt talar om 

ett Sverige där gemensamhet är viktigt, kan det tolkas som att statsministern uttrycker sina 

känslor om Sverige och dess befolkning. Det kan tolkas som att statsministern talar om 

Sverige som ett bra land att bo i, då landet representerar många olika människor från olika 

nationaliteter som gemensamt arbetar mot samma mål. Denna insikt Reinfeldt delar med sig 

av, kan ses som han visar på fronesis då han talar om en erfarenhet som format hans syn på 

Sverige. Det kan även tolkas som att Reinfeldt visar på eunoia i detta svar då det kan tolkas 

som att han implicit talar om publiken som en del av den gemenskap han anser finns i Sverige 

idag och därmed visar sig välvilligt inställd till dem. Med andra ord kan det tolkas som att 

statsministern stärker sitt ethos med hjälp av att både visa på fronesis och eunoia i detta svar.  

Poul Perris fortsätter med att fråga statsministern om det finns någon händelse i hans liv som 

påverkat honom, både på gott och ont.  Reinfeldt berättar om när han redan i tidig ålder fick 

viktiga uppdrag då han redan i fjärde klass blev vald till elevrådsordförande. Han berättar om 

att han tidigt fick lära sig vikten av demokrati, när eleverna röstade på vem som skulle 
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företräda klassen.
 
Reinfeldt talar även om ett förtroende han kände då han blev vald.

 89
 Det 

kan tolkas som om Reinfeldt talar utifrån topiken tidigare handlingar då han talar om något 

han gjort tidigare i livet.
90

 Med tanke på att han talar om egna erfarenheter som visar på att 

redan i tidig ålder fick förtroendet att företräda människor kan det ses som Reinfeldt visar på 

fronesis och därmed stärker sitt ethos. Eftersom Reinfeldts nuvarande uppdrag är att 

representera Sverige som statsminister, kan denna erfarenhet som Reinfeldt beskriver stärka 

hans ethos. 

4.4  Analys av Stefan Löfven 

Denna analys kommer att behandla Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven.  

Psykoterapeuten Poul Perris inleder även detta samtal med att fråga om partiledaren upplever 

svårigheter med att vara partiledare och en helt vanlig människa. Stefan Löfven svarar med: 

Nej jag tror att som partiledare så är det bra att veta om just det, man är en 

vanlig människa. Det är ett tufft uppdrag, det är det, men väldigt stimulerande 

och ger så många möjligheter. Men någonstans där så är alla partiledare just 

vanliga människor. Det är viktigt att veta det så vi inte delar upp vanliga 

människor och vanliga politiker, utan vi är det allihopa.
91

 

Det Löfven lyfter fram i svaret kan tolkas vara människors lika värde genom topiken anspråk. 

Topiken anspråk är en topik som lämpar sig väl inom den demonstrativa genren då den syftar 

till hur personen vill bli uppfattad eller uppskattad.
92

 Det kan tolkas som att Löfven vill bli 

uppfattad som en vanlig människa först och främst i och med detta svar. Samtidigt kan det 

som Löfven säger även tolkas som att han vill visa välvilja till sin publik, att han inte är en 

bättre människa än alla andra bara för att han har ett ansvarsfullt uppdrag.  

 Det kan även tolkas som att Löfven talar utifrån topiken attityder.  Det kan ses som Löfven 

vill människor väl just för att han är en helt vanlig människa och anser att det är viktigt att inte 

dela upp människor i fack. Topiken attityder innebär just det faktum att visa på om personen 

vill oss väl eller inte.
93

 Även denna topik kan bidra till att Löfven stärker sitt ethos då det kan 

tolkas som att han visar tecken på eunoia i detta svar genom påpeka att han är en vanlig 

människa som vill andra människor väl.     
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I det personliga samtal som sker i programmet lyfter Löfven upp en händelse som han menar 

har präglat hans syn på orättvisa. Löfven berättar om en händelse i matkön där stämningen var 

som den brukar mellan killar i den åldern, han talar om bus och kamratliga knuffar. Han 

beskriver sedan hur en av de lugna pojkarna lyfts ut ur kön av skolans vaktmästare. Löfven 

beskriver sina egna känslor kring händelsen på detta sätt: 

 

Då minns jag att jag blev så heligt arg, riktigt, riktigt arg. Jag kände det djupt, 

djupt i magen att det där var fel. Han blev utdragen i kön bara för att han var 

minst. Det kunde jag inte acceptera och jag sa nog några mindre väl valda ord 

till vaktmästaren som dragit ur den här killen ur kön. Då blev vi tagna till 

rektorn för då skulle jag be om ursäkt och då sa jag det ” jag ber om ursäkt och 

vi rättar till det här när den här killen fått en ursäkt, då ska jag också säga det.” 

Det har jag sagt mycket i mitt vuxna liv att jag hade säkert suttit kvar där nu om 

han inte fått en ursäkt. Han fick det.
94

 

 

I och med detta uttalande kan det tolkas som att Löfven vill genom topiken 

karaktärsegenskaper, som menas med hur personen är som person, tilldela sig själv en 

hjälteroll och därmed visa på arete.
 95

 Aristoteles beskriver att de dygder som är mest nyttiga 

för andra är de dygder som är de största eftersom en dygd är en förmåga till välgärning.
96

 Det 

kan tolkas som att Löfven visade på mod i denna situation då han stod upp för pojken i 

matkön och kan därför ses som en välgärning.  Det Löfven gör sedan är att förklara hur denna 

händelse format honom och hans värderingar: ”Men han fick skulden för att han var minst och 

antagligen lättast av oss i kön och han blev orättvist behandlad och han blev kränkt, hans 

människovärde blev kränkt. Det är någonting jag har oerhört svårt att acceptera.”
97

 Om 

åhörarna ser Löfvens handlande i denna situation som något beundransvärt kan det stärka 

partiledarens ethos.  

 

Genom att lyfta fram detta exempel från sin barndom kan det även tolkas som att han vill visa 

på fronesis, då han visar på sin kunnighet utifrån den betydelsefulla erfarenhet han gjort som 

format hans syn på människovärdet
98

 Genom att lyfta fram detta exempel visar han på varför 

han idag har svårt att acceptera orättvisor. Hade han valt att istället enbart tala om orättvisa 
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utan att ge något belägg för varför han har svårt att acceptera detta, hade Löfven förmodligen 

enbart framstått som okunnig i ämnet.   

 

Vidare beskriver Löfven att han är uppvuxen i Ådalen i Ångermanland, han beskriver Ådalen 

som en ort där löntagarnas kamp för bättre rättigheter betytt mycket för människor. Löfven 

menar att uppväxten i Ådalen präglat honom när det kommer till hans syn på solidaritet och 

definierar begreppet som gemenskap, där människor tillsammans hjälper varandra till att 

skapa så bra villkor som möjligt.
99

 I och med att Löfven talar om hur uppväxten i Ådalen 

påverkat honom kan det ses som om han talar utifrån topiken härstamning.
100

  Det kan tolkas 

som att han visar att en historisk händelse på orten, skotten i Ådalen 1931
101

, har präglat hans 

syn på solidaritet och visar på fronesis när han berättar varför Ådalen format hans syn på 

solidaritet.    

 

4.5 Analys av Jan Björklund 

Som i tidigare analyser av programmet inleder psykoterapeuten Poul Perris samtalet med att 

fråga Folkpartiets partiledare Jan Björklund om han uppfattar kombinationen partiledarrollen 

och den vanliga människan Jan Björklund som komplicerad. Björklund svarar:  

Ja, det är det ju delvis. Att ha det här jobbet som jag har och att samtidigt ha 

familj och småbarn, det kräver att pussla med tiden. Det känns som om det alltid 

är någon som blir besviken, många som vill rycka i mig och ha min närvaro på 

många platser. Samtidigt försöker jag slå vakt om att ha tid med mina närmaste. 

Det är krävande, men det är väldigt roligt och stimulerande, men det är också 

krävande.
102

  

Här kan det tolkas som att Björklund talar utifrån topiken känslor, när frågan gäller hur en 

person mår eller känner sig.
103

 Han beskriver en känsla av otillräcklighet, att det finns många i 

partiledarens närhet som blir besvikna då han inte kan närvara. Samtidigt påpekar han att han 

ändå försöker ta sig tid till sina närmaste. Att lyfta fram känslan av otillräcklighet i denna 

inledande fråga kan det tolkas som att Jan Björklund inte finner sitt uppdrag som viktigt eller 

givande. Det kan även tolkas som att han inte heller visar sig välvilligt inställd till sin roll som 
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partiledare och då samtidigt till den publik som tar del av programmet, utan istället enbart 

påpekar svårigheterna med sin arbetsuppgift. Han nämner att det är krävande samtidigt som 

det är väldigt roligt och stimulerande, men han nämner inte explicit vad i hans liv som han 

anser är roligt eller stimulerande. I och med detta uttalande kan det tolkas som att Björklund 

inte visar på eunoia. Han beskriver sin arbetsroll som problematisk och det kan tolkas som att 

han är tveksam till att fortsätta med att besvara frågorna från Perris och därmed inte visar sig 

helt välvilligt inställd till att låta publiken ta del av sin privatperson. I och med Björklunds 

svar kan det även tolkas som att han i förlängningen vill lyfta fram sin arbetsinsats och sin 

uppoffring. Att lyfta fram känslan otillräcklighet i denna inledande fråga kan tolkas som att 

Jan Björklund visar på en vilja att göra ett bra jobb och samtidigt vara en närvarande pappa. 

Aristoteles påpekar, att tala om dygd eller något ädelt, kan avslöja grunder till att vi kan 

uppfattas på ett visst sätt till våra karaktärer.
104

  Uppfattar publiken denna vilja och uppoffring 

som Björklund beskriver som något ädelt, kan det tolkas som om Björklund genom att visa på 

arete stärker sitt ethos.     

Björklund fortsätter med att beskriva de omständigheter och den miljö han vuxit upp i och 

berättar att han är uppväxt i ett litet industrisamhälle i Västergötland. Han beskriver ett 

samhälle som politiskt hade färgen röd och där de flesta människorna arbetade inom 

textilindustrin.
105

 Perris frågar partiledaren om vem Björklund var i den miljö han beskriver. 

Björklund svarar: 

Ja, jag var ju en rätt vanlig kille tror jag. Så småningom när jag blev tonåring 

blev jag mer och mer intresserad av samhällsfrågor och jag började engagera 

mig politiskt. Men när jag var liten så var jag nog en rätt vanlig kille. Jag hade 

nog lätt för skolan, men samtidigt var jag lat, jag hade nog kunnat prestera mer i 

skolan om jag ansträngt mig mer. I hela den här miljön fanns det ingen 

vuxenvärld som drog på att det var viktigt att plugga vidare, det fanns ingen 

sådan där tradition.
106

  

Här kan det ses som att Björklund talar utifrån topiken utbildning.  Denna topik handlar om 

vilken skolning personen i fråga har.
107

 Topiken kan kopplas direkt till en av Aristoteles 

strategier för att stärka sitt ethos: fronesis. Fronesis beskrivs som där talaren alltid på något 

sätt bör demonstrera sina kunskaper kring det talet behandlar, genom att exempelvis nämna 
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sin utbildning eller betydelsefulla erfarenheter.
108

 Björklund nämner inte explicit vilken 

utbildning han har, utan talar istället om att han hade lätt för sig i skolan. Han beskriver sig 

själv som lat men menar samtidigt att det inte fanns någon tradition om att vidare studier var 

viktigt. Just det faktum att Björklund väljer att beskriva sig själv som lat som ung kan ses som 

något oädelt i vår tid, då vi gärna vill se ambitiösa ungdomar. 

Samtidigt kan det tolkas som att Björklund utifrån samma topik, vill visa på att han trots lathet 

i skolan lyckats ta sig i kragen och gjort karriär, då han nu i vuxen ålder är förtroendevald i 

Folkpartiet och minister. Det kan tolkas som att Björklund berättar om en betydelsefull 

erfarenhet där han trots sin lathet som han beskriver lyckats bra i arbetslivet. 

Om publiken uppfattar Björklunds beskrivning om sin lathet i ungdomen som något oädelt 

kan det tolkas som att han misslyckas med att visa på arete och då sänker sitt ethos. Men 

uppfattar publiken Björklunds svar som att han visar på en erfarenhet som han lyckats vända 

till något positivt kan det tolkas som att Björklund visar på arete och istället stärker sitt ethos.    

Vidare i samtalet tar Björklund upp en person som kom till att forma hans syn på 

immigrationsfrågan som han menar är en central fråga i politiken idag. Han berättar om att 

hans mamma kom till Sverige som krigsflykting 1962. Björklund talar om historier där 

mamman berättat om sina dramatiska upplevelser och att dessa berättelser format hans syn på 

ett öppet Sverige.
109

 Det kan tolkas som om Björklund talar utifrån topiken härstamning i 

samtalet om sin mamma då han pratar om sin släktbakgrund.
110

 Han talar om berättelser ifrån 

sin egen mamma som präglat hans syn på vilket land han anser att Sverige ska vara idag. Det 

kan ses som om Björklund visar på fronesis i dessa uttalanden då han av egen erfarenhet talar 

om hur det är att växa upp i en familj med olika kulturer och därmed vikten av ett 

multikulturellt samhälle. Genom att tala om egna erfarenheter som format hans syn på 

invandringsfrågor kan det ses som om Björklund stärker sitt ethos.   

 

 

4.6 Analys av Åsa Romson 
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Till skillnad mot föregående program frågar inte Perris Miljöpartiets språkrör Åsa Romson 

om hon upplever kombinationen språkrör och vanlig människa som problematisk. Istället 

påpekar han enbart det faktum att hon är språkrör och vanlig människa, Romson svarar: 

Ja, det är ju alla politiker, och det är ju själva poängen med demokrati att det är 

vi gemensamt som bestämmer, och ibland i livet så har man perioder när man 

jobbar mer med politik men det är ju inget yrke, det är ju ett förtroendeuppdrag 

som vanliga människor just ska ha. Så att det känns rätt så skönt.
111

 

Romsons svar kan tolkas som att hon anser att politiker inte bör skiljas från vanliga människor 

samt att hon anser att politik inte är ett yrke utan ett förtroendeuppdrag som vanliga 

människor ska ha. I och med detta svar kan det tolkas som att Romson likt Löfven inte vill 

skilja på människor och människor och talar utifrån topiken attityder. Topiken: attityder, 

beskrivs som om när en människa vill visa att den vill andra människor väl eller vill påvisa att 

en människa är en fiende.
112

 Att lyfta fram människors lika värde i detta svar till Perris kan 

tolkas som att Romson vill visa för publiken att hon är en människa som vill andra väl, just 

för att hon visar att hon först och främst är en vanlig människa som har ett förtroendeuppdrag 

som hon anser vanliga människor ska ha. Hon visar på att hon vill människor väl och det kan 

öka chansen till att publiken kan sympatisera med Romson och det kan leda till att hon stärker 

sitt ethos. 

Perris fortsätter med att fråga vem Romson var i det samhälle hon växte upp i. Romson 

svarar: 

Jag var nog en tjej som ganska mycket gjorde mina egna saker. Jag kände 

egentligen inte att det fanns en sådan här tydlig begränsning i att ” du är tjej och 

ja då måste du göra såhär, då måste du inordna dig i det system som man som 

tjej stöter på.” Glastaken med att vara tjej som växer upp och kille är ju tyvärr 

ganska olika. Man förutsätts att göra saker, som tjej eller kille.
113

 

I detta svar lyfter Romson upp kön som en topik. Enligt Lindqvist Grinde kan topiken kön 

stärka en människas ethos om denne exempelvis visar att den förhållit sig kreativt gentemot 

könsroller.114 Det är endast två kvinnor med i detta TV-program, så att tala om hur det var att 

vara ung tjej i det samhälle som beskrivs, kan visa att Romson redan i tidig ålder förhållit sig 

kreativt gentemot könsroller. Som Romson beskriver menar hon att tjejer och killar förutsätts 

att göra olika saker. Men med tanke på att hon beskriver sig själv som en tjej som gick sin 
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egen väg kan det tolkas som att hon beskriver mod. Aristoteles beskriver mod som en av 

dygdens delar.
115

 Mod kan ses som en egenskap som människor värderar högt än idag och i 

och med detta kan det leda till att Romson stärker sitt ethos.  

Dock kan risken finnas att vissa människor i publiken upplever Romson som förutsägbar i och 

med detta svar då hon som kvinna lyfter fram just könsroller. Detta svar kan tolkas som 

förutsägbart i den meningen att det kan ses som en självklarhet för en kvinna att lyfta fram de 

olika normer som kvinnor kämpar mot i dagens samhälle.  Hon lyfter även fram killar och att 

även dessa förutsätts göra olika saker.  Detta kan leda till att fler i publiken sympatiserar med 

Romsons svar då svaret behandlar normer som båda könen förutsätts göra. Därmed kan det 

tolkas som att Romson visar på eunoia då hon på ett välvilligt sätt visar att hon är medveten 

om dessa förutsättningar som finns gällande båda könen. Det kan även tolkas att Romson, 

genom att visa på fronesis berättar hur hon har förhållit sig till dessa erfarenheter.  

4.7 Analys av Jimmie Åkesson 

Samtalet inleds med att Poul Perris frågar om partiledaren upplever kombinationen partiledare 

och vanlig människa som en tuff kombination. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie 

Åkesson svarar: 

Jag vet inte, det finns ju förväntningar på politiker. Å ena sidan, det är en ganska 

svår balans det här. Å ena sidan är det många som uppskattar politiker som är 

just vanliga, försöker vara som vanligt folk, inte klär sig i kostym och så vidare. 

Å andra sidan så finns det från ofta samma människor förväntningar på hur 

politiker ska vara, ska tala på ett visst sätt, ett lite byråkratiskt språk kanske och 

ha just kostym och slips och sådana saker och det är ju klart att det kan vara 

svårt att hitta balansen i den kombinationen.
116

 

Det kan tolkas som att Åkesson talar utifrån topiken utseende, som menas med hur en person 

ser ut.
117

 Det kan tolkas som att Åkesson beskriver de förväntningar människor har angående 

politiker och beskriver politikers klädstil som den största förväntningen. Med tanke på att han 

nämner klädstil som den största förväntningen kan det tolkas som om Åkesson inte visar sig 

välvilligt inställd till publiken som tar del av programmet då programmet syftar till att lära 

känna partiledarna som person och inte hur de ser ut. Samtidigt uttrycker Åkesson en 

problematik i dessa förväntningar då han upplever dessa som problematiska. Det kan tolkas 
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som om Åkesson visar på eunoia då det kan ses som att Åkesson visar sig välvilligt inställd 

till publiken till att låta dem lära känna personen Åkesson oavsett yttre attribut.  

I samma svar kan det även tolkas som att Åkesson talar utifrån topiken känslor.
118

 

Partiledaren uttrycker att han finner svårigheter med att hitta balansen i kombinationen 

partiledare och vanlig människa, men talar om publikens förväntningar som den bidragande 

faktorn i den känslan. Det kan tolkas som att Åkesson misslyckas med att visa på eunoia, då 

det kan ses som att han lägger orden i munnen på folket genom att uttrycka de förväntningar 

han anser finns hos folket gällande politiker. Hade han istället uttryckt att han av erfarenhet 

vet att dessa förväntningar finns, hade han kunnat visa på fronesis genom att tala om egna 

erfarenheter och troligtvis stärkt sitt ethos.  

Vidare i intervjun berättar Åkesson om hur han var som barn och beskriver sig som en 

iakttagande och tillbakadragen kille men som samtidigt var orädd. När Perris frågar hur det 

har påverkat honom i livet, just det faktum att han varit tillbakadragen som ung svarar 

Åkesson: 

Jag tycker att det är en ganska god ledaregenskap, att, att försöka vara just den 

samlande kraften. Inte den som öser på konflikter eller skapar konflikter i 

onödan eller ständigt tar alla strider och så utan istället försöker vara den som, 

ja, samlar olika intressen, att hitta sina, de som man har gemensamt och hitta 

nån slags minsta gemensamma nämnare snarare än att gå ifrån ett möte som 

ovänner och värsta fiender. Det, det tycker jag är ett största misslyckande jag 

som partiledare kan göra utan det handlar snarare om att uppnå motsatsen, att 

försöka få stridande, eller stridande är ett väldigt starkt ord, men att motsatta 

intressen i nån mening att försöka hitta dessa gemensamheterna att kanske inte 

komma överens men bara att komma överens om nånting att komma överens 

om. Om man uttrycker det så. Det ser jag som min främsta uppgift egentligen i 

politiken. Jag tror det är viktigt i politiken att det finns den sortens personer 

också.
119

 

Svaret som Åkesson ger kan tolkas som att han talar utifrån topiken anspråk som handlar om 

hur personen vill bli uppfattad eller uppskattad.
120

 Det kan tolkas som att Åkesson vill ge en 

bild av sig själv som moralisk framstående när han talar om tillbakadragenhet som en god 

ledaregenskap. Att inte vilja skapa konflikter utan istället föra människor närmare varandra 

genom att hitta gemensamma nämnare. Goda gärningar som är till glädje för andra snarare än 
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för sig själv anser Aristoteles som ädla.
121

 I och med detta uttalande kan det tolkas som att 

Åkesson vill visa på arete. Att han är en människa som inte vill skapa konflikter utan vara den 

som istället för människor närmare varandra. Detta kan ses som en god moralisk egenskap då 

denna egenskap tillför glädje för andra människor. 

4.8 Analys av Annie Lööf 

Denna gång inleder Poul Perris programmet med ett konstaterande till Centerpartiets Annie 

Lööf ”Du är partiledare för Centerpartiet och sen är du inte minst en helt vanlig människa 

också.”122Centerpartiets partiledare Annie Lööf berättar att detta är en fråga som ständigt 

återkommer i hennes liv från människor hon möter, när hon just gör det som kan klassas som 

vanliga ting, handla, träna, vara ute i skogen samt städa. Lööf poängterar att denna dimension 

är viktig då även partiledare gör helt vanliga saker.123 I detta svar kan det tolkas som att Lööf 

talar utifrån topiken anspråk, som menas med hur en person vill bli uppfattad.124 Det kan ses 

om Lööf i detta svar, förmodligen vill bli uppfattad som en helt vanlig människa som gör helt 

vanliga saker.  Det kan även tolkas som att Lööf visar tecken på fronesis i detta svar, då hon 

talar om egna erfarenheter av människor hon mött i vardagen. Hade Lööf enbart konstaterat 

att det finns människor med förväntningar på politiker utan att visa på att hon mött dessa hade 

Lööf förmodligen kunnat ses som missvisande och risken att sänka sitt ethos blir stor. Men 

Lööf väljer istället att tala om människor hon mött och därför kan det tolkas som om talar 

utifrån egna erfarenheter och där med visa på fronesis.   

Det som händer sedan är att Perris frågar hur Lööf ställer sig till ett personligt samtal som 

syftar till att få en inblick i hennes parti, värderingar samt vilken människosyn hon har. Lööf 

svarar: 

Det jag tycker och tänker och hur mitt parti är har ju formats, mitt parti har ju 

formats av de som har varit aktiva och drivit politik och blivit engagerade och 

mitt engagemang bottnar ju sig i hur jag har vuxit upp och vilka värderingar som 

har format mig. Vilka motgångar jag har haft och vilka samtal jag har haft 

hemma vid köksbordet i mitt hem i min by Maramö till exempel, så att jag tror 

det är viktigt att se att politiken handlar ju om människor och hur vi har formats 

av hur vi har haft det i skolan, hur vi har haft det hemma, hur vi har vuxit upp.125 
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Här kan det tolkas som att Lööf talar utifrån ett flertal topiker i och med detta svar. Det första 

som händer i svaret kan tolkas vara att Lööf utifrån topiken karaktärsegenskaper hyllar sina 

föregångare genom att lyfta upp deras delaktighet i partiet.  Valet att lyfta fram tidigare 

politiker och deras betydelse i partiet, kan ses som något ädelt av Lööf att göra.  

Aristoteles menade att dygd och ädelhet är målet för den som berömmer och kritiserar någon 

eller något. När vi talar om dessa saker kan det bidra till att vi uppfattas på vissa sätt till våra 

karaktärer. Genom att använda sig utav dessa medel menade Aristoteles att vi både kan få oss 

själva och andra att framstå som trovärdiga.126 Lööfs svar kan kopplas ihop med retorikens 

arete-begrepp, då hon kan ses som respektfull i detta uttalande. Topiken karaktärsegenskaper 

beskrivs som hur en person är som människa exempelvis om en människa är vänlig eller 

modig.
127

 Om publiken uppfattar Lööf som respektfull, finns chansen att hon stärker sitt ethos 

då respekt kan klassas som något ädelt. 

Lööf fortsätter med att tala om vikten av politikern som människa och hur hennes uppväxt 

format henne. Det kan tolkas som att Lööf bjuder in till ett mer personligt samtal och därför 

visar på eunoia. Topiken som Lööf talar utifrån kan tolkas vara intentioner som menas med 

att exempelvis berätta varför talaren är där och varför denne tycker att ämnet är viktigt.
128

 Det 

kan även tolkas som att hon visar sig välvilligt inställd till sin publik genom att visa varför 

hon gärna berättar mer om sig själv och samtidigt tala om vad hon anser format henne. Det 

kan tolkas som att hon talar om motgångar, samtal vid köksbordet och utbildning som 

lämpliga topiker att tala utifrån när det kommer till att se vad som har format henne som 

människa. Genom att ge dessa förslag kan det tolkas som att Lööf än en gång visar sig 

välvilligt inställd till publiken som tar del av programmet och varför hon gärna bjuder in till 

ett mer privat samtal och varför hon anser att ett samtal som detta är viktigt. 

4.9 Analys av Göran Hägglund 

Poul Perris inleder som i samtliga intervjuer med att fråga om partiledaren upplever 

kombinationen partiledare och vanlig människa som komplicerad. Kristdemokraternas 

partiledare Göran Hägglund svarar 

Det är svårt att vara politiker idag och det har det säkert alltid varit. Man tar 

beslut som påverkar många människor och därför är de viktiga och man känner 
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ju många gånger att det som man ägnar sig åt det betyder någonting därute i 

verkligheten och därför gäller det att vara väldigt noggrann. Och man kan då 

och då naturligtvis grubbla väldigt mycket över de beslut man fattar och det är 

svårt att vara politiker och det är svårt att vara människa och politiker.
129

 

Det kan tolkas som att Hägglund talar om kombinationen partiledare och vanlig människa 

utifrån topiken känslor. Till skillnad från Åkesson talar Hägglund enbart utifrån sina egna 

känslor kring kombinationen. Han beskriver känslor av svårigheter med att både vara 

människa och politiker, men nämner samtidigt att det är ett viktigt jobb som påverkar många 

människor. Det kan tolkas som att Hägglund talar om ansvar som ett tecken på arete. Med 

tanke på vad som kan ses som goda moraliska egenskaper och det faktum att dessa varierar 

kan ansvarstagande ses som något gott även för vår tid och på så sätt stärka Hägglunds 

ethos.
130

 

Det kan även tolkas som att Hägglund utifrån topiken känslor visar på fronesis i form av 

handlingsklokhet i detta svar då han bland annat nämner noggrannhet som en viktig del av sitt 

arbete. Han nämner vikten av noggrannhet i de beslut som han fattar och detta kan ses som 

något handlingsklokt att göra som politiker och det kan även här leda till att Hägglund stärker 

sitt ethos.  

När Perris fortsätter berätta vilka förhoppningar han har i och med detta samtal och 

poängterar att samtalet kommer att bli åt det personliga hållet svarar Hägglund: ”Det tycker 

jag låter jättespännande och jag tror att det är också någonting som kan skapa ett sammanhang 

omkring varför man säger, vad det man gör, varför man gör det man gör och varför man 

lägger de förslag man lägger.”
131

 

Här visar Hägglund tecken på eunoia då han explicit uttrycker att han ser fram emot det 

samtal som ska ske och varför detta samtal är viktigt. Det kan tolkas som att han talar utifrån 

topiken intentioner.
132

  Detta kan ses som att han visar sig välvilligt inställd till att låta 

publiken lära känna personen Hägglund och samtidigt ge publiken en chans till att visa och 

förstå varför han driver den politik han driver. 

Vidare i samtalet talar Hägglund om den miljö han vuxit upp i och berättar om en erfarenhet 

som präglat hans syn på orättvisa. Hägglund berättar att han är uppvuxen i Degerfors som på 
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den tiden innefattade familjer som var många till antalet. Han berättar att det en gång blev en 

stor lägenhet ledig i området och att många familjer ville ha den. Lägenheten fick istället stå 

tom då järnverket i Degerfors hade rekryterat en ny ingenjör och denne skulle bestämma om 

han ville ha lägenheten eller inte. Hägglund beskriver att han upplevde detta som orättvist och 

upplevde det som konstigt att vissa människor hade det mer förspänt än andra.
133

 Det kan 

tolkas som att Hägglund i och med detta uttalande talar om rättvisa, att människor ska bli 

rättvist behandlade oavsett yrkesroller och bakgrund. Det kan ses som att Hägglund talar 

utifrån topiken karaktärsegenskaper, som menas hur personen är som människa.
134

 Med tanke 

på att han talar om en erfarenhet som format hans syn på rättvisa kan det tolkas som om 

Hägglund vill framstå som en rättvis person. Här kan det ses som att Hägglund stärker sitt 

ethos genom att visa på arete i detta svar då rättvisa säkerligen kan ses som en dygd i dagens 

samhälle. Det kan även tolkas som att Hägglund utifrån samma topik, stärker sitt ethos genom 

att visa på fronesis i samma svar, då han talar om egna erfarenheter kring hans syn på 

orättvisor.  

I samtalet med Perris beskriver Göran Hägglund sig själv som ung som en väldigt blyg 

person. Han beskriver att han hade väldiga problem med att stå och tala inför klassen.
135

 Med 

tanke på den arbetsroll Hägglund har idag kan det tolkas som om han besegrat denna rädsla då 

han idag ständigt talar inför många människor. Det kan ses som att Hägglund detta svar talar 

utifrån topiken karaktärsegenskaper när han beskriver sig själv som ung. Ser publiken 

Hägglund som modig, att han trots denna blyghet som ung lyckats besegra denna rädsla som 

han beskriver, kan det ses som att Hägglund visar tecken på arete och därmed stärker sitt 

ethos. 

Sammanfattningsvis visar analyserna att de åtta partiledarna talar utifrån topiker som familj, 

härkomst, ekonomi, attityder, fritid, nationalitet, utseende, anspråk, karaktärsegenskaper, 

känslor, utbildning, kön och intentioner när de i inledningen av TV-programmet ”Nyfiken på 

partiledaren” talar om kombinationen partiledare och vanlig människa, deras uppväxt och 

vilka omständigheter som format dem. Analyserna visar även att partiledarna stärker sina 

ethos på ett flertal olika sätt, genom att visa på dygder (arete), kunskaper (fronesis) samt visa 

på välvilja mot publiken (enouia) som tar del av programmet. Nedan följer en diskussion samt 

slutsatser av de tolkningar analysen visat.  
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5. Diskussion och slutsatser 

Under analysen har upptäckten gjorts att flera av partiledarna använder sig av topiker som kan 

falla in under samtliga av Aristoteles strategier till att stärka sitt ethos. Löfven, Reinfeldt och 

Romson talar exempelvis om människors lika värde. Reinfeldt beskriver människors lika 

värde på ett sätt där alla människor är lika, oavsett bakgrund. Löfven och Romson talar 

däremot om att det inte går att skilja mellan människor och människor när det kommer till 

vilket uppdrag den personen än har. De menar att de är helt vanliga människor trots att de har 

ett viktigt uppdrag. Det framgår av analyserna att topikerna blir väldigt kontextberoende. 

Reflektionen analysen bidrar till är just det faktum att även om topikerna som de olika 

partiledarna talar utifrån skiljer sig ifrån varandra, kan de handla om samma saker som till 

exempel människors lika värde.  Beroende på vilken kontext topiken lyfts fram i, kan även 

detta bidra till att partiledarna visar på både arete och eunoia samt fronesis, även om topiken 

genererar samma påstående fast i olika kontexter.  

Ett exempel ur analyserna på topikernas kontextberoende, är när Romson och Löfven talar om 

människors lika värde i frågan om de upplever kombinationen partiledare och vanlig 

människa som en tuff kombination. I analysen har det kommit fram att Romson och Löfven 

genom topiken attityder visar på eunoia, genom att visa att de vill människor väl och att de är 

just vanliga människor som arbetar med mänskliga frågor. Statsministern talar istället om 

människors lika värde, som analysen visat utifrån topiken fritid när han beskriver den miljö 

han vuxit upp i. Reinfeldt talar om en fritidssysselsättning i form av en idrott som format den 

samhällssyn som han anser Sverige har idag. Denna insikt Reinfeldt delar med sig av, kan ses 

som han visar på fronesis då han talar om en erfarenhet som format hans syn på Sverige.  

I den politiska debatten i Sverige idag råder det oenigheter i just frågan om immigration. Att 

tala om en gemenskap som består av olika människor från olika bakgrund och det faktum att 

de jobbar mot samma sak, kan ses som något ädelt och därmed kan svaret även tolkas som ett 

tecken på arete i denna kontext. Som exemplet visar talar Reinfeldt, Löfven samt Romson om 

människors lika värde utifrån topikerna attityder och fritid. Beroende på i vilken kontext 

topiken används kan det som exemplet visar leda till att partiledarna kan stärka sitt ethos 

genom samtliga av Aristoteles strategier. 

Detta exempel visar även på komplexiteten i topikbegreppet och visar än en gång det som 

Lindqvist Grinde menar att det sällan är möjligt att klassificera ett argument med endast en 



35 

 

topik.
136

 Men det kan även visa att ett uttalande genom olika topiker kan nå ut till olika 

människor som kan ansluta sig till den grund som topiken utger. Tolkar exempelvis en 

människa ett svar som ett tecken på välvilja genom att tala utifrån anspråk kan det även finnas 

människor som utifrån samma topik, anser att om en människa vill oss väl, istället kan klassas 

som en dygd och på så sätt visa på arete.   

Det blir även tydligt i uppsatsens analys att topikerna som partiledarna talar utifrån, när de får 

frågan om kombinationen vanlig människa och partiledare varierar. Topiker som familj, 

attityder, anspråk, känslor och intentioner blir synliga i analysen. Dock är det tydligt att 

topiker som attityder och känslor blir mest representerade. Som tidigare nämnts varierar goda 

moraliska egenskaper från tid till tid, även från människa till människa, därför kan det ses som 

något effektivt att tala utifrån topiken känslor.  Som exempelvis i Göran Hägglunds analys, 

där han utifrån känslo-topiken lyfter fram ansvarstagande. Detta kan säkerligen ses som en 

dygd i dagens samhälle och därav kan han stärka sitt ethos. Genom att enbart tala utifrån sina 

egna känslor i denna kombination kan denna topik ses som ett lyckat försök till att stärka sitt 

ethos. Just för att det ökar chanserna till att fler i publiken kan sympatisera med partiledarnas 

känslor kring kombinationen arbete och privatliv. 

I analysen skiljer sig Åkessons svar i frågan om partiledaren upplever kombinationen vanlig 

människa och politiker som problematisk. Både Lööf och Åkesson talar om förväntningar 

som finns bland människor angående politiker. Åkesson talar om de förväntningar han anser 

finns från människor angående politiker. Med tanke på denna aspekt som Åkesson tar upp i 

detta svar, kan det ses som att han lägger orden i munnen på det svenska folket, då han 

generellt talar om deras förväntningar.  I en situation som denna kan det ses som ett oklokt 

svar då en inledning enligt den klassiska retoriken bland annat syftar till få publiken välvilligt 

inställd för att de ska fortsätta lyssna.
137

 Finns det människor i publiken som anser att 

Åkesson har felaktiga åsikter om de förväntningar som han anser människor har, kan det leda 

till att de tappar förtroendet för partiledaren, vilket i sin tur kan leda till färre väljare. Det Lööf 

gör är att tala om människor hon mött i vardagen och deras förväntningar, medan Åkesson 

som tidigare nämnts, väljer att tala om de förväntningar han anser finns bland det svenska 

folket. Här kan det tolkas som att Åkesson misslyckas med att visa på fronesis då han inte 

nämner att han har kunskaper om att dessa förväntningar faktiskt finns. Hade Åkesson istället 
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137
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talat om egna erfarenheter kring dessa förväntningar hade han, likt Lööf förmodligen kunnat 

visa på fronesis i detta svar om han valt att tala om just egna erfarenheter.   

Det finns ytterligare en aspekt i svaren som partiledarna ger programledaren i TV-

programmet, nämligen ärlighet. Aristoteles menade att det är talarens karaktär som är det 

viktigaste övertalningsmedlet.
138

 Quintilianus tillför en etisk aspekt på ethosbegreppet.
139

 Just 

etikperspektivet som Quintilianus presenterar blir en viktig aspekt i samtliga svar, då publiken 

i den retoriska situationen inte med säkerhet kan fastställa om svaren är ärliga eller enbart är 

ett försök till att locka till sig fler väljare genom att framställa sig som goda dygdiga 

människor. För även om de flesta partiledare menar att de i grund och botten är vanliga 

människor så lyfter de fram, som materialet visar, endast de omständigheter som får dem att 

framstå som goda människor. Arete tar mycket plats i analysen och med tanke på vilken genre 

dessa samtal har klassats som, kan det ses som något självklart, då det demonstrativa talet just 

innehåller hyllningar.
140

 Det blir även tydligt i analysen att vissa topiker som exempelvis 

karaktärsegenskaper och anspråk inbjuder mer till Aristoteles dygddefinition, då de är 

kopplade till hur personen är som människa samt hur denne vill bli uppfattad.
141

  

Återkommande i analysen vill de flesta av partiledarna uppfattas som vanliga människor. 

Jämfört med antiken sågs just det faktum att sticka ut och ha viktiga uppdrag som något 

positivt.
142

  Sveriges partiledare 2014 vill till skillnad från antikens ideal enligt analysen 

uppfattas som vilken annan människa som helst, utan att sticka ut.
143

  I analysen har det även 

påpekats att vi i dagens samhälle gärna är mer blygsamma i presentationerna av oss själva då 

vi inte vill uppfattas som skrytsamma. Men med tanke på den kontext programmet sänds i och 

även det faktum den möjlighet den retoriska situationen definierat, möjligheten för 

partiledarna att öka väljarantalet, så borde partiledarna välja att framstå som goda moraliska 

människor för att öka sitt väljarantal. Dock nämner inte någon av partiledarna explicit att de 

är det, utan väljer istället att tala om hur de vill bli uppfattade och då blygsamt tala om att de i 

grund och botten är vanliga människor. Dock lyfter partiledarna oftast upp händelser i sina liv 

som format deras moraliska utgångspunkter. Löfven exempelvis berättar bland annat om en 

händelse i matkön där han enligt honom tog en orättvist behandlad pojke i försvar. Där blir 

tolkningen att Löfven visat på mod som Aristoteles bland annat ser som en dygd. Med tanke 
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på att mod kan ses som en beundransvärd dygd och det faktum att Löfven medvetet väljer att 

tala om denna händelse som grunden för hans syn på människovärde kan det tolkas som om 

han gärna talar om sig själv som en god moralisk människa. 

När det kommer till den offentliga debatten där övertygandet om partiledarnas politik står i 

fokus märks det en stor skillnad i hur de väljer att framställa sig själva och hur de vill driva 

sin politik. Där driver partiledarna en argumentation där blyghet eller att inte sticka ut kan ses 

som något negativt då deras trovärdighet kan sänkas just för att de kan ge ett osäkert intryck. 

Men i det personliga samtal som intresserar sig för partiledarens person uttrycker sig 

partiledarna blygsamt och vill gärna uppfattas som vilken människa som helst. 

6. Sammanfattning 

I detta kapitel kommer en sammanfattning på resultatet av uppsatsen presenteras samt koppla 

ihop resultatet med den tidigare forskning som tidigare presenterats. Slutligen kommer denna 

sammanfattning att presentera vikten av fortsatt forskning som innefattar det personliga som 

grunden till övertygande.   

Syftet med uppsatsen har varit att få ökad förståelse för hur partiledarna på ett övertygande 

sätt försöker framställa sig själva i ett TV-program, som utger sig för att intressera sig för 

partiledarens person och inte främst vederbörandes politiska åtaganden. Uppsatsen har även 

avsett att förena det gamla med det nya, då uppsatsen applicerat en klassisk retorikteori på 

inledningen av ett nytt TV-program. Frågeställningarna som uppsatsen behandlat var följande: 

Vilka topiker använder partiledaren när de i inledningen beskriver sin bakgrund och 

omständigheter som format dem? Hur etablerar partiledarna sina ethos när de i programmet 

beskriver sin uppväxt? 

De topiker som partiledarna använder sig av när de i inledningen beskriver sin bakgrund har 

utifrån analysen visats vara familj, härkomst, ekonomi, attityder, fritid, nationalitet, anspråk, 

karaktärsegenskaper, utseende, känslor, utbildning, kön och intentioner. Dessa topiker är just 

de topiker som den klassiska retoriken anser tillhöra den demonstrativa genren.  

 Uppsatsen har visat att det är topiker som attityder, anspråk samt känslor som ständigt 

återkommer när partiledarna svarar på Poul Perris frågor angående sin uppväxt och vilka 

omständigheter som format dem.  Även i den ständigt återkommande inledningsfrågan om hur 

de upplever kombinationen partiledare och vanlig människa återkommer dessa topiker. Då 
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dessa topiker ständigt kopplas till ethosbegreppet ser uppsatsen dem som lyckade att använda 

sig utav i ett personligt samtal som analyserats i uppsatsen. 

Uppsatsen har kommit fram till att partiledarna stärker sina ethos på ett flertal olika sätt, 

genom att visa på dygder(arete), kunskaper (fronesis) samt visa på välvilja mot publiken 

(enouia) som tar del av programmet. Uppsatsen har även visat att arete blir den mest 

representerade strategin i den tolkning uppsatsen gjort av materialet. Lena Lid Andersson 

kopplar ihop vikten av den klassiska retorikens syn på dygder och dess inverkan på ett starkt 

ledarskapsethos.
144

 Denna uppsats visar att dygdaspekten även här blir en viktig del, där 

övertygandet sker i ett personligt samtal inför en publik.  

 Uppsatsen har visat att det är fullt möjligt att applicera en gammal teori på ett nytt TV-

program som behandlar ett personligt perspektiv på övertygande. Då denna uppsats har 

intresserat sig för topiker och ethos i inledningen i detta program skulle vidare forskning 

kunna komplettera med att tillföra fler teoribegrepp eller fortsatta analyser av den klassiska 

dispositionsmodellens andra beståndsdelar i detta program. 

Avslutningsvis kan SVTs ”Nyfiken på partiledaren” ses som en ny arena där övertygandet 

sker genom det privata. Media och sociala medier ger chansen för offentliga människor med 

viktiga förtroendeuppdrag att synas som just privatpersoner. Idealen för vad som är privat och 

vad som sköts i offentligheten har förskjutits. I och med denna uppsats har det blivit tydligt att 

det finns ett behov av mer forskning om hur offentliga personers ethos påverkas av just det 

faktum att de framträder som mer personliga. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Transkription av Jonas Sjöstedts framträdande 2014-01-19 

Poul Perris: Välkommen Jonas Sjöstedt 

Jonas Sjöstedt: Tack så mycket 

PP: Du är partiledare för Vänsterpartiet och inte minst är du en helt vanlig människa också 

JS: Ja det är ju klart, det är man ju först och främst 

PP: Är det en tuff kombination? 

JS: Ja, det är det ibland, för mig är min familj är väldigt viktig så mitt liv går mycket runt 

mina barn, min fru och min familj, och mitt arbete. Och det vet jag ju de åren jag har valt och 

fått förtroendet att vara partiledare, då lever jag ett ganska disciplinerat liv, med familjen och 

med arbetet. Men det är också ett väldigt, det är ett intressant liv och jag lär mig jätte mycket 

så att jag tycker också att det är väldigt spännande. 

PP: För min förhoppning nu det är att kunna förstå ditt parti, kunna förstå vilket samhälle ni 

vill ha, vilka värderingar ni har, vilken människosyn. Genom att ha utgångspunkt i dina 

erfarenheter och vad som har format dig och dina idéer i ditt liv, så det är ett mer personligt 

samtal. Bjuder du på det? 

JS: Ja, det gör jag gärna 

PP: Och då tänker jag att vi börjar kanske med att backa bandet en bit, kan du berätta när du 

är född och vad det var för miljö du växte upp i? 

JS: Jag är född i Göteborg, 1964. Jag har två syskon, mina föräldrar levde ihop ända tills min 

pappa gick bort för drygt 10 år sedan. Bägge mina föräldrar har hög utbildning, min mamma 

var läkare och min pappa ingenjör när jag var yngre. Och vi hade ett ganska välordnat hem på 

många sätt. 

PP: Välordnat på vad för sätt? 

JS: Ja, att det var tryggt och hade god ekonomi och liksom en ganska trygg uppväxtmiljö på 

många sätt då. Men vi flyttade också väldigt mycket, så jag rycktes upp med jämna 

mellanrum och sattes ner på nya ställen. Sen hade jag en väldig frihetslängtan när jag var 

yngre, så att jag gav mig ut och lifta och tågluffade när jag var yngre och började jobba 

ganska tidigt. Hoppade av skolan två gånger och flyttade hemifrån så fort jag kunde. Inte för 

att det var dåligt hemma utan därför för att jag längtade ut och få klara mig själv och få göra 

något annat och få andra erfarenheter också. 

PP: Du började med att säga att det var tryggt hemma, vad var trygghet för dig då? Kan du klä 

det litegrann så jag kan se på, tryggt på vilket sätt? 
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JS: När jag tänker på hur olika vi växer upp, alltså sen möter man ju människor i livet som 

man ser hur olika det är, dom som har det tufft ekonomiskt eller familjer som inte funkar 

sådär, hur det präglar människor. Att vi har så olika villkor när vi växer upp så inser jag ändå 

att jag hade en ganska enkel resa. 

PP: Om vi går tillbaka, du sa att du hade en ganska trygg uppväxt. Vad var det trygga? Vad 

var det för dig just då? Beskriv vad det var i så fall som fick sig att känna dig trygg? 

JS: Det var väl det att mina föräldrar fanns där om jag behövde dem och att jag liksom växte 

upp i en sorts självklarhet att jag var en del av en familj och att saker skulle gå bra och sådär 

då. Det tror jag präglar människor väldigt mycket det här, vart man kommer ifrån. 

PP: Var det något som du tänkte på då när du växte upp och hade det där? 

JS: Nej, då var det bara givet. Det är sådant som jag lärt mig se med åren när man liksom tar 

in hur olika det ser ut i världen för människor och i Sverige också. 

PP: Sen sa du att du hade syskon också, och om du ser i den familj du växte upp i, vilken roll 

hade du i familjen. 

JS: Ja, jag var ju mellanbarn och är mellanbarn, mellan min storasyster och min yngre bror. 

Och jag tror att jag, vad ska man säga. Det är nog som det ofta är att mycket fokus ligger på 

det yngsta barnet, man har mera tid och på det första. Och jag blev ganska… 

PP: Varför är det så tror du? 

JS: Jag tror det är mänskligt, hur det är när man har småbarn. Alltså hur man slits mellan att 

man ska jobba heltid och att man ska ta hand om sina barn. Så att jag gick väll min egen väg 

ganska mycket och längtade ut och ville frigöra mig ifrån familjen. Mer för att det fanns en 

slags inre oro och drivkraft. Jag liftade till Helsingfors och Oslo när jag var tretton. 

PP: När du var tretton år? 

JS: Javisst och så kom jag ut och tågluffade när jag var femton, jag började jobba när jag var 

tretton-fjorton. 

PP: Skulle du släppa ut dina barn? 

JS: Nej, aldrig. Det skulle jag inte göra. 

PP: Varför skulle du inte göra det? 

JS: Nej men det kan ju hända massa saker. Som förälder är jag rätt beskyddande skulle jag 

säga. Att jag tänker mycket på hur det går för mina barn, att de inte ska råka ut för någonting 

sådär också, som många föräldrar är. Jag är nog mer så än vad mina föräldrar var, dom gav 

mig väldigt mycket frihet. 

PP: Min nyfikenhet ligger i det du sa att det där du sa var tryggt, samtidigt säger du att det 

fanns mycket oro och du var mellanbarn och samtidigt att du ville ut. Hur ska jag få ihop det? 
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JS: Nej men jag tror såhär att tryggheten och självförtroendet man får när man växer upp är en 

bra bas för att ge sig ut i livet också. Så på något sätt är det ju så att om man har en trygg 

uppväxt, finns det alltid en uppbackning på något sätt om något skulle kunna hända. Då 

kanske det är lättare att kunna ge sig av på det sättet. 

PP: Vad skulle du kunna säga, du beskrev att du var mellanbarn och sa att fokus kanske blev 

lite mindre på dig och att du ser det så att det kanske blir så ofta i familjer, om jag förstod dig 

rätt?  

JS: Ja. 

PP- Vad gjorde det med dig, på gott och på ont att vara det mellanbarnet? 

JS: Dels tror jag att jag blev lite lillgammal, lite brådmogen skulle jag kunna säga. I och med 

att jag var otroligt samhällsintresserad, läste tidningen, följde med i nyheterna. 

PP: Varför var du det? 

JS: Jag kan inte riktigt förklara det, det bara kom där. Jag följde med i vad som hände i central 

Amerika och i Afrika. 

PP: Vilken ålder började det, i vilken ålder började det här samhällsinstresset? 

JS: Vid tio, elva, tolv år, så började det där som en otrolig drivkraft och sen det där, jag måste 

ut och se det där själv. 

PP: Den här tio, elva åringen som fick det här samhällsintresset, hur såg han ut? Vad var det 

för kille? 

JS: Det finns en historia kan man säga, när vi flyttade runt mycket var jag rätt utsatt ibland. 

Man kom till en ny skola, pratade fel dialekt och man damp ner på skolgården där. Ibland var 

jag nog lite mobbad, fick slåss liksom och sådär. Jämfört med många andra råkar ut för så var 

det här mycket mindre. 

PP: Varför mobbade de dig för? 

JS: Det var väl för att man var annorlunda, det räckte på skolgården. 

PP: På vilket sätt? 

JS: Att man pratade fel dialekt och att man kanske inte var klädd som alla andra eller vad det 

var för någonting. Den där erfarenheten satte sig djupt, som jag tror sånt gör för barn, det satte 

sig ganska djupt. Jag tror att en del av min identifikation med utsatthet kommer ifrån den där 

erfarenheten. Att jag mår dåligt när jag ser sånt hända andra, framförallt när jag ser att barn 

far illa. Jag tror ett sätt att kompensera det där var att bli väldigt duktig, och att bli lite 

lillgammal. Jag har ju dyslexi också, har svårt att lära mig läsa, Men när jag väl lärde mig 

läsa, läste jag väldigt mycket och blev otroligt intresserad av saker. 
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Bilaga 2. Transkription av Fredrik Reinfeldts framträdande 2014-01-26 

Poul Perris: Välkommen Fredrik Reinfeldt. 

Fredrik Reinfeldt: Tack så mycket. 

PP: Du är partiledare för Moderaterna. Sveriges statsminister, men inte minst så är du en helt 

vanlig människa. 

FR: Så är det. 

PP: Är det en tuff kombination? 

FR: Nej det tycker jag inte, jag tror att idén i Sverige mer än i andra länder är att de vi väljer 

att företräda oss förutsätter vi ska vara en av oss och inte en som står ovanför oss. 

PP: För min förhoppning nu, det är att kunna förstå ditt parti, vad ni står för, vilket samhälle 

ni vill ha, vilka värderingar, vilken människosyn genom att ha utgångspunkt i dina 

livserfarenheter. 

FP: Det blir intressant. 

PP: För att våra grundläggande värderingar som vi har som människa, de formas ju mycket 

när vi växer upp även om vi senare i livet kan omvärdera mycket som vi har trott och tänkt. 

Men om du ser tillbaka i ditt liv. Hur vill du beskriva den miljö som du har vuxit upp i? 

 FR: De första bilder jag har är ju att jag växer upp i ett radhusområde som låg i kanterna av 

Järvafältet utanför Stockholm inklämt mellan Tensta och Rinkeby. Ett nybyggt radhusområde 

där fortfarande  häckarna inte hade vuxit upp så att jag som var ett litet barn då sprang över 

tomtgränserna och tog väl för givet att den typen av rörlighet över gränser, in och ut i 

varandras hus var nåt helt naturligt. Dessutom var det då väldigt många familjer som just hade 

startat familj som kom till det här området samtidigt. Det präglade mig, jag hittade min idrott 

nämligen, basketen, som var en lagidrott. Vi tränade uppe i Tensta, i skolor som fanns uppe i 

Tensta. Och där fanns väldigt många av killarna som inte var födda i Sverige eller hade 

föräldrar som inte var födda i Sverige och det blev nånting naturligt för mig. Att så ser 

Sverige ut nu för tiden, vi kommer från olika håll, men vi hade ett jobb att göra tillsammans. 

PP: Men den kille du var då, vad drömde han om, hur såg hans vardag ut? 

FR: Ja han ville bli basketproffs är väl det enkla svaret, därför att det här var 70-tal och jag 

fick se till Sverige. Kom nån av de här fantastiska amerikanerna som var jättelånga och 

duktiga och så tänkte jag att tänk om man kan bli… 

PP: Var det Harlem globetrotter? 

FR: Ja liksom, Glenn Berry, tror jag han hette, han som till och med kom till vår träning. Jag 

nådde väl honom knappt till midjan. Jag bara titta upp på, tänk om man fick bli så häftig! 

PP: Vad gjorde det med dig att få se en sån då? 
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FR: Att det gav väl den här lilla killen känslan av att det var nånting att sträva efter. Vårt sätt 

att titta på nån som kan bli en symbol för nånting och sen, och sen så kände jag väl 

gemenskap i det området jag växte upp att jag trivdes väldigt bra, det var liksom där mitt liv 

fanns, mina kompisar, att det var lätt att gå över till varandra och så. 

PP: Om du ser tillbaka till det här området som du växte upp i, om du tittar tillbaka, var det 

nånting i den miljön eller de erfarenheter du beskriver det som har gett dig nåt eller gav det 

dig några värderingar då i livet? 

FR: Ja t.ex. så kan man inte växa upp i den här miljön och acceptera ett vi och dom tänkande 

människor emellan, utan det var alla som var vi och vi var olika. Det fanns med mig tidigt 

som nåt naturligt. 

PP: Var det så? Alltså att det var en sån stor acceptans du beskriver? 

FR: För mig blev det det. Det var inte det alltid, men för mig blev det det. 

PP: Och vad skulle du säga att när du växte upp där, finns det nån händelse, nåt som hände 

som du kommer ihåg? Ja men det där påverkade mig mycket, på gott eller ont? 

FR: Ja en sak som jag ändå under mina första skolår var ju, att jag om jag minns, redan i 

fjärde klass, faktiskt redan fick bli elevrådsordförande. I väldigt unga år fick jag det här att 

man röstade på varann om vem som skulle företräda en i klassen och jag fick sen vara 

ordförande i elevrådet. Då var ju inte jag gammal men det var ju egentligen att testa på 

demokratin i sin egentliga form. Man har fått förtroende av nån och nu hade jag att leda ett 

sammanträde och vi skulle prata om vår skola. 

PP: Men då när du gick i fjärde klass, då var du elva år? 

FR: Ja, tio, elva. 

PP: Såg du det så, att här får jag en chans att testa demokrati? Eller hur, den här elvaåringen, 

kan du berätta, om jag hade träffat dig när du var elva år. Vad är det för kille jag hade träffat? 

FR. Jo du hade väl tänkt säga, lite lillgammal, för att det var väl inte att jag tänkte stora tankar 

om att testa demokrati men det är klart att jag förstod att, ska man vinna, att de röstar på mig i 

klassrummet, så måste de ju tycka att jag kan säga nåt som de håller med om och ska jag 

dessutom gå till ett möte där vi ska prata om skolan så måste jag ju fundera på, ok, vad vill 

andra att vi ska göra med den här skolan. Det var gamla Bramstens skola, den finns 

fortfarande kvar och det var väldigt mycket en diskussion om hur den där gamla skolan skulle 

anpassas till mer moderna tider och hur vi skulle behandla varandra på raster och vilken 

skolmat vi fick och det som ju fortfarande engagerar barn som går i skolan. 

PP: Ja du sa att du tidigt såg att, ska jag klara det här så måste jag vinna de här. 

FR: Ja 

PP: Vad är det för sida? Vad är det för sida av den här lilla killen att vilja vinna det där då? 
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FR: Jo men det är klart att det fanns, precis som i basketen, det gäller att göra mål. Det gäller 

att vinna matchen förutom att man gör det i grupp med andra. Det är ju lagsportens 

fascination. Det är tillsammans med andra men för ett gemensamt mål. Och det upplevde jag 

samma, att få den här rollen i elevrådet, det måste uppenbarligen vara nånting jag blev förtjust 

i för det gick ju sen vidare i andra skolor och längre upp i åren så har jag varit väldigt 

engagerad i elevråden genom åren. 

PP: Men om vi ser då, du fick bli elevrådsordförande, tio, elva år gammal. Förutom att du såg 

att du fick lag med dig och jobba mot ett mål, som liten kille och som människa, vad betyder 

det för dig att få vara i den positionen? 

FR: Ja det som hände var att jag tidigt fick självförtroende i att andra uppmärksammade mig 

på ett positivt sätt och gav mig möjligheter att få vara med och påverka och det i grunden 

skiljer ju inte mig från andra människor, vi växer av att vi blir sedda av andra och att vi får 

vara med och säga nånting och vara med och bestämma och det fungerade på mig tror jag, på 

samma sätt som för andra att jag mådde bra av det, att jag kände att det här var nånting där jag 

passade, där jag hade nån sorts svar på vad folk sökte som också fick mig att växa. 

PP: Hur såg ditt liv ut runt omkring där då, du spelade basket, i övrigt då, hur såg ditt liv ut, 

vad, du växte upp i en familj. Syskon, eller? 

FR: Jag är äldst av tre syskon. Med det följer ju också, kan man säga det klassiska, att jag 

därmed som äldsta barn fick vara med och ta ett typ av ansvar och var den som kanske före 

andra testade gränser. 

PP: Var det nån skillnad i det, att vara ansvarstagande i familjen och sen ta ansvar i det här 

med att vara elevrådsordförande? Eller var det samma sak? 

FR: Nej yngre brorsor vill inte att äldre syskon ska ta ansvar. Så att ifrågasättandet var mer 

tydligt kan man säga. 

PP: Det var det? 

FR: Ja, absolut! 

PP: Kan du berätta nånting om hur det kunde vara? 

FR: -Nu är det viktigt att du gör så här! -Nej det är det inte! Nähä!? Det är liksom, det är 

syskonkärlekens härliga sak att storebror tror att han vet nåt, men det håller vi inte med om. 

Så att det som är i en familj är något annat. Men däremot så spelade det roll på det sättet, att 

det återigen är 70-tal i Sverige och min mamma var ju typexempel på att kvinna i den tiden 

som hade börjat med att vara hemma med oss barn när vi kom till världen som började läsa på 

universitet och ville komma ut i arbetslivet och jag följde den resan, jag fanns till stöd för att 

möjliggöra den resan för min mamma och det har varit väldigt viktigt för mig. 
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Bilaga 3. Transkription av Stefan Löfvens framträdande 2014-02-02 

Poul Perris- Välkommen Stefan Löfven 

Stefan Löfven- Tack 

PP: Du är partiledare för Socialdemokraterna 

SL: Ja 

PP: Men inte minst är du en helt vanlig människa, är det en tuff kombination? 

SL: Nej jag tror att som pariledare så är det bra att veta om just det, man är en vanlig 

människa. Det är ett tufft uppdrag, det är det, men väldigt stimulerande och ger så många 

möjligheter. Men någonstans där så alla partiledare just vanliga människor. Det är viktigt att 

veta det så vi inte delar upp vanliga människor och vanliga politiker, utan vi är det allihopa. 

PP: Många av våra mest grundläggande värderingar, dom formas ju i den miljö vi växer upp i. 

Sen kan vi komma att omvärdera mycket och så, men om du ser tillbaka i ditt liv, hur skulle 

du vilja beskriva den miljö och de omständigheter som du växte upp i? 

SL: Jag är uppväxt i Ådalen i Ångermanland och det är ju klart att det har präglat mig. Det 

visste jag ju inte då, men det är sånt som kommer i efterhand att man tänker tillbaks på vad 

som har präglat mig. Ådalen har betytt mycket för löntagarnas kamp för bättre rättigheter. 

Man var verksam i föreningslivet, i Folkets hus, medlem i Konsum, det var ju det som 

arbetarrörelsen bar med sig. Här gällde det att hålla ihop och ha ett gemensamt ansvar för att 

få ett bra liv och Folkets hus var ju möteslokalen naturligtvis. För att ännu längre tillbaks så 

fanns det ju inte möjligheten för löntagare att ha möten. Man fick bygga upp en 

Folketshusrörelse för att se till att ha den möjligheten, Men Ådalen har nog betytt väldigt 

mycket just när det gäller värderingen soldilaritet, betydelsen för att ta gemensamt ansvar för 

varandra, att hjälpa varandra och att skapa så bra villkor som möjligt, det är ordet soldilaritet. 

PP: Och jag tänker mig att, det du beskriver nu, det är sånt som man kan se tillbaka och se att 

det påverkat. Men jag skulle vilja se den där gamla Stefan som du en gång var och bodde där, 

vem var han? 

SL: Han var tidigt politiskt intresserad var han. Jag var väll som grabbar är mest, tyckte om att 

sporta till exempel. Vi spelade mycket fotboll och hade mycket idrottstävlingar, väldigt enkla 

såna. Det var ju så att man såg på OS och sen gick man ut och vill ha sitt eget litet OS. Vi 

spelade fotboll, vi cyklade till skolan, till simträningen och vi var väldigt aktiva. 

PP: Vad betydde det för dig att ha det där, du säger att ”jag var som grabbar var” eller att man 

som mest som grabb? 

SL: När jag tänker tillbaka på min barndom så var det en oerhört trygghet att växa upp där, på 

landet, att kunna ha den där närheten till andra människor. Vi bodde nära och det var en 

oerhörd trygghet att veta att när vi lämnade huset, lämnade man nyckeln på dörren, i och för 
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sig bredvid dörren bakom en tyglapp som jag minns min mamma virkat, men alla vi byn 

visste att där hänger det en nyckel. 

PP: Hänger den kvar? 

SL: Nej, det tror jag inte. Nä, det är ju lite andra tider nu, men då var det så, och det fanns en 

gemenskap där som skapade en otrolig trygghet. Jag kommer ihåg tidigt att när vi var ute vid 

väggrenen och när min pappa pratade med Einar Bodin som var min bästa kompis Pers pappa 

och dom pratade politik och hur det skulle gå med vattenföreningen och om Folkets hus.  

PP: Hur gammal var du då? 

SL: Jag kan ha varit en fem, sex år då. De första bilderna, det första jag kan komma ihåg. 

PP: Den här lilla femåringen som hade de här drömmarna om fotboll och så. Vad var de för de 

största bekymren du hade då? 

SL: Ja, det var väll barns bekymmer överlag, att man ibland inte tyckte att man fick göra det 

man absolut ville. Jag har inget konkret exempel men ofta att man ville göra någonting, vara 

uppe lite längre eller att man hade något problem med skolan. Det gick väldigt bra i skolan för 

mig under många år. 

PP: När du var i den åldern och inte riktigt fick som du ville, hur blev du då? 

SL: Det var bara att acceptera att så var det, föräldrarna drog gränsen och det var väll bra det. 

PP: Jag tänker bara att jag har barn själv och jag blir nyfiken på, när du var i den åldern. Till 

vilken gräns drog du ditt sätt att protestera? 

SL: Nej men man höll inte på länge att försöka tänja några gränser utan jag gjorde nog som 

många andra, att man försöker men märker när gränsen var nådd och då är det så. 

PP: Då gillar man läget. 

SL: Då får man gilla läget. 

PP: Okej så du växte upp där i Ådalen, hur såg det ut i övrigt? Du nämnde att du hade någon 

kompis som du, och sådär. 

SL: Jag är uppväxt med två syskon, en fosterbror och en fostersyster, men dem räknar jag som 

mina syskon. Sen har jag en biologisk bror som växte upp i Stockholm. Men Roland och 

Monica är mina syskon, Ture och Iris var min mamma och pappa och min bästa kompis Per, 

och vi höll ihop i vått och torrt i många år tills vi började i sjuan i Sollefteå. Då blev vi satta i 

olika klasser, sen kanske vi gled isär lite där. Men sen fanns det också en grannpojke som 

hette Klas Altin och vi umgicks mycket naturligtvis på fritiden och på skolan självklart. Det 

var några hur som låg rätt nära varandra, inte kloss till kloss, men vi cyklade, gick till 

varandra och så hade vi kul. 
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PP: Och om du ser tillbaka på den här kompisrelationen, vad var din roll med kompisar och 

sådär? 

SL: Jag vet inte om jag hade någon speciell roll, jag såg oss som kompisar helt enkelt som 

gillade rätt mycket samma saker, som idrott och spelade fotboll på en rätt behaglig låg nivå 

som jag brukar säga i vuxen ålder. Men vi spelade fotboll och gjorde det vi tyckte vad kul helt 

enkelt. 

PP: Finns det erfarenheter när du växte upp, jag menar vi har ju som är vuxna har ju varit små. 

Finns det några svåra saker som du har varit med om? Hade funnits perioder där du faktiskt 

tycker har varit jobbigt? 

SL: Ja, jag hade en liten jobbig period när jag gick i åttan, i den åldern så kom det en liten 

jobbig period. Det var ingen dramatik egentligen, men jag hade en jobbig tid i skolan det året. 

Men det rättade till sig och det har jag lärt mig också att man inte kan döma folk som har det 

svårt utan att man få se till att man kan hjälpa varandra. Jag var med om en händelse i skolan 

som verkligen har blivit symbolen för mig om diskussioner om människors lika värde. Det 

kan ha hänt i åttan, men det kan ha vart i sjuan eller nian jag kommer inte riktigt ihåg, men det 

var när vi stod i en matkö. Så blev det som det blev ibland med åtta grabbar i den åldern, det 

blev lite knuffar och lite bus och sådär, men inget allvarligt men lite oro i kön. Då kommer en 

vaktmästare och rycker ut en kille och det råkade vara den minsta killen, som inte var skyldig, 

han var nog den lugnaste av oss alla. 

PP: Var det du som var skyldig? 

SL: Nja, det kommer jag inte ihåg riktigt, vem som var skyldig, men han var inte skyldig. Då 

minns jag att jag blev så heligt arg, riktigt ,riktigt arg. Jag kände det djupt, djupt i magen att 

det där var fel. Han blev utdragen i kön bara för att han var minst. Det kunde jag inte 

acceptera och jag sa nog några mindre väl valda ord till vaktmästaren som dragit ur den här 

killen ur kön. Då blev vi tagna till rektorn för då skulle jag be om ursäkt och då sa jag det ” 

jag ber om ursäkt och vi rättar till det här när den här killen fått en ursäkt, då ska jag också 

säga det.” Det har jag sagt mycket i mitt vuxna liv att jag hade säkert suttit kvar där nu om 

han inte fått en ursäkt. Han fick det. 

PP: Vad var det för sida hos dig som kom fram där? 

SL: Det var en väldigt, väldigt stark magkänsla att man behandlar inte folk hur som helst och 

speciellt in godtyckligt när han inte hade gjort någonting. Men han fick skulden för att han var 

minst och antagligen lättast av oss i kön och han blev orättvist behandlad och han blev kränkt, 

hans människovärde blev kränkt. Det är någonting jag har oerhört svårt att acceptera. 
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Bilaga 4. Transkription av Jan Björklunds framträdande 2014-02-09 

Poul Perris: Välkommen, Jan Björklund 

Jan Björklund: Tackar 

PP: Du är partiledare för Folkpartiet, men inte minst är du en helt vanlig människa. Är det en 

tuff kombination? 

JB: Ja, det är det ju delvis. Att ha det här jobbet som jag har och att samtidigt ha familj och 

små barn, det kräver att pussla med tiden. Det känns som om det alltid är någon som blir 

besviken, många som vill rycka i mig och ha min närvaro på många platser. Samtidigt 

försöker jag slå vakt om att ha tid md mina närmaste. Det är krävande, men det är väldigt 

roligt och stimulerande, men det är också krävande. 

PP: Min förhoppning nu, det är att förstå ditt parti, vad ni står för, vilka värderingar ni har och 

vilken människosyn och vilket samhälle ni vill ha. Genom att ha utgångspunkte i dina 

livserfarenheter och vad som har format dig och dina idéer. Så de blir ett mer personligt 

samtal. Så om du skulle se tillbaka i ditt liv, hur vill du beskriva den miljön och 

omständigheter som präglade din uppväxt? 

JB: Jag är uppvuxen i ett litet industrisamhälle i Västergötland, Skene.  Så när jag växte upp 

jobbade alla i textilindustrin, min pappa var textilarbetare, mina grannar var textilarbetare, 

min farbror, min kusin, min moster var textilarbetare. Dom jobbade för ett ända stort 

textilföretag allihop, till och med idrottshallen heter Vävarehallen efter textilindustrin. 

Politiskt var det en väldigt röd miljö, SSU var den stora ungdomsorganisationen. Det fanns 

ingen bildningstradition, utgångspunkten för nästan alla vuxna var att vi barn som växte upp 

också skulle komma att jobba på Kungsfors, det var den attityden som fanns i samhället. 

PP: När du var barn och när du växte upp i den där miljön som du beskriver, vem var du då? 

JB: Ja, jag var ju en rätt vanlig kille tror jag. Så småningom när jag blev tonåring blev jag mer 

och mer intresserad av samhällsfrågor och jag började engagera mig politiskt. Men när jag var 

liten så var jag nog en rätt vanlig kille.  Jag hade nog lätt för skolan, men samtidigt var jag lat, 

jag hade nog kunnat prestera mer i skolan om jag ansträngt mig mer. I hela den här miljön 

fanns det ingen vuxenvärld som drog på att det var viktigt att plugga vidare, det fanns ingen 

sådan där tradition. 

PP: Vad drömde den killen om då? Vad drömde du när du var liten? 

JB: Jag ville bli, i alla fall när jag började fundera seriöst, när jag var liten vill jag bli 

brandman eller köra traktor eller något sådant där häftigt. Men i tonåren blev jag nog rätt 

fascinerad av det här med, jag valdes ofta till ordförande, jag var ordförande i elevrådet och 

jag hade nog en del ledarskapsegenskaper, i alla fall tyckte andra det. Min yrkesroll jag 

drömde om var nog att bli lärare. Det var den ledargestalt på något sätt som jag kände till, det 

var ju det här med att undervisa, förklara och leda.  

PP: Vad var det för familj du växte upp i? 
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JB: Pappa var textilarbetare, sen när jag blev äldre startade han ett liten affär där han sålde 

textiler, han hade aldrig några anställda, men när jag växte upp var han textil och det var hela 

den tradition som ha också växte upp i. 

PP: Och din mamma då? 

JB: Min mamma kom till Sverige som krigsflyktning under andra världskriget och det kom att 

prägla mig väldigt mycket. Det var långt innan jag föddes, 62. Det var under dramatiska 

omständigheter som de flydde familjen, från Norge, jagade av nazisterna. Den där berättelsen 

om flykten och varför man flydde, hur det gick till och allt det där, präglade min uppväxt 

varje gång familjen samlades. 

PP: Kan du berätta lite? Om jag hade varit med då när släkten samlades när du var liten, hur 

kunde det se ut? 

JB: Ja, det var ju min mamma och min moster som också flyttade till Sverige så småningom, 

kunde ju tala om detta. Synnerligen kanske också om vi besökte släkten i Norge, så talade 

man om detta. Det var ju då hösten 44 som tyskarna skärpte förtrycket längst upp i 

Nordnorge, därför att man höll på att förlora och de här berättelserna blev ju så dramatiskt, 

när man satt och berättade det då, för mig som barn och ungdom. 

PP: När de här samtalen pågick, vad var din roll i det här? 

JB: Jag lyssnade ju på det där och tog intryck av det där och det har format min, inser jag ju 

idag, det insåg jag ju inte då men det har format min syn på ett antal frågor som är centrala i 

politiken idag. Det här med hur man bemöter flyktingar och synen på internationellt 

sammarbete till exempel. Även om som barn inte tänker på det då, men man fascineras av 

berättelsen. Sen växte jag upp i ett hem, mina föräldrar hade sju års erfarenhet av folkskola 

som alla andra och man hade ett väldigt stort samhällsintresse och det var mycket 

samhällsdiskussioner i mitt hem. I synnerhet min mamma som är 92 år idag, och fortfarande 

väldigt samhällsintreserad. Varje gång vi träffas så disskuterar vi olika samhällsfrågor. 

PP: När du var liten och växte upp i det där, du säger att en sak som har kommit till att bli en 

värdering för dig, om jag förstår dig rätt är just det här, du drog parallellen med hur vi ser på 

flyktningar och så vidare, utifrån den här erfarenheten. 

JB: Om Sverige hade varit ett stängt land, som en del vill att det ska vara idag, så hade ju min 

mamma inte tagits emot. Hon hade då hamnat hon sin pappa, alltså min morfar, som då 

jagades av nazisterna och då hade de ju hamnat i tyskarnas klor då helt enkelt. 

PP: Hur var det för din mamma då att komma till Sverige? 

JB: Jag tror att, i synnerhet när jag växte upp var det en stor vänstervåg inom politiken. Det 

kom 68, och när jag var tonåring, jag var tonåring i mitten av 70 talet, till exempel så kunde 

aldrig min mamma förstå den här USA- fientligheten so finns i Sverige, att man alltid ska 

skylla på USA. För henne, jag har ärvt den synen, att det var USA, England och västvärlden 

som räddade Norge, men de såg även till att Västeuropa blev fritt och demokratiskt efter 
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kriget. Jag växte upp i den eran när Olof Palme åkte ner till Fidel Castro på Cuba, samtidigt 

som han bara råskällde på USA. Det var en världsbild som min mamma reagerade mot och 

jag tog till mig det synsättet, jag tycker att min mamma hade rätt. 
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Bilaga 5. Transkription av Åsa Romsons framträdande 2014-02-16 

Poul Perris: Välkommen, Åsa Romson. Språkrör för Miljöpartiet och inte minst en helt vanlig 

människa. 

Åsa Romson: Ja, det är ju alla politiker, och det är ju själva poängen med demokrati att det är 

vi gemensamt som bestämmer, och ibland i livet så har man perioder när man jobbar mer med 

politik men det är ju inget yrke, det är ju ett förtroendeuppdrag som vanliga människor just 

ska ha. Så att det känns rätt så skönt. 

PP: Min förhoppning nu, är att få en inblick i vad ditt parti står för, vilka värderingar ni har 

och vilken människosyn och vilket samhälle ni vill ha, genom att ha utgångspunkt i dina 

livserfarenheter och vad som har format dig och dina idéer i ditt liv. Så det är ett litet med 

personligt samtal, hur skulle du vilja beskriva den miljö och de omständigheter som du en 

gång växte upp i? 

ÅR: Jag växte upp i en förortsmiljö, i ett radhusområde i Stockholms utkanter. En omgivning 

och jag upplevde som en väldigt öppen och bejakande för barn och ungdomar att växa upp i. 

Man kunde delta i fotboll efter skolan eller som jag höll på med andra sporter, man cyklade 

själv till skola och till dagis och liknande. Föräldrarna jobbade och kom hem på kvällarna, 

man gjorde semestrar på somrarna till massa spännande ställen i Sverige där man gick i fjällen 

och åkte dressin på små nedlagda järnvägssträckor och cyklade på Gotland. Jag uppfattar det 

som en ganska vanlig svensk uppväxt egentligen. 

PP: Om du ser tillbaka, du sa att det var ett vanligt samhälle. När du växte upp där, vem var 

du då? 

ÅR: Jag var nog en tjej som ganska mycket gjorde mina egna saker. Jag kände egentligen inte 

att det fanns en sådan här tydlig begränsning i att ” du är tjej och ja då måste du göra såhär, då 

måste du inordna dig i det system som man som tjej stöter på.” Glastaken med att vara tjej 

som växter upp och kille är ju tyvärr ganska olika. Man förutsätts att göra saker, som tjej eller 

kille. 

PP: Vad kunde du göra då med den friheten du kände? 

ÅR: Man kunde välja sina fritidssysselsättningar, man var inte tvungen att hänga med de tuffa 

som rökte, men var inte tvungen att ingå i den häftiga gruppen eller i töntgruppen. Utan man 

kunde välja sin egen väg, det tyckte jag var ganska skönt. 

PP: Om vi går tillbaka, du sa att det fanns den tuffa gruppen som rökte. 

ÅR: Ja, fast den tillhörde inte jag. 

PP: Nej men vad tror du det var, vilka omständigheter gällde för dig som bidrog till att du 

kände dig fri, att inte behöva tillhöra någon grupp utan kunde gå mer fritt? 

ÅR: Det handlar om att man har en trygg uppväxt. Vi hade i grunden en trygg familj och att 

det fanns en tillåtlighet, kanske att man var pappas flicka på ett sätt. Jag hade en väldigt aktiv 
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pappa som gärna lekte med mig och där man gjorde aktiva saker och därifrån ses att man 

måste bli väldigt duktig på det. Sen hade jag väldigt lätt i skolan, jag har haft lätt att lära mig 

och lätt till att ta in kunskap, jag gillade att läsa och lära mig saker. Det ä klart att det hjälper 

ju till. 

PP: När du ser tillbaka idag sådär, du sa också något om att du var lite pappas flicka 

ÅR: Ja men alltså, i det ligger väll alltså det här att man får möjlighet att ta för sig.  Har man 

olika föräldrar som stöttar en på sina sätt så har man en möjlighet att kunna forma mitt liv och 

göra det jag vill. Sen var vi väldigt mycket viljestarka individer i familjen och jag menar, min 

pappa var inte glad när han skulle skriva på min ansökan till gymnasiet som man är tvungen 

att göra när man är 18 år. När jag sökte till en teaterlinje när han inte tyckte att det var det 

bästa valet i livet, enligt honom. Såklart, det är väll ingen förälder som känner sig trygg med 

det yrkesval som ett barn tar, eftersom det är en osäkrare bana. Men jag stod på mig och sa 

”jag vill söka det här, jag kommer inte in så var inte så orolig.” Men jag vill ändå söka det i 

första handsval, sen kom jag ju in och hade väldigt roligt och det var väldigt utvecklande. Jag 

tror inte att han ångrade det sen men han var inte så glad då. 

PP: När du växte upp och gick i skolan med kompisar och sådär, vilken roll hade du i de där 

sammanhangen? Vem var du där? 

ÅR: Ja, jag var ju inte den här tuffa tjejen i rökgänget utanför men jag var inte heller, ja ibland 

kanske jag var tönten, alltså den där som är duktig i skolan. 

PP: Präktig? 

ÅR: Ja, definitivt risk för att vara präktig. 

PP: Var det sånt som du fick höra eller? 

ÅR: Ja det kommer jag inte riktigt ihåg. Samtidigt var det ju lite så att vi hade en ganska 

öppen attityd att man inte, jag har inget rejält minne av någon mobbing och sådana saker som 

drabbade mig. Det fanns ju naturligtvis, det är en hård miljö i skolor så är det ju. Men inte 

riktigt på det sättet, jag lyckades på något sätt ändå flyta över det där. Men det är ingen tid 

man vill tillbaka till så är det. 

PP: Du säger utifrån dig själv så säger du att, du gick din egen väg och du hade en 

uppmuntran och en frihet till det, förutom valet till gymnasiet då, men du hade det. Att då 

hålla dig utanför dom där grupperna som du gjorde, 

ÅR: Ja, inte helt utanför. Jag hade ju kompisar och vänner men jag behövde aldrig liksom 

tillhöra en särskild grupp. Det finns ju tjejrelationer som är väldigt intensiva. De kan vara så 

intensiva att de nästan kan bli destruktiva, för sen ändras ju någon av parterna och det blir 

nästan som i ett förhållande. Att man utvecklas från olika håll och det blir oerhört dramatiskt 

när man liksom ska gå olika vägar. Den typen av konstellationer behövde jag aldrig gå in i, 

utan jag hade olika goda vänner som jag kunde röra mig så att säga ganska enkelt med. Man 

kunde mötas där man var lika och man behövde inte dramatisera den här olikheten eller 
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skilsmässan som förekommer i relationer som det är. Det var för mig ett sätt att ändå slippa 

utvecklas på ett sätt som jag tror man styrs in, för i en grupp ska man ju göra som alla andra. 

Det svåra blir då när man upptäcker själv att man inte riktigt gillar det, man vill göra något 

annat, då är det mycket svårare att ta sig ur gruppen. Har man då haft lite lösare förhållanden 

så kan man ta det bästa ur gruppen.        
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Bilaga 6. Transkription av Jimmie Åkessons framträdande 2014-02-23 

Poul Perris: Välkommen Jimmie Åkesson. 

Jimmie Åkesson: Tack så mycket. 

PP: Du är partiledare för Sverigedemokraterna. 

JÅ: Ja det är alldeles riktigt. 

PP: Men inte minst så är du en helt vanlig människa också 

JÅ: Ja det är jag väl i nån mening tror jag. De flesta är väl det kanske. 

PP: Hur är det? Är det en tuff kombination? 

JÅ: Jag vet inte, det finns ju förväntningar på politiker. Å ena sidan, det är en ganska svår 

balans det här. Å ena sidan är det många som uppskattar politiker som är just vanliga, 

försöker vara som vanligt folk, inte klär sig i kostym och så vidare. Å andra sidan så finns det 

från ofta samma människor förväntningar på hur politiker ska vara, ska tala på ett visst sätt, 

ett lite byråkratiskt språk kanske och ha just kostym och slips och sådana saker och det är ju 

klart att det kan vara svårt att hitta balansen i den kombinationen 

PP: Min förhoppning nu, det är att få en inblick i vad ditt parti står för, vilka värderingar ni 

har, vilken människosyn, vilket samhälle ni vill ha genom att ta utgångspunkt i dina 

livserfarenheter och som har format dina idéer i ditt liv. 

JÅ: Mm 

PP: Så det är ett lite mer personligt samtal. 

JÅ: Mm 

PP: Hur skulle du vilja beskriva den miljö och de omständigheter du en gång växte upp i? 

JÅ: Ja det är ju ganska många saker. Men, men jag är uppväxt i en,ja på landsbygden skulle 

man ju kalla det här i Stockholm i alla fall. Men, men i en ganska liten kommun i sydöstra 

hörnet av vårt land. I Sölvesborg i första hand, jag är i och för sig född på andra sidan skånska 

gränsen i Ivetofta församling men när jag var 4 -5 år gammal så flyttade jag med min mamma 

till Sölvesborgs kommun och till ett litet lägenhetsområde där. Så jag är ett så kallat 

skilsmässobarn då skulle man kunna säga men, men samtidigt så har jag alltid haft nära 

relation med båda mina föräldrar och aldrig funnits nån konkurrens om mig mellan dom. Jag 

tycker att jag haft en väldigt trygg uppväxt i det avseendet. Men en nära relation med två 

kärnfamiljer skulle man kunna säga, eller hos båda sidor hos mamma och hos pappa. 

PP: Är du enda barnet eller har du syskon eller? 

JÅ: Jag var ju enda barn då i det förhållandet. Sen har jag ju en väldig massa syskon nu på 

båda sidor egentligen så att det. Jag var ensam i nästan tio år. Som ensamt barn och sen kom 

det några till. 
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PP: Ja, och du säger att du när du var 4-5 år så, var det då de skildes, dina föräldrar? Vad 

minns du av det? 

JÅ: Alltså, ja jag brukar säga att jag är ganska glad att, många blir ju skilsmässobarn men 

kanske senare i livet. Jag är ganska glad att det blev då för att det var inte så dramatiskt för 

mig. Det var egentligen inget jag reflekterade över alls. Jag hade kanske inte förmågan att 

göra det utan det var, ja, nu har mamma bestämt att hon ska flytta och så var det inte mycket 

mer dramatiskt än så. Jag hjälpte till att packa saker och så där. Man reflekterade inte och 

mådde inte särskilt dåligt av det heller vilket jag kanske hade gjort om det kommit senare så 

på det sättet är jag tacksam för att det skedde då innan man började i skolan och slets upp ur 

sina olika umgängeskretsar och så. 

PP: Så du var ungefär fem år och kom till Sölvesborg, den killen som du var då, om jag skulle 

se dig framför mig då, vad var du för kille? 

JÅ: Ja du, det är nästan lättare om nån som just såg mig framför sig berättar det men, men en 

ganska blyg kille tror jag. Hade, umgicks mest med, ja min kusin som jag umgicks väldig 

mycket med. Där jag bodde tillsammans med mamma och pappa då, det var ju ganska 

isolerat. Jag hade inte så mycket vänner, det bodde liksom inga grannbarn eller så utan var 

ganska beroende av att umgås med andra barn som kom dit eller som jag åkte till och nu blev 

det ju lite annorlunda för nu flyttade vi till ett område där det fanns ganska mycket barn på 

gården som lekte och så där. Så det blev ju en stor skillnad för mig givetvis. Men jag var nog 

ett ganska blygt barn tror jag och hade väl, ja inga större erfarenheter av att liksom umgås i 

större grupper och så där utan det var en ganska ny erfarenhet då. 

PP: Den att, vara blyg och så där då, är det nånting som du ser har påverkat dig? 

JÅ: Jag har fortfarande sådana drag, det har jag. 

PP: Du är blyg? 

JÅ: Jag vet inte om jag skulle uttrycka det, jag vet inte om jag kan definiera det om jag ska 

vara ärlig men jag är inte den som tar en massa plats i onödan. Eller, som har nåt sånt där 

jättebehov av att berätta hur saker och ting är eller vad jag tycker i alla sammanhang utan jag 

är mer den här kanske samlande kraften som summerar i efterhand diskussionen och försöker 

få samförstånd och såna saker och det kan ju hänga ihop med den egenskapen som jag hade 

som barn att vara lite tillbakadragen, lite blyg kanske men jag har aldrig haft några problem 

att, att tala inför människor, att stå på en scen, var också så kallad teaterapa under skoltiden 

och så där men, men, men jag tror att det är olika saker det här att att å ena sidan den här lite 

blyga tillbakadragna killen men samtidigt sen som inte har några rädslor eller problem för att 

spela pjäser inför klassen eller så. Det kanske är paradoxalt kanske men jag vet inte, men, men 

sån var jag i alla fall. 

PP: Ja, du sa att du var redan, du sa att du va som att det kan ha fört med sig att idag du ser 

dig som att vara mer samlad och så. Om du ser tillbaka när du växte upp i Sölvesborg, var det 

så du var bland dina vänner också eller vilken roll hade du bland dina vänner? När du ser 

tillbaka. 



58 

 

JÅ: Ja det kanske var så, jag har faktiskt inte funderat så mycket på det men, men det kanske 

var lite så faktiskt. Lite av medelpunkt men samtidigt inte medelpunkt om man uttrycker det 

så. Att, att inte den självklara ledaren för nåt sätt barngängen på skolan. Ingenting sånt, men 

samtidigt kanske den man vände sig till när man hade problem eller när man skulle berätta att 

någon hade retat en. Ja sådär, att man blev den typen av kompis istället som var ju lite kanske 

den här som då samlande kraften på nåt sätt 

PP: När du flyttade dit och börja och var lite blyg som du sa hade de socialt. Hur blev du 

mottagen tyckte du av dina kamrater och sedan komma in i kompisgängen och så där? 

JÅ: Ja det var ju inga större problem. Jag hade ju två kusiner som hamnade i samma klass som 

jag t.ex så att de kände man ju. En del andra lärde man känna på andra sätt och hade gått i 

olika barngrupper. Mulleskolan fanns det nånting som hette, även Unga Örnar, jag vet inte om 

jag vågar erkänna det idag men jag blev ditskickad av mamma av någon anledning också. Och 

där träffade man ju också andra barn innan man liksom hamnade i skolan liksom. Man kände 

ju ganska många redan innan man började där. 

PP: Jag tänker det här du sa att du var, det här med att vara blyg och sådär och inte ta plats. Är 

det nånting som du ser tillbaka, hur kan det ha påverkat dig? Att ha förhållit dig så i livet 

senare? 

JÅ: Jag tycker att det är en ganska god ledaregenskap, att, att försöka vara just den samlande 

kraften. Inte den som öser på konflikter eller skapar konflikter i onödan eller ständigt tar alla 

strider och så utan istället försöker vara den som, ja, samlar olika intressen, att hitta sina, de 

som man har gemensamt och hitta nån slags minsta gemensamma nämnare snarare än att gå 

ifrån ett möte som ovänner och värsta fiender. Det, det tycker jag är ett största misslyckande 

jag som partiledare kan göra utan det handlar snarare om att uppnå motsatsen, att försöka få 

stridande, eller stridande är ett väldigt starkt ord, men att motsatta intressen i nån mening att 

försöka hitta dessa gemensamheterna att kanske inte komma överens men bara att komma 

överens om nånting att komma överens om. Om man uttrycker det så. Det ser jag som min 

främsta uppgift egentligen i politiken. Jag tror det är viktigt i politiken att det finns den 

sortens personer också. 

PP: Och det här med att du sa att du gillar inte så mycket heller att själv ta plats som jag 

förstod det som inte att folk tar plats, så där. Vad har du, om du ser tillbaka när du växte upp, 

fanns det runt omkring dig, folk som du tyckte mer tog plats på ett sätt som du inte gillade? 

JÅ: Ja det gjorde det säkert. Så är det, det är väl så i alla sociala sammanhang att människor 

har lite olika roller och vissa är de som tar väldigt mycket plats och skriker högst och inte 

sällan heller de som slåss på skolgården när man är små och så där. Och jag har aldrig haft, 

jag har aldrig förlikat mig med det, jag har aldrig uppskattat det på nåt sätt, alltid haft svårt att 

umgås med dem som är såna. Förmodligen därför att jag är raka motsatsen. 
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Bilaga 7. Transkription Annie Löövs framträdande 2014-03-03 

Poul Perris: Välkommen Annie Lööf 

Annie Lööv: Tack så jättemycket. 

PP: Du är partiledare för Centerpartiet och sen är du inte minst en helt vanlig människa också. 

AL: Ja men det är ju många som ibland frågar så där, ja men blir chockade när man går och 

handlar mat. Så du handlar också, eller man är ute och går på gymmet, jaha så du tränar med. 

Jag tror att det är en ganska viktig dimension, att de man ser på tv, debatterar eller man sedan 

skriver under debattartiklar i tidningar, vi gör ju också helt vanliga saker som Går och handlar 

och tränar och va ute i skogen och städar. 

PP: För det jag är nyfiken på nu det är att få en inblick i ditt parti och vad ni står för, vilket 

samhälle ni vill ha, vilka värderingar, vilken människosyn genom att ta utgångspunkt i dina 

livserfarenheter och vad som har format dig och dina idéer. Och det är ju ett mer personligt 

samtal. Hur ställer du dig till det? 

AL: Det jag tycker och tänker och hur mitt parti är har ju formats, mitt parti har ju formats av 

de som har varit aktiva och drivit politik och blivit engagerade och mitt engagemang bottnar 

ju sig i hur jag har vuxit upp och vilka värderingar som har format mig. Vilka motgångar jag 

har haft och vilka samtal jag har haft hemma vid köksbordet i mitt hem i min by Maramö till 

exempel, så att jag tror det är viktigt att se att politiken handlar ju om människor och hur vi 

har formats av hur vi har haft det i skolan, hur vi har haft det hemma, hur vi har vuxit upp. 

PP: Men då, då blir jag ju nyfiken som du säger att det som har gjort dina val och vad du har 

formats av. Kan du börja med att berätta om, vad har du vuxit upp i för miljö? 

AL: Jag har ju vuxit upp i, på landet, på landsbygden utanför Värnamo i en, vad man brukar 

kalla för en pittoresk Bullerby by egentligen med hela släkten runt omkring mig. För väldigt 

många utifrån så har det nog setts som en väldigt skyddad värld men för oss som bor där har 

det ju varit mer att, ska man säga, man tar vad man haver och gör vad man ska, alltså, vi har 

ju varit tvungna som har vuxit upp där att se att det är ju farfar som skottade vägen in till stan 

på vintern annars blir den inte skottad. Det är farmor som har varit både min både fritids och 

dagisfröken, jag har inte varit på förskolan inne i stan utan har varit hemma hos min farmor 

och farfar på gården till exempel. Och vi har vuxit upp i ett väldigt tryggt, trygg by, nära till 

naturen med kusiner och syskon och sysslingar. 

PP: Och när du växte upp där i Maramö, hur stort är det ungefär, hur många är det som bor 

där i Maramö? 

AL: Det är inte många, alltså byn var ju, men vi har ju än idag inte ens snabbt bredband, det 

finns inga busslinjer och ingen lanthandel utan det är hus och det är gårdar så att, det är väl ett 

sjuttiotal kanske som bor i byn totalt sett. 

PP: Och den tjejen som du var när du var liten och växte upp där. Vad var du upptagen i för 

nånting? 
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AL: Jag älskade ju att göra bus. När jag var, när jag gifte mig för några år sedan, så hade, så 

plockade mamma fram en hyssbok där hon berättade om den här envisa tjejen Annie, hon 

med det röda håret, som var lite pillemarisk och som gillade att hitta på lite hyss med både sin 

kusin, jämnårig kusin och sina systrar, som var ganska kreativ och påhittig. Som byggde lite 

tuffa kojor lite högt uppe i träden där man kanske inte skulle göra det och som, utmanade 

kusinen, hemma på gården med diverse saker. Jag, jag växte nog upp i en miljö där jag tilläts 

och utmana mig själv kan man nog konstatera i efterhand. Men en ganska stor frihet, där mina 

föräldrar sa, men testa det där då. Det är dumt förstår du väl att gå på en, över en bäck med 

smala pinnar, du ramlar ju i bäcken. Men eftersom det inte var så djup bäck så gjorde det 

ingenting. Det jag fick lära mig av mina misstag. 

PP: Ok, så de vakade litegrann över dig men ändå skickade ut dig att göra saker. 

AL: Ja väldigt kärleksfullt lät dig mig ändå testa mina gränser när jag var liten och det har ju 

följt mig även sen jag blivit äldre. När jag kom hem och sa att jag ville kandidera till 

riksdagen som 22-åring så tyckte de ju att, jamen testa. Det är klart att man måste se. 

PP: Var det en grundare bäck att gå in i? 

AL: Haha men det var väl en vuxen bäck kanske då att testa sina gränser och se om det 

fungerar. Men det är ju också viktigt att komma ihåg att man, man kan nog inte testa sina 

gränser om man inte känner sig trygg i sig själv och det är väl det som jag har, jag har ju vuxit 

upp i en miljö där det har varit väldigt nära till mamma och pappa, mormor, farmor där liksom 

familjen har varit nära och i den miljön så vågar man ju också testa, utmana sig själv och ta 

för sig. 

PP: Så, så om jag förstår dig rätt och förutsättningen för dig att va så där, vad var det du sa, 

pillemarisk, nej? 

AL: Ja jamen lite så där snäll men ändå lite busig. 

PP: Var att det fanns en trygghet? 

AL: Ja och att jag gillad att, att testa nya saker och jag har nog alltid varit väldigt nyfiken av 

mig. 

PP: Ja 

AL: Nyfiken och kreativ och också ganska bestämd och eh jag minns särskilt en gång när vi 

just, jag och min jämnåriga kusin, det var vi som var hemma hos farmor och farfar på dagarna 

och också efter skolan sen när vi blev lite äldre. Vi använde ju, vår lekplats var ju skogen till 

exempel vår förskola var ju farmors kök där vi fick baka och testa på saker. Och jag minns 

särskilt en gång då jag var med farfar ute på, körde hö, jag fick liksom vara med honom i 

traktorn och sitta med och liksom testade och trycka på lite knappar och så där. Han tyckte ju 

det var kul för han hade ju med mig för att delvis lära mig men också för att se att det som är 

därute det är också det som kossorna får som mat och kossorna levererar den här mjölken som 

jag dricker på morgonen till mina flingor så att den här dagisverksamheten eller 
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förskoleverksamheten som jag hade hos min farmor och farfar gjorde ju att jag förstod det här 

kretsloppet på nått sätt. Så fick jag testa med lite knappar och få utlopp för min nyfikenhet 

men ändå förstå hur, ja hur kretsloppet hänger samman. 

PP: Vad skulle du säga att, du nämnde att du var ute och åkte med hö, med, var det med 

farfar? 

AL: Ja 

PP: Om de ser tillbaka, har det gett, bidragit till att du fick nån värdering i livet som kändes 

viktig att få göra såna saker? 

AL: Absolut. Jag är ju uppvuxen mitt i naturen, med miljön runt omkring mig, jag har ju varit 

med och satt potatis, plockat upp potatis, kört hö, jag har sett att mjölken i latten kommer 

faktiskt från kossor. Jag har varit med och kört, och tröskat och fått in havret till exempel som 

man sedan använder till att göra bröd eller havregrynsgröt. 

PP: Vad, vad skulle du säga att det är för värderingar som kommer utifrån de erfarenheterna? 

AL: Det är ju, dels handlar det ju om kretsloppssamhället, alltså närheten för mig om man 

tittar på mina politiska åsikter idag så är ju närproducerat viktigt för mig. Att veta vart maten 

kommer ifrån. 

PP: Men, men om vi stannar upp lite, jag tänker den här, hur gammal var du ungefär när du 

åkte runt där i traktorn med farfar? 

AL: Det gjorde jag ju i flera år, men jag började nog när jag var en fem sex år. 

PP: Ja fem sex år. Den här lilla Annie, fem sex år, om jag skulle, om jag skulle träffa henne, 

se henne. 

AL: Ja 

PP: Vad är det för tjej jag skulle se framför mig, kan du beskriva henne? 

AL: Det var nog en tjej som var väldigt glad och lycklig och som inte funderade på de stora 

politiska frågorna naturligtvis utan som tyckte det var kul att vara med ute och älskade livet 

på landet. 

PP: Hur såg du ut då? 

AL: Dels var det ju en väldigt vacker miljö men sen det här att. 

PP: Men jag menar, du, hur. 

AL: Hur jag såg ut? Jaa, jag såg ut så här fast lite yngre haha. Nej men jag var en bestämd tjej 

med lugg och tittade fram under luggen, envis det var jag absolut. Men jag hade också, jag 

hade också ett väldigt stort hjärta. Alltså vi växte ju upp med min lillasyster och min jämnårig 

kusin. Vi tog ju hand om varandra. Vi följdes åt ner längst vägen till bussen och när vi kom 

hem ibland vid fyratiden på eftermiddagen med bussen så var vi lite till sig, då gick man ju 
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där i mörkret, det var ju inga lampor som lyste upp vägen upp till huset. Alltså, vi har, man tar 

hand om varandra på det sättet. 
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Bilaga 8. Transkription av Göran Hägglunds framträdande 2014-03-09 

Poul Perris: Välkommen Göran Hägglund. 

Göran Hägglund: Tack för det.  

PP: Partiledare för Kristdemokraterna och inte minst en helt vanlig människa. Är det en tuff 

kombination? 

GH: Det är svårt att vara politiker idag och det har det säkert alltid varit. Man tar beslut som 

påverkar många människor och därför är de viktiga och man känner ju många gånger att det 

som man ägnar sig åt det betyder nånting därute i verkligheten och därför gäller det att vara 

väldigt noggrann. Och man kan då och då naturligtvis grubbla väldigt mycket över de beslut 

man fattar och det är svårt att vara politiker och det är svårt att vara människa och politiker. 

PP: För min förhoppning nu är att kunna få en inblick i ditt parti och vad ni står för. Vilket 

samhälle ni vill ha, vilka värderingar, vilken människosyn, genom att ta utgångspunkt i dina 

livserfarenheter och vad som har format dig och dina idéer i ditt liv.  Det är ett lite mer 

personligt samtal. 

GH: Det tycker jag låter jättespännande och jag tror att det är också nånting som kan skapa ett 

sammanhang omkring varför man säger vad det man gör, varför man gör det man gör och 

varför man lägger de förslag man lägger. 

PP: Så om vi ska börja med att backa bandet lite grann. Kan du berätta var du växte upp, 

vilken miljö och när du är född litegrann. 

GH: Absolut. Jag kommer från en liten bruksort som heter Degerfors som ligger i Värmland. 

Det är en bruksort som är känd för att ha ett stort järnverk, där när jag var liten nästan alla, 

åtminstone män, jobbade. Det här var ju en annan tid än den som är idag. Då, kan man säga, 

möjligheterna för den enskilde att välja eller att gå annorlunda vägar var ganska små. 

PP: Kan du ge nåt exempel på vad du menar att var annorlunda. Vad var det du fick i dig? 

GH: Som barn?  

PP: Ja. 

GH: Ja dels så var det ju ett samhälle som var väldigt uppdelat mellan olika sociala skikt så att 

säga. Min familj bodde i ett hyreshus, vi tillhörde verkligen arbetarbefolkningen och det 

gjorde de flesta av, ja alla som bodde i det området helt enkelt. Sen fanns det de som var lite 

finare, som bodde i hus och som bodde i samhället som vi sa, medan jag och mina kompisar 

bodde på bruket som det hette. 

PP: Hur var det för dig när du var i den miljön och såg det? Vad gjorde det med dig om du 

tittar tillbaka? 

GH: Dels så kunde det handla om, när en, alltså där bodde, där jag växte upp, väldigt många 

stora barnfamiljer. Det var en väldigt blandad miljö skulle jag vilja säga. För det första. För 
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mina föräldrar kom från Finland och flyttade till Sverige på 50-talet, från den svensktalande 

delen av Finland och det var väldigt många i samma situation. De fanns också väldigt många 

finskspråkiga. I huset där jag bodde och runt omkring fanns det människor från Danmark, 

Jugoslavien, Italien, Österrike osv. Det var en väldigt blandad befolkning där. 

PP: Men du sa att det fanns de som hade det lite finare, vad gjorde det med dig? 

GH: Om vi tar ett exempel så kunde det vara så att i det här området då så bodde många 

barnfamiljer, där en del kunde vara ganska stora familjer och så blev helt plötsligt en lite 

större lägenhet ledig och det fanns jättemånga som skulle vilja flytta in i den där lägenheten 

men då var det så att järnverket kanske var på väg och skulle rekrytera nån ingenjör som 

skulle komma och det var väldigt fint då. Och då kunde den där lägenheten stå tom halvårsvis 

i väntan på att den här nya familjen då skulle bestämma sig om de ville ha den eller inte. 

Medan behoven var enorma bland de som bodde där. Men så att, det här kanske var när jag 

var 10, 15 år och jag såg det och upplevde de som en orättvisa, upplevde det som konstigt att 

vissa hade det mer förspänt än vad andra hade det. 

PP. Har du nåt specifikt minne kring den här tiden när du var runt 10 där du personligen fick 

känna att oj, det här är orättvist eller fel? 

GH: Man kunde ju se när man kom hem till kompisar som kunde hända någon gång, som var 

uppvuxna med lite andra materiella förhållanden, alltså att bo i ett eget hus. Det var nånting 

som inte fanns i min värld och här fanns ju stora skillnader. Kom man då till de kompisar som 

bodde under andra förhållanden så kunde man ju se betydande skillnader och som naturligtvis 

också finns idag men som ända tror jag liksom påverkade mig. 

PP: Om vi är kvar där, där du växte upp. Killen som du en gång var. Vad var det för kille om 

du tittar tillbaka? 

GH: En otroligt blyg person. Jag avskydde varje tillfälle där man t ex inför skolklassen skulle 

stå och redovisa nånting eller berätta nånting eller bara att få en fråga var otäckt för mig. Jag 

var otroligt tillbakadragen och ville verkligen inte finnas i rampljuset på något sätt utan det 

har jag fått kämpa jättemycket med. 

PP: Det här som du beskriver när du växte upp, att du var blyg och så där. Hur var det för dig 

då? 

GH: Ja, alltså, normalt sett så var det här inga problem utan jag växte upp under bra 

förhållanden men just det här med känslan inför att tvingas stå inför andra. Det var nånting 

som jag kunde må dåligt av i dagar inför att det skulle inträffa. Visste jag att på torsdag skulle 

jag redovisa en bok inför klasskamraterna så kunde jag ha ont i magen på måndagen inför 

detta. Det där var besvärligt när jag växte upp, alltså blygseln. 

PP: Och när du då hade ont i magen, redan så där innan. Vad gjorde du av det då? 
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GH: Ja, jag gjorde nog inget speciellt. Det var nog bara att liksom plugga på så att man kunde 

känna åtminstone trygghet inför det man skulle säga. Men det där var nog inget som jag hade 

nån bra metod för att bekämpa eller hålla tillbaka. 

PP: Men jag förstår dig rätt, du höll det ganska mycket inom dig själv? 

GH: Ja, absolut, det gjorde jag! Absolut. 

PP: Du sa ju att dina föräldrar, om jag förstod rätt, var från Finland? Ja, att de var från Finland 

och så, gjorde det nånting med dig? Att du hade föräldrar som var från ett annat land? 

GH: Allstå de här kontrafaktiska resonemangen är ju ganska svåra. Att veta, hur hade jag varit 

om jag hade haft andra föräldrar. Det är ju omöjligt att svara på, men samtidigt som jag 

beskrev tidigare, det var inte ovanligt där jag växte upp utan där fanns det ju verkligen 

människor som kom från väldigt många olika länder och det tror inte jag att det för oss som 

barn spelade nån större roll. 

PP: Nej, kan du säga nånting om din familj som du växte upp i? 

GH: Absolut.  Jag har en äldre bror som blev polis. Det var också vad jag föreställde mig att 

jag skulle bli när jag växte upp, när jag valde till gymnasiet osv. Det blev bevisligen inte så. 

Min mamma dog när jag var 3-4 år gammal. Min pappa blev då ensamstående. Han gifte om 

sig efter ett par år och jag fick en ny mamma. Har vuxit upp i ett väldigt kärleksfullt och bra 

hem. Men det är långt ifrån så att säga, idealbilden av hur det skulle vara men såna var mina 

första år. 

PP: Du säger att din mamma gick bort. Hur gammal var du fyra år? 

GH: Tre, fyra år. 

PP: Vad jobbade din mamma och pappa med? 

GH: Min pappa var metallarbetare på järnverket och det var ju ett väldigt hårt jobb. Under 

långa perioder så började man fyra på morgonen och kom hem sen på eftermiddagen och var 

naturligtvis dödstrött då. Min pappa var metallarbetare, det var han under alla år tills han fick 

sluta på jobbet och har gått bort nu sen några år tillbaka. Min mamma, alltså Elisabeth, som 

jag kallar min mamma, som då min pappa gifte om sig med, lever och jobbade inte under de 

första åren, men lite senare på ett äldreboende, ett ålderdomshem, som det hette på den tiden, 

på nätterna. Och det gjorde ju då att i den här familjen så jobbade man ganska mycket, 

oregelbundna tider. Det var nånting som gjorde att ibland så sovs det men det var människor 

som i allra högsta grad gjorde sitt yttersta för att göra rätt för sig. De var strävsamma och 

uthålliga och det där har nog präglat mig en del. 
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