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Abstract
The purpose of this study is to examine the climate of discussion between party leaders of
Swedish political parties. The method used to carry out this task is a statistical analysis of
"Agenda Debatt", the most viewed debate on Swedish television. The statistical analysis is based
on deliberate democracy-theory, more specifically Fishkin and Luskin's definition of the ideal
debate. Fishkin and Luskin's 5 principles for ideal debate will be operationalized and thus make
up the foundation for the statistical analysis. The results of the analysis will in turn be the
foundation for a qualitative discussion, which aims to answer the research question: "How can
the Swedish climate of discussion between political party leaders in 'Agenda Debatt' be described
from a deliberate democracy perspective?" The research question was answered, and the climate
of discussion could be described as poor from a deliberate democracy perspective.
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1. Inledning
1.1 Introduktion
2016 var ett krutladdat år utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. Britterna höll en
folkomröstning och beslutade att lämna den Europeiska Unionen. På andra sidan Atlanten valdes
Donald J. Trump till Förenta Staternas president. Under dessa två valkampanjer så sågs otaliga
kontroverser och en rörig debatt-diskurs mellan båda sidorna men även i olika medier,
valkampanjerna inkluderade personattacker, avbrytningar och osanningar.1 Dessa två, till synes
förvånande, händelser får en att undra hur det ser ut i Sverige. Är det Svenska debattklimatet
liknande det som vi såg inför folkomröstningen som resulterade i Brexit, och i det amerikanska
presidentvalet? Denna fråga görs allt mer aktuell av faktumet att vi nu (2018) är i ett valår.
Politik är i sin natur alltid präglat av olika åsikter. Sverigedemokrater har vitt skilda åsikter från
vänsterpartister när det kommer till migrationspolitik, men de båda måste ju kunna ha en
konstruktiv och givande debatt om ämnet, trots skilda åsikter. Ett idealt demokratiskt samhälle
skulle enbart bestå av individer som besitter just den här förmågan; att kunna ha en givande
diskussion med personer oavsett vad deras åsikter må vara. Samhället är dock långt från idealt.
Många menar att det finns åsiktskorridorer, politisk korrekthet och starka samhällsnormer som
gör det svårt för svenska medborgare att ha konstruktiva diskussioner med varandra, speciellt när
det kommer till upplevda känslomässiga ämnen som till exempel invandring. Genomslaget av
internet och sociala medier har även gjort det enklare än någonsin att bilda opinionsgrupper där
människors olika världsbilder bekräftas och förstärks. De algoritmer som bygger upp dessa sidor
fungerar dessutom som eko-kammare, som prioriterar att visa dig inlägg som delar din politiska
syn2. Även om vi konstaterar att det finns personer i vårt samhälle som aldrig kommer kunna ha
givande3 debatter med varandra, så bör vi väl ta tröst i att vi har folkvalda politiker som jobbar
fulltid med att debattera och förhandla? Eller präglas den högsta instansen av politisk debatt,
partiledare mot partiledare, också av oförmåga för konstruktiv diskussion?

1

Barone, Emily. 'This Writer Ranked American History's Dirtiest Elections. Here’s What He Says About
2016'. Time. November 3, 2016.
2
Hywel T.P. Williams and others, 'Network Analysis Reveals Open Forums And Echo Chambers In Social
Media Discussions Of Climate Change' (2015) 32 Global Environmental Change.
3
Med 'givande' menas en diskussion som strävar efter överenskommelser och är konsensus-sökande.
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Denna fråga är startpunkten för det här arbetet. Aggressivitet, desinformation, och ett generellt
dåligt debattklimat som Brexit-omröstningen och den Amerikanska presidentkampanjen
präglades av är inget som borde eftersträvas för en hälsosam svensk demokrati. Hur är egentligen
det svenska debattklimatet mellan partiledare? Är partiledarna sakliga och håller de sig till
ämnet? Svarar de rakt på frågorna som ställs, eller är de undvikande? Värderar de varandras
argument enligt nominella värdet, eller spelar det roll från vilken person och parti argumentet
kommer ifrån? Har våra partiledare förmågan att föra en konstruktiv diskussion med varandra i
en debatt eller "är det bara käbbel"?
1.2 Problemformulering
Många svenska medborgare är osäkra vilket parti de ska rösta på i det kommande valet 2018.
Andelen osäkra i väljarkåren är cirka 18 procent i November 2017.4 En del läser valmanifest från
de olika partierna, andra gör olika val-barometrar. Ett annat forum som avgör hur många
medborgare lägger sina röster är Agenda debatt på SVT. Här debatterar partiledarna varandra,
senast med moderation från Camilla Kvartoft och Mats Knutsson. Så många som 1 056 000 såg
Agenda Debatt den 8 oktober 2017 live enligt MMS Sverige5. Värt att nämna är att denna siffra
inte inkluderar de som sett debatten på SVT-play. TV-sända debatter har med andra ord stor
tyngd och når ut till många röstare, analyserna i media efter dessa direktsända debatter talar ofta
om vilka som är ”vinnare” och ”förlorare” vilket gör det till ett viktigt forum för partierna. Därav
finns det en tydlig koppling mellan den TV-sända debatten och den svenska demokratin. En
hälsosam demokrati ska präglas av god tillgång till riktig, saklig information, och det är här de
TV-sända debatterna kan bli problematiska.6 Att politiker inte är helt sanningsenliga är
vardagsmat, brutna vallöften och falska siffror är inget nytt i den politiska sfären. Media ska
agera som granskare av politikerna, men med tanke på att de svenska tidningarna har tydlig
ideologisk bakgrund kan granskningen bli subjektiv. En undermålig granskning kan leda till att
det lönar sig att ljuga under debatt. Detta i sin tur kan leda till att röstare baserar sina röster på
felaktig information. En röst baserad på missinformation är en skadlig röst mot en hälsosam
4

SCB, 'Partisympatiundersökningen November 2017', s. 5
MMS Sverige, 'Veckorapport 40-2017', s. 2
6
Fowler, A, & Margolis, M. (2014) The political consequences of uninformed voters, Electoral Studies, 34,
s. 100-110
5
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demokrati.7
När det kommer till det svenska debattklimatet finns det mycket att påpeka. Samhället kan
upplevas som väldigt polariserat, vilket gör det svårt för medborgare att diskutera på ett rationellt
sätt.8 Detta gäller desto mer för känsloladdade ämnen som till exempel invandring och trygghet,
än för diskussioner om ekonomi och statsbudget där argument i större utsträckning baseras på
empiriska siffror. Diskussion och debatt är ett viktigt fundament för demokratin, därmed är det
väldigt problematiskt med ett infekterat debattklimat. Vidare så är det den högsta politiska
instansen som sätter ton för resten av samhället. Om partiledarna inte för en rationell, konstruktiv
debatt kan inte landets medborgare förväntas göra det heller. Därav är det viktigt att partiledarna
åtminstone delvis för en kvalitativ debatt.9
1.3 Syfte
Det svenska valet 2018 är precis runt hörnet. Snart kommer partiernas valkampanjer gå för full
fart. De TV-sända debatterna kommer bli fler och fler, och ses av miljontals svenska röstare.
Syftet med den här studien är att undersöka det svenska debattklimatet mellan partiledare utifrån
deliberativ demokratisk teori. Detta kommer att utföras genom en fallstudie av Agenda Debatt
som sändes den 8 oktober 2017. Deliberativ demokrati föreslår och förklarar hur en ideal debatt
ska se ut. Fishkin och Luskin har formulerat 5 principer som definierar den ideala debatten. De
menar att en ideal debatt ska vara informativ, balanserad, samvetsgrann, nominell samt
utförlig.10 De 5 principerna står till grund för analysen av partiledardebatten och kommer
förklaras utförligt under teoridelen. Motivationen till arbetet kommer från bristen av
statsvetenskaplig forskning av svenskt debattklimat, speciellt efter de stora händelserna Brexit
och valet av Donald J. Trump som president. Media är den främsta och mest cirkulerade aktören
som granskar debatterna. De publicerar ofta artiklar efter debatterna, där de påstår vem som
7

Fowler, A, & Margolis, M. (2014) The political consequences of uninformed voters, Electoral Studies, 34,
s. 100-110
8
Erik Olsson, 'Siffrorna som visar hur polariserat Sverige är (och varför)', KIT, 2015
9
Cohen, Joshua. Deliberation and Democratic Legitimacy. I Debates in Contemporary Political
Philosophy. Matravers, Derek. (edt). Pike, Jonathan (edt). s. 342 – 360. Abingdon – on – Thames:
Routledge, 2003.
10
Fishkin, James S. Luskin, Robert C. Experimenting with a democratic Ideal: Deliberative Polling and
Public Opinion. Acta Politica September 2005, Volume 40, Issue 3, s. 284–298.
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"vann" debatten. Dock kan deras analysmetod anses subjektiv och förenklad. Statsvetenskaplig
forskning behövs för att på ett vetenskapligt sätt analysera och försöka beskriva hur kvalitén på
debatten var.
1.4 Forskningsfråga
Uppsatsens forskningsfråga blir då:
Hur kan debattklimatet mellan partiledare i Agenda Debatt (8 oktober 2017) beskrivas utifrån en
deliberativ demokratisk utgångspunkt?
För att besvara forskningsfrågan så kommer uppsatsen att svara på följande underfrågor, vilka
har strukturerats utefter Fishkin och Luskins 5 principer:
Är debatten balanserad i form av taltid för respektive partiledare?
Hur många gånger upprätthåller eller byter respektive partiledare ämne?
Hur många gånger avbryter respektive partiledare sina motparter?
Förekommer personattacker, och isåfall hur många från respektive partiledare?
Tas alla ämnen som anses viktiga av befolkningen upp i debatten?
1.5 Metod och material
Syftet med detta arbete är att undersöka det svenska debattklimatet mellan partiledare utifrån ett
deliberativ demokratiskt perspektiv. Detta kommer som nämnt i föregående stycke att utföras
med en fallstudie av Agenda Debatt den 8 oktober 2017. Materialet som står till grund för analys
är en transkribering av den 2 timmar långa tv-sända debatten. Valet av enbart Agenda Debatt
som analysenhet motiveras av att det är den senaste debatten där alla partiledare deltagit, och
dessutom är det debattprogram som har högst tittarsiffror. Deliberativ demokrati är arbetets
teoretiska ramverk. Teorin fokuserar på att förklara debattens roll i en hälsosam demokrati, och
erbjuder definition för den ideala debatten från den normativa grunden att politik borde sträva
mot ‘The common good’, det bästa för folket. Den ideala debatten kommer operationaliseras för
att möjliggöra en statistisk analys av materialet, som kommer presenteras i form av tabeller. De
kvantitativa resultaten kommer diskuteras och tolkas, och därmed får även arbetet en kvalitativ
7

aspekt. På så sätt kan arbetets syfte uppfyllas, nämligen att beskriva det svenska debattklimatet
mellan partiledare.11
Materialet som står till grund för den här studien är en egen transkribering av Agenda Debatt den
8 Oktober 2017. Debatten är 2 timmar lång. Efter att transkribering utförs har debatten gått
igenom i sin helhet en andra gång, för att säkerställa korrektheten av materialet. Den färdiga
transkriberingen blev 48 sidor lång, och över 23 900 ord. Motivationen till valet av just Agenda
Debatt är att det är det mest sedda programmet där alla partiledare möts i samma rum. Vidare så
är även debatten under ett formellt förhållande, med moderation från två personer som ska vara
objektiva. Det formella förhållandet stämmer bra överens för att skapa en ideal debatt från ett
deliberativ demokratiskt perspektiv. Dessutom så agerar moderatorerna som frågeställare, som
tar upp ämnen som bedöms vara viktiga för befolkningen. De ställer även stundvis direkta frågor,
vilket gör det svårt för partiledarna att vara vaga och undvikande.
1.6 Tidigare Forskning
Inspirationen till det här arbetet kom från en statsvetenskaplig kandidatuppsats av Richard
Deichmann. Uppsatsen har titeln “Bickering, Insults and Interruptions: Describing the US
Presidential Election Debates 2016 using a Deliberative Democratic perspective.".12 I arbetet
undersöker Deichmann debattklimatet i USA, mer specifikt debatten mellan Hillary Clinton och
Donald Trump. Detta utfördes med hjälp av ett innovativt användande av teorin deliberativ
demokrati. Teorin appliceras nämligen inom statsvetenskaplig forskning främst på diskussion
mellan röstare snarare än politiker, och är generellt sett inte använd inom just debattanalys.
Diechmann undersökte noggrant transkriberingar av tre TV-sända debatter mellan de två
presidentkandidaterna. Denna empiri kvantifierades utefter Fishkin och Luskins 5 kriterier för en
ideal debatt inom deliberativ demokrati. Dessa 5 kriterier som nämnts tidigare kommer att
förklaras utförligt under teoridelen. Därefter utfördes en kvalitativ analys baserat på den
transkriberade texten. Resultatet blev starkt, Diechmann kunde beskriva debatten som: “...poorly

11

Fishkin, James S. Luskin, Robert C. Experimenting with a democratic Ideal: Deliberative Polling and
Public Opinion. Acta Politica September 2005, Volume 40, Issue 3, s. 284–298.
12
Deichmann, Richard. 'Bickering, Insults and Interruptions: Describing the US Presidential Election
Debates 2016 using a Deliberative Democratic perspective', 2017
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reasonable and not in line with the criteria of a healthy climate of discussion according to
deliberative democratic theory”.13
När det kommer till analys av det svenska debattklimatet mellan partiledare finns det
undermåligt med forskning. Diskursanalys på valmanifesten och politiska uttalanden är vanligt
förekommande inom svensk statsvetenskaplig forskning. Emellertid så saknas forskning på
partiledardebatter, vilket är luckan som det här arbetet avses täcka. Vidare så kan TV-debatter
ses som ett viktigt medium för partiledarna. Ett stort antal svenskar ser dessa debatter, därmed är
det en direkt kanal för partiledarna att nå ut till väljarna. Med det i baktanke är det väldigt
aktuellt att undersöka hur diskussionskvalitén är.

1.7 Disposition
Arbetet är indelat i tre avsnitt. Det inledande avsnittet, som avslutas med denna disposition,
innehåller introduktion till ämnet, problembild, syfte och forskningsfråga, metod och material
samt tidigare forskning. Avsnitt två består av teori, där det teoretiska ramverket redogörs. Vidare
består även avsnittet av operationalisering och en genomgång av analysschemat. Det tredje
avsnittet består av analys. Analysen består av fyra delar, en för varje del av Agenda debatt, där
materialet analyseras. Detta följs upp med en kvalitativ diskussion och resultat, sammanfattning
samt vidare forskning.

13

Diechmann, Richard.
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2. Teori
Deliberativ demokrati är ett teoretiskt ramverk som förknippas med röstare, opinionsmätningar
samt debatt och diskussion. Själva debatten ses som central och fundamental för beslutsfattande.
Debatt medborgare sinsemellan, samt mellan makthavare, ses med andra ord som en vital
funktion för demokratin14. Teorin berör även hur denna debatt ska se ut. Debattklimatet mellan
deltagare ska präglas av god information, god etikett, samt förståelse och överenskommelser. På
så vis skapas grunden till en ideal demokrati, vare sig det rör sig om en direkt demokratiskt stat,
eller en representativ demokrati. Även om deliberativ demokrati främst är teoretiskt, så kan dess
principer för ideal debatt operationaliseras och appliceras praktiskt för analys. Detta klargörs
senare i det här kapitlet, men först en kort introduktion till grunden för deliberativ demokrati och
de fem principerna som Fishkin och Luskin har vidareutvecklat.15
2.1 Grunden till Deliberativ Demokrati
Deliberativ Demokrati är en teori som understryker debattens roll i en välfungerande och legitim
demokrati. “Deliberation” kan på svenska översättas till överläggning, övervägande samt
betänkande. Teorin har en normativ grund, och förutsätter att målet med politiskt beslutstagande
är ‘The common good’, det bästa för folket. Vidare så ses debatten som en lika viktig funktion
för demokratins legitimitet som votering. Teorin säger att beslutstagande inte enbart ska baseras
på summan av opinioner, utan besluttagande ska alltid först och främst baseras på debatt.
Logiken bakom detta är att man omöjligen kan besluta ‘det bästa för folket’ utan att först
utförligt debattera och överväga beslutet med alla parter involverade. Debatten ska enligt teorin
uppfylla vissa kriterier för att kunna klassificeras som ‘god’ och kvalitativ. Vidare så ska även
debatten ha som mål att vara konsensus-sökande. Om konsensus inte kan nås går beslutstagandet
vidare till enkel votering, där majoriteten bestämmer. Debatt och överläggning, till skillnad från
marknadsorienterade förhandlingar, ska fokusera på en vägning av argument. Denna skillnad
understryks av Joshua Cohen, som har presenterat en komplex bild på den ideala debatten.
14

Fishkin, James S. Luskin, Robert C. Experimenting with a democratic Ideal: Deliberative Polling and
Public Opinion. Acta Politica September 2005, Volume 40, Issue 3, s. 284–298.
15
Cohen, Joshua. Deliberation and Democratic Legitimacy. I Debates in Contemporary Political
Philosophy. Matravers, Derek. (edt). Pike, Jonathan (edt). s. 342 – 360. Abingdon – on – Thames:
Routledge, 2003.
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Debattdeltagare ska inte kohandla med varandra, då det ger fördelar till de som har större
resurser och leder till en ojämn debatt. Slutligen så ses inte enbart de som argumenterar och
diskuterar som debattdeltagare, utan även de som bara lyssnar. Här ses en tydlig koppling till
TV-sända debatter och deliberativ demokrati.16
Om debatt är ett kärnbegrepp inom Deliberativ Demokrati, så är det andra kärnbegreppet politisk
jämställdhet. Med politisk jämställdhet menas jämlikt övervägande och hänsyn av alla personers
olika åsikter. ‘Alla personer’ är mer specifikt alla medborgare, eller demos i en given stat. Med
‘jämlikt övervägande’ menas att alla ska ha samma ‘röstkraft’, alltså en röst per person. Politisk
jämställdhet är en vanligt förekommande princip inom klassisk demokratisk teori. Tolkningen är
dock annorlunda inom deliberativ demokrati, där man sätter politisk jämställdhet i relation till
debatt. Alltså, alla opinioner ska väga lika tungt och beröras under debatten. För att tydliggöra
skillnaden mellan deliberativ demokrati och traditionell demokratisk teori, är det bäst att sätta
dem i kontrast: Där deltagardemokratin sätter stort värde på själva deltagandet och aktiviteten i
den demokratiska processen, sätter deliberativ demokrati värde på debatt och dialog. Där den
direkta demokratin (och deltagardemokratin) vill ha jämnt deltagande över den hela röstande
populationen, vill deliberativ demokrati ha en jämn debatt över hela den röstande populationen
och dess spridda opinioner. Samspelet mellan politisk jämställdhet och debatt är därmed av vikt
för deliberativ demokrati. 17
För att bryta ner teorin ännu en nivå, så rör sig deliberativ demokrati mellan votering och
förhandling. Votering är helt enkelt beslutstagande genom att personer med olika åsikter samlas
och röstar. Förhandling präglas av diskussion, och de olika deltagarna presenterar och försvarar
sina åsikter och försöker kompromissa. Det deliberativ demokrati adderar till votering och
förhandling är en rationell och förutsättningslös debatt. Att definiera och operationalisera den
‘rationella och förutsättningslösa’ debatten kan först tyckas svårt. Detta kommer klarläggas i
nästa stycke i vilket Fishkin och Luskins fem principer presenteras och utvecklas.

16

Cohen, Joshua. Deliberation and Democratic Legitimacy. I Debates in Contemporary Political
Philosophy. Matravers, Derek. (edt). Pike, Jonathan (edt). s. 342 – 360. Abingdon – on – Thames:
Routledge, 2003.
17
Ibid.
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2.2 Dialog och debatt inom Deliberativ Demokrati
Många statsvetare har definierat och operationaliserat den ‘rationella och förutsättningslösa’
debatten. James S. Fishkin och Robert C. Luskin har presenterat 5 principer som definierar den
ideala debatten.18 Enlight Fishkin och Luskin, så ska en ideal debatt vara:
● Balanserad: Ingen enskild debatt-medlem ska vara överrepresenterad i form av tid.
Frågor och argument ska dessutom mötas med motargument i den mån möjligt. 19
● Informativ: Alla argument som läggs fram under en debatt ska vara sakliga, alltså
baserade på fakta. Argumenten ska också hålla sig till ämnet, för att undvika förvirring,
vaghet och avledningar. 20
● Samvetsgrann: De som deltar i debatt ska vänta på sin tur, och lyssna när andra
argumenterar. Debattdeltagare ska respektera varandra och inte avbryta, störa eller
avfärda andra debatt-medlemmar när de pratar.21
● Nominell: Argument ska tas vid sina nominella värden, och inte uppfattas annorlunda
beroende på av vem, vilket parti, eller hur de framförs.22
● Utförlig: Debatten ska ta upp alla opinioner som har signifikans i offentligheten, om inte
detta är möjligt ska de åtminstone få någon grad av uppmärksamhet.23
Alla kriterier är enkla att förstå och väldefinierade förutom Utförlig, då det kan vara svårt att
bestämma vilka opinioner som har ‘signifikans’ i offentligheten. Signifikans av opinioner är
svårt att kvantifiera. I Agenda Debatt så har moderatorerna som roll att ställa frågor och styra
debatten. Detta gör de utifrån offentlighetens åsikter och opinioner, alltså frågor som väljarna
18

Fishkin, James S. Luskin, Robert C. Experimenting with a democratic Ideal: Deliberative Polling and
Public Opinion. Acta Politica September 2005, Volume 40, Issue 3, s. 284–298.
19
Ibid.
20
Ibid.
21
Ibid.
22
Ibid.
23
Ibid.
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tycker är viktiga, och därav är detta kriterium relevant för analys av partiledardebatten.
Joshua Cohens anser att Fishkin och Luskins principer behöver fördjupas och utvecklas då
världen är mer komplex. Cohen fokuserar mer på debattens relation till beslutstagandet. Att
debatten ska vara saklig och faktabaserad är ett mycket viktigt kriterium enligt Cohen. Vidare så
ska alla medlemmar av en debatt, vare sig de deltar eller bara lyssnar, enbart möta argument
baserat på deras "vikt" i en rationell kontext. Alltså, alla argument och förslag som framförs
måste motiveras med bakgrund och anledningar, för att klargöra logiken bakom dem, och på så
sätt bilda rationalitet. Detta gäller även för motargument. På så vis kan anledningarna bakom
argumenten kritiseras utifrån deras samhälleliga relevans samt hur baserade i fakta de är. Enligt
Cohen ska också alla argument få ifrågasättas, och få tillräckligt med utrymme och tid så länge
som den ovan nämnda principen följs. Dessutom ska varje deltagare få ungefär lika lång tid att
tala under diskussion av en specifik fråga, så att alla deltagare får samma möjlighet att uttrycka
och utveckla sin syn på ämnet. Slutligen så ska alla deltagare respektera varandras åsikter,
framföra sina argument under delegerad tid, och inte avbryta varandra. 24
Det är tydligt att Fishkin och Luskins syn på den ideala debatten är lik Cohens, vad Cohen gör är
att han ger en djupare förståelse. En ideal debatt ska således vara balanserad, saklig,
faktabaserad, relevant och respekterande.
2.3 Operationalisering
Metoden för denna studie är först och främst en statistisk analys av Agenda debatt den 8 oktober
2017. Transkribering av debatten finns inte tillgängligt, och måste därför utföras för egen hand.
Den statistiska analysen kommer utgå från Fishkin och Luskins 5 principer för ideal debatt, vilka
kommer operationaliseras senare i stycket. Den kvantitativa datan kommer presenteras i tabeller.
Tabellernas struktur och innehåll kommer presenteras i det första kapitlet av analysdelen.
Debatten är strukturerad i fyra delar, där varje del har ett tema/ämne. Ämnena är som följer:
"Välfärd och Jobb", "Klimat och Miljö", "Trygghet och Säkerhet", samt "Sjukvården". En tabell
24
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Philosophy. Matravers, Derek. (edt). Pike, Jonathan (edt). s. 342 – 360. Abingdon – on – Thames:
Routledge, 2003.
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per ämne kommer presenteras. På så vis klargörs en god bild för kvalitén på debatten utifrån
deliberativ demokratisk teori. Hur lång tid varje partimedlem pratar och hur många gånger varje
partimedlem avbryts är två exempel på vad den statistiska analysen kommer inkludera. Den
kvantitativa sammanställningen kommer sedan att tolkas och därmed får arbetet även ett
kvalitativt aspekt. Med ett kvalitativt aspekt kan även intressanta uttalanden och händelser under
debatten lyftas ut och diskuteras. Därav når även analysen en djupare nivå, och knyter samman
med syftet att beskriva debattklimatet mellan partiledare.
Fishkin och Luskins 5 principer operationaliseras på följande sätt. Först är kriteriet att en ideal
debatt ska vara balanserad. Detta balans-kriterium kommer att analyseras genom att räkna hur
många gånger varje partiledare möter ett argument med motargument istället för en
förolämpning, eller vice-versa. Varje partiledare kommer dessutom klockas för att få en
uppfattning om hur jämt fördelad tiden är under debatten. Kategorin delas upp i ‘Tid’,
‘Argument’ samt ‘Förolämpning’. ‘Tid’ är den tiden en partiledare talar under debatten. Tiden
ska vara så jämlikt fördelad som möjligt för en ideal debatt. ‘Argument’ är varje gång ett
argument möts med ett motargument, detta inkluderar även om en partiledare återkommer till
något en annan partiledare sagt tidigare och motargumenterar. ‘Förolämpning’ är varje gång ett
argument möts med en politisk förolämpning. Ett exempel på en ‘förolämpning’ är av
moderaternas partiledare Ulf Kristersson (M) riktat mot statsminister och partiledare för
socialdemokraterna Stefan Löfven (S). Löfven motargumenterar en sänkning av ingångslöner för
immigranter, och menar att fackföreningar har fått direktiv att jobba på att lösa den höga
arbetslösheten bland nyanlända. Löfven blir avbruten av Ulf Kristersson, som säger: “Men ni
sitter ju på händerna.”.25 Detta är en politisk förolämpning, eftersom Löfven precis innan har
argumenterat för flera olika lösningar på problemet, och redogjort för den policy hans regering
implementerat. Att helt enkelt avfärda sin debatt-motståndare med “Ni gör ju ingenting” är inget
konstruktivt motargument, speciellt inte när motståndaren precis nämnt flera åtgärder som har
utförts för att åtgärda problemet. Ett ‘argument’ hade istället kunnat vara till exempel: “Men att
ge direktiv till fackföreningar är inte nog, vi tycker det krävs lagstiftningsändringar för att lösa
det här problemet på kort sikt.”.

25
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En ideal debatt ska också vara informativ. Det informativa-kriteriet kommer att analyseras
utifrån hur många gånger varje partiledare håller sig till ämnet, eller hur många gånger de byter
ämne. En ideal debatt är så saklig som möjligt, och argumentation ska därav hålla sig till ämnet. I
vissa fall kommer det vara väldigt tydligt när en partiledare byter ämne, till exempel under ämnet
‘sjukvård’ diskuterar Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) och
Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush Thor (KD) den generella problematiken med dagens
sjukvårdssystem i Sverige. Jimmie Åkesson vänder dock diskussionen från sjukvård till
Sverigedemokraternas upplevda utanförskap i riksdagen: “Det är precis detta som är problemet.
Vi är i princip helt överens om detta, men ni är alltså låsta. Hela din allians, ni är alltså låsta
därför att ni kan inte prata med mig. Inte ens där vi är överens så kan vi sätta oss ned och prata i
lugn och ro och försöka hitta lösningar”.26 Sedan riktar han om ämnet än en gång och tar upp
faktumet att alliansen hade kunnat avsätta den röd-gröna regeringen om de samarbetat med
Sverigedemokraterna. Det må vara så att Sverigedemokraterna är orimligt isolerade av de andra
partierna i riksdagen, men när ämnet som diskuteras är ‘sjukvård’ är inte parti-dynamik relevant
enligt det informativa-kriteriet. I andra fall kan det vara svårare att identifiera vad som är inom
eller utanför ämnet. I en diskussion om ökande kriminalitet kan det vara rimligt att påpeka
socioekonomisk bakgrund, eller styrka skolan och utbildningens roll i att förebygga brottslighet.
I dessa fall anses argumentationen vara inom ämnet, även om skola och utbildning inte har något
direkt koppling till brottslighet. Kategorin delas upp i ‘Stannar’ och ‘Byter’, där ‘Stannar’ helt
enkelt är att ämnet uppehålls medans ‘Byter’ är en avledning till ett nytt ämne. Viktigt att nämna
är att om en partiledare ställs en direkt fråga som inte besvaras utan avleds till något annat som
fortfarande är inom ämnet räknas det som ‘byter’. Det kan även komma att hända att, precis som
under balanserad-kriteriet, en partiledare tar upp något inom ämnet som en annan partiledare
argumenterade för tidigare. Detta räknas inte som ‘byter’, eftersom ordet kan ha tilldelats andra
partiledare innan motargument för ett tidigare uttalande kan framläggas.
Avbrytningar (Samvetsgrann): Detta kriterium kommer räkna hur många gånger varje partiledare
avbryter någon när den pratar. En avbrytning är helt enkelt när en partiledare försöker bryta sig
in under någon annans anförande. Kategorin kommer delas upp i ‘Avbrytningar’ samt
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‘Anföranden utan avbrytningar’. ‘Avbrytningar’ är totala antalet avbrytningar en partiledare
begår under debatten, och ‘Anförande utan avbrytningar’ är totala antalet varje partiledare får
tala färdigt utan att bli avbrutna. Kultur är ett begrepp som är väldigt svårt att definiera, dock så
kan det utan allt för många invändningar sägas att inom svensk kultur ses det som oartigt med
avbrytningar. En person som konstant avbryter en samtalspartner kan tolkas som frånvarande,
ointresserad och helt enkelt respektlös. Denna generella observation av svensk kultur i
kombination med den teoretiska bakgrunden gör det klart att den ideala debatten innehåller så
lite avbrytningar som möjligt.
Nominell: Det nominella kriteriet kommer räkna hur många personattacker respektive
partimedlem gör, och kategorin kommer enbart bestå av ‘Personattack’. En ‘personattack’ är en
förolämpning av någons personlighet eller karaktär. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt
(V) gjorde en avbrytning av ett av Jimmie Åkessons (SD) anförande som är ett bra exempel på
en ‘personattack’. Ämnet är ‘trygghet och säkerhet’, och Jimmie Åkesson argumenterar om den
växande kriminaliteten: “(Ökande kriminalitet)...är ju ett importerat problem till hög grad”.27
Åkesson (SD) baserar sitt påstående på att människor med invandrarbakgrund är
överrepresenterade i gängkriminalitet-statistiken. Sjöstedt avbryter Åkesson (SD) senare under
anförandet och säger: “Du har ingen trovärdighet.”.28 Det framgår tydligt att kommentaren är
riktad mot Jimmie Åkesson som person, snarare än det han säger eller partiet och politiken han
står för. Istället för att uttrycka sig genom att angripa Åkessons karaktär, hade han kunnat säga
något i stil med: “Det du säger är inte trovärdigt”. Skillnaden mellan ‘personattack’ och
‘förolämpning’ från balans-kriteriet är att det förstnämnda är en attack på en annan partiledares
person eller karaktär, medan det senare är en politisk förolämpning. Ulf Kristerssons (M)
‘förolämpning’ riktad mot Stefan Löfven (S) var “Men ni sitter ju på händerna”. Skillnaden är
tydlig, då Kristerssons kommentar är en förolämpning mot Löfvens parti och regering, snarare än
Löfvens person. En ideal debatt ska inte innehålla några personattacker.
Utförlig: Utförlighets-kriteriet är väldigt svårt att kvantifiera, och kommer därför redogöras för
kvalitativt. Ämnena som tas upp i debatten kommer diskuteras utifrån sin samhälleliga relevans,
27
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och om något uppenbart ämne inte berörs under debatten kommer det klargöras. Svenska
Statistiska Centralbyrån gjorde nyligen en undersökning om vad den svenska befolkningen anser
vara ‘viktiga ämnen’ inom politiken. Denna undersökning kommer jämföras med ämnena som
tas upp under debatten, och på så vis redogöra för om utförlighets-kriteriet uppfylls i Agenda
Debatt.
Det är viktigt att nämna att vissa händelser under debatten kan komma att uppfylla mer än en
variabel. Till exempel, om en partiledare avbryter sin motpart med ett motargument kommer
detta registreras som både ‘Avbrytningar’ samt ‘Argument’. Dessutom kan det förekomma att
partiledare talar över varandra, och därav göra det svårt att veta vem det är som har rätt att tala.
Om så förekommer räknas enbart den första avbrytningen.
Genom att följa dessa 5 operationaliserade kriterier kan Agenda Debatt den 8 oktober 2017
kvantifieras och på så vis ge en effektiv och klar bild av kvalitén på debatten. Vidare så
möjliggörs analys av varje aspekt av ideal debatt enligt deliberativ demokrati genom att
presentera varje variabel separat. Den kvalitativa analys som kommer genomföras på den
kvantitativa grunden gör det möjligt att uppfylla syftet, nämligen att beskriva det svenska
debattklimatet mellan partiledare.
2.4 Analysschema
För att underlätta förståelsen för den statistiska analysen kommer nu det analytiska schemat att
klargöras. Analysen kommer stuktureras i 4 delar, en del för varje tema. Varje del kommer börja
med en tolkning av den kvantitativa datan, och sedan lyfta ut citat och exempel från debatten.
Notera att istället för att använda varje partiledares namn används partierna de representerar.
Dessa är som följer: Stefan Löfven (S), Gustav Fridolin (MP), Jonas Sjöstedt (V), Jimmie
Åkesson (SD), Ulf Kristersson (M), Jan Björklund (L), Annie Lööf (C) samt Ebba Busch Thor
(KD). ‘Tid’ kommer presenteras i hur många minuter varje partiledare pratar. ‘Argument’ är hur
många motargument varje partiledare gör. ‘Förolämpning’ är varje gång en partiledare möter ett
argument med en politisk förolämpning snarare än ett motargument. ‘Stannar’ är varje anförande
som håller sig till ämnet. ‘Byter’ är varje gång en partiledare gör ett anförande som byter ämne,
eller undviker en direkt fråga. ‘Avbrytningar’ är varje gång en partiledare avbryter någon annans
17

anförande. ‘Anföranden utan avbrytningar’ är hur många anföranden varje partiledare håller utan
att bli avbrutna av varken moderatorer eller andra partiledare. ‘Personattacker’ är varje
personattack en partiledare begår.

Tabell 2.1 Debattens Tema
Kategori

Kriterium

Partier
S

Balanserad

MP

V

SD

M

L

C

KD

Tid
Argument
Förolämpning

Informativ

Stannar
Byter

Avbrytning
ar

Avbrytningar
Anföranden
utan
avbrytningar

Nominell

Personattacker
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3. Analys
3.1 Välfärd och jobb
Tabell 3.1 Välfärd och Jobb
Kategori

Balanserad

Informativ

Avbrytning
ar

Nominell

Kriterium

Partier
S

MP

V

SD

M

L

C

KD

Tid

6:34

2:45

2:34

2:23

6:03

2:38

2:16

1:14

Argument

8

4

1

2

9

3

2

1

Förolämpning

1

2

1

Stannar

11

1

Byter

1

Avbrytningar

3

4

Anföranden
utan
avbrytningar

2

Personattacker

1
5

3

4
3

9

4

2

1

2

2

1

1

8

3

1

2

1

2

8

2

1

1

2

Den första delen av debatten hade temat “Välfärd och Jobb”. Debatten började med en duell
mellan Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M). Detta förklarar varför de båda partiledarna
talade längst tid under debatten. Bortsett från detta var debatten ganska jämnt fördelad i tid, med
undantag av Ebba Busch Thor som enbart talade under 1 minut och 14 sekunder. Vidare så kan
det sägas att debatten var ganska god utifrån balans-kriteriet, med många motargument. De flesta
partiledare svarade bara på argument med förolämpningar 1 eller 2 gånger, med undantag av Ulf
Kristersson (M) som både hade mest motargument, 9, samt förolämpningar, 4. Partiledarna höll
sig för det mesta till ämnet, och svarade på de flesta direkta frågor som ställdes. Debattkvalitén
var dock avsevärt sämre när det kommer till avbrytningar. Ulf Kristersson (M) och Gustav
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Fridolin (MP) avbröt sina motståndare mest, med 8 respektive 4 gånger. Detta framgår även
tydligt från hur få ‘anföranden utan avbrytningar’ varje partiledare höll. Både Jimmie Åkesson
(SD) och Jan Björklund (L) fick inte hålla ett enda anförande utan att bli avbrutna av antingen
andra partiledare eller moderatorerna. En klar utstickare här är Ulf Kristersson (M) som fick göra
hela 8 anföranden utan att bli avbruten. Vidare så innehöll debatten inte speciellt många
personattacker, 3 totalt. 2 av dessa kom från Jonas Sjöstedt, och 1 från Gustav Fridolin.29
Debatten påbörjades som tidigare nämnt med en duell mellan Ulf Kristersson (M) och Stefan
Löfven (S). Moderator Mats Knutson inleder debatten med frågan “(Ekonomin)...går det bra eller
dåligt för Sverige?”. Ulf Kristersson börjar och menar att båda bilderna är sanna. Han menar att
det finns mycket som är bra men också mycket som är dåligt, med växande arbetslöshet bland
utlandsfödda, långtidsarbetslöshet och ökat bidragsberoende. Stefan Löfven håller med om att
det både går bra och dåligt för Sverige inom jobb och ekonomi. Löfven argumenterar att: 30
SL: “...framgångsrika företagare, tillsammans med en ansvarsfull ekonomisk politik, det
lägger en bra grund. Men bilden är ju helt korrekt också, det är för många som inte
kommer in på arbetsmarknaden, inte minst bland utlandsfödda. Och dem ska ju jobba i
precis samma utsträckning som vi som redan finns här”31
Detta citat är bland det första Stefan Löfven (S) säger under debatten. Viktigt att poängtera här är
att ett flertal av förolämpningarna Ulf Kristersson (M) yttrar under debatten är riktade mot att
Stefan Löfven (S) antingen inte “erkänner” problemet (arbetslöshet bland utlandsfödda), eller att
hans regeringen inte gör något åt det. Ett bra exempel på detta är när Ulf Kristersson först säger:
UK: “Jo men ni pratar ju bara om detta, ni gör ju nästan ingenting alls. Det har inte blivit
något lättare alls för människor som är utrikesfödda att komma in på svenska
arbetsmarknaden över huvud taget. Ni har varit emot varje reform som vi har drivit fram
som ökar chansen att komma in. Rot och Rut är väl allra bästa exemplet…”32
29
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Löfven (S) svarar med motargumentet: “Men faktum är att Rut har vi utvidgat, vi har
utvidgat...(Avbruten av Ulf Kristersson)”. Kristersson (M) avbryter med att säga “Mycket
motvilligt ja”. Stefan Löfven fortsätter: “...och det ni säger om reform, ja det är klart att en
reform som innebär att man ska sänka människors löner, ja, den säger jag nej till.”. Genom
debatten möter Löfven (S) de flesta argument med motargument. Det samma kan sägas om Ulf
Kristersson (M), om man bortser från förolämpningarna mot Stefan Löfven (S). Båda håller sig
dessutom till ämnet genom hela debatten. Båda partiledarna argumenterar utförligt för sänkta
löner vid ingångsjobb, där Kristerssons (M) menar att det kommer hjälpa arbetslösheten bland
nyanlända. Löfvens (S) motargument är att en lagstiftning av lönesänkning “kommer slå bredare
på svensk arbetsmarknad”, och menar att parterna (facken) borde förhandla fram lösningar
istället. Löfven (S) ‘byter’ en gång, när han inte svarar på Ebba Busch Thors (KD) direkta fråga:
“Varför säger du nej till att satsa på att bygga ut antalet äldreboenden?”. De två gånger Ulf
Kristersson (M) ‘byter’ är också när han undviker att svara på frågor.33
När debatten breddades var Annie Lööf (C) först med att få ordet. Hennes anförande håller sig
till ämnet och tar upp flera olika argument. Hon ser samma problem som Kristersson (M) och
Löfven (S), och argumenterar för sänkta skatter och att det ska vara billigare för småföretag att
anställa. Vidare så gör hon ett par anmärkningsvärda attacker på Socialdemokraterna och Stefan
Löfven (S). Hon säger att Löfvens (S) budget är tom på reformer som kan åtgärda problemet
med arbetslösheten. Hon uttrycker sig såhär: “Den budgeten är lika tom som en flaska bubbel på
nyårsdagen.”.34 Vidare säger Lööf (C):
AL: “Det handlar om att se till att dubbelmoralen som Socialdemokraterna ägnar sig åt
försvinner, för det är ju nämligen så att LO sitter i förhandlingar om lägre ingångslöner
för nyanlända, någonting som Stefan Löfven förfasar sig över.”35
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Löfven (S) har tidigare under debatten styrkt fackens roll i att skapa en väg in i arbetsmarknaden
för de nyanlända. Därför är det aggresivt av Lööf (C) att påstå att Socialdemokraterna är
dubbelmoraliska samt att Stefan Löfven “förfasar” sig. Löfven (S) svarar med motargument och
säger att han är för att LO förhandlar med sina motparter för att skapa vägar in till
arbetsmarknaden för nyanlända. Vidare så argumenterar han emot lagförslaget av sänkta löner,
och påstår igen att det kommer leda till en sänkning av löner över hela arbetsmarknaden, för
“vanligt folk”. Detta argument bemöter inte Annie Lööf (C), utan ‘byter’ och förolämpar istället:
AL: “...asså folk som lyssnar på detta, dom som har glömt bort er budget, dom nyanlända
människor med funktionsnedsättning, unga som inte har ett jobb, som går år ut och år in
och väntar på att få komma in, dom känner sig inte hemma i din verklighet.”36
Jimmie Åkesson (SD) kommer in i debatten med en fråga från moderator Mats Knutson, där han
frågar Åkesson om hur man ska få in de nyanlända, där arbetslösheten ökar, i samhället. Åkesson
‘byter’ och argumenterar istället för att den ökande arbetslösheten bland nyanlända inte är “en ny
situation”. Han menar att samma situation fanns under tiden då Ulf Kristersson och Annie Lööf
satt i regering, och fortsätter med att han saknar en diskussion om “riktiga jobb”. Mats Knutson
avbryter och ber Åkesson (SD) utveckla vad han föreslår för “riktiga jobb”. Åkesson (SD) svarar
och argumenterar för satsningar på små och medelstora företag, lärlingsjobb där man kan läsa
upp kärnämnena på gymnasienivå samtidigt som man jobbar, samt satsningar inom
energisektorn. Jimmie Åkesson (SD) höll sig till ämnet under debatten, förutom det som
nämndes tidigare, och mötte argument med motargument snarare än förolämpningar. 37
Ebba Busch Thor (KD) tog inte mycket plats under debatten. I hennes enda anförande tar hon
upp satsningar på yrkesutbildning, att hon står för skattesänkning för pensionärer och
barnfamiljer, samt argumenterar för problematiken med dagens äldreomsorg. Thor (KD) begick
en ‘förolämpning’, där hennes kommentar löd: “...frågan är om man vågar bli gammal i ditt
Sverige (Stefan Löfven)”.38
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När det kommer till personattacker var det Jonas Sjöstedt (V) och Gustav Fridolin (MP) som
stod för kommentarerna. Gustav Fridolin (MP) angrep Jan Björklund (L):
GF: "Det är magstarkt av Jan Björklund och låtsas som att du bryr dig om ett
framväxande klassamhälle när du precis lagt en budget i Sveriges riksdag som skulle göra
40% av dem Svenska inkomsttagarna fattigare för att göra massiva skattesänkningar till
den rikaste tiondelen. Det är att ta från dem fattiga, och ge till dem rika. Dom flesta barn
som tittar på Robin Hood dom vill va Robin Hood, men när Jan Björklund tittar på Robin
Hood då vill han helst va Prins John..."39
Fridolin (MP) angriper Björklunds (L) person och menar att han “låtsas” bry sig, samt liknar
honom vid “Prins John” från Robin Hood. Deras debatt var full av avbrytningar från båda sidor,
och ett par gånger pratade de över varandra. Jonas Sjöstedt (V) riktade sina attacker mot Ulf
Kristersson (M):
JS: “Ja, för Ulf Kristersson så är det väldigt viktigt att ge sig på några av Sveriges
fattigaste barnfamiljer så att inte dom kan få det stöd de får idag. (...) Dessutom Ulf
Kristersson, det du är känd för, det är ju att avveckla välfärden och att sälja ut den för en
spottstyver. (...) Händer det någon gång när du sitter i baksätet på taxin att du funderar på
om det var rätt att göra det här? Var det verkligen schysst mot skattebetalarnas pengar,
mot dem äldre, och mot barnen?”40
Bortsett från dessa personattacker, och avbrytningar, så argumenterade både Fridolin (MP) och
Sjöstedt (V) utförligt för yrkesutbildningar, utbildning och andra punkter, där de gav bakgrund
och därmed logik till sina argument.
Jan Björklund (L) bemötte argument med motargument, och begick varken personattacker eller
förolämpningar. De 2 ‘byter’ är när han inte svarar på direkta frågor. Björklund (L)
39
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argumenterade för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för svenskar med utländsk bakgrund,
i form av lönesänkning. Detta argument baserade han på att utbildningsnivån i denna folkgrupp
är låg, och därav måste ingångslönen sänkas.41
3.2 Klimat och Miljö
Tabell 3.2 Klimat och Miljö
Kategori

Balanserad

Kriterium

Partier
S

MP

V

SD

M

L

C

KD

Tid

2:28

6:06

1:37

2:53

1:41

1:51

4:20

2:20

Argument

3

8

2

4

2

3

6

2

3

1

1

9

2

4

2

3

5

1

1

2

3

3

6

1

Förolämpning
Informativ

Avbrytning
ar

Stannar
Byter

1

Avbrytningar

4

Anföranden
utan
avbrytningar
Nominell

4

Personattacker

1

2

3

2

1

1

4

2

Del 2 av debatten hade temat “Klimat och miljö”. Debatten inleddes med en duell mellan Gustav
Fridolin (MP) och Annie Lööf (C). Jämfört med debatten innan om “Välfärd och Jobb” så var
tiden inte lika väl distribuerad. Gustav Fridolin (MP) dominerade debatten med 6 minuter och 6
sekunder, medan Jonas Sjöstedt (V) talade minst med bara 1 minut och 37 sekunder. Vidare kan
ses att väldigt få argument möttes med förolämpningar, endast 5 totalt där Fridolin (MP) stod för
41
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3, samt en vardera av Sjöstedt (V) och Åkesson (SD). Debatten var ganska saklig, med undantag
av Ebba Busch Thor (KD) som flera gånger bytte ämne till sjukvården och äldreomsorgen
snarare än miljön. De andra ‘byter’ var framför allt undvikande av att svara på direkta frågor.
När det kommer till avbrytningar var Annie Lööf (C) mest aggressiv, med 6 avbrytningar. Näst
mest avbrytningar stod Gustav Fridolin för, med 4. Precis som debatten innan om “Välfärd och
Jobb” så var det ett flertal partiledare som inte fick göra ett enda anförande utan att bli avbrutna.
Det förekom 3 personattacker totalt, 1 från Jonas Sjöstedt och 2 från Jimmie Åkesson.42
Inledningen av debatten bestod av en duell mellan Annie Lööf (C) och Gustav Fridolin (MP).
Båda beskrev liknande problembilder, och höll med varandra om att situationen är mycket
allvarlig. Lööf (C) förde argument om att regeringens miljöpolitik är ineffektiv. Detta
motargumenterades av Fridolin (MP). Fridolin (MP) fokuserade mycket på att Allianspartierna
vill göra det billigare att flyga, och att de motsätter sig förslaget till flygskatt. Han ställde flera
direkta frågor om flygskatt till Annie Lööf (C), som undvek att ge ett direkta svar i respons.43
GF: “...om jag sätter mig och åker bil från Göteborg till Stockholm så betalar jag ungefär
200 kronor i skatter, sätter jag mig på tåget så är det en energi- eller elskatt på det, men
om man tar flyget idag så är det skattebefriat. Alltså det är miljösämsta
transportalternativet, det som mest används av dem med högsta inkomster, det är
skattebefriat. Varför ska flyget fortsätta va ett skattefrälse Annie Lööf?”44
I respons svarar Annie Lööf (C): “Nä men om vi nu ska prata siffror så kan vi väl konstatera att
klimatutsläppen ökar i Miljöpartiets Sverige med 830 000 ton.” Lööf (C) ‘byter’ med andra ord
här, eftersom hon undviker att svara på frågan. Om man bortser från detta så förde båda
partiledarna en god debatt, där de motiverade sina argument och redogjorde utförlig för policyförslag. Inga förolämpningar förekom, dock så avbröt båda partiledare varandra ett flertal
tillfällen.45
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Ebba Busch Thor (KD) bytte ämne ett flertal gånger. I sitt första anförande efter debatten
breddades börjar hon med att argumentera för “effektiva miljö- och klimatsatsningar”. Hon
menar att Kristdemokraterna och Alliansen höjer skatterna på miljöfarliga utsläpp mer än vad
regeringen gör. Efter detta glider hon dock över i ett annat ämne:
EBT: “(...) vi ska inte ha mer utav Miljöpartistiska gottepåsar som inte ger resultat. Och
samtidigt så får ni ihop dem här satsningarna genom att inte satsa på äldreomsorgen.
Stefan Löfven nämnde äldreomsorgen exakt noll gånger i sin regeringsförklaring, och ni
får ihop era miljösatsningar genom att skära på 'LSS', på barnfamiljer som är helt
beroende utav assistans för att få familjen och gå runt, för att få dagen och gå runt, för att
deras barn ska överleva. Vi ska, jag förstår inte Jonas Sjöstedt hur du kan stötta en sånn
här budget. Jag förstår inte hur ni kan slå er för bröstet kring att ni satsar på
välfärden…(Avbruten av Mats Knutsson)”46
På detta sätt argumenterade Ebba Busch Thor (KD) genom hela miljö-debatten, hon bytte ämne
och presenterade ingen problembild för miljön eller praktiska, konkreta förslag för hur problemet
ska hanteras. En annan partiledare som bytte ämne var Ulf Kristersson (M). Moderatorerna
styrde ämnet mot ‘Miljözoner’ som föreslår att dieselbilar och andra fordon med farliga utsläpp
ska förbjudas i delar av städer. Kristersson (M) undvek att ta ett direkt ståndstagande till frågan
utan mot-argumenterade istället flygskatten. Vidare så drev han utförliga argument för
teknologin, innovationen och företagens roll i att lösa miljöproblemen. När han för tredje gången
får frågan om miljözoner svarar han någorlunda direkt:47
UK: “Nä men asså jag tror inte att det är där den stora miljöfrågan ligger, utan den måste
ligga i att helt enkelt utveckla en ny teknologi som minskar utsläppen totalt sett.”48
Moderator Camilla Kvartoft konstaterar då att Kristersson (M) inte vill ha miljözoner, och ger
ordet till Gustav Fridolin. Hon säger att det kan va så att en del svenskar tycker dem har blivit
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lite lurade, i och med att man först uppmanats att köpa en dieselbil för att det är ett bra miljöval,
och sen så vill regeringspartierna förbjuda dem i delar av städer. Fridolins (MP) svar är ett bra
exempel på den typen av retorik som ibland förs under debatten, där fokus riktas om mot
motståndarpartierna:
GF: “Ja man har uppenbarligen, många har blivit lurade av bilindustrin, det har vi
ju sett dem här skandalerna från bland annat Volkswagen och, det blir ju lite
magstarkt när dem borgerliga säger att man har fört en effektiv politik samtidigt
som (Alliansen) gett miljöbonus till just dem bilar (...) så att barn faktiskt blir
sjuka av att andas luften.”49
Detta har registrerats som en ‘förolämpning’, eftersom det är ett motargument som politiskt
förolämpar motståndarna. Vidare så är argumentet för att de borgerliga partierna fört en “effektiv
politik” angående miljön centrerade kring sänkta utsläpp, dieselbilar påstås inte vara en del av
detta. Dessutom säger Fridolin (MP) själv att bilindustrin är de som har lurat konsumenterna,
men felet faller ändå på de borgerliga enligt Fridolin (MP). 50
Jimmie Åkesson (SD) anföranden under debatten förde argumentet att miljösatsningar i Sverige
är ineffektivta. Han pekade mot Polen, Rumänien och Tyskland som stora utsläppare, och
påpekar att Sverige i princip inte gör några miljösatsningar internationellt. Här avbryts han av
Mats Knutson, som ger ordet till Jonas Sjöstedt (V). Sjöstedt (V) möter Åkessons argument med
en personattack: “Ja, så om alla tänkte som Jimmie Åkesson, då skulle ingen göra något, och då
kan vi va säkra på att vi inte klarar klimatet.”. Sjöstedt (V) tar inte Åkessons (SD) argument vid
det nominella värdet, och möter inte argumentet att miljöinvesteringar skulle vara ineffektivt i
Sverige jämfört med internationellt. Åkesson (SD) stod de resterande 2 personattacker under
debatten: 51
JÅ: “Är det rimligt att skattebetalarna slänger ut miljoner och miljarder, miljarder,
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miljarder på ineffektiva klimatåtgärder för att du Stefan Löfven ska kunna åka runt i
världen och slå dig för bröstet? Jag tycker inte att det är något bra sätt att bedriva politik
på.”
Åkesson (SD) uttrycker här att miljösatsningarna är ineffektiva och inget annat än ett verktyg för
Löfven (S) att få bättre ställning i den internationella politiska scenen. Löfven (S)
motargumenterar och förklarar att svensk miljöteknik attraherar investeringar från andra länder,
han knyter det till att det både är bra för miljön och att det skapar jobb. Under sin
motargumentation blev Löfven (S) avbruten av Åkesson (SD) med en till personattack: “Att du
kan skryta runt om i världen.”.52
Jan Björklund (L) avbryter inte någon annan partiledare under debatten, och håller sig till ämnet.
Han argumenterar för den franske presidenten Macrons förslag att ge EU skatterätt inom miljö,
och menar att detta skulle ha en mycket positiv effekt på miljö och klimat inom EU. Vidare så
motargumenterar han bonus-systemet vid köp av miljöbilar, och vill istället att miljöfarliga bilar
ska beskattas starkare.53
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3.3 Trygghet och Säkerhet
Tabell 3.3 Trygghet och säkerhet
Kategori

Balanserad

Kriterium

Partier
S

MP

V

SD

M

L

C

KD

Tid

4:34

2:53

5:59

5:58

1:59

4:20

2:06

3:17

Argument

8

3

6

8

4

3

2

3

1

1

1

1

2

4

2

6

Förolämpning
Informativ

Avbrytning
ar

Nominell

Stannar

7

2

6

6

Byter

1

3

1

4

Avbrytningar

3

6

9

Anföranden
utan
avbrytningar

1

2

2

Personattacker

1

1

4

1

4

3

1

1

Trygghet- och säkerhets-debatten började med en duell mellan Jan Björklund (L) och Jonas
Sjöstedt (V). I de tidigare debatterna har de två partiledare som haft duell i början på debatten
haft längst tid. Så var inte fallet i denna debatt där Jimmie Åkesson (SD), som inte var med i
duellen, fick hela 5 minuter och 58 sekunder att prata. Det är bara 1 sekund kortare än Jonas
Sjöstedt (V), som fick mest tid. Ulf Kristersson (M) tog minst plats under debatten, med cirka 2
minuter, men höll sig saklig och mötte argument med motargument. Debatten var präglad av hög
energi och många avbrytningar, speciellt från Åkesson (SD) med 9 avbrytningar. Ebba Busch
Thor (KD) och Jonas Sjöstedt (V) gjorde 6 avbrytningar var. Debatten hade 4 förolämpningar,
där ingen partiledare förolämpade mer än 1 gång. Totalt var det 3 personattacker, där Löfven (S),
Sjöstedt (V) samt Lööf (C) stod för en vardera. Alla partiledare förutom Gustav Fridolin (MP)
29

samt Ebba Busch Thor (KD) fick hålla minst 1 anförande utan att bli avbrutna av antingen andra
partiledare eller moderatorerna. Jämfört med de 2 tidigare debatterna var denna stundvis mycket
mer fragmenterad, och Gustav Fridolin (MP) samt Jonas Sjöstedt (V) fokuserade många
argument mot Jimmie Åkesson (SD).54
Jonas Sjöstedt (V) fick första ordet i duellen med Jan Björklund (L). De båda höll en god debatt,
där de höll med om varandras problembilder, och mötte varandras argument. Ingen av
partiledarna avbröt varandra under duellen. Sjöstedt (V) underströk ojämlikheten som en
underliggande faktor till den ökade kriminaliteten. Björklund (L) höll med om detta, och
argumenterade för sänkta ingångslöner för att få in dessa människor i arbete. Just skapandet av
jobb för att motverka kriminaliteten argumenterade Björklund (L) för starkt, medan Sjöstedt (V)
fokuserade på skärpta vapenlagar, lagstiftning om samtycke, samt att öka antalet poliser. Båda
höll sig till ämnet och mötte varandras argument, förutom en instans där Björklund (L)
motargumenterade Sjöstedts (V) satsning på att förlänga och förbättra utbildning för poliser.
Björklund (L) argumenterade för att det praktiska polisjobbet inte är ett akademiskt jobb. Istället
för att möta argumentet drog Sjöstedt (V) en parallell till hur samhället ser ut i USA. 55
Debatten breddades och först med ordet var Jimmie Åkesson (SD). Under debatten var det
mycket fokus runt Åkesson (SD) och hans uttalanden och parti, speciellt från Jonas Sjöstedt (V).
I sitt första uttalande påstod Åkesson (SD) att den ökande kriminaliteten till hög grad är ett
importerat problem. Vidare så höll han med om att bättrad levnadsstandard kan vara en lösning,
men argumenterade att:56
JÅ: “(Kriminalitet)...man kan lösa det genom att ge människor bättre levnadsvillkor
genom att se till så att man har ett jobb och så vidare. Men asså valet mellan att gå med i
ett gäng och sälja knark med möjligheter att tjäna ofantligt mycket pengar, och att gå och
rensa ogräs eller vad det nu är för något. Jag tror inte att det är det det handlar om. Utan
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det handlar om människor som inte känner tillit till det svenska samhället, man känner
inte tillhörighet...”57
Jonas Sjöstedt (V) avbröt Åkesson (SD) under sitt anförande, och gick till personangrepp där han
uttryckte: “Du har ingen trovärdighet”. Sjöstedt (V) tog senare i debatten upp ett inlägg på
sociala media som gjordes av en Sverigedemokrat som agerade gruppledare när Åkesson (SD)
var otillgänglig. Inlägget var en smutskastning av en kvinna med permanent uppehållstillstånd,
där hon utmålades som “illegal invandrare” samt sattes i parallell till terrordådet som begicks på
Drottninggatan i Stockholm. Debatten blev väldigt hetsig i detta moment, där Sjöstedt (V) ville
att Åkesson (SD) skulle be om ursäkt till kvinnan för händelsen. För att visa hur hetsig debatten
blev är det bäst att visa ett långt segment i sin helhet:58
JS: “...din ersättare när du var borta, en av dem tyngsta Sverigedemokraterna. Han ljuger,
om någon som är i Sverige som har uppehållstillstånd, Fatemeh som sitter där borta. Han
påstår att hon är här illegalt, han försöker befläcka henne med ett vidrigt terrordåd som
skedde, trots att hon har flytt från ett land, som, som lider under terror varje dag. Det är ju
så ni jobbar. Det är så ni hetsar mot människor från andra länder..."59 - Avbruten av EBT,
JÅ, MK
EBT: "Jag blir förtvivlad utav den här debatten..."60
MK: "Jimmie Åkesson måste ge ett sista svar!"61
JÅ: "...jag kommer inte att be (Fatemeh) om ursäkt för jag har inte gjort någonting fel.
Däremot naturligtvis om det är så att någon har gjort någonting fel så är det bra om man
beklagar det eller ber om ursäkt. Jag har inte gjort någonting fel, däremot..."62 - Avbruten
av JS JS: "Du företräder samma parti."63 - JÅ fortsätter
JÅ: "...din försvarspolitiska talesperson stod ju i en demonstration för ett par veckor sen
57
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och demonstrerade med revolutionärer och..."64 - Avbruten av JS
JS: "Nu smiter du igen Jimmie Åkesson."65
JÅ: "...kan du svara på det istället? Vad, vad är problemet?"66 - Avbruten av CK
CK: "Vet ni vad, nu, nu, den här debatten göder politikerförakt..."67
JÅ: "Jag håller med om det."68
Detta segment är ett bra exempel på hur många delar av debatten var: Hetsig, med mycket
avbrytningar, och en stark fokus på Sverigedemokraterna. Vidare ska det tilläggas att Åkesson
(SD) ett flertal gånger undvek att möta argument, och istället bytte ämne. Under debatten gjorde
Åkesson (SD) en ‘förolämpning’, när han mötte Ulf Kristerssons (M) argument om att slopa
straffrabatten:69
JÅ: "Asså, i 7 år har jag och mina vänner i Sverigedemokraterna legat på framför allt
Moderaterna. Inte minst under dem åren där Moderaterna hade regeringsmakten. Ta bort
straffrabatten, den är orimlig, den är fullständigt idiotisk. Äntligen! Härligt Uffe! Bra!
Det är bra att det. Men, men. Menar ni allvar? Asså det är lite det som är, apropå
träningsmatcher och på allvar, alltså ni hade chansen under 8 år. Menar ni allvar med
detta, eller är det återigen bara prat, spel för gallerierna?"70
Detta uttalande är intressant, då det är den enda gången under debattens 4 delar som en
partiledare inte tilltalar en annan partiledare vid sitt riktiga namn. Ulf Kristersson (M) svarade
rakt: “Men straffrabatten sa jag, den är allvarlig. Det är ett stort problem om man i praktiken
säger till en människa att ju grövre brott du begår, desto mildare kommer vi behandla…”71.
Genom hela debatten gav Kristersson (M) utförliga argument, bemötte argument med
motargument, och tog varken till förolämpningar eller avbrytningar.
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Stefan Löfven (S) argumenterade för hans regerings satsning på polisen. Han underströk även
vikten av ett mer jämställt samhälle med lägre långtidsarbetslöshet och bättre bostadsområden.
Löfven (S) var saklig genom debatten, och motiverade sina argument väl. Han gjorde dock en
personattack mot Ebba Busch Thor (KD), där han uttryckte: “Man ska peka med hela handen.”72
(Busch Thor pekade mot Löfven och uppmanade honom att läsa Kristdemokraternas budget).
Ebba Busch Thor (KD) var saklig och mötte argument, och uppförde sig väl om man bortser från
de flertal avbrytningar hon gjorde. Hon gjorde en ‘förolämpning’, där hon avbröt Stefan Löfven
(S) under sitt anförande med kommentaren: “Men då har ni ingen plan!”.73 Löfven (S)
redogjorde under anförandet att regeringen har gett polismyndigheten mer resurser än vad de la
anbud på, samt att löneförhöjning för poliser ska ske med förhandling från facken.
Annie Lööf (C) argumenterade precis som de flesta andra partier om att öka antalet poliser,
skärpa straff, samt att jobba med de socioekonomiska bakgrundsproblemen. Dessa argument
framfördes på ett genomförligt sätt. Hon gjorde ett personangrepp mot Stefan Löfven (S):
AL: “Men det som blir så anmärkningsvärt när man står här och lyssnar på den här
debatten, dels så är det ju att Stefan Löfven har vaknat nu sista året på jobbet, och ska nu
tillföra resurser till polisen. Välkommen. Du har haft en lång sovmorgon, det är bra att du
har vaknat.”74
Samt en ‘förolämpning’ mot Jimmie Åkesson (SD): “Eller Jimmie Åkesson som säger att Svensk
brottslighet är importerat problem. Ta en titt i din egen riksdagsgrupp.”. Debatten tog upp ämnet
om demonstration, specifikt i relation till den nazistiska gruppen “Nordiska Motståndsrörelsen”.
Debatten här var givande, där samtliga partier argumenterade för att man inte kan förbjuda
åsikter. Dock uttryckte alla partiledare förutom Jan Björklund (L) att man ska kunna förbjuda
organisationer som systematiskt använder våld under protester.75
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3.4 Sjukvården
Tabell 3.4 Sjukvården
Kategori

Balanserad

Kriterium

Partier
S

MP

V

SD

M

L

C

KD

Tid

2:52

1:36

1:33

3:32

1:59

1:55

3:07

4:36

Argument

10

3

3

3

4

3

5

4

3

2

3

3

2

4

6

2

1

7

4

4

2

1

1

3

2

Förolämpning
Informativ

Stannar

1
8

Byter
Avbrytning
ar

Nominell

Avbrytningar

5

Anföranden
utan
avbrytningar

1

Personattacker

2

3

3

1

1

4

2

1

Den fjärde och sista delen av Agenda Debatt var den bästa när det kommer till personattacker,
med enbart 1 från Ebba Busch Thor (KD). Debatten började precis som de andra med en duell,
denna gång mellan Ebba Busch Thor (KD) och Jimmie Åkesson (SD). Tidsfördelningen var inte
särskilt jämn, med kortast tid för Jonas Sjöstedt, 1 minut och 33 sekunder, och längst för Ebba
Busch Thor (KD), 4 minuter och 36 sekunder. Många motargument förekom, och ingen tog till
förolämpningar som svar på argument förutom Åkesson (SD), Björklund (L), Annie Lööf (C),
samt Ebba Busch Thor (KD). Alla partiledare höll sig generellt till ämnet, förutom Jimmie
Åkesson (SD) som redan under duellen bytte ämne från sjukvården till Sverigedemokraternas
upplevda utanförskap i riksdagen. Avbrytningar förekom i stor utsträckning, dock så var dessa
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för det mesta motargument snarare än förolämpningar. Alla partiledare förutom Jonas Sjöstedt
(V) samt Gustav Fridolin (MP) fick hålla minst 1 anförande utan att bli avbrutna.76
Som tidigare nämnt så började debatten med en duell mellan Ebba Busch Thor (KD) och Jimmie
Åkesson (SD). Båda argumenterade för att staten borde få mer centraliserad makt i sjukvården,
då dagens upplägg med landsting leder till ojämlikhet och ineffektivitet enligt båda partiledare.
Skillnaden mellan partiledarna är att Ebba Busch Thor (KD) vill göra en förändring inom en snar
framtid, medan Jimmie Åkesson (SD) argumenterar för långsiktiga lösningar. Åkesson (SD)
byter dock ämne redan i sitt tredje anförande:77
JÅ: "Jag tycker för det första att det är, det är väldigt intressant. Om det nu är så att du
vill ha mitt stöd för ett förslag, så jag sätter mig gärna och pratar om, om förstatligade
sjukvård...(Jimmie Åkesson sträcker ut handen)"78 - Ebba Busch Thor avbryter EBT: "Vi pratar nu."79
JÅ: "Ja vi kan prata om det också, där vi går in mer på djupet. Om du är intresserad."80
EBT: "Du vet varför, jag tar gärna dig i hand i andra frågor..."81 - avbruten av JÅ
JÅ: "Det är precis detta som är problemet. Vi är i princip helt överens om detta, men ni är
alltså låsta. Hela din allians, ni är alltså låsta därför att ni kan inte prata med mig. Inte ens
där vi är överens så kan vi sätta oss ned och prata i lugn och ro och försöka hitta
lösningar. Och det är så ansvarslöst. Det är så fruktansvärt ansvarslöst. Nu har vi, har ni
låtit den här regeringen här styra det här landet i 3 år. I 3 år. Och ni har kunnat avsätta
dem från dag 1, men ni har inte gjort det. Ni har inte gjort det. Ändå så har ni en väldig
massa idéer om vad som borde göras och så vidare. Låt oss sitta ned och prata om det så
kan vi göra det..."82
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Resten av duellen fortsatte på samma sätt som detta segment. Notera att Ebba Busch Thor (KD)
inte har några ‘byter’ under debatten, detta är på grund av att det är Åkesson (SD) som byter
ämnet först, därefter bemöter Thor (KD) helt enkelt Åkessons (SD) argument och ‘stannar’
därför. Under duellen går Ebba Busch Thor (KD) till personangrepp mot Åkesson (SD), där hon
säger: “Asså du kan inte ens hålla ordning på din egen riksdagsgrupp, hur ska du kunna få
ordning på svensk sjukvård?”.83
När debatten breddas upprätthålls ämnet av samtliga partiledare, förutom ett ‘byter’ från Gustav
Fridolin (MP) där han i slutet av ett av sina anföranden glider över mot miljö, samt en kritik mot
Stefan Löfven (S) från Jonas Sjöstedt (V) som grundar sig i blocköverskridande
överenskommelser. Alla partiledare verkar vara överens om att vårdköerna är för långa, och att
det finns många problem med det svenska sjukvårdssystemet. Samtliga partiledare argumenterar
för att öka antalet sjuksköterskor, specialister och läkare inom vården. Jan Björklund (L) vill
återinföra vårdbiträde, vilket var en personalkategori inom vården som inte hade någon
utbildning, men som utförde enkla sysslor som idag utförs av sjuksköterskor. Debatten är dock,
precis som den förra om “Trygghet och Säkerhet”, stundvis väldigt fragmenterad. Det är väldigt
många avbrytningar från samtliga partiledare förutom Jonas Sjöstedt (V). Detta klargörs bäst
med ett långt segment:84
SL: "Nej, nej. Men vårdköerna började öka redan under er tid, och det har ni, det har ni
erkänt och läkarförbundet säger att det är systemet..."85 - Avbruten av JB JB: "Dem är längre nu än på mycket länge."86 - SL fortsätter SL: "...det systemet som ni hade, det var inte bra."87 - Jan Björklund skrattar och avbryter
JB: "Det var mycket bättre med korta köer än med långa."88
SL: "Ja det är bra att du, ja precis, och nu står man och pratar gott om Stockholms läns
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landsting."89 - Avbruten igen av JB JB: "Korta vårdköer!"90 - SL fortsätter SL: "Det var ett väldigt fint exempel som Jan Björklund tog till här nu. Det kanske är det
landstinget som har bästa förutsättningar, och titta på hur vården bedrivs här..."91 - Ebba
Busch Thor avbryter EBT: "Alltså vi har pratat om ett..."92 - Stefan Löfven fortsätter diskutera med Jan
Björklund, som avbryter honom än en gång JB: "Korta vårdköer!"93
SL: "...för dem mammor som är osäkra på när dem föda barn om dem överhuvudtaget får
plats..."94 - Avbruten åter en gång av JB JB: "Det är inte i Stockholm som man måste..."95 - MK tar tag i debatten MK: "Ska vi inte agera lite vuxet nu här, vi har ju en del som har föreslagit det. Ebba
Busch Thor, var så god."96
Det framgår tydligt från detta segment att debatten stundvis är långt från konstruktiv.
3.5 Utförlighets-kriteriet
Enligt utförlighets-kriteriet ska en debatt ta upp alla opinioner som har signifikans i
offentligheten. Svenska Statistiska Centralbyrån har data på vad som anses vara “viktiga frågor”
inom politiken i allmänhetens ögon. Undersökningen sträcker sig från 1979 till 2014. Detta är ett
utmärkt underlag för att undersöka om Agenda Debatt (8 oktober 2017) uppfyller utförlighetskriteriet. Enligt undersökningen var de viktigaste frågorna för valet 2014, i ordning: Välfärd och
Sjukvård (43%), Utbildning (41%), Sysselsättning (30%), Invandring/Flyktingar (23%), Miljö
(20%), Pensioner/Äldrevård (17%), Ekonomi (15%), samt Skatter (11%). Agenda Debatt berörde

89

Agenda Debatt, 8 oktober 2017
Ibid.
91
Ibid.
92
Ibid.
93
Ibid.
94
Ibid.
95
Ibid.
96
Ibid.
90

37

alla dessa ämnen, förutom “Pensioner”.97 Därav kan slutsatsen dras att Agenda Debatt med god
marginal uppfyller utförlighets-kriteriet, speciellt med tanke på den relativt korta tidsramen 2
timmar.
3.6 Resultat och reflekterande diskussion
Materialet har nu bearbetats, och debattklimatet mellan partiledare i Agenda Debatt ska nu
diskuteras. För att svara på de 5 underfrågorna till forskningsfrågan har den kvantitativa datan
från samtliga debatter sammanställts.
Tabell 3.6 Agenda Debatt 8 oktober 2017
Kategori

Kriterium

Partier
S

Balanserad

Informativ

Avbrytning
ar

Nominell

97

MP

V

SD

M

L

C

KD

Tid

16:28 13:20 11:43 14:46 11:42 10:44 11:49 11:27

Argument

29

18

12

17

19

12

15

10

Förolämpning

1

3

3

3

4

3

5

5

Stannar

30

18

14

16

18

13

13

12

Byter

2

5

2

10

4

2

4

3

Avbrytningar

11

10

9

14

9

10

13

13

Anföranden
utan
avbrytningar

5

3

4

4

11

4

10

3

Personattacker

1

1

4

2

1

1

SCB, Viktiga frågor för partivalet 1979–2014.
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Tabell 3.5 ger svar till samtliga underfrågor:
-

Hur många gånger avbryter respektive partiledare sina motparter?

-

Är debatten balanserad i form av taltid för respektive partiledare?

-

Hur många gånger upprätthåller eller byter respektive partiledare ämne?

-

Förekommer personattacker, och isåfall hur många från respektive partiledare?

-

Tas alla ämnen som anses viktiga av befolkningen upp i debatten?

För att beskriva debattklimatet mellan partiledare utifrån deliberativ demokratisk teori är det
tydligast att utgå ifrån Fishkin och Luskins 5 kriterier som utgjorde grunden för analysen av
materialet, samt till forskningsfrågorna ovan. En ideal debatt ska vara balanserad. Tiden ska
därav vara fördelad jämlikt mellan de som deltar i debatten. Dessutom ska argument och frågor
mötas med motargument i den mån möjligt. Från den sammanställda datan i tabell 3.5 kan vi
konstatera att debatten inte är helt balanserad när det kommer till tid. Stefan Löfven (S) tar mest
plats, med 16 minuter och 28 sekunder. Detta kan förklaras med att Löfven (S) är statsminister
har tillsammans med sin regering styrt Sverige mer än 3 år. Det är därmed förståeligt att han är
fokus för mycket kritik, och måste därför också försvara sig och möta argument i större
utsträckning än oppositionspartierna. Vidare så var Jimmie Åkesson (SD) var den som fick näst
längst tid, med 14 minuter och 46 sekunder. Även detta kan förklaras med att Åkesson (SD) är
fokuset för mycket kritik, eftersom hans uttalanden och politik kan ses som kontroversiella
utifrån de andra partiernas ståndpunkter. Bortsett från Löfven (S) och Åkesson (SD) var debatten
relativt balanserad där de flesta partiledare hamnade mellan 11-12 minuter i tid. Alla partiledare
bemötte argument med motargument i större utsträckning än med förolämpningar. Alla
partiledare, förutom Stefan Löfven (S), mötte dock minst 3 argument med förolämpningar istället
för motargument. Det ska också tilläggas att i en ideal debatt förekommer det inte några
förolämpningar alls. Slutligen kan det sägas att debatten mellan partiledare delvis uppfyller
balans-kriteriet.
Det Informativa-kriteriet säger att de som deltar i en debatt ska hålla sig till ämnet, och basera
sina argument på fakta. Då det inte finns någon meriterad svensk ‘fact-checking’-sida var först
tanken att fakta-kontrollering skulle utföras för egen hand. Det framgick dock att det var alldeles
för många uttalanden att kontrollera, och med tidsbegränsningen för detta arbete i baktanke valde
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jag istället att fokusera på hur väl partiledare höll sig till ämnet. Här kan det sägas att de flesta
partiledare följde det informativa-kriteriet ganska väl, och bytte inte ämne mer än 2-5 gånger.
Undantaget är Jimmie Åkesson (SD), som undvek frågor och bytte ämne sammanlagt 10 gånger,
i kontrast till de 16 gånger han höll sig till ämnet. Vi kan alltså konstatera att de flesta partiledare
uppfyller det informativa-kriteriet, men att debatten mellan partiledare som helhet endast delvis
uppfyller kriteriet.
En debatt ska även vara samvetsgrann. Debattdeltagare ska vänta på sin tur, och lyssna när andra
argumenterar. Debattdeltagare ska respektera varandra och inte avbryta, störa eller avfärda andra
debatt-medlemmar när de pratar. Detta kriterium är det som är mest undermåligt när det kommer
till debatt mellan svenska partiledare. Alla partiledare avbröt sina motparter mer än 9 gånger, där
Jimmie Åkesson (SD) hade flest avbrytningar, med 14. Detta framgår ännu tydligare genom att
observera hur få anföranden varje partiledare fick göra utan att bli avbrutna av varken andra
partiledare eller moderatorer. Partiledarna avbryter och stör sina debattmotståndare väldigt ofta.
Sättet dem beter sig mot varandra är går absolut inte att beskrivas som respektfullt. Faktumet att
det är så många deltagare i debatten, 8, kan ha en påverkan på det stora antalet avbrytningar.
Vidare så håller även partiledarnas generellt sett långa anföranden, de flesta på mer än 30
sekunder, vilket också kan ha en inverkan. Detta ska dock inte spela någon roll enligt deliberativ
demokratisk teori. Vi kan med andra ord dra slutsatsen att svenska partiledare någorlunda saknar
respekt för varandra, och har en undermålig debatt enligt deliberativ demokrati.
Sammanfattningsvis uppfyller inte debatten mellan partiledare samvetsgrann-kriteriet
Debatt ska också uppfylla det Nominella-kriteriet. Argument ska tas vid sina nominella värden,
och inte uppfattas annorlunda beroende på av vem, vilket parti, eller hur de framförs. Även detta
kriterium är undermåligt i debatten mellan partiledare. Bästa exemplet på detta är hur snabbt
många av Jimmie Åkessons (SD) argument avfärdas. Hans argument om att miljösatsningar i
Sverige är ineffektiva jämfört med att göra internationella satsningar är logiska, men dessa
argument tas inte vid sina nominella värden utan förolämpas istället av en del av de andra
partiledarna. Det spelar ingen roll om det skulle vara så att Åkesson (SD) inte har några planer
för att göra miljöinvesteringar utomlands och att hans argument bara är tomma löften,
argumenten måste värderas enligt sin vikt i ett rationellt kontext, inte utefter vilken mun dem
40

kommer ur. Vidare så förekommer ett flertal personattacker. Här skötte sig Ulf Kristersson (M)
och Jan Björklund (L) bra, de yttrade inga personangrepp alls under debatten. Värst var Jonas
Sjöstedt (V), som yttrade hela 4 personangrepp. En ideal debatt ska inte innehålla några
personangrepp enligt deliberativ demokrati. Vi kan därmed säga att debatten mellan svenska
partiledare inte uppfyller det nominella-kriteriet.
Debatt ska vara utförlig. Alla opinioner och åsikter som finns bland befolkningen ska beröras
under debatt i den mån möjligt. Detta kriterium uppfylls praktiskt taget fullständigt i Agenda
Debatt. Enligt SCBs undersökning berördes alla de ämnen som ansågs viktiga av befolkningen
förutom pension. Vi kan därmed dra slutsatsen att debatt mellan svenska partiledare, i forumet
Agenda Debatt, praktiskt taget fullkomligt uppfyller utförlighets-kriteriet.
För att sammanfattningsvis återkoppla till forskningsfrågan: Hur kan debattklimatet mellan
partiledare i Agenda Debatt (8 oktober 2017) beskrivas utifrån en deliberativ demokratisk
utgångspunkt?
Det svenska debattklimatet mellan partiledare i Agenda Debatt (8 oktober 2017) kan beskrivas
som undermålig utifrån en deliberativ demokratisk utgångspunkt. Tiden är ganska väl fördelad
under debatten, och de flesta argument motargumenteras, men på grund av mängden
förolämpningar kan debatten endast delbart beskrivas som balanserad. De flesta partiledare är
sakliga och håller sig till ämnet, men debatten i sin helhet kan bara delvis beskrivas som
informativ. Partiledare avbryter varandra väldigt ofta, och därför kan debatten inte beskrivas som
samvetsgrann. Debatten innehåller ett fåtal personangrepp, och vissa argument värderas inte
enligt sin vikt i ett rationellt kontext. Därav kan debatten bara delvis beskrivas som nominell.
Debatten kan dock fullständigt beskrivas som utförlig, då nästan alla ämnen som anses viktiga
hos befolkningen tas upp.
När det kommer till partiledardebatten från en vanlig röstares ögon är det svårt att säga vad som
är önskvärt. Många vill säkert ha en debatt som liknar Fishkin och Luskins fem principer, men
många vill säkert också ha en känslomässig och spännande debatt. Från ett demokratiskt
perspektiv kanske det skulle vara fördelaktigt om debatten var så hetsig och spännande som
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möjligt, då fler skulle se den och bli i större grad delaktiga i demokratin. Här blir det tydligt att
det finns svårigheter i att applicera deliberativ demokratisk teori på debatten. Teorins starka
normativa grund saknar någorlunda förankring i verkligheten. Vidare så är som tidigare nämnt
teorin centrerad kring debatt i relation till beslutstagande, detta medför svårigheter i att Agenda
debatt inte är ett beslutsfattande forum utan mer av en marknadsföringskanal för partiledarna.
Personligen så skulle jag helst se en informativ, respektfull och intellektuell debatt. Jag sätter stor
vikt vid argument som baseras på fakta, och konstruktiva policy-förslag snarare än tomma löften.
Vidare så tror jag att ett undermåligt debattklimat kan leda till förvirring bland den röstande
befolkningen. Att inte bemöta argument, att konstant avbryta sina motparter, att begå
personattacker och att avvika från ämnet tror jag leder till ett förvirrat politiskt klimat.
3.7 Sammanfattning
Syftet med detta arbetet var att undersöka det svenska debattklimatet mellan partiledare. Detta
utfördes genom en statistisk analys av Agenda Debatt den 8 oktober 2017, varpå en kvalitativ
diskussion utfördes. Deliberativ demokrati utgjorde det teoretiska ramverket för arbetet. Fishkin
och Luskin har presenterat en definition av den ideala debatten inom deliberativ demokrati.
Deras 5 principer för ideal debatt operationaliserades och stod till grund för den kvantitativa
analysen. Efter analys av Agenda Debatt framkom det att partiledare i hög grad avbryter
varandra, att frågor ibland undviks och att förolämpningar ibland förekommer istället för
motargument. Vidare så förekommer det att partiledare byter ämne, samt att argument inte alltid
värderas enligt sin vikt i ett rationellt kontext. Trots att stora delar av debatten var saklig, att de
flesta argument möttes med motargument, samt att debatten behandlade ämnen som anses
viktiga bland befolkningen, så kunde debatten beskrivas som undermålig utifrån en deliberativ
demokratisk utgångspunkt.
Forskningsfrågan “Hur kan debattklimatet mellan partiledare i Agenda Debatt (8 oktober 2017)
beskrivas utifrån en deliberativ demokratisk utgångspunkt?” kunde alltså besvaras, där
debattklimatet mellan partiledare i Agenda Debatt kunde beskrivas som undermålig från en
deliberativ demokratisk utgångspunkt.
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3.8 Vidare forskning
Ämnet "debattklimat" har många möjliga forskningsområden. Agenda Debatt den 8 oktober
2017 skulle till exempel kunna analyseras utifrån kritisk diskursanalys för att försöka hitta
djupare mening bakom partiledarnas uttalanden, och belysa maktstrukturer i debatten. Vidare
skulle även en studie som utgår ifrån deliberativ demokrati kunna utföras på debatter inom
riksdagen, och jämföras med denna studie, för att se om debattklimatet där är bättre eller sämre.
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