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1. Introduktion

Då arbetet med denna uppsats inleddes hade den svenska valrörelsen 2014 precis nått sitt slut.

Både det allmänna intresset och mediebevakningen kring riksdagsvalet har varit stort och de

svenska  väljarna  har  erbjudits  flera  tv-sända  partiledardebatter  och  utfrågningar   med

förhoppningen  att  de  ska  vara  så  välinformerade  som möjligt  när  det  är  dags  att  gå  till

vallokalerna  och  rösta.  Partiledardebatter  har  blivit  allt  vanligare  under  de  senaste

decennierna, men den stora slutdebatten i SVT i samband med riksdagsvalet är något som har

varit  återkommande  under  varje  valrörelse  sedan  slutet  på  1950-talet  i  samband  med

televisionens genombrott i de svenska hemmen. 

Något  som ofta  under  detta  års  partiledardebatter  slagit  mig,  är  dock  hur  diskussionerna

mellan partiledarna i allt mindre utsträckning verkar behandla de ideologiska förankringar och

värderingar som ligger till grund för deras politik. Fokus på de ideologiska grunderna som

traditionellt agerat skiljelinje mellan partierna verkar snarare har förflyttats till att behandla

diverse sakfrågor som till  exempel  arbetslösheten,  skolresultaten eller  kärnkraften.  Många

gånger  verkar  den ideologiska diskussionen helt  ersatts  av ett  populistiskt  refererande till

diverse statistik, utredningar och kostnadsförslag för olika sakpolitiska åtgärder. Detta fick

mig att börja fundera kring huruvida detta skiljer sig mot hur de svenska debatterna såg ut

förr.

Ulf  Himmelstrand  (1962,  83-84)  påstod  sig  redan  1962  kunna  urskilja  hur  den  politiska

debatten i Sverige förändrats från sitt ideologiska ursprung, till att i allt större  utsträckning

behandla  konkret  samtida  sakpolitik.  Himmelstrand  använder  sig  av  begreppet

depoliticization,  eller  avpolitisering,  för  att  beskriva  den  minskande  förekomsten  av

ideologiska uttalanden i den politiska debatten till förmån för uttalanden av mer teknisk eller

ekonomisk  karaktär  (Himmelstrand  1962,  90).  Kan det  vara  så  att  2014-års  slutdebatt  är

resultatet av en ideologisk avpolitisering av svenska debatter som pågått ända sedan 60-talet? 

Ignacio Sánchez-Cuenca (2004, 326) menar att det blivit ett vanligt förekommande fenomen,

att partier lämnar sina ideologiska ståndpunkter, för att kunna närma sig medianväljaren med

förhoppningen att öka stödet för sin politik. Kan detta vara en bidragande anledning till att de

svenska debatterna verkar ha förändrats?

Det  behöver  givetvis  inte  vara  negativt  att  debatter  i  första  hand  behandlar  samtida

samhällsproblem  och  föreslår  lösningar  på  dessa  istället  för  att  ägna  sig  åt  retrospektiv
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argumentation om politisk filosofi eller ideologiska vattendelare. Kanske är det lättare för den

enskilde väljaren att ta ställning när diskussionerna behandlar områden som de själva finner

ett intresse i eller kan relatera till. Men i någon mening är ändå en avsaknad av ideologisk

argumentation negativt för demokratin och den politiska diskursen. Har den enskilde väljaren

i allmänhet och kanske förstagångsväljaren i synnerhet verkligen tillräckligt god kännedom

om de grundläggande värderingar som faktiskt skiljer  partierna åt,  för att  den ideologiska

debatten ska vara helt överflödig? Finns inte längre de ideologiska konfliktytor som präglat

senare delen av 1900-talet kvar? Med detta i åtanke väcktes ett intresse att utreda om detta är

något som förändrats över tid eller om den pragmatiska argumentation som kännetecknade

2014-års  valdebatt  faktiskt  är  något  som  genomgående  präglat  samtliga  svenska

partiledardebatterna under den senare delen av 1900- och början av 2000-talet. 

Om en förändring faktiskt kan påvisas kan det vara relevant att som nästa steg försöka finna

en  förklaring  till  detta.  Det  skulle  dessutom vara  intressant  att  undersöka  om ideologisk

argumentation är något som skiljer sig åt mellan de medverkande partierna.  Använder sig

kanske vissa partier av ideologisk retorik i större utsträckning än andra och är även detta

något som förändrats sedan 1960-talet?  

1.2 Syfte

Det övergripande syftet  med denna studie är  att  kartlägga huruvida en förändring av den

ideologiska argumentationen i de svenska tv-sända slutdebatterna under de senaste 60 åren ägt

rum eller inte. Dels ämnar undersökningen klargöra om det faktiskt skett en avpolitisering av

de  svenska  tv-sända  partiledardebatterna  över  tid,  alltså  om  det  ideologiska  innehållet  i

debatterna ersatts av argumentation av en mer pragmatisk natur eller inte. Men tanken med

denna studie är också att undersöka om detta skiljer sig åt mellan de medverkande partierna. 

Undersökningen är inte ämnad att argumentera för huruvida en viss typ av argumentation är

att föredra framför en annan, utan snarare kartlägga om den ideologiska avpolitiseringen av de

svenska partiledardebatterna är ett verkligt fenomen som faktiskt ägt rum. Om en förändring

kan  urskiljas  blir  det  som  nästa  steg  dessutom  av  intresse  att  undersöka  vilka  de

bakomliggande orsakerna kan tänkas vara? Vilka faktorer är det egentligen som påverkar den

ideologiska avpolitiseringen av debatter? Förhoppningen är att denna undersökning ska kunna

skina ljus på ideologins roll  i  politiska debatter  och hur de förändras,  något som skänkts

förvånansvärt lite utrymme inom den samhällsvetenskapliga forskningen.
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1.3 Frågeställningar

 Hur vanligt förekommande har ideologisk argumentation varit i slutdebatterna inför

svenska riksdagsval och hur har detta förändrats över tid?

 Är detta något som skiljer sig åt mellan de medverkande partierna?

 Om innehållet i debatterna faktiskt förändrats över tid, vad beror det i så fall på?

1.4 Avgränsningar

Som nämndes ovan kommer denna studie inte att försöka avgöra vilken typ av argument som

är att föredra framför någon annan. Fokus kommer snarare ligga på att kartlägga förekomsten

av  ideologiska  argument  i  de  svenska  debatterna.  Studien  kommer  endast  att  omfatta

slutdebatterna inför svenska riksdagsval, då just dessa debatter ägt rum ända sedan 1950-talet,

vilket möjliggör en undersökning av just förändringen av dessa.  Att sätta en internationell

prägel på detta tema genom att jämföra de svenska debatterna med debatter från liknande

länder hade säkerligen kunnat bidra med en djupare förståelse om ämnet i allmänhet, men

hade blivit alldeles för omfattande för en rapport av den här storleken. De svenska debatterna

kommer dock att utgöra en god grund för en undersökning av den här typen då flera olika

partier finns representerade med olika ideologiska utgångspunkter. Det är dessutom endast

slutdebatter  som  kommer  att  användas  som  empiriskt  underlag  för  studien,  alltså  inga

riksdagsdebatter, partiledarutfrågningar eller liknande. Detta är nödvändigt eftersom syftet är

att kartlägga förändringar det hade då inte varit konsekvent att jämföra olika typer av debatter.

2. Teori

Även om det inte genomförts särskilt mycket forskning kring just ideologisk argumentation i

partiledardebatter och hur de förändrats över tid, så finns det mycket forskning kring hur och

varför partier och deras ideologiska tankegods förändras över tid. Robert Harmel och Kenneth

Janda  (1994,  260)  menar  att  västerländska  partier  inkrementellt  förändrats  efter  andra

världskrigets slut från att vara i större utsträckning ideologi- och policy-orienterade till att bli

mer ’catch all´ till  sin natur.  Harmel och Jandas hänvisar till  Katz och Mair (1992) vars

genomgripande forskning kring förändringar av olika partier i flertalet demokratiska stater
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från 1960-talet fram till 1990-talet visar att den främsta orsaken till att partier förändras är

olika externa utmaningar som de tvingas bemöta (Katz och Mair 1992, 9). 

Harmel  och  Janda  (1994,  264)  menar  att  partier  är  att  betrakta  som  konservativa

organisationer som inte förändras för förändringens skull. Givetvis kan det finnas en uppsjö

av olika orsaker som kan leda till en förändring, men i någon mening hävdar de ändå att de

stora förändringarna oftast sker som gensvar på olika yttre omständigheter. Med förändring i

det här fallet avses den förändring som partierna själva kan har kontroll över och kan påverka,

Harmel och Janda (1994, 275) försöker alltså inte med sin teori förklara sådant som ett parti

inte själva har någon makt eller möjlighet att förändra.

Ulf  Himmelstrand  (1962,  83-84)  påstod  sig  så  tidigt  som  1962  kunna  urskilja  hur  den

politiska debatten i Sverige förändrats från att vara en ideologisk kamp till att i allt större

utsträckning behandla samtida sakpolitiska åtgärder, som metall-arbetares lönesituation, priset

på  mjölk  och  pensionernas  storlek.  Han  använde  sig  av  begreppet  depoliticization,  eller

avpolitisering, för att beskriva den minskande förekomsten av ideologiska uttalanden i den

politiska debatten till förmån för uttalanden av mer pragmatisk karaktär (Himmelstrand 1962,

90). 

Flinders och Buller (2006, 299) försöker utveckla konceptet med avpolitisering genom att

dela upp det i tre subkategorier. De påstår sig förutom den institutionella, och regelbaserade

avpolitiseringen  som  mer  handlar  om  organisatoriska  förändringar  kunna  urskilja  en

preferens-skapande avpolitisering. Deras teori bygger på att folkvalda politiker använder sig

av olika strategier för att påverka opinionen i önskad riktning (Flinders och Buller 2006, 307).

De hävdar även att politiker använder sig av just preferens-skapande avpolitiseringstaktiker

för att ändra folks förväntningar på en regering och ge sken av att politikernas möjlighet att

påverka samhället är mindre än vad den egentligen är. Som exempel visar de hur till exempel

globalisering används som en ursäkt av politiker i Storbritannien för att avskriva sig ansvar

för problem i samhället. Om man kan påverka opinionen till att tro att olika företeelser ligger

bortom staten  och  politikers  kontroll  kan  alltså  heller  inget  ansvar  utkrävas  av  dessa  för

genomförda eller icke-genomförda åtgärder (Flinders och Buller 2006, 309). En annan taktik

kan vara just att minimera användandet av ideologisk retorik för att verka tilltalande till en

bredare  väljarbas.  Om man  härleder  detta  till  svenska  partiledardebatter,  där  finanskrisen

använts som ett exempel på en extern chock som påverkat den svenska arbetslösheten och

därigenom i viss mening gett sken av att det inte alls är en konsekvens av den politik som
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förts  och  alltså  bortom  politikernas  kontroll.  Omvänt  kan  man  urskilja  hur  otaliga

hänvisningar  till  PISAs jämförelse  av skolresultat  gjorts  under  2014-års  valrörelse  för  att

motivera  olika  skolpolitiska  åtgärder.  Dessutom  finns  det  en  möjlighet  att  ideologisk

avpolitisering också sker som ett resultat av politisk taktik.

Harmel och Jandas teori kring partiers förändring bygger på ett antal av Angelo Panebiancos

(1988, 239-240) grundantaganden om att det finns olika dimensioner av ett partis förändring. 

Panebianco  (1988,  239)  menar  att  den  första  av  dessa  dimensioner  kan  vara  antingen

evolutionär eller utvecklande. Den evolutionära förändringen som ett parti kan genomgå beror

på en organisations mognad. Han menar att då en viss grad av mognad uppnåtts kommer en

strukturell  förändring av ett  parti  ske som en naturlig reaktion på detta.  Den utvecklande

förändringen däremot, sker enligt Panebianco som ett resultat av förändrade maktförhållanden

mellan olika grupperingar inom ett parti. 

Den andra dimensionen enligt Panebianco (1988, 242) bottnar i huruvida en förändring kan

anses vara medveten eller omedveten. Den medvetna förändringen sker helt enkelt just för att

det  är  nödvändigt,  medan  en  omedveten  förändring  sker  som  en  reaktion  på  olika

omständigheter.  Den  tredje  dimensionen,  som  även  är  att  betrakta  som  den  viktigaste

anledningen till förändring är just den som härrör till externa omständigheter. 

Harmel och Janda (1994, 262) förklarar att partier som inte lyckas passa in i sin omgivning

tillräckligt bra, helt enkelt inte kommer att uppnå ett särskilt bra resultat. Med omgivning i

detta  fall  syftar  de  främst  på  de  andra  partierna.  Om ett  parti  framgångsrikt  ska  kunna

konkurrera med de andra, måste de enligt Harmel och Janda (1994, 264) både se ut som och

agera  som  dem.  De  menar  dock  att  partier  självklart  inte  behöver  tänka  som  de  andra

partierna, men i de länder där koalitionsregeringar är vanligt förekommande underlättar det

givetvis för samarbetet mellan olika partier om det dessutom upplevs att samarbetspartierna

tänker på samma sätt och har samma syn på samhällsproblemen.

Per Albinsson (1986, 191) undersökte hur och varför det moderata samlingspartiet förändrats

över tid. Det resultat han kom fram till visade att det var yttre omständigheter främst i form av

konstitutionella  reformer,  utökat  partistöd  och  omdragningarna  av  kommungränserna  som

påverkat förändringen i partiet. Han menar visserligen att det sjunkande väljarstödet haft en

viss effekt, men inte alls i samma utsträckning som ovan nämnda externa omständigheter,

vilket alltså bekräftade de teorier som tidigare forskning utgått ifrån. 
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Harmel  och  Janda  (1994,  261)  beskriver  som  ytterligare  exempel  hur  de  tyska

socialdemokraterna  SPD  1959  på  grund  av  kapitalismens  växande  inflytande  gjorde  en

tvärvändning från sitt socialistiska ursprung till att bli ett modernt socialdemokratiskt parti.

Det finns alltså gott om exempel för att stödja tesen att yttre omständigheter påverkar partiers

förändring. 

Det andra antagandet som Harmel och Janda (1994, 269-270) gör i sin teori är att även om

partier kan ha flera olika mål så har de alla endast ett övergripande mål. De menar att partier

utifrån detta kan delas in i tre olika kategorier. De externa chocker som kommer att vara mest

avgörande för partiers eventuella förändring beror alltså till en viss del på vilket övergripande

mål  ett  parti  har  som  utgångspunkt.  Den  första  kategorin  av  partier  är  så  kallade  röst-

maximerare, vilket i princip är ordets innebörd i dess bokstavliga bemärkelse. Det är alltså

partier, vars övergripande mål är att maximera antalet röster och nå ett så högt valresultat som

möjligt. De externa chocker som påverkar denna typ av partier utgörs då främst av sjunkande

valresultat (Harmel och Janda 1994, 269). 

Den andra kategorin är den typen av partier vars främsta mål är att uppnå regeringsställning. I

klassiska två-partisystem går det inte att urskilja denna kategori från den första, eftersom en

majoritet  av  rösterna  leder  till  regeringsställning,  ett  tydligt  exempel  på  detta  är

Storbritannien. De typer av externa chocker som påverkar dessa partier är framförallt förlust

av regeringsställning, antingen på grund av man fått ett dåligt valresultat, eller att partier som

man delat makten med i en koalitionsregering gjort detsamma. 

Den tredje typen enligt Harmel och Janda är de policy- och ideologiorienterade partierna.

Alltså de partier som ser som sin främsta uppgift att förespråka en specifik ideologi eller att

lyckas genomföra en specifik policy. Exempel på chocker som påverkar denna typ av partier

är  bland  annat  hur  Berlinmurens  fall  och  Sovjetunionens  kollaps  påverkat  de  europeiska

kommunistpartierna. Rent konkret kan man beskriva det som en yttre chock som strider mot

partiernas grundläggande värderingar och tvingar dem att omvärdera dessa (Harmel och Janda

1994, 271). 

Författarna menar visserligen att det finns andra interna chocker som kan påverka partier, som

t.ex. ett ledarbyte, eller ett maktskifte från en inflytelserik falang inom ett parti till en annan,

men  hävdar  att  dessa  typer  av  chocker  sällan  medför  lika  stora  förändringar  som de  tre

överordnade kategorierna som nämndes ovan (Harmel och Janda 1994, 267). Kanske finns det

vissa karaktärsdrag hos de svenska partierna som vittnar om vilket deras högsta mål är och
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vilka chocker som därför hypotetiskt borde kunna påverka dem att förändras. 

Ulf Himmelstrand (1962, 90-94) använder sig av liknande resonemang som Harmel och Janda

för att beskriva just avpolitiseringen av de svenska partiledardebatterna. Hans hypotes bygger

på att oppositionspartier i större utsträckning använder sig av icke-ideologisk argumentation,

än regeringsbärande partier. Himmelstrand påstår att eftersom oppositionspartier med målet

att nå regeringsmakt i viss mening måste förändra sin retorik för att locka nya väljare tvingas

lämna det expressiva för en mer pragmatisk argumentation (Himmelstrand 1962, 93). Enligt

Himmelstrands  utgångspunkt  skulle  alltså  oppositionspartier  alltid  ha  som mål  att  uppnå

regeringsställning  och  ideologisk  avpolitisering  ske  som  ett  resultat  av  partiers

röstmaximerings-strategier.

Nu befann sig Sverige visserligen i en annan politisk situation när denna artikel författades än

i  dagsläget.  Då  hade  socialdemokraterna  varit  dominerande  inom  svensk  politik  och

regeringsbärande parti, med visst stöd av andra partier sedan 1936. Med ett så brett folkligt

stöd menade Himmelstrand att Socialdemokraterna inte hade samma anledning att förändra

sin retorik som oppositionspartierna (Himmelstrand 1962, 94). Med andra ord, likväl som

externa chocker enligt Harmel och Janda kan leda till förändringar inom ett parti, kan samma

hypotes  användas  omvänt,  för  att  förklara  hur  ett  regeringsbärande  parti  som

socialdemokraterna,  enligt  Himmelstrand  inte  nämnvärt  behövde  förändra  den  typ  av

argumentation de traditionellt  fört  i  politiska debatter  eftersom de inte  drabbats  av någon

extern chock i form av valförlust. Detta skulle dessutom kunna förklara varför en eventuell

förändring  i  förekomsten  av  ideologisk  argumentation  i  slutdebatterna  kan  ha  ägt  rum,

eftersom samtliga svenska riksdagspartier utsatts för flera externa chocker sedan 1960-talet. 

Dels har de olika partiernas väljarstöd varierat genom åren och regeringsmakten skiftat fram

och  tillbaka  mellan  socialdemokraterna  och  de  borgerliga  partierna  och  dessutom  har

sannolikt externa chocker som t.ex. Sovjetunionens fall påverkat även de svenska partiernas

syn på socialism och kommunism. Ett  exempel  på detta  kan vara hur VPK på 1980-talet

lämnade  sin  kommunistiska  ideologi  bakom  sig  och  ombildades  till  det  socialistiska

Vänsterpartiet. Alltså, oavsett vilka huvudmål de svenska riksdagspartierna kan tänkas ha, så

har  det  förekommit  gott  om  externa  utmaningar  för  att  leda  till  förändring  inom  alla

kategorierna.

Ignacio  Sánchez-Cuenca  (2004,  326)  för  liknande  resonemang  som  Himmelstrand  och

Harmel och Janda, när han försöker förklara när och varför partier överger sitt ideologiska arv
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genom att förflytta sig mot mitten av den politiska skalan och locka till sig nya väljare. Han

menar att ett partis  benägenhet att  förändra eller förkasta sin ideologi bygger på tre olika

faktorer. För det första beror det på partiets ideologiska stelhet. Desto starkare man håller kvar

vid sin ideologi ju mindre benägen är man att, som Sánchez-Cuenca beskriver det, moderera

sig mot mitten. Den andra faktorn är avståndet till de andra partierna och den tredje faktorn,

hur  långt  avståndet  är  mellan  partiet  och  medianväljaren  (Sánchez-Cuenca  2004,  326).

Sánchez-Cuenca menar att dessa tre faktorer alltid kommer att vägas in i ett partis bedömning

inför ett eventuellt ideologiskifte. Han menar att partier är nyttomaximerande entiteter, som

endast kommer att  genomföra denna förflyttning om fördelarna med att  söka sig närmare

medianväljaren överväger förlusten av att överge sitt ideologiska arv (Sánchez-Cuenca 2004,

329). Detta stämmer dessutom väl överens med antagandet om att partier i detta avseende är

att  betrakta som konservativa organisationer som inte förändras för förändrings skull  utan

först när det för med sig någon form av nytta.

Det dessa författare har gemensamt är alltså att de försöker förklara hur och varför politiska

partier och ideologins roll i dessa förändras. Att avpolitisering av olika partier historiskt ägt

rum råder det alltså ingen tvekan om, men vad det beror på varierar sannolikt från fall till fall.

Enligt Harmel och Janda (1994, 264) handlar det dels om yttre omständigheter som påverkar

riktningen  ett  parti  bestämmer  sig  för  att  ta,  men  även  att  mindre  interna  strider  kan  få

konsekvenser  för  partiernas  roll.  Partier  gör  också  enligt  Sánchez-Cuenca  (2004,  326)

välavvägda bedömningar kring vad de har att vinna och förlora på att lämna sitt ideologiska

tankegods för att närma sig medianväljaren. Om det är så att denna studie faktiskt kan visa att

en förändring av förekomsten av ideologisk argumentation i svenska partiledardebatter ägt

rum, finns alltså möjliga förklaringar till detta att söka i Harmel och Jandas, och Sánchez-

Cuencas teorier kring partiers förändring. Dessutom skulle det då vara intressant att vidare

undersöka vilka externa chocker som kan ha påverkat denna förändring, som exempelvis hur

framgångsrika  partierna  varit  i  riksdagsvalen,  när  regeringsskiften  ägt  rum,  vid  vilka

tidpunkter geopolitiska- eller ekonomiska kriser ägt rum och så vidare. Med andra ord vilka

kausala samband det kan finnas mellan dessa förändringar.
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3. Metod 

För att denna studie ska kunna genomföras på ett så vetenskapligt sätt som möjligt krävs ett

tydligt definierat tillvägagångssätt, dels för att främja intersubjektiviteten, alltså att resultatet

blir detsamma oavsett vem som utför undersökningen, men också för att få fram ett resultat

som sedan går att analysera för att kunna besvara frågeställningarna och på så vis  genomföra

en väl utformad undersökning som motsvarar dess syfte och forskningsfrågor. Eftersom den

bakomliggande  tanken  med  denna  studie  är  att  kartlägga  förekomsten  av  ideologisk

argumentation i svenska slutdebatter och utreda om detta förändrats kommer en kvantitativ

metod att utgöra ett lämpligt redskap för detta. Studien kommer dessutom att präglas av en så

kallad deduktiv infallsvinkel, vilket innebär att empiriskt material kommer att samlas in och

analyseras för att stödja eller förkasta min tes om att svenska slutdebatter verkar ha förändrats

och inte tvärtom.  

3.1 Innehållsanalys

Ett vanligt verktyg för denna typ av studier där material ska insamlas och analyseras för att

säkerställa om någon förändring ägt  rum är den så kallade kvantitativa innehållsanalysen.

Innehållsanalys  som  verktyg  har  en  lång  historia  och  används  inom  många  olika

vetenskapliga discipliner. Den påstås ha uppkommit så tidigt som under början av 1800-talet i

USA i  form  av  en  kvantitativ  tidningsanalys  (Bergström  och  Boréus  2012,  49).  Det  är

speciellt användbart när målet är att mäta och kvantifiera innehållet i olika texter och finna

mönster  i  stora  material  (Bergström  och  Boréus  2012,  50-51).  Rent  konkret  utgör

innehållsanalys  samlingsnamnet  för  alla  olika  tekniker  med  syftet  att  objektivt  och

systematiskt identifiera och kvantifiera karaktärsdragen hos ett visst meddelande (Pennings et

al 2006, 58).  Denna metod skiljer sig från många av de andra typerna av textanalyser, som

t.ex.  diskursanalys  eller  idéanalys  genom  att  det  som  undersöks  enbart  är  det  explicita

materialet, alltså det som faktiskt uttryckligen sägs (Bergström och Boréus 2012, 51). Vilket

gör det lämpligt för denna undersökning eftersom de latenta och icke uttalade argumenten inte

är intressanta i det här fallet. 

Det  finns  framförallt  två  olika  typer  av  innehållsanalyser,  tematisk  och  relationell.  Den

tematiska innehållsanalysen som framförallt  syftar till  att  ta reda på hur frekvent ett  visst

tema, ord eller idé förekommer i det materialet man ämnar undersöka är den som kommer att
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användas  för  att  utreda  om  förekomsten  av  ideologisk  argumentation  i  debattinlägg  och

repliker  under  slutdebatterna  förändrats  eller  inte  (Pennings  et  al  2006,  58).  

Bergström och Boréus (2012, 51) menar att en innehållsanalys både kan genomföras digitalt

och manuellt beroende på vilket det bakomliggande syftet med undersökningen är. En vanlig

digital  metod  är  att  välja  ut  ett  visst  antal  begrepp  vars  förekomst  sedan  beräknas  och

kvantifieras med hjälp av datorprogram. Fördelen med detta är att stora datamaterial enkelt

kan analyseras på ett objektivt och konsekvent sätt, något som många gånger är fördelaktigt.

Men i det här fallet är risken stor att det skulle ge validitetsproblem genom en missvisande

bild av hur argumentationen i dessa debatter egentligen förts. Det är ju inte självklart att ett

ideologiskt uttalande måste innehålla vissa specifika termer. Likväl som kvantifiering av ett

specifikt ord inte nödvändigtvis betyder att det återfinns i en specifik kontext. Därför är en

manuell analys att föredra, eftersom mer komplicerade bedömningar och analyser kan göras.

Dessutom ger  det  större  utrymme  för  tolkningar  av  komplicerade  inlägg  som en  digital

innehållsanalys inte hade klarat av, som t.ex. metaforiska uttalanden (Bergström och Boréus

2012, 51). 

För att en innehållsanalys ska gå att tillämpa på de partiledardebatter som denna studie ämnar

analysera måste de först transskriberas, alltså omvandlas från videoklipp till textform. I nästa

skede måste de olika kategorierna, ideologisk och icke-ideologisk tydligt definieras för att

undersökningen ska kunna genomföras på ett så objektivt sätt som möjligt och garantera att

innehållet i de olika debatterna bedöms på exakt samma sätt (Bergström och Boréus 2012,

56). 

I vanliga fall genomförs även manuell kodning av materialet utifrån vissa bestämda begrepp

eller teman och hur ofta de förekommer i texten man ämnar undersöka. Eftersom materialet i

detta  fall  är  transkriberade  debatter  och  inte  en  text  i  traditionell  bemärkelse  kommer

tillvägagångssättet att behöva modifieras en aning. Varje gång någon av deltagarna i debatten

har ordet kommer att utgöra endast en post i datamaterialet, oavsett om det är ett långt inlägg

eller en kort replik. Dessa inlägg eller repliker kommer därefter att placeras i den ideologiska

eller icke-ideologiska kategorin.

När de sex debatterna har transkriberats och alla inlägg och repliker kategoriserats utifrån

deras karaktärsdrag kommer materialet att bearbetas och analyseras. Som första steg kommer

den  absoluta  frekvensen,  alltså  förekomsten  av  den  ideologiska  argumentationen  att
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omvandlas till  en relativ frekvens i  procentform, detta för att  de olika debatterna har haft

någorlunda  olika  upplägg.  Beroende  på  t.ex.  debatternas  längd,  hur  många  partier  som

medverkat, att socialdemokraterna i de tidiga debatterna haft två representanter och hur långa

replikerna tilläts vara blir det alltså nödvändigt att dividera de ideologiska argumenten med

det totala antalet argument för att kunna jämföra dem med varandra. Det färdiga materialet

kommer då att kunna presenteras i en så kallad korstabell (Lantz 2011, 53), med tillhörande

diagram. 

För  att  besvara  den  första  frågeställningen:  Hur  vanligt  förekommande  har  ideologisk

argumentation varit  i  slutdebatterna inför svenska riksdagsval och hur har detta förändrats

över tid, kommer samtliga ideologiska inlägg och repliker för de medverkande partierna att

adderas  och  divideras  med  det  totala  antalet  inlägg  och  repliker.  Resultaten  kommer  att

presenteras i diverse tabeller, diagram och deskriptiv statistik för att kunna besvara frågan. 

För  den  andra  frågeställningen  om huruvida  detta  är  något  som skiljer  sig  åt  mellan  de

medverkande partierna, kommer i princip samma metod att användas, fast skillnaden mellan

partierna kommer att behöva synliggöras. Även denna fråga kommer att kunna besvaras med

hjälp av analyser av resultatet utifrån olika tabeller och diagram. Den tredje frågeställningen

om vad dessa förändringar beror på skiljer sig dock från de andra två. Här kommer empirin att

behöva kopplas till teoriavsnittet och de resultat och resonemang som tidigare forskning inom

området resulterat i med förhoppningen av finna en förklaring.

3.2 Urval

Eftersom Sveriges television ända sedan början av 1960-talet  sänt  politiska debatter  inför

varje riksdagsval, finns det god tillgång på material för att kunna genomföra en undersökning

av innehållet  i  dessa över  tid. 16 Riksdagsval  har  genomförts  i  Sverige  sedan dess,  med

åtskilliga partiledardebatter inför dem.  För att studien inte ska drabbas av validitetsproblem,

alltså att systematiska mätfel begås på grund av att till exempel ett felaktigt urval gjorts krävs

en tydlig och välgrundad avvägning (Lantz 2011, 36). Fokus för denna undersökning kommer

därför att ligga på de så kallade slutdebatterna som vanligtvis sänts precis före eller i samband

med valdagen och alltså inte ta hänsyn till de andra debatterna eller politiska utfrågningar.

Den främsta anledningen till det är att det just är slutdebatterna som har en lång historia och

finns tillgängliga i Sveriges televisions öppna arkiv. För att undersökningen ska genomföras

på ett enhetligt sätt är det endast dessa debatter som kommer att jämföras med varandra utan
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att blanda in andra typer av debatter. Av rent praktiska skäl går det inte att ta hänsyn till de

debatter som ägt rum före SVT:s slutdebatter började sändas på 1960-talet då något material

helt enkelt inte finns att tillgå. 

Ett icke-slumpmässigt kvoturval kommer att göras, där en  slutdebatt från varje decennium

sedan 1966 kommer att undersökas vilket alltså totalt blir sex partiledardebatter. Anledningen

till detta är att de debatter från varje decennium som valts ut har dock varit någorlunda styrt

av tillgången på material  i  SVT:s öppna arkiv.  Det finns där en hel del slutdebatter inför

riksdagsval,  men långt i  från alla.  Det finns dock tillgång på minst en debatt  i  från varje

decennium  sedan  1960-talet  vilket  utgör  en  bra  grund  för  denna  undersökning.  Av  de

slutdebatter  som kommer  att  användas  utgör  årtalen  1966,  1976,  1991  och  2006  fall  då

socialdemokraterna haft regeringsmakten inför valet, medan 1982 och 2014 utgör fall då en

borgerlig koalitionsregering innehaft makten. Samtliga av riksdagsvalen som följt efter dessa

slutdebatter, med undantag för 1966 har dock den gemensamma nämnaren att de resulterat i

ett regeringsskifte. De två partier som endast varit representerade i en av dessa slutdebatter

vardera, Ny demokrati (nyd) 1991 och Sverigedemokraterna (sd) 2014, kommer att avgränsas

från undersökningen eftersom någon förändring i deras argumentation inte kommer att kunna

undersökas. 

Eftersom inte alla partiledardebatter kommer att studeras finns det alltid en underliggande risk

för  så  kallade  urvalsfel  och  täckningsfel,  vilket  egentligen  bara  kan  undvikas  om  hela

populationen, alltså alla partiledardebatter som ägt rum faktiskt tas med i studien (Lantz 2011,

112). Att något oberoende slumpmässigt urval inte kan genomföras innebär också att man inte

säkert kan dra slutsatsen att resultatet är representativt för alla debatter som ägt rum. 

Eftersom det totala antalet tv-sända slutdebatter som finns att tillgå är 16 stycken och urvalet

som gjorts av dessa resulterar i sex fall, är både urvalet och populationen relativt litet i ett

statistiskt sammanhang. Den så kallade centrala gränsvärdessatsen som bygger på att om stora

urval  görs  kan  det  man  ämnar  undersöka  studeras  med  hjälp  av  dess  normalfördelning

kommer därför inte att  kunna tillämpas i denna undersökning (Lantz 2011, 77). Det finns

egentligen inget konkret svar på exakt hur stort ett urval måste vara, men generellt brukar man

tala om ca 30 olika observationer (Edling och Hedström 2003, 18). På grund av detta måste

ett antagande göras om att förekomsten och förändringen av de parametrar som studeras i de 6

utvalda debatterna är representativt även för de resterande 10. Sex debatter av totalt 16, det

vill säga 37,5% är dock i det här fallet att betrakta som tillräckligt stort för att risken för

14



validitetsproblem för studien i sin helhet sannolikt inte kommer att utgöra något problem. 

För  att  undvika  att  reliabilitetsproblem uppstår,  alltså  att  bedömningen  börjar  luta  åt  ett

bestämt håll vilket lätt kan hända när analyserna genomförs i kronologisk ordning, (Bergström

och Boréus 2012, 58) kommer de debatter studien är ämnad att undersöka analyseras i en

slumpmässig ordningsföljd.  Inledningsvis  kommer  slutdebatten från  1976 att  transkriberas

följt av 2006, 1982, 1966, 2014 och 1966. Debatterna kommer att brytas ned från sin helhet

till  debattinlägg och repliker som sedan ska kategoriseras. Varje inlägg eller en replik kan

alltså  ha  varierande  längd,  och  innehålla  varierande antal  påståenden  och argument,  men

kommer ändå att utgöra en enskild post i datamaterialet.

4. Definition av Ideologi

Ulf  Himmelstrand  försöker  i  sin  artikel  från  1962  reda  ut  begreppet  avpolitisering.  Han

föreslår att avpolitisering kan definieras som det fenomen som uppstått när refererande till

traditionella  ideologiska  värderingar  ersatts  av  en  diskussion  bestående  av  mer  konkreta,

faktiska,  tekniska  eller  ekonomiska  begrepp  (Himmelstrand  1962,  84).  Denna  definition

beskriver på ett ganska tydligt sätt vad som inte är att betrakta som ideologi. Men för att

identifiera själva begreppet ideologi krävs en mer djupgående analys. Herbert Tingsten är en

av de statsvetenskapliga forskare som varit mest tongivande när det gäller synen på begreppet

ideologi (Bergström & Boréus 2012, 141). Inom ramen för hans definition av begreppet ryms

tre olika element. Det första utgörs av de grundläggande värderingarna, som t.ex. synen på

statens  roll,  eller  människans  natur.  Det  andra  elementet  enligt  Tingsten  utgörs  av  olika

verklighetsomdömen, alltså hur man upplever de rådande förhållandena i samhället. Det tredje

och sista elementet utgörs i sin tur av rekommendationer och handlingsförslag för att uppnå

den förändring man eftersträvar (Bergström & Boréus 2012, 141-142). 

Himmelstrand påstår dock att  detta är  en något  naiv beskrivning,  med argumentet att  allt

beteende, alla val och alla beslut i någon mening är ett uttryck för grundläggande värderingar.

Han menar visserligen att det är svårt att konsekvent definiera ideologi, eftersom man måste

ta hänsyn till de latenta strukturer som inte uttryckligen manifesteras. I de fall det bara är det

explicita materialet man ämnar studera föreslår ändå Himmelstrand att ideologi kan definieras

som en uttryckligen manifesterad samling explicita principer (Himmelstrand 1962, 84). En

annan vanligt förekommande tolkning av ideologi är den som framställdes av Karl Marx och
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bygger på hur samhällets ekonomiska förhållanden mellan olika grupper i samhället präglar

människors  idéer,  beteende  och  värderingar  (Paul  Gee  2008,  27).  Ideologi  enligt  denna

definition är främst något som de mest inflytelserika grupperna i samhället använder för att

minimera konfliktytorna och få med sig befolkningen och på så vis behålla makten. 

Kathleen Knight (2006, 624) beskriver hur begreppet ideologi har förändrats över tid, från

dess negativa innebörd ofta sammankopplad med Karl Marx till dess moderna innebörd. Hon

föreslår att ideologi kan delas in i 5 olika kategorier på en skala från konkret till abstrakt. Den

första kategorin som hon hävdar var betydligt vanligare under 1930- och 40-talet används för

att beskriva ideologi som ett karaktärsdrag i form av orealistiska principer och en ovilja att

kompromissa, ofta förknippade med t.ex. Josef Stalin, Mao Tse Tung eller Ronald Reagan.

Den andra kategorin enligt Knight är ideologi som en grupptillhörighet, vilket oftast utspelar

sig  på  en  vänster-höger  skala.  Den  tredje  kategorin  beskriver  ett  politiskt  partis

konceptualisering att  en samling värderingar,  vilket ofta förknippas med t.ex.  nationalism,

kommunism, environmentalism eller liberalism. Den fjärde kategorin är när ideologi används

för att åtskilja olika idéer på en skala, ofta använd i USA för att åtskilja t.ex. liberala och

konservativa  värderingar.  Slutligen,  menar  Knight  finns  den  mest  abstrakta  kategorin  av

ideologi  som  då  förknippas  med  den  vetenskapliga  teoretiska  diskussionen  och  politisk

filosofi. 

Det finns alltså flera gemensamma nämnare mellan Himmelstrands definition, Tingstens två

första  element  och  vissa  av  Knights  kategorier.  För  att  denna  undersökning  ska  kunna

genomföras  på  ett  så  intersubjektivt  sätt  som möjligt  är  det  alltså  rimligt  att  bortse  från

Tingstens definition av ideologi som konkreta handlingsförslag. Om definitionen av ideologi

ges  en  sådan  innebörd  finns  det  en  stor  risk  att  undersökningen  kommer  att  överskatta

förekomsten av ideologi, eftersom konkreta handlingsförslag är något som förekommer i en

debatt. För att studien istället ska kunna genomföras på ett objektivt sätt är en kombination av

Knights, Himmelstrands och Tingstens två första element en lämpligare utgångspunkt. Just

den explicita samling principer, grundläggande värderingar och omvärldssyn som skiljer de

olika partierna åt på en höger-vänster skala som uttryckligen manifesteras, är den definition

studien kommer att utgå ifrån, medan den faktiska, tekniska eller ekonomiska argumentation

som  Himmelstrand  beskriver,  tydligt  definierar  vad  som  inte  kommer  att  tolkas  som

ideologisk  argumentation.  För  att  förenkla  detta  följer  några  inlägg  här  nedan  ifrån

slutdebatterna 1982 och 1976.
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Olof Palme (S):”Fälldin har nu tjatat på mig att jag ska tala om varför jag är socialist. Och

jag är demokratisk socialist, med stolthet och med glädje. Jag blev det när jag for omkring i

Indien och såg den fruktansvärda fattigdomen, fast en del var oerhört rika. När jag for runt

och såg en ännu mer förnedrande fattigdom på sätt och vis i förenta staterna. När jag som

mycket  ung  kom  öga  mot  öga  med  kommunismens  ofrihet  och  förtryck  och

människoförföljelse i  kommuniststaterna. När jag kom till  nazisternas koncentrationsläger

och fick se dödslistorna på socialdemokrater och fackföreningsmän. Jag blev det när jag fick

klart för mig att det var socialdemokratin som bröt marken för demokratin i Sverige, när jag

fick klart för mig att det var socialdemokratin som lyft landet ur fattigdom och arbetslöshet

med trettiotalets krispolitik. Och när jag själv fick vara med och arbeta för ATP och fick möta

de privilegierade socialism-kampanjer där vanliga löntagare ville trygga sin ålderdom. För

det var det ni höll på med då. 

Jag  blev  det  under  många  år  av  samarbete  med  Tage  Erlander,  då  jag  lärde  mig  vad

demokrati och humanism är och med nära vänner som Willy Brandt och Trygve Bratteli som

riskerar livet i kampen för människovärdet. Men viktigare är, jag bestyrks i min övertygelse

när jag ser ut över världen, när jag ser krigen och kapprustningen och massarbetslösheten

och klyftorna mellan människor. Jag bestyrks i min övertygelse när jag i vårt eget land ser

orättvisorna öka, arbetslösheten tillta, spekulation och fiffel gripa kring sig.  När jag ser hur

högerpolitiken i land efter land driver ut människor i arbetslöshet, slår sönder tryggheten

men  ändå  inte  löser  de  ekonomiska  problemen.  Och  när  jag  ser  in  i  den  framtiden  de

borgerliga tydligen har att erbjuda där löntagarna ska bli fattigare och de rika rikare, där

den sociala tryggheten blir bräckligare och lyxbåtarna fler.  Där solidariteten blir svagare

och egoismen starkare, där de starka kan ta för sig och de svaga får ta skeden i vacker hand. 

Visst  är  jag  demokratisk  socialist.  Jag är  det  med stolthet  över  vad denna demokratiska

socialism  har  uträttat  i  vårt  land.  Jag är  det  med glädje,  för  jag  vet  att  vi  har  viktiga

arbetsuppgifter  framför  oss  efter  borgerliga  vanstyrelseår  och  med  tillförsikt,  för  nu  vet

människorna vad som händer med jobben och tryggheten och stabiliteten när högerkrafterna

får ansvar och jag är det på sätt och vis med ett rågat leende för jag vet att den moderna

svenska historien är full med värdefulla reformer som ni har skildrat som elak socialism, men

sen slåss ni om och tar äran av reformerna när människor har fått erfarenhet av vad de

betyder.  Visst  Fälldin  och  Ullsten,  är  jag  demokratisk  socialist.  Som  Branting  när  han

genomförde rösträtten, som Per-Albin när han bekämpade arbetslösheten på trettiotalet och

talade om folkhemmet. Som Erlander när han byggde ut sen sociala välfärden ATP, för det
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handlar om solidaritet och omtanke, människor emellan. Och vad är egentligen Fälldin?”

(Slutdebatten 1982).

Detta är ett  tydligt exempel på en ideologisk argumentation utifrån denna definition.  Olof

Palme talar både om sina politiska övertygelser och om de grundläggande värderingar som

demokratisk socialism bygger på, både ur ett historiskt och modernt perspektiv. Han pratar om

människovärde,  orättvisor och sociala klyftor  i  samhället.  Han nämner många ideologiska

begrepp som är att förknippa med just socialdemokrati, som t.ex. socialism och solidaritet och

folkhemmet.  Han gör dessutom en omvärldsanalys utifrån detta, där han beskriver samhället

som  han  ser  det  utifrån  sitt  eget  perspektiv.  Han  talar  till  exempel  om  att  den  sociala

tryggheten blir bräckligare och lyxbåtarna fler. Det han säger går dessutom tydligt att placera

in på vänster-sidan av den ideologiska höger-vänster skalan och han för här inga resonemang

av ekonomisk,  teknisk  eller  faktisk  karaktär.  Nästa  exempel  kommer  ifrån  samma debatt

1982, och ämnar exemplifiera en replik som inte är av ideologisk karaktär.

Ola Ullsten (Fp): ”Ja vi fick nu äntligen ett besked i alla fall, man ska höja momsen med två

procent för att för att klara att uppnå en del av de besparingsbeslut som riksdagen har tagit.

Men vi vill gärna veta, hur ska ni klara de ca 10 miljarder som utgifterna stiger med utöver

inkomsterna? Hur ska ni klara att finansiera att betala alla de nya utgifter som ni lovar ut?

Den frågan har vi ju fortfarande inte fått något besked om, men det måste vi nu snart få. Det

är egentligen om den som större delen av valrörelsen har handlat.  Och denna fråga har ni

lämnat obesvarad och tänker tydligen fortsätta att lämna obesvarad. 

Förövrigt så går det som en röd tråd igenom allt som Kjell-Olof Feldt och Olof Palme säger.

Ett fullständigt grundfalskt påstående om att allting skulle ha blivit sämre i Sverige under de

här sex åren. Det är inte så. Om ni menar att reallönerna har sjunkit något så är det ju i och

för sig riktigt. Och köpkraften ska jag säga i lönerna har sjunkit. Den väsentliga anledningen

till det är att kommunalskatten har höjts mycket och vi har tagit ut en femte semestervecka. Vi

har alltså på den andra sidan fått en förbättrad kommunal service och vi har tagit ut en del

av standarden i folk som har längre ledighet. det går inte Olof Palme, om du har tid att

lyssna, det går inte att säga att detta är uttryck för en social nedrustning, det är också mycket

lätt att som Torbjörn Fälldin gjort redan, peka på att alla de här påståendena som du gör om

att folkpensionerna skulle ha sjunkit i värde under den här tiden faktiskt är felaktiga. Det

behövs ingen mer invecklad matematik för att visa detta.  En ensamstående folkpensionär
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hade 1976 12 000 kronor och har idag 25 000 kronor.  Det har alltså skett en fördubbling i

siffror räknat om man håller sig till köpkraftsökning har det skett en 18 % förbättring om man

lever på folkpension och pensionstillskott.” (Slutdebatten 1982). 

Ola  Ullstens  resonemang  innehåller  inga  av  de  beståndsdelar  som  utgör  en  ideologisk

argumentation enligt  denna definition.  Det faller  snarare tydligt in  under den pragmatiska

kategorin, med argument av ekonomisk, faktisk eller teknisk karaktär. Han beskriver Sverige

ur ett ekonomiskt perspektiv, med reallöner, köpkraft, moms- och pensionsökningar, men talar

inte om några grundläggande liberala värderingar eller principer som han eller Folkpartiet står

för. 

För att demonstrera ett inlägg som innehåller argument av både ideologisk och pragmatisk

karaktär följer här nedan Gösta Bohmans inlägg från slutdebatten 1976. 

Gösta Bohman (M): "God afton, den viktigaste frågan i det här valet har socialdemokraterna

inte velat svara på. Hur vårt Sverige kommer att se ut om socialdemokraterna får möjlighet

att  genomföra  de  socialiseringsplaner  som  deras  egen  partikongress  och  LO-kongressen

fastställt. Idag lever vi i ett öppet samhälle, byggt på enskilda människors valfrihet. Vi har en

öppen ekonomi som gett oss en välfärd som många andra avundas oss. Socialisering betyder

planhushållning, centralstyrning, mera byråkrati. Vi har sett allt för mycket utav sådant för

att  vilja  ha  mera.  Alternativen  för  årets  val  är  antingen  en  socialdemokratisk  regering,

beroende  av  kommunisterna,  eller  en  borgerlig  trepartiregering.  Antingen  socialism  eller

valfrihet. 

Men det är inte bara valfriheten som hotas utan människors trygghet. Om man vill slå vakt

om trygghet så måste samhällsekonomin vara god. Socialism och planhushållning ger ingen

god ekonomi. Våra pensionärer har det ofta besvärligt, deras standard har inte höjts i takt

med utvecklingen. Vi måste fullgöra våra skyldigheter gentemot de äldre som arbetat ihop

vårt välstånd. Folkpensionen måste vara skattefri. 

Sverige har världens högsta skatter. Vi måste få en ny skattepolitik. Prishöjningarna får inte

automatiskt höja skatterna vartenda år. Marginalskatterna måste ner till allra högst 50 %. Så

det blir lönande att arbeta och spara. Det är aldrig bra för ett land säger Astrid Lindgren, att

ett och samma parti sitter allt för länge vid makten. Demokratin behöver maktväxling. Vi kan

nå det målet i år och alla dem som vill ha en ny regering och som har samma grundsyn som

vi moderater på behovet av fasta normer för samlevnaden människor emellan, grundade på
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kristna  värderingar,  bör  därför  lägga  sina  röster  på  partier  som  inne  i  riksdagen  kan

förverkliga dessa önskemål. Då får vi en ny regering." (Slutdebatten 1976).

Bohman  inleder  sitt  inlägg  med  en  argumentation  av  tydlig  ideologisk  karaktär.  Han

argumenterar emot traditionellt socialistiska idéer som centralstyrning och planhushållning.

Han pekar på fördelarna med en öppen marknadsekonomi och individens valfrihet och ställer

detta  emot  socialismen.  Därefter  följer  ett  avsnitt  av  mer  pragmatisk  natur,  då  Bohman

diskuterar  ekonomi  och skattepolitik,  med  konkreta  förslag  som en skattefri  folkpension.

Avslutningsvis  för  han  dock  sina  resonemang  tillbaka  till  den  ideologiska  diskursen  om

moderaternas grundsyn på människan, deras kristna värderingar och vikten av maktväxling i

en demokrati. Som tidigare nämnts har alla inlägg eller repliker som innehåller någon form av

ideologisk argumentation kategoriserats  in  just  som ideologiskt,  oavsett  om det  innehåller

ytterligare pragmatiska resonemang eller inte. Bohmans inlägg här ovan har alltså placerats i

den ideologiska kategorin, detta eftersom förekomsten av ideologisk argumentation är just det

studien är ämnad att undersöka. 

Dessa tre exempel uppvisar ganska långa inlägg i debatterna. De lämnas sällan obesvarade

utan ett replikskifte brukar uppstå efter längre inlägg likt dessa. För att demonstrera hur dessa

repliker brukar se ut och hur de har kategoriserats följer här ett par kortare exempel. Först två

korta repliker från debatten 1991 som inte uppvisar något ideologiskt innehåll alls. 

Lars Werner (v): "Jag vill ställa frågan till Bengt Westerberg, egentligen är det också Carl

Bildt. Vilka nya förslag ställer ni i ny start för Sverige när det gäller att skapa arbeten här i

landet?"

Bengt Westerberg (fp):  "Ja,  dem har jag redan redovisat,  men dessutom menar vi  att  det

kortsiktigt krävs arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att möta eller för att lindra effekten av

det socialdemokratiska misslyckandet och dem behöver sättas in redan nu i höst och vinter."

(Slutdebatten 1991).

Detta replikskifte innehåller inga av de karaktärsdrag som symboliserar en ideologisk replik

utifrån den definition som används i undersökningen, men följande replikskifte mellan Lars

Werner  och  Ola  Ullsten  1982  är  ett  tydligt  exempel  på  ett  kortare  replikskifte  av  just

ideologisk karaktär.

Lars Werner (vpk): "Maktkoncentrationen, den har ni tigit om i hela valrörelsen, varför gör

ni det? Jo, därför att ni försvarar den här maktkoncentrationen, därför ni går emot kraven
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från dessa  hundratusentals  anställda  och försvarar  den handfull  finansfamiljer  som äger

jobben, det är därför ni säger nej till  fonder, fast ni  draperar det i någonting annat. nio

tiondelar utav de 63 stora börsnoterade bolagen, de kontrolleras helt av en till tre personer.

Den  här  storfinansens  maktkoncentration,  den  ser  Adelsohn  som garanti  för  frihet.  Den

maktkoncentrationen den hör vi aldrig Ola Ullsten angripa. Den maktkoncentrationen, den

vill inte Fälldin decentralisera. Den maktkoncentrationen kallar vi kapitalism och den vill vi

avskaffa."

Ola Ullsten  (fp):  "Det  är  ganska fantastiskt  att  höra Sveriges  kommunistledare sitta  och

lägga ut texten om vad som är bra demokrati. Låt oss förflytta oss till vårt södra grannland

Polen, där pågår det ingen debatt mellan företrädare för regering och opposition, där mejar

man ner de som försöker protestera mot regimen med vattenkanoner eller skjuter ihjäl dem i

värsta fall.  Och jag tycker att det skulle vara intressant om Lasse Werner inte bara nöjer sig

med att ta avstånd sådär like pliktskyldigt från sådana här övergrepp som begås i de länder

där dina idéer har fått slå rot, utan det vore intressant att få dig att nämna ett enda exempel

på  ett  enda  land  där  dina  kommunistiska  déer  har  låtit  sig  förenas  med  demokrati.".

(Slutdebatten 1982)

Både  Lars  Werner  och  Ola  Ullsten  använder  sig  här  av  tydligt  ideologisk  retorik.  Detta

replikskifte  representerar  kanske  främst  konfliktdimensionen  mellan  kommunism  och

kapitalism. Werner argumenterar emot kapitalismen och maktkoncentrationen i de svenska

börsbolagen och kritiserar  de  borgerliga  partiledarna  för  att  inte  agera  mot  detta.  Ullsten

svarar  genom  att  kritisera  kommunismen  för  dess  inskränkningar  i  individens  fri-  och

rättigheter  och  väljer  Polen  som  exempel  för  detta.  Han  avslutar  med  att  kritisera

Kommunismen som ideologi för dess ovilja till demokrati.

5. Empiri

5.1 Hur slutdebatterna förändrats över tid

Efter att alla de sex slutdebatterna transkriberats och alla inlägg och repliker kategoriserats

utifrån deras ideologiska eller  pragmatiska argumentation med hjälp av en innehållsanalys

sammanställdes de i en tabell för att kunna tydliggöra resultaten. Det totala antalet inlägg och

repliker från de sex debatterna uppgick till 939 stycken. Antalet inlägg och repliker varierar
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dock något mellan de olika debatterna. Framförallt på grund av att debatternas längd minskat

över tid.  Den första debatten 1966 med sina 3,5 timmar var den längsta.  I de tre senaste

debatterna har även antalet medverkande partiledare dessutom ökat från 5 till  8 vilket har

inneburit att moderatorerna tvingats styra debatten mellan olika politikområden och fördela

ordet mer frekvent än tidigare, då politikerna själva fick göra de inlägg de själva ansåg vara av

störst relevans.

Tabell 1.1 Förekomst av ideologiska inlägg och repliker i sex svenska slutdebatter.

 1966 1976 1982 1991 2006 2014

Ideologisk 49 54 36 44 14 19

Icke Ideologisk 90 63 74 166 145 185

Sammanlagt 139 117 110 210 159 204

Procent % 35,2 46,2 32,7 21 8,8 9,3

De första  två  raderna  i  Tabell  1.1  här  ovan  visar  förekomsten  av  ideologiska  och  icke-

ideologiska  inlägg  och  repliker  i  de  sex  olika  slutdebatterna  som undersökts.  Dessa  två

kategorier har sedan adderats för att få fram det sammanlagda antalet inlägg och repliker som

förekommit i varje enskild debatt, vilket presenteras på den tredje raden. Antalet ideologiska

inlägg och repliker har sedan dividerats genom det sammanlagda antalet inlägg och repliker

för att få fram den procentuella frekvensen, vilket presenteras i den fjärde raden. Detta för att

jämförelser  ska  kunna  göras  mellan  de  sex  debatterna.  För  att  tydligare  synliggöra  hur

förekomsten  av  ideologisk  argumentation  förändrats  över  tid  följer  här  nedan  ett

stapeldiagram. 

Figur 1.2 Andel ideologiska inlägg och repliker i slutdebatter.
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Figur 1.2 visar att en förändring verkar ha ägt rum. Från att andelen ideologiska inlägg och

repliker 1966 uppgick till 35,2% och nådde sin topp 1976 med så mycket som 46,2% har det

sjunkit stadigt sedan dess, med undantag för 2014, då det ökade med 0,4% från föregående

slutdebatt. 

Tabell 1.3 Deskriptiv statistik för ideologiska inlägg och repliker

N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse

Genomsnitt 6 ,088 ,462 ,25533 ,150731

Tabell 1.3 här ovan visar den deskriptiva statistiken för variablerna i Tabell 1.1.  N beskriver

antalet  observationer,  vilket  alltså  är  sex  stycken.  Minimum och  Maximum är  det  lägsta

respektive högsta uppmätta värdet.  Medelvärdet för de sex observationerna är 0,255, eller

25,5%.  Standardavvikelsen  0,1507,  eller  15,1%  avser  hur  mycket  de  uppmätta  värdena

varierar från just medelvärdet. 

Detta ger alltså svar på den första frågeställningen: Hur vanligt förekommande har ideologisk

argumentation varit i slutdebatterna inför svenska riksdagsval och har detta förändrats över

tid? 

Man kan nu konstatera att ideologisk argumentation har varit ett vanligare inslag i de svenska

slutdebatterna tidigare än vad de är i dagsläget och att en tydligt nedåtgående trend går att

urskilja. Slutdebatten från år 1976 var den som uppvisade den högsta andelen ideologiska

argument på 46,2%. Genomsnittet för de sex slutdebatterna är 25,5%  och i debatterna 2006

och 2014, var ca 9 % av alla inlägg och repliker av ideologisk karaktär. 

5.2 Skillnader mellan partierna

Nästa steg i undersökningen är att besvara den andra frågeställningen:  Är detta något som

skiljer  sig  åt  mellan  de  medverkande  partierna?  Här  måste  de  medverkande  partiernas

uttalanden presenteras var för sig för att kunna dra några slutsatser. Samma metod som för att

beräkna andelen ideologiska inlägg och repliker i debatterna i allmänhet, används här även för

de  olika  partierna.  Antalet  ideologiska  inlägg  och  repliker  dividerades  alltså  med  det

sammanlagda  antalet  för  att  få  fram  den  procentuella  andelen.  Som  tidigare  beskrevs  i

metodavsnittet har de två partierna Sverigedemokraterna (sd) och Ny Demokrati (nyd) som
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endast  deltog  i  en  slutdebatt  vardera  avgränsats  från  undersökningen  eftersom  det  inte

kommer  att  finnas  någon  förändring  att  undersöka.  Att  Kristdemokraterna  (kd)  och

Miljöpartiet (mp) inte uppvisar några data för de tre första slutdebatterna beror helt enkelt på

att de först medverkade 1991. 

Även om några av partierna tidigare haft  andra namn, så står  finns de i  den här  tabellen

representerade  utifrån  sitt  nuvarande  namn,  detta  för  att  undvika  förvirring  och  lättare

synliggöra resultaten. Exempelvis representerades Vänsterpartiets  (v) data i tabellen nedan

fram  till  debatten  1991  av  Vänsterpartiet  Kommunisterna  (vpk).   Andra  exempel  är

Kristdemokraterna (kd), som förut hette Kristen demokratisk samling (kds) och Moderaterna

som i valet 1966 hette Högern (h).

Tabell 2.1 Andel ideologiska inlägg och repliker i slutdebatter 

% v s fp c m kd mp Genomsnitt

1966 37 22,8 34,8 33,3 51,9 35,2

1976 56,3 31,7 75 30,4 58,8 46,2

1982 43,7 21,6 42,1 23,8 47 32,7

1991 20 23,8 17,8 5 19,2 39,1 35,3 21

2006 3,7 4,1 10 4,5 9 21 12 8,8

2014 6,8 3,2 12 15,8 7,4 21 10,3 9,3

De olika raderna i Tabell 2.1 här ovan visar andelen ideologiska inlägg och repliker i procent

för  de  sex  olika  observationerna.  De  sju  första  kolumnerna  visar  värdena  för  de  olika

partierna. Kolumnen längst till höger visar genomsnittet för varje debatt baserat på värdena i

Tabell 1.1. Tabell 2.1 visar att andelen ideologiska inlägg och repliker har förändrats negativt

över  tid,  men  för  att  tydligare  demonstrera  resultaten  i  denna  tabell  följer  här  nedan  ett

linjediagram som visar den procentuella förändringen i andel ideologiska inlägg och repliker

för de sex slutdebatterna.
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Figur 2.2 Andel ideologiska inlägg och repliker i slutdebatterna för de olika medverkande

partierna.

Linjediagrammet här ovan synliggör skillnaderna från Tabell 2.1 på ett mer lättöverskådligt

sätt.  Den  gula  linjen  motsvarar  genomsnittet  för  de  sex  debatterna  och  visar  tydlig  en

nedåtgående trend från den högsta uppmätta frekvensen 1976 på 46,2%. 

Generellt  kan  ur  figuren  utläsas  att  samtliga  partier  haft  en  nedåtgående  trend  i  andelen

ideologiska inlägg och repliker över tid, förutom Vänsterpartiet (v) och Centerpartiet (c) som

ökade något mellan 2006 och 2014 och Socialdemokraterna som ökade marginellt  mellan

1982 och 1991.  Folkpartiets  Ola  Ullsten stod 1976 för  den största  andelen  av ideologisk

argumentation  i  hela  undersökningen,  då  hela  75  %  av  hans  inlägg  och  repliker

kännetecknades av en ideologisk karaktär. Kristdemokraterna (kd) och Miljöpartiet (mp) hade

både inledningsvis en högre andel ideologisk argumentation, på 39,1% respektive 35,3%, än

de  övriga  partierna  då  de  för  första  gången  deltog  i  de  svenska  slutdebatterna,  när

genomsnittet låg på 21 %. 

Socialdemokraterna till skillnad från de andra partierna, har haft två debattörer medverkande i

debatterna fram till 1991, vilket sannolikt har påverkat utfallet något. Anledningen till detta är

att replikväxlingen främst förts mellan just Socialdemokraterna och de borgerliga partierna

och för att inte Socialdemokraterna skulle få slut på repliktid direkt har detta varit lösningen.

25



1982 stod t.ex. Olof Palme främst för de ideologiska inläggen, medan Kjell-Olof Feldt stod

för de mer pragmatiska uttalandena. 

Centerpartiet (c) och Socialdemokraterna (s) är de partier vars inlägg och repliker generellt

sett haft en lägre andel ideologisk argumentation än genomsnittet, medan Vänsterpartiet (v),

Moderaterna (m) och Folkpartiet (fp) generellt sätt legat över genomsnittet. 

Tabell 2.3 Deskriptiv statistik för de sju partierna

% V S Fp C M Kd Mp

Medelvärde 27,9 17,8 31,9 18,8 32,2 27 19,2

Standardavvikelse 21,1 11,5 24,6 12,4 22,9 10,4 14

Variationsvidd 52,6 28,5 65,0 28,8 51,4 18,1 25

Tabell  2.3  här  ovan  visar  först  och  främst  medelvärdet  för  hur  stor  andel  ideologiska

uttalanden de olika partierna stod för under de sex slutdebatterna. Standardavvikelsen visar

hur  stor  den  genomsnittliga  spridningen  är  runt  dessa  medelvärden  i  datamaterialet.

Variationsvidden  visar  skillnaden  mellan  partiernas  högsta  och  lägsta  observerade  värde

(Lantz 2011, 61). Medelvärdena visar att det framförallt är Moderaterna (m) som haft den

högsta genomsnittliga andelen ideologisk argumentation, med ett medelvärde på 0,32217 =

32,2 %, tätt följt av Folkpartiet (fp) på 31,9%. Det lägsta medelvärdet har Socialdemokraterna

på 17,8%. 

Standardavvikelsen visar att det framförallt är Folkpartiet som stått för den största spridningen

från sitt medelvärde. De olika observationerna för Folkpartiet varierar alltså enligt Tabell 2.3

med hela 24,7%. Detta kan förklaras med den observation för partiet 1976, då hela 75 % av

deras  inlägg  och  repliker  kännetecknades  av  en  ideologisk  karaktär,  vilket  alltså  är

undersökningens högsta uppmätta värde. Variationsvidden avslöjar här samma sak. Skillnaden

mellan  det  högsta  och  lägsta  uppmätta  värdet  för  de  olika  partierna  är  störst  för  just

Folkpartiet,  där  det  skiljer  hela  65  %.  Därefter  följer  Vänsterpartiet  (v)  på  52,6%  och

Moderaterna  på  51,4%.  Det  parti  som  skiftat  minst  är  Kristdemokraterna  med  en

standardavvikelse på 10,4% och en variationsvidd på 18,1%. 

För att återgå till och besvara den andra frågeställningen: Kan några skillnader mellan de olika

partierna  urskiljas  rörande  förekomst  och  eventuell  förändring  av  den  ideologiska

argumentationen?
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Tabellerna och diagrammet ovan har  tydligt  visat  att  det  finns  skillnader  mellan de olika

partierna i  andelen ideologiska inlägg och repliker.  Generellt  sett  så följer  de alla  samma

nedåtgående trend vad gäller minskning av ideologisk argumentation som genomsnittet, med

vissa undantag. Socialdemokraterna och Centerpartiet har legat något under genomsnittet för

undersökningen,  medan  Moderaterna,  Folkpartiet  och  Vänsterpartiet  haft  högre  andel  än

genomsnittet.  Det  högsta  medelvärdet  för  ideologisk  argumentation  hade  Moderaterna  på

32,2%. Det högsta observerade värdet hade Folkpartiet, på 75 % som därför även är det parti

som förändrat innehållet i sin retorik mest genom åren.

5.3 Bakomliggande orsaker

För att finna något svar på den tredje frågeställningen om vad dessa förändringar beror på

måste undersökningen återkopplas till de resonemang som förekom i teoriavsnittet. Det kan

nu konstateras att en förändring ägt rum, men det empiriska materialet kan dock inte bidra

med någon förklaring i sig självt till varför detta har inträffat. 

Något som de flesta av forskarna inom området är överens om är just att förändringar av och

inom partier  främst  sker  som gensvar  på  olika  yttre  omständigheter  och externa  chocker.

Harmel och Janda menade att partier alltid är att betrakta som konservativa organisationer,

som inte förändras enbart för förändringens skull (1994, 264). Det krävs helt enkelt någon

form av extern utmaning som tvingar partier att genomföra någon form av förändring. 

Eftersom denna undersökning har observerat andelen ideologisk argumentation vid sex olika

tillfällen det senaste halvseklet  kommer den historiska aspekten sannolikt att  vara av stor

relevans för att besvara den tredje frågeställningen. Det är rimligt att anta att vissa historiska

omständigheter  påverkat  även  de  svenska  partiledarnas  ideologiska  retorik.  Precis  som

exempelvis Sovjetunionens kollaps, Berlinmurens fall eller nyliberalismens framgångar under

senare delen av 1900-talet påverkat partier i andra länder i vårt svenska närområde borde det

även ha påverkat de svenska partiernas ideologiska förankring och retorik. 

Harmel och Janda (1994, 296-271) byggde som tidigare nämnts vidare på Panebiancos (1988)

teori  om varför partier  förändras,  där de påstod se kunna skilja partier  åt  i  tre kategorier

utifrån vilken deras överordnade målsättning var. De menade att det finns partier vars största

mål är att röstmaximera, andra som gör vad som helst för att nå regeringsställning och en

tredje kategori för de som ser som sin uppgift att förespråka en policy, en ideologi eller en

samling värderingar. 
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Om man utgår ifrån den första kategorin och antar att även de svenska partierna är så kallade

röstmaximerare,  så  skulle  de  alltså  ha  förändrats  när  de  gjort  valförluster  och  tappat

väljarstöd. Huruvida partierna faktiskt har förändrats utifrån detta eller inte, är inget som går

att  besvara i  denna undersökning,  men det  går  åtminstone att  avgöra,  att  den ideologiska

avpolitiseringen  av  de  svenska  slutdebatterna,  inte  enbart  kan  vara  ett  resultat  av

röstmaximerande partiers dåliga valresultat. Detta eftersom i princip alla partierna har minskat

sitt ideologiska innehåll i uttalandena oavsett hur stort väljarstöd de haft. Om de alla hade

varit  röstmaximerare  hade  ju  endast  de  partier  som sett  sitt  väljarstöd  minska  ändrat  sin

retorik.  Avpolitiseringen  av  de  ideologiska  i  debatterna  har  ju  som  bekant  skett  i  en

nedåtgående trend för alla partierna,  även de som gjort valframgångar,  vilket bekräftar att

röstmaximering mycket väl kan ha varit en bidragande orsak, men inte den enda förklaringen

till den ideologiska avpolitiseringen. 

Om  man  utifrån  den  andra  kategorin  skulle  anta  att  partiernas  främsta  mål  var  att  nå

regeringsställning och därför förändras då regeringsmakten går förlorad, blir scenariot något

annorlunda. Det går fortfarande inte att i denna undersökning konstatera huruvida partierna

förändrats rent organisatoriskt eller inte och det är dessutom inte relevant, men om man utgår

ifrån  att  den  ideologiska  argumentationen  står  i  relation  till  huruvida  ett  parti  innehar

regeringsmakt eller inte går det ändå att dra en del slutsatser. Ulf Himmelstrand (1962, 90-94)

menade ju att partier tvingas förändra sin retorik då de hamnar i oppositionsstämning. I någon

mening borde detta stämma, men de observationer som gjorts ifrån de sex slutdebatterna visar

snarare att även regeringspartier minskat sin andel ideologiska argument i slutdebatterna. 

Kanske hade det sett annorlunda ut om två närliggande riksdagsval hade studerats för att se

om det skiljt sig nämnvärt mellan varje regeringsskifte. Det skulle visserligen kunna vara så

att denna förändring har skett inkrementellt och inte varit isolerad från de olika partierna.

Eftersom vi under tidsspannet för denna studie genomgått flera regeringsskiften där samtliga

partier någon gång tvingats ut i opposition kan ju en avpolitiserad argumentation vara något

som även spridit sig och influerat partierna sinsemellan. 

Den tredje kategorin handlade som bekant om de partier som förespråkar en viss ideologi eller

policy och framförallt förändras på grund av externa chocker som tvingar dem att omvärdera

dessa ideologiska värderingar. Exemplet som nämndes i teoriavsnittet  med Sovjetunionens

kollaps  och  Berlinmurens  fall  är  ju  tydliga  exempel  på  en  extern  chock  som  påverkat

framförallt kommunistpartierna i demokratiska stater att omvärdera sina ideologiska rötter.
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Vänsterpartiet Kommunisterna lämnade sitt kommunistiska tankegods bakom sig och ställde i

slutdebatten 1991 upp som Vänsterpartiet, som alltså inte längre är ett kommunistiskt parti

utan socialistiskt.

Just detta är något som tydligt påverkat den ideologiska diskussionen i slutdebatterna. En stor

del av de inlägg och repliker som faktiskt hade en ideologisk karaktär skedde mellan Lars

Werner för Vänsterpartiet Kommunisterna och de tre borgerliga partiledarna. Det fanns då en

konfliktdimension mellan ett kommunistiskt parti som öppet förespråkade mer planekonomi,

centralstyrning och annat som är att förknippa med kommunism och exempelvis Folkpartiet

som ofta  och  återkommande  talade  om vikten  av  individens  friheter  och  rättigheter.  När

Vänsterpartiet  kommunisterna  upphörde  att  vara  kommunister  försvann  en  av  de  stora

ideologiska vattendelarna inom svensk politik som alltså sannolikt varit en bidragande orsak

till avpolitiseringen av den ideologiska argumentationen. 

Det finns givetvis en uppsjö av olika externa omständigheter som påverkat partier på olika

sätt. Det kan röra sig om någon form av ekonomisk kris, som oljekrisen på sjuttiotalet eller

den globala finanskrisen 2008, likväl som Sveriges inträde i EG eller kalla krigets slut. Även

80-talets nyliberala tankegångar från främst Storbritannien och USA borde i någon mening ha

påverkat även de svenska partiernas ideologiska argumentation. 

Per  Albinsson  (1986,  191)  konstaterade  visserligen  att  det  har  skett  en  förändring  inom

Moderaterna, på grund av diverse yttre omständigheter i form om konstitutionella reformer

och utökat partistöd, men han drog inga slutsatser kring vilka effekter detta kan ha haft på

partiets argumentation i debattsammanhang. 

Det är svårt att konkret studera orsakssambandet mellan dessa förändringar och den minskade

förekomsten av ideologisk argumentation i debatter. Även om det sannolikt finns samband,

kan man inte här säkerställa vilka kausala mönster som ligger bakom eller om det går att

generalisera till en viss typ av partier, eller ett specifikt land.

Harmel och Janda (1994, 264) menade även att partier efterhand förändras till att i allt större

utsträckning  likna  sina  motståndare.  De  påstår  att  partier  sällan  blir  långvariga  eller

framgångsrika inom politiken om de inte kan se ut eller  agera som sina konkurrenter. Ett

exempel på detta skulle kunna vara Kristen Demokratisk Samling (kds) och Miljöpartiet (mp).

Tabell 2.1 visade tydligt att när dessa partier ställde upp i slutdebatten 1991 så bestod deras

inlägg och repliker av en betydligt större andel ideologiska argument än resterande partier,
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men det tog inte mer än ett decennium innan de var nere på samma låga nivå som de andra

fem partierna. Detta behöver inte nödvändigtvis ha varit ett resultat av just Harmel och Jandas

teori  om  partiers  anpassning,  men  hypotesen  stämmer  väl  överens  med  det  empiriska

materialet. Kanske hade de inte varit lika framgångsrika eller långvariga inom den svenska

politiken om de fortsatt med samma ideologiska framtoning. Men det finns självklart också en

möjlighet att partiernas argumentationstyp och dess framgång inom den svenska politiken inte

alls har någon korrelation. 

En annan möjlig orsak till den minskade förekomsten av ideologisk argumentation handlar

om partiernas förändrade roll som länk mellan medborgare och den politiska makten. Gullan

Gidlund  (2010,  403)  menar  att  de  moderna  mediernas  roll  har  bidragit  till  partiernas

förändrade retorik eftersom det  moderna kommunikationssätt  som sociala  medier på nätet

utgör, många gånger har möjlighet att nå ut till medborgare med politiska budskap betydligt

snabbare än partierna själva kan göra på sina traditionella mötesplatser.  När individen har allt

större tillgång till  information genom exempelvis sociala medier förlorar partierna sin roll

som  länk  mellan  beslutsfattandet  och  medborgarna.  Detta  leder  enligt  Gidlund  till  att

medborgarnas partiidentifikation minskar vilket innebär en allt större konkurrens om väljarna.

Hon påstår att det är just denna ökade konkurrens som tvingar partierna att försöka bli mer

"catch all" till sin natur. Oavsett om det handlar om att få regeringsmakt, öka sitt väljarstöd

eller medlemsantal eller att begränsa andra partiers inflytande genom att mer aktivt försöka

tilltala deras väljare så försöker man tilltala en så stor bredd av väljarna som möjligt. Gidlunds

teori om dessa  catch all-partier är väl förankrad i tidigare forskning och grundades av Otto

Kirchheimer  så  tidigt  som  1966  (Gidlund  2010,  399).   Kirchheimer  studerade  hur  de

traditionella europeiska så kallade "masspartierna" började ta intryck ifrån de amerikanska

partierna  och  utvecklas  till  att  bli  mer  catch  all.  Partierna  lämnar  sina  ideologiska

ståndpunkter bakom sig för att verka så tilltalande som möjligt för samtliga röstberättigade

och bli mer framgångsrika. 

Det  verkar  alltså  finnas  många  olika  förklaringar  till  varför  de  svenska  slutdebatternas

ideologiska innehåll har avpolitiserats över tid. Sannolikt har det skett som en följd av diverse

externa  effekter.  Det  är  också  troligt  att  globaliseringen  och  väljarnas  ökade  tillgång  till

information via sociala medier har urholkats partiernas traditionella roll, vilket tvingat dem till

att modernisera sig. Det finns också belägg för att partier använder sig av strategiska tekniker

för att locka till sig ett bredare väljarstöd genom att exempelvis likna sina motståndare, vilket
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skulle förklara varför det inte endast är ett eller ett par av partiledarna som avpolitiserat sin

argumentation,  utan  något  som varit  genomgående  för  alla  de  medverkande  politikerna  i

slutdebatterna.  De tvingas  helt  enkelt  att  efterlikna  sina  politiska  motståndare  för  att  inte

förlora sitt väljarstöd. 

En annan aspekt som sannolikt påverkat den ideologiska avpolitiseringen utan att vara externa

effekter är Sanchez-Cuencas (2004, 326) tre förändringsfaktorer, ideologisk stelhet, avstånd

till motståndare och avstånd till medianväljaren. Det första innebär att partier som är väldigt

ideologiskt  stela  inte  förändras  i  samma utsträckning  som de  som har  en  mer  dynamisk

ideologisk framtoning. Det måste alltså finnas tydliga fördelar med att lämna sitt ideologiska

tankegods för att ett parti ska göra detta. Partier som upplever att de befinner sig allt för långt

i från medianväljaren tvingas att omvärdera sin politik för att närma sig denne och bredda sin

väljarbas. Det kan alltså vara så att partier minimerar sin ideologiska framtoning för att närma

sig medianväljaren och bredda sin målgrupp. Ett exempel på den tredje faktorn, där partier

som närmat sig varandra för att gemensamt öka sitt väljarstöd är den Borgerliga alliansen, där

de  fyra  svenska  borgerliga  partierna  utarbetade  en  gemensam  politik  för  att  vinna

regeringsmakten  2006.  Det  kan  alltså  ibland  anses  rimligt  att  tona  ner  sina  ideologiska

skiljelinjer för att gemensamt uppnå regeringsställning och på så vis få större gemonslagskraft

för sin politik. 

Hur  man  än  resonerar  kring  vad  som  egentligen  ligger  bakom  den  ideologiska

avpolitiseringen av de svenska debatterna så är det svårt dra några konkreta slutsatser om

kausala  samband,  alltså  vilken  faktor  som  faktiskt  ligger  bakom  förändringarna.  Det  är

sannolikt så att många olika faktorer varit bidragande i denna förändring. Externa chocker har

förekommit  som  troligtvis  bidragit  till  att  förändra  det  politiska  klimatet  i  de  svenska

slutdebatterna, men för att konkret avgöra vilka av dessa som varit de mest bidragande skulle

en  mer  omfattande  studie  behöva  genomföras.  Det  har  sannolikt  inte  heller  varit  en

slumpmässig förändring som partierna själva inte kunnat  påverka,  som Harmel och Janda

(1994, 264) visat är det snarare så att partier förändras endast när de tydligt ser nyttan av att

göra detta  och inte  för  förändringens skull.  Möjligtvis  är  minskningen av det  ideologiska

innehållet i slutdebatterna ett resultat av en strategi för att närma sig medianväljaren och på så

vis göra ett så framgångsrikt riksdagsval som möjligt, men det är samtidigt inget som konkret

kan säkerställas med denna studie. Det finns också anledning att misstänka att de svenska

partierna tagit inflytande av de amerikanska så kallade catch all-partierna där ideologin i viss

mening fått se sig åsidosatt för att alla röstberättigade ska känna en tillhörighet till partiet i
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fråga. Det är dessutom svårt att dra några slutsatser kring huruvida de iakttagelser som gjorts i

denna studie kan generaliseras till  den grad att  de även skulle omfatta resterande svenska

debatter och politiska debatter i andra demokratiska länder. 

Men för att sammanfatta de resonemang som gjorts i detta avsnitt finns det alltså belägg för

att externa chocker har påverkat en förändring hos de svenska partierna. Exempelvis upphörde

en ideologisk konfliktdimension inom de svenska debatterna att  existera när den politiska

situationen i Sovjetunionen fick Vänsterpartiet att lämna sin kommunistiska ideologi och mer

efterlikna sina konkurrenter. Dessa yttre omständigheter i kombination med att strategier för

att närma sig medianväljare och efterlikna konkurrerande partier har använts är sannolikt de

främsta  orsakerna  till  att  de  svenska  slutdebatternas  ideologiska  innehåll  minskat  kraftigt

sedan 1960-talet. 

Andra aspekter som sannolikt haft en viss inverkan på innehållet i debatterna har dessutom

nämnts i detta avsnitt, som t.ex. sociala mediers roll och dylikt. Men det måste trots detta

konstateras att mer omfattande forskning på området skulle vara nödvändigt för att säkerställa

vilka  av dessa som varit  den främsta  orsaken till  detta  och  om det  är  något  som går  att

generalisera.

6. Avslutning

Efter  att  i  undersökningens  inledande  skede  ha  misstänkt  att  de  svenska  slutdebatterna

innehöll en större andel ideologisk argumentation förr än under 2014-års debatt kan denna

förändring nu konstateras. Med hjälp av en innehållsanalys av sex svenska slutdebatter över

ett tidsspann på 60-år, har denna undersökning kunnat urskilja en tydligt nedåtgående trend i

andelen ideologiska argument som förekommit i dessa. 

Undersökningens  övergripande  syfte  att  kartlägga  om  en  förändring  av  det  ideologiska

innehållet i svenska slutdebatter ägt rum eller inte konkretiserades i tre frågeställningar.

Den första frågan löd: 

 Hur vanligt förekommande har ideologisk argumentation varit i slutdebatterna inför

svenska riksdagsval och hur har detta förändrats över tid?

Resultatet av innehållsanalysen uppvisar en tydligt nedåtgående trend för de sex debatterna.
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Från att det högsta genomsnittsvärdet för alla medverkande partier år 1976, uppgick till 46 %,

till att 2014-års slutdebatt endast uppvisade 9 % ideologiska inlägg och repliker har alltså en

förändring på -37 % har ägt rum. 

Den  andra  frågeställningen  handlade  om  skillnaderna  mellan  de  olika  partierna  i  detta

avseende och löd på följande vis:

 Är detta något som skiljer sig åt mellan de medverkande partierna?

Innehållsanalysen  har  här  visat  att  samma nedåtgående trend som genomsnittet  gäller  för

samtliga medverkande partier utan undantag, även om andelen ideologiska argument varierat

något  dem emellan.  Moderaterna,  Folkpartiet  och  Vänsterpartiet  har  haft  en  större  andel

ideologisk  argumentation  än  Socialdemokraterna  och  Centerpartiet.  Miljöpartiet  och

Kristdemokraterna har också följt en nedåtgående trend, men hade vid deras första slutdebatt

1991 en  högre  andel  ideologiska  argument  än  resterande partier  vid  samma tillfälle.  Det

högsta  medelvärdet  hade  Moderaterna  på  32,2%  och  det  högsta  uppmätta  värdet  stod

Folkpartiet för 1976, med hela 75 % ideologiska inlägg och repliker. Det lägsta medelvärdet

hade Socialdemokraterna på 17,9% som även stod för den lägsta uppmätta andelen ideologisk

argumentation  2014,  då  endast  3,2  % av  Stefan  Löfvéns  inlägg  och  repliker  innehöll  en

ideologisk argumentation. Det parti vars andel ideologiska inlägg och repliker varierat mest

var Folkpartiet med en variationsvidd på 65 %. 

Den tredje frågeställningen, var ämnad att försöka finna en förklaring till varför förekomsten

av ideologiskt innehållet i debatterna minskat över tid.

Med avseende på tidigare forskning inom området kan det konstateras att partiers förändring

främst beror på externa omständigheter som tvingat dem att omvärdera sin ställning. Det är

svårt  att  dra  slutsatser  kring  exakt  vad  den  främsta  orsaken  är  till  att  förekomsten  av

ideologiska utspel minskat kraftigt i svenska slutdebatter under de senaste sextio åren, men en

del  faktorer  har  sannolikt  påverkat  denna  utveckling.  Dels  externa  chocker  i  form  av

exempelvis  Sovjetunionens  fall  som  tvingade  fram  en  förändring  hos  Vänsterpartiet

Kommunisterna som fram tills dess var de borgerliga partiernas främsta ideologiska motpart.

En av de största vattendelarna inom svensk politik upphörde därmed att existera. 

Partiernas önskan att tillförskansa sig regeringsmakten har sannolikt också varit en bidragande

orsak till varför förekomsten av ideologisk argumentation minskat under de senaste 60 åren. 

Det  verkar  dessutom utifrån  de  resonemang  som Sanchez-Cuenca  (2004)  fört  att  partier
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medvetet agerar på detta sätt för att närma sig medianväljaren och på så sätt tilltala en bredare

målgrupp. 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att det sannolikt finns många olika faktorer

som varit bidragande orsaker till varför partiledardebatternas ideologiska innehåll förändrats,

men  också  att  mer  forskning  på  området  är  nödvändigt  för  att  avgöra  vilka  de  främsta

orsakerna har varit.  Undersökningen har  kunnat  skina mer ljus  på ett  område som tyvärr

ägnats  väldigt  lite  uppmärksamhet  inom  den  statsvetenskapliga  forskningen.  Det  har

visserligen bedrivits mycket forskning kring partier och dess förändringar men sällan med

fokus på debatter,  som faktiskt kan anses vara ett  viktigt  inslag i en frisk,  tranparent och

välfungerande demokrati. 

Även om denna undersökning konkret kunnat uppmäta och visa att en förändring faktiskt ägt

rum,  skulle  mer  forskning  på  området  ändå  krävas  för  att  säkerställa  denna  förändring

statistiskt och kunna dra generella slutsatser. I ett större perspektiv skulle det vara intressant

att genomföra en liknande innehållsanalys fast öka omfattningen till  att behandla dels fler

svenska debatter, men även debatter från andra länder och sedan jämföra dessa. Ett större

datamaterial skulle medföra möjligheter till mer avancerade statistiska analysmetoder enligt

den centrala gränsvärdessatsen, vilket skulle resultera i statistiskt säkerställda resultat utifrån

en normalfördelning. Andra aspekter som t.ex.  valdeltagande eller  valresultat  skulle också

kunna  jämföras  med  innehållet  i  debatterna  för  att  undersöka  om någon  korrelation  kan

urskiljas.  Dessutom  kan  det  vara  av  vikt  att  fundera  kring  ideologins  roll  i  politiken  i

allmänhet. Har den helt enkelt inte samma funktion att fylla i det moderna samhället, eller är

det något vi som medborgare i ett demokratiskt land borde kräva mer av?
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