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Abstract 
Essay in Political Science, D-level, by Patrik Henriksson, Spring Semester 2007 

Tutor: Curt Räftegård 

Different rhetorics in politics?: A comparative study of the differences in the use 
                of language between local politicians and MPs 

 

The purpose of this essay is to examine if there is any difference in the style of conversation 

between a municipal politician and a politician in parliament? In order to answer this 

question I have created two sub-questions that are more precise. The first question is: Are the 

municipal politicians more open to cooperate with politicians from other parties than the 

politicians from parliament? And the second question is: Is the rhetoric between the 

politicians in parliament different than the rhetoric between the municipal politicians? 

 

My study is a comparative case study with two different groups of politicians. With the help 

of a survey I have tried to examine if there are differences in the use of language in the daily 

work for the politicians. The two groups that have been answering this survey is the municipal 

executive board in Karlstad and the parliamentary committee of Environment and 

Agriculture. My thesis is that the municipals have to be more open to collaborate with other 

politicians’ indifference of political belongings because they are working close to the citizens 

and for what is best for their city. 

 

The answer to my first question is that municipal politicians are more open to collaborate with 

politicians from other political parties. The difference between answers from my two groups 

shows this fact. The answers from question four from my survey gives me this result. Also the 

answer from the third question in the survey gives me a hint of this fact. 

 
The answer to my second question is that there exist some differences in the use of rhetoric 

between the two groups. Three out of eight municipal politicians meant that they often where 

exposed to persuasions attempt and only one out of eleven politicians from parliament 

answered that this was a common element in the parliamentary committee.  
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1. INLEDNING 

1.1 Ämnesval 

 

Nils Brunsson och Sten Jönsson menar i boken Beslut och handling att det borde finnas 

en skillnad i arbetssätt mellan kommunala politiker och riksdagspolitiker. Detta menar 

författarna beror på att de politiker som arbetar på kommunal nivå är mycket närmare de 

olika nämnder som utgör verksamheten i kommunerna.1 I boken Kommunal demokrati 

under fyra decennier menar författarna att kommunerna har förändrats för att klara av 

nya uppgifter med mer ansvar vilket gjort att den kommunala organisationen har växt 

under de senaste 40 åren. Dessa förändringar har inte genomförts utan komplikationer, 

framförallt i frågorna om kommunernas två främsta uppgifter. Dessa uppgifter består i att 

vara statens förvaltningsorgan för de reformer som ska genomföras samt vara det lokala 

organ som realiserar den demokratiska självstyrelsen utövad av politiker.2 Det allt större 

ansvaret för svenska kommuner diskuteras även i en SOU-rapport från år 2000, där man 

ser medlemskapet i EU som en orsak till större självständighet för kommuner. Att nya 

nätverk och kontakter på en överstatlig nivå skapas tillsammans med en decentralisering 

ger kommunerna chansen att fatta fler politiska beslut.3

 

I dagens politik blir makten över språket mer betydelsefullt än för politiker från tidigare 

år. Gunnar Fredriksson menar i sin bok Det politiska språket att det alltmer utbredda 

informationsflödet gör att det mesta som sägs på den offentliga arenan kommer 

analyseras. Fredriksson tror att politiker kan kontrollera språket genom att behärska 

språkbruket och därigenom styra debatterna till deras egna fördel.4 Detta gör att språket 

kan ses som en aktiv handling vilket hjälper politiker att framhäva sina exempel. Tal med 

meningar som ”vill ni ha det så här” eller vallöften som börjar med ”Om jag blir vald…” 

gör att talaren kan begära en prestation av sin publik och då exempelvis att rösta på 

dennes parti.5  

 
                                                 
1 Brunsson, N., & Jönsson, S., Beslut och handling, 1979, s. 47 
2 Johansson, F., Nilsson, L., Strömberg, L., Kommunal demokrati under fyra decennier, 2001, s. 7 
3 SOU-rapport, En uthållig demokrati, 2000:1, s. 139 
4 Fredriksson, G., Det politiska språket, 1992, s. 36f 
5 Fredriksson, G., Det politiska språket, 1992, s. 39 
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Fredrikssons teser om politikers kontroll över språkbruket kopplar jag ihop med frågan 

om makt som Torsten Thurén diskuterar i sin bok Ideologi och politik. Han menar att 

makten behöver analyseras utifrån två aspekter, egenvärde eller ett instrumentellt värde. 

Thurén menar att en politiker söker efter en maktposition som är grundläggande och som 

självklart skulle hjälpa politikern att genomföra sitt partis politik. Makten i detta fall har 

ett instrumentallt värde. Men makten kan också locka den enskilda individen och frågan 

blir då om vi ska se politiker som representanter för ett parti eller som individuella 

eftersträvare av makt.6

 

Fredriksson menar vidare att teorier om människors misstro mot politiker grundar sig i 

just den typ av debattform som politiker använder. Att endast föra fram positiva sidor 

med det egna partiet och endast se till andra partiers oliktänkande i aktuella frågor gör att 

åhörare inte anser att debatten är tillräckligt relevant. Tittar man närmare på olika 

vetenskapliga rapporter går det också att se att de använder sig av ett visst språk som kan 

uppfattas som anpassat med syftet att gynna sin rapport. Detta skulle därmed, menar 

Fredriksson, utesluta exempel som inte gynnar den egna forskningen.7 Även Murray 

Edelman menar i boken Constructing the Political Spectacle att en del i människors 

ovilja till att följa de politiska debatterna är att de frågor som diskuteras inte påverkar 

medborgarna i deras vardagliga liv. När ett politiskt förslag till förändring blir verklighet 

är det egentligen första gången som politikerna får reda på medborgarnas synpunkter om 

för- och nackdelar.8

 

Det offentliga språket i Sverige har också förändrats på andra sätt. Ett exempel som Kurt 

Johannesson lyfter fram in sin bok Retorik eller konsten att övertyga är att politiker i 

början av 1900-talet förväntades att prata på ett visst sätt som skiljde dem från folket. Det 

fanns en tydlig åtskillnad i offentligt tal och privat tal. Detta inbegrep också en tydlig 

skillnad vilken klass en människa tillhörde, en åtskillnad som inte alls går att se lika klart 

                                                 
6 Thurén, T., Ideologi och politik, 2004, s. 20f 
7 Fredriksson, G., Det politiska språket, 1992, s. 202 
8 Edelman, M., Constructing the Political Spectacle, 1988, s. 106 
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i dagens samhälle. Ett tydligt exempel på detta är användandet av tilltalet du istället för ni 

som blev alltmer vanligt efter andra världskriget.9  

 

I Thuréns bok går det vidare att läsa om förhållandet mellan politiker och medborgare. 

Han har här kommit fram till att även medborgare har skyldigheter att engagera sig för att 

stärka demokratin i ett land. Grunden i politiska partier är att medborgare engagerar sig i 

frågor och ser till att dessa debatteras för att demokratin ska förankras i alla led inom ett 

land. Nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen var två folkrörelser i Sverige som hjälpte till 

att bygga den tradition av deltagardemokrati som är viktig för ett land som inte 

eftersträvar ett elitstyre. Det som är kännetecknande för dagens samhälle är att människor 

inte köper hela politiska paket utan istället engagerar sig i enstaka frågor såsom, 

feminism, miljön eller till exempel djurens rätt. Om detta är rätt väg att gå för ett fortsatt 

demokratiskt samhälle är något framtiden får utvisa.10  

 

Om förhållandet mellan politiker och medborgare skriver Brunsson och Jönsson att 

politikerna ska ses som representanter för de val medborgarna har gjort. Denna 

representativitet är ibland lite vag och svår att tyda. Om detta finns ett antal tidigare 

undersökningar där förhoppningen är att vårt val- och partisystem ger ett så rättvist och 

trovärdigt resultat som möjligt. Förhållandet mellan politiker och medborgarna blir 

tydligast i de förslag som röstas igenom i olika politiska instanser vilket visar om 

majoriteten av befolkningen står bakom beslutet.11

 

Även Fredriksson beskriver förhållandet mellan allmänheten och politiker. Här menar 

han att när politiker försöker övertyga allmänheten om en viss ståndpunkt är diskussioner 

om fakta, eller det som ger sken av att vara fakta, betydligt effektivare än att försöka 

övertyga någon på ett emotionellt plan. Fredriksson menar att politiker behöver vara 

informerade i många olika frågor, främst då det inte alltid är tillräckligt att spela på 

                                                 
9 Johannesson, K., Retorik eller konsten att övertyga, 1993, s. 213 
10 Thurén, T., Ideologi och politik, 2004, s. 125 
11 Brunsson, N., & Jönsson, S., Beslut och handling, 1979, s. 9f 
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medborgares känslor. Detta märks framförallt i dagens samhälle då information finns att 

nå i många olika former vilket gör befolkningen mer upplyst än tidigare.12

 

1.2 Bakgrund 

 

Tankegångarna om att det förs en annorlunda politik på kommunnivå i jämförelse med 

riksdagsnivå är något som jag haft under en tid och som intresserat mig. Detta hävdar jag 

utifrån att organisationerna är uppbyggda på ett sådant sätt att kommunpolitikerna får stå 

till svars mer för sina beslut än vad en riksdagspolitiker får. Detta kan vara beslut som 

ofta grundar sig i olika regler och lagar som riksdagen har bestämt att kommunerna ska 

genomföra. 

 

I Dagens Nyheter har det gått att läsa om en koalition som skapats i Upplands-Bro mellan 

Socialdemokraterna och Folkpartiet. Detta samarbete har skapats för att inte 

Sverigedemokraterna ska få en vågmästarroll i kommunen. Efter valet år 2006 var 

mandaten mellan det röda och det blåa blocken 20-20 vilket skapade denna vågmästarroll 

för sverigedemokraten, Mikael Höglund. Han har kunnat besluta i alla viktiga frågor och 

tillsatt olika styrelseposter inom kommunen som han själv har velat. Efter ett antal 

månader av långa diskussioner om situationen i kommunen beslöt socialdemokraterna 

och folkpartiet att bilda en koalition då dessa partier märkte att de tyckte lika i de flesta 

av de stora frågorna. Beslutet blev att Folkpartiet skulle få ordförandeposten i 

kommunstyrelsen då Socialdemokraterna godtog Folkpartiets anledning att de var rädda 

att försvinna om Socialdemokraterna fick ordförandeskapet. Det är nu meningen att 

kommunen ska styras från mitten och rösten från sverigedemokraten inte ska få spela en 

avgörande roll i kommunens olika frågor. Någon som blev besviken över detta nya 

samarbete var moderaten Irene Seth som var den dåvarande ordföranden i 

kommunstyrelsen men som nu förlorade sin post. Seth hade hellre sett en bredare 

koalition med Socialdemokraterna som innehöll hela den borgerliga alliansen.13  

 

                                                 
12 Fredriksson, G., Det politiska språket, 1992, s. 43 
13 www.presstext.se.biblos.kau.se/online/display.php?set=S1&xid=DN20070509, 2007-05-25 
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Denna artikel gjorde mig ännu mer fascinerad av skillnaderna mellan kommunpolitik och 

riksdagspolitik då jag ser ett liknande samarbete som en omöjlighet på riksdagsnivå, 

speciellt efter den uppmärksammade skandalen av att Folkpartiet hade tillgång till 

Socialdemokraternas interna databaser. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur politiker använder språket i sitt arbete med 

andra politiker. Jag ska alltså inte likt många andra undersökningar, som jag visat här i 

inledningsavsnittet 1.1, inrikta mig på att studera förhållandet mellan medborgare och 

politiker. Språkets ökade betydelse för dagens politiker gör denna undersökning 

intressant då jag vill se om det finns någon skillnad i hur riksdagspolitikers samtalsstil 

överensstämmer eller skiljer sig ifrån kommunpolitikers samtalsstil. Genom en 

enkätundersökning ska jag se vilka skillnader som finns mellan en kommunstyrelse och 

ett riksdagsutskott. Kraven på våra folkvaldas ordval och tal är större än tidigare och 

detta inte bara till oss medborgare utan även från politiker till politiker, främst då TV och 

media i stort följer politikernas vardag på ett sätt som inte gjorts tidigare. 

 

Undersökningen är en komparativ studie, då jag konkret vill undersöka om det finns 

några skillnader i kommunalpolitikers och riksdagspolitikers språkbruk. Undersökningen 

har genomförts med hjälp av enkäter som skickats ut till de olika politikerna. Min tes är, 

likt den Brunsson och Jönsson har, att arbetssättet skiljer sig åt när kommunalpolitiker 

och riksdagspolitiker jämförs. Kommunpolitikerna behöver vara mer öppna till 

samarbeten över partigränserna än vad riksdagspolitikerna behöver. Detta främst på 

grund av den närhet till medborgarna som kommunalpolitikerna har och det faktum att de 

arbetar för ”kommunens bästa”. Detta är också något som Henrik Oscarsson diskuterar i 

en artikel i tidningen Impuls. Oscarsson menar att blockpolitiken är tydlig på 

riksdagsnivå medan den inte alls är likadan på den kommunala nivån. Här menar 

Oscarsson att blockpolitiken är död, något som han menar beror på att väljarna anser att 
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ideologiska övertygelser ett resursslöseri. På grund av detta blir samarbeten över 

blockgränserna enklare i den kommunala miljön i jämförelse med riksdagsnivån.14

 

Även PO Norell har skrivit om skillnaderna mellan kommunpolitiker och 

riksdagspolitiker. I De kommunala administratörerna beskriver Norell den kommunala 

miljön som mer öppen än den centrala, statliga miljön. Norell menar vidare att de 

kommunala politikerna inte kan vara lika anonyma som riksdagspolitikerna kan vara. De 

beslut som fattas på kommunnivå får en mer direkt påverkan på medborgare än vad 

riksdagsbeslut får och är en stor anledning till riksdagspolitikernas mer anonyma tillvaro. 

Även de beslut som fattas i de två instanserna skiljer sig åt. Riksdagsbesluten är mer 

generella och används som normer i hela landet medan ett beslut på kommunnivå berör 

människor direkt. På grund av denna närhet, då båda familj, vänner och grannar kan 

beröras, så får kommunpolitikerna också en mer personlig relation till sin omgivning.15  

 

Min övergripande fråga blir därmed: Skiljer sig en kommunpolitisk samtalsstil gentemot 

andra partier i jämförelse med en riksdagspolitisk samtalsstil? 

 

Av min övergripande forskningsfråga kan jag även få två mer preciserade frågor: 

 

Är kommunpolitikerna mer öppna till samarbeten över blockgränserna än vad 

riksdagspolitikerna är? 

 

Är retoriken mellan riksdagspolitikerna olik den retorik som finns mellan 

kommunpolitikerna? 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Oscarsson, H., ”Jubel i Mittens rike”, Impuls, nr. 2, 2003, s. 13ff 
15 Norell, PO, De kommunala aktörerna, 1989, s. 198 
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1.4 Mina undersökningsobjekt 

 

Kommunstyrelsen i Karlstad och Miljö- och jordbruksutskottet på riksdagsnivå utgör 

mina undersökningsobjekt och i detta avsnitt ska jag förklara vad de gör och varför jag 

använder just dessa enheter i min uppsats. Jag kommer först visa på en del forskning om 

skillnaderna mellan riksdagsutskotten. 

 

Anders Sannerstedt och Mats Sjölin skriver om riksdagsutskott i boken Den moderna 

demokratins problem. Författarna menar att konfliktnivån ökat vad gäller de 

parlamentsbeslut som fattats. Under några få år omkring 1980 ökade antalet 

utskottsbetänkanden med reservationer från cirka 30 procent till över 60 procent.16 

Sannerstedt har även skrivit boken Förhandlingar i riksdagen där han visar på skillnader 

mellan de olika riksdagsutskotten. Sannerstedt menar att det finns två typer av utskott, 

konsensusutskott och konfliktutskott. Det är dock lite svårare att generellt säga att ett 

utskott är det ena eller det andra utan de förekommer konsensus och konflikter i alla 

utskott men i olika perioder. Ett utav utskotten där förhandlingar ägde rum var 

jordbruksutskottet, men i en sammanställning av alla utskott hamnar jordbruksutskottet 

någonstans i mitten mellan konsensusutskott och konfliktutskott.17

 

Vad Sannerstedt kunde hitta i sin undersökning var att pengar skapar fler reservationer än 

frågor om lagstiftning i de olika utskotten. I jordbruksutskottet var dessa reservationer 

som högst under det borgerliga styret. Detta handlade främst om blockkonflikter mellan 

de röda och blåa.18

 

1.4.1 Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige, som kan liknas vid riksdagen, och är det 

högsta beslutande organet inom kommunen. Kommunstyrelsen i Karlstad består av 11 

                                                 
16 Sannerstedt, A., Jerneck, M., (red.), Sannerstedt, A., Sjölin, M., Den moderna demokratins problem, 
1994, s. 102 
17 Sannerstedt, A., Förhandlingar i riksdagen, 1992, s. 141ff 
18 Sannerstedt, A., Förhandlingar i riksdagen, 1992, s. 149ff 
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ledamöter från de olika representerade partierna och deras olika uppgifter sträcker sig 

från att övervaka kommunens ekonomi, ansvara för den fysiska planeringen till att bereda 

de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige.19  

 

Olof Petersson skriver i boken Kommunalpolitik om kommunfullmäktige som han menar 

kan ses som riksdagen, men då på kommunnivå, vilket gör att kommunstyrelsen i det här 

fallet kan ses som regeringen men det finns två skillnader. Valet till styrelsen ser 

annorlunda ut gentemot regeringen och kommunstyrelsen saknar också den för staten så 

vanliga tudelningen mellan departement och förvaltning.20 Styrelsen har till uppgift att 

styra och samordna den förvaltning som bedrivs i kommunen, men de har också i uppgift 

att se över de olika nämndernas verksamheter. Styrelsen kan ses som det beredande organ 

som kommunfullmäktige använder sig av innan de fattar beslut i de frågor som kommer 

upp på agendan. Vanligtvis har kommunstyrelsen också ansvaret för ekonomin inom 

kommunen och kan därmed ses som ett övergripande centralt organ inom kommunens 

verksamhet och på ett naturligt sätt blir de även kommunfullmäktiges verkställande 

organ.21

 

1.4.2 Riksdagsutskott 

 

I riksdagen finns det femton olika utskott som utgör kärnan i riksdagsarbetet. Det är hos 

utskotten som förslag arbetas fram inom olika områden som riksdagen sedan fattar beslut 

om. I utskotten sitter 17 ledamöter från de olika riksdagspartierna och platserna är 

fördelade på de mandat partiet har i riksdagen. Detta får till följd att det förslag som 

utskottet ger till riksdagen oftast blir positivt bemött och även genomfört.22

 

De propositioner som regeringen vill lägga fram till riksdagen hamnar alltid först i det 

berörda utskottet som analyserar och tar ställning till propositionen, detta kallas för 

beredningstvång. Sedan är det utskottets ansvar att se över förslaget innan de presenterar 

                                                 
19 www.karlstad.se/ko/demokrati/ks/, 2007-07-12 
20 Petersson, O., Kommunalpolitik, 2006, s. 149 
21 Petersson, O., Kommunalpolitik, 2006, s. 150 
22 www.riksdagen.se/templates/R_Page____3413.aspx?Media=Print, 2007-06-21 
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den för riksdagen.23 Efter valet i september år 2006 fick den borgerliga alliansen 

majoritet i riksdagen vilket också innebär att de har majoritet i de 15 olika utskotten.24 

Mycket av en riksdagspolitikers tid spenderas i utskotten. Det är här som det konkreta 

arbetet äger rum och den mesta tiden går åt till att läsa de dokument som utskotten ska ta 

ställning till. De sammanträden som utskotten har är stängda för allmänheten, detta för att 

känsliga frågor ska kunna diskuteras och att samarbeten mellan partierna lättare ska 

kunna bildas. Då det inte finns något parti i Sverige med egen majoritet är samarbeten 

mellan partierna nödvändigt.25 När ledamöterna har läst in sig på det material som finns 

och eventuellt skrivit följdmotioner som kan ses som komplement till propositionen ska 

resten av utskottet ta ställning till de följdmotioner som har skapats tillsammans med den 

ursprungliga propositionen. Det kan ta flera möten att komma överens i utskottet om vad 

som ska läggas fram till riksdagen och det förslag som sedan kommer till riksdagen är 

framröstat med majoritetsbeslut. Först efter denna process blir propositionen offentlig 

och även de invändningar som kommit fram i utskottet.26  

 

När förslaget har presenterats i riksdagen debatteras det från både den positiva och 

negativa sidan för att till slut ha en omröstning om propositionen ska genomföras. I de 

flesta fallen vinner den sidan som har majoritet i utskottet då de också har majoritet i 

riksdagen.27 Efter en tid då riksdagen har godkänt ett förslag från ett utskott genomförs 

en uppföljning och en utvärdering som ska visa vad resultatet blev. Dessa dokumenteras 

oftast i ett utskottsbetänkande som exempelvis finns i serien Rapporter från riksdagen 

(RFR).28

 

1.4.3 Valet av dessa två organ 

 

Varför har jag då valt att jämföra en kommunstyrelse med ett riksdagsutskott? När jag 

först kom på idén att göra denna jämförelse var det naturligt att jämföra en 

                                                 
23 www.riksdagen.se/templates/R_Page____3413.aspx?Media=Print, 2007-06-21 
24 www.riksdagen.se/templates/R_Page____3395.aspx?Media=Print, 2007-06-21 
25 www.riksdagen.se/templates/R_Page____3396.aspx?Media=Print, 2007-06-21 
26 www.riksdagen.se/templates/R_Page____3397.aspx?Media=Print, 2007-06-21 
27 www.riksdagen.se/templates/R_Page____3398.aspx?Media=Print, 2007-06-21 
28 www.riksdagen.se/templates/R_Page____3399.aspx?Media=Print, 2007-06-21 
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kommunnämnd och ett riksdagsutskott med varandra. Emellertid ska den kommunala 

nämnden följa de lagar och bestämmelser som kommer från riksdagsutskottet, därmed 

kan jämförelsen bli skev. Den kommunala nämnden kan alltså ses som det 

förvaltningsorgan som använder sig av de regler och bestämmelser som riksdagsutskottet 

beslutat om. Jag anser att en jämförelse mellan en kommunstyrelse och ett 

riksdagsutskott blir fördelaktigare för trovärdigheten i min studie. Detta då båda dessa 

instanser är beredande organ med ansvar inför fullmäktige i kommunen och riksdagen på 

central, statlig nivå, vilket gör att dessa båda organ blir mer lika varandra i det arbete de 

utför. 

 

Varför har jag då valt just Karlstads kommunstyrelse och Miljö- och jordbruksutskottet? 

Att det just blev Karlstads kommunstyrelse har att göra med att jag studerar vid 

universitetet i Karlstad vilket gör att kommunpolitikerna blir mer lättillgängliga. Att det 

blev Miljö- och jordbruksutskottet som fick representera riksdagspolitiker har att göra 

med att jag tycker att detta utskott är mycket aktuellt. Ökade miljöhot som drabbat oss 

tillsammans med en förväntning av att se hur svenska politiker ska se till att gällande och 

framtida miljöregler ska implementeras gör detta utskott intressant ur samarbetssynpunkt. 

Detta utskott passar även bra att undersöka, om man ser till Sannerstedts undersökning, 

då detta inte är ett utskott som utmärker sig att vara konflikt- eller konsensusbetonat utan 

snarare ligger i mitten av Sannerstedts rangordning av utskottens konfliktnivåer. 

 

1.5 Metod 

 

Den metod jag har använt mig av är en komparativ fallstudie där jag gjort en jämförelse 

mellan kommunstyrelsen i Karlstad och riksdagens miljöutskott. Om just fallstudier har 

Jan Teorell och Torsten Svensson skrivit i boken Att fråga och att svara. Författarna 

menar att en stor fördel med fallstudier är förmågan att ändra denna typ av undersökning 

under arbetets gång. Författarna menar att om materialet inte helt stämmer överens med 

teorin kan frågeställningar och hypoteser ändras under arbetets gång. Detta för att se till 
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att det material som finns är tillämpbart i den tänkta undersökningen. Detta gör fallstudier 

väldigt användbara i jämförelse med till exempel statistiska undersökningar.29

 

Thomas Denk diskuterar i boken Komparativ metod om olika sätt att göra en jämförande 

studie där han ställer länder mot varandra för att sedan jämföra dem och förklara 

skillnader och likheter mellan dessa objekt med olika variabler. Där Denk använder sig 

av länder kommer jag att jämföra lokala och centrala politiker. I sin bok använder sig 

Denk av en metod som kallas most similiar systems design, (MSSD), som innebär att 

skillnader förklaras med skillnader. Vad som behövs till detta är två objekt som är lika på 

flera olika sätt, vilket gör att det blir lättare att se skillnaderna.30 Med MSSD försöker 

alltså en forskare förklara en skillnad mellan två i övrigt lika objekt.31

 

Teorell och Svensson skriver också om MSSD men de kallar metoden för, method of 

difference, som John Stuart Mill är grundare av. Teorell och Svensson betonar just det 

faktum med att hitta skillnader i två objekt som i stort är lika. Till en början behöver 

denna skillnad inte vara uppenbar, utan det är något som undersökningen får klargöra när 

olika variabler testas mot varandra.32  

 

1.6 Disposition 

 

Jag kommer nu här nedan i kapitel två att skriva om politikers roller både kommunalt och 

på riksdagsnivå. Framförallt kommer jag att presentera de fyra dimensionerna talstil, 

interaktioner, innehåll och funktioner, som kommer att utgöra min grundteori. I kapitel 

tre kommer jag sedan att lägga fram enkäten och dess frågor och hur frågorna hör ihop 

med mina fyra dimensioner från kapitel två. I det fjärde kapitlet gör jag min analys 

utifrån de svar jag fått från politikerna tillsammans med min teori. Till sist i uppsatsens 

femte kapitel kommer slutsatser och sammanfattande diskussioner redovisas. 

 

                                                 
29 Teorell, J., & Svensson, T., Att fråga och att svara, 2007, s. 240 
30 Denk, T., Komparativ metod, 2002, s. 42f 
31 Denk, T., Komparativ metod, 2002, s. 62 
32 Teorell, J., & Svensson, T., Att fråga och att svara, 2007, s. 226f 
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2. BESKRIVNING AV SAMTAL 

2.1 Inledning 

 

Språket är det verktyg som politiker i demokratiska länder har för att övertyga om att de 

åsikter som han/hon har är de riktiga. Den skillnad som jag ska försöka visa på mellan 

politik på central, (riksdagsnivå), och lokal, (kommunalnivå), har sin utgångspunkt i 

språket och dess olika beståndsdelar. Här i inledningen av kapitel två ska jag först visa på 

politikernas roller på riksdags- och kommunnivå. 

 

Leif Jonsson skriver i boken Kommunledning och samhällsutveckling om den förändring 

som skedde år 1992 då den nya kommunallagen trädde i kraft. Lagen innebar att den 

statliga regleringen minskade och kommunerna fick ökad självständigt om hur deras 

organisationer skulle se ut. Den statliga inblandningen som förekom tidigare var ett 

resultat av att ha liknande kommunorganisationer runtom i landet för att staten trodde att 

liknande välfärder kunde skapas.33 Det utökade ansvaret som kommunerna har fått 

innebär också att de har blivit alltmer varierade i sin utformning. Kommunen består av ett 

flertal organisationer som ibland har motstridande mål. De större kostnaderna som detta 

medfört innebär stora påfrestningar för vissa kommuner som kan vara svåra att ta sig ur 

utan att höja de kommunala skatterna. Kommunerna kan även ses som den organisation 

som är längst ner i den offentliga hierarkin där staten fortfarande skickar direktiv för hur 

vissa saker ska skötas men där kommunen inte kan göra detsamma mot staten.34

 

Kommuner har genom större självständighet fått utforma sin verksamhet men inte blivit 

helt självförsörjande, utan staten kontrollerar dem fortfarande och följer upp de beslut 

som fattas i de olika instanserna.35 Detta skapar en problematik som handlar om att 

statens roll som både samarbetspartner och överordnad gör utkrävandet av ansvar från 

medborgarnas sida svårare då det är kommunen som genomför statens direktiv. 

                                                 
33 Jonsson, L., (red.), Kommunledning och samhällsutveckling, 2006, s. 19f 
34 Jonsson, L., (red.), Sundin, E., Kommunledning och samhällsutveckling, 2006, s. 205 
35 SOU-rapport, En uthållig demokrati, 2000:1, s. 127 
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Förändringen mot ett mer lokalt självstyre har varit nödvändig då behoven i de olika 

kommunerna inte sett likadana ut runtom i landet.36  

 

Per Gahrton har i boken Riksdagen inifrån beskrivit hur en riksdagspolitikers vardag ser 

ut. Gahrton beskriver bland annat utskottsledamöternas möjlighet att utöva inflytande på 

andra men även en möjlighet för starka partiers möjlighet att förhindra svagare 

motståndare. Detta genom ett överlägset röstantal vilket gör att vissa politikers förslag 

aldrig får komma till allmänhetens kännedom.37

 

För att stärka den enskilda politikerns ställning gentemot sin omgivning har Gahrton lagt 

fram åtta punkter som kan vara till hjälp. Den första punkten handlar om att ha en stark 

lokal position inom partiet. Om partiets centrala enhet inte agerar till den enskilda 

ledamotens fördel är det väldigt viktigt att ha ett lokalt stöd som det går att luta sig emot. 

Den andra punkten som Gahrton tar upp liknar första punkten då han menar att 

besittandet av en stark ställning inom partiet både centralt och lokalt är att föredra. Ett 

mått på politikerns popularitet inom partiet är antalet inbjudningar han/hon får till 

centrala, regionala och lokala evenemang som partiet har. Även det faktum om politikern 

blir vald till centrala positioner inom partiet, såsom partistyrelse eller liknande 

placeringar, är ett tydligt tecken på om en ledamot är omtyckt eller inte.38

 

Den tredje punkten som Gahrton menar har stor betydelse för en politikers överlevnad är 

förhållandet till media. Denna relation behöver vara bra då en politiker utan egentlig 

kontakt med media blir osynlig och därmed inte intressant för partitoppen. Men i 

jantelagens Sverige är det inte heller helt positivt om en politiker syns ofta i media då 

dessa kan uppfattas som alltför massmediala av sina kollegor som håller en lägre profil. 

En svår balansgång att följa och fallen ter sig olika från politiker till politiker. Den fjärde 

punkten handlar om att politikern ska få en förankring hos intressegrupper som kan 

knytas till partiet för att därigenom kunna agera som en kontakt mellan partiet och 

intresseföreningen. Den femte punkten handlar om det egna stödet inom partiet. Om en 

                                                 
36 SOU-rapport, En uthållig demokrati, 2000:1, s. 140 
37 Gahrton, P., Riksdagen inifrån, 1983, s. 84 
38 Gahrton, P., Riksdagen inifrån, 1983, s. 194f 
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enskild politiker inte har något större stöd av den centrala ledningen får han/hon se till att 

ha stöd av de olika grupper som finns inom partiet. Alla partier har olika grupperingar 

och det är då viktigt att åtminstone ha stöd utav en av dessa grupper.39

 

Punkt sex handlar om det som borde vara det viktigaste, nämligen stöd från väljarna. Men 

en riksdagspolitiker, som inte sitter i toppen i partiet, har inte behov av väljarnas röster då 

det svenska politiska valet inte har en så stor personlig prägel som den har i vissa andra 

länder. De partier som har listor med namn som väljarna kan rösta på blir oftast inte 

ifyllda och det handlar mer om att inte göra bort sig än att jaga röster. Gahrtons sjunde 

punkt framhäver den stora sakkunskap som politikern kan skaffa sig och därigenom bli 

en betydande person inom partiet. Att fungera som ett levande uppslagsverk i många 

olika frågor kan ge en central betydelse inom partiet. Den åttonde och sista punkten är 

kanske den mest aggressiva då det här handlar om att genom sin personliga röst i olika 

sakfrågor medvetet gå emot partiet som kan ge inflytande. På längre sikt är detta en 

riskfylld plan som lika gärna kan leda till dåligt inflytande och en klart försämrad 

position i partiet.40

 

2.2 Fyra dimensioner inom samtalet 

 

Vad är en samtalsmodell? Det finns naturligtvis olika tolkningar om vad en 

samtalsmodell är, men i min uppsats är samtalsmodellerna retorik, dialog och monolog 

och dessa kommer jag att förklara mer ingående i detta kapitel. Dessa samtalsmodeller 

kan ses som grunden för politiskt tal då just retorik, dialog och monolog används 

dagligen av politiker. Jag kommer även att lägga fram fyra dimensioner, talstil, innehåll, 

interaktioner och funktioner.  

 

Per Linell gör i sin bok Människans språk en studie kring hur en talare agerar 

pragmatiskt. Utgångspunkten är att göra tolkningar av en talare i olika situationer och vad 

han/hon egentligen säger. Här går det att urskilja tre olika betydelser av ett tal, den 

                                                 
39 Gahrton, P., Riksdagen inifrån, 1983, s. 195ff 
40 Gahrton, P., Riksdagen inifrån, 1983, s. 197ff 
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konventionella (språkliga) betydelsen, talarens avsedda betydelse och åhörarens 

uppfattade betydelse. En talares avsedda betydelse med ett tal framgår inte alltid, utan 

den som lyssnar får göra en egen tolkning om vad som sägs och bilda en uppfattning om 

vad talaren egentligen menar.41

 

2.2.1 Talstil 

 

Redan under antikens dagar skapades retoriken och den har haft upp- och nedgångar i 

popularitet, men efter andra världskriget har retoriken börjat användas flitigt igen efter en 

nedgång under 1800-talet. Retoriken handlar om att studera det offentliga språket och 

göra jämförelser mellan dåtid och nutid. Idag försöker man återigen att använda retoriken 

till att utbilda talare och skribenter.42

 

Under antiken formades retoriken till vad den är idag och om detta skriver Rolf Hugoson 

i boken Krig och retorik. Hugoson lyfter fram de tre termer som han menar utgör grunden 

i retoriken. Dessa tre termer är etos, logos och patos. Möjliga översättningar är karaktär, 

språk och känsla. Dessa grundstenar används för att få talaren att framstå i god dager, 

etos, ett behov av att få kontroll över språket, logos, och till sist önskan att beröra den 

publik som finns, patos.43

 

Betydelsen av ordet etos utgår ifrån talarens moral och princip. Retoriken som är 

övertygande i sin karaktär behöver en talare som ses som trovärdig, hederlig och pålitlig. 

En talares etos kan synas i hans eller hennes erfarenheter, meriter eller i den yrkesroll 

talaren har. För att en talare ska lyckas övertyga sin publik behöver talaren anpassa sig till 

den publik som finns, detta kan handla om religion, sedvänjor eller andra typer av 

ideologier. Ett kännetecknande för en god talare är just dennes förmåga att anpassa sig till 

sin publik och detta kan uttryckas i olika former, till exempel klädval som visar på 

talarens tillhörighet i samhället.44

                                                 
41 Linell, P., Människans språk, 1984, s. 222f 
42 www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=292796, 2007-05-11 
43 Hugoson, R., Krig och retorik, 2004, s. 26 
44 Hugoson, R., Krig och retorik, 2004, s. 27ff 
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Logos ses av Hugoson som det viktigaste begreppet inom retoriken. Logos betyder 

tänkande, lära och språk och begreppet handlar om tankar och språkets formgivning. 

Språket är det verktyg som en talare kan använda för att övertyga sin publik och det är 

logos som skapar etos och patos. Men logos finns inte bara i språk utan även i bilder och 

andra framställningar som hjälper till att övertyga andra om sin egna utgångspunkt.45 Om 

en talare till fullo ska utnyttja fördelarna med logos behöver han eller hon vara språkligt 

begåvad, behärska historiska skeenden för att belysa tidigare valmöjligheter och även 

kunna använda sig av dramaturgiska kunskaper för att emotionellt kunna visa sin 

ståndpunkt. Talaren behöver också kunna påverka och engagera sin publik och detta kan 

främst göras då den som talar känner sin publik.46

 

Det tredje retoriska begreppet som Hugoson diskuterar är patos, som i korta ordalag 

handlar om att beröra publikens känslor. Redan Aristoteles talade om känslor och 

försvarade betydelsen av just känslor i samhället. Aristoteles menade att publiken hade en 

inneboende kraft som en duktig talare kan styra i olika riktningar och han intresserade sig 

mycket i frågan om i vilken utsträckning en talare kan påverka sina åhörare i olika frågor. 

Detta trots åhörarens historiska och personliga erfarenheter.47

 

Kurt Johannesson ger i boken Retorik eller konsten att övertyga, likt Hugoson, en bra 

sammanfattning av de tre retoriska begreppen där han skriver om vad en talare bör göra 

om han eller hon ställs inför en publik som är ointresserad, misstänksam eller rent av 

fientlig. Talaren ska använda sig av sin personlighet och karaktär, etos, med väl valda 

argument försöka övertyga, logos, och till sist ha ett sådant tal som berör och väcker 

känslor hos publiken, patos.48

 

Anders Sigrell gör i sin doktorsavhandling, Att övertyga mellan raderna, en 

undersökning om retorikens roll i den politiska debatten. Sigrell tar också upp den 

historiska aspekten då redan Aristoteles belyste förhållandet mellan politik och retorik. 

                                                 
45 Hugoson, R., Krig och retorik, 2004, s. 34f 
46 Hugoson, R., Krig och retorik, 2004, s. 46 
47 Hugoson, R., Krig och retorik, 2004, s. 46ff 
48 Johannesson, K., Retorik eller konsten att övertyga, 1993, s. 19 
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Aristoteles hade även en tredje variabel som var etiken som jag kommer diskutera här 

nedan, i avsnittet funktioner. Sigrell menar vidare att retoriken är det talade ordets 

offentliga användning för att få medhåll i en speciell fråga, till exempel vid olika 

politiska partiers valfrågor. Politik handlar om att vinna godkännande för sitt partis 

politik och språket kan ses som det verktyg en politiker nyttjar för att uppnå framgång. 

Retoriken med dess övertygande struktur och förmåga att vinna samtycke ses då som den 

främsta samtalsmodellen inom politiken.49

 

Även Eva Hermansson diskuterar i boken Om samtal olika teorier av samtalsmodeller 

inom politiken och hon menar att den vanligaste samtalsformen är just retoriken. Den 

används främst för att påverka lyssnarna till att fatta beslut som gynnar talaren, till 

exempel vid val där en politiker försöker övertyga sina åhörare att hans eller hennes 

politik är den bästa. För att få bifall använder sig ofta politikern av en retorik som 

påverkar människors känslor, där positiva känslor bland annat förmedlar lycka och 

förståelse men även påverkan av negativa känslor som elände och rädsla kan gynna den 

som talar. Här går det att se att den som lyssnat och köpt talarens argument har blivit 

påverkad att ta till sig de åsikter som talaren propagerar för.50  

 

Dessa knep kan även vara till hjälp för politikern för att slippa ha en diskussion om fakta. 

Att undgå en debatt som faktamässigt strider mot politikernas ståndpunkt kan ses som 

ohederligt och missvisande. Men detta är nödvändigt enligt Fredriksson för att vi som 

åhörare inte ska svepas med i experters komplicerade retorik utan hellre se till den stora 

bilden genom aforismer51 som kan påverka våra sinnen till politikernas fördelar.52

 

Vad retoriken betyder i grund och botten är förmågan att övertyga någon i en fråga eller 

annan händelse utan att denna person tycker att jag tvingat fram denna övertygelse. Om 

detta skriver Berndt Sundsten i boken, bli en bättre talare, där han menar att ingen tycker 

                                                 
49 Sigrell, A., Att övertyga mellan raderna, 1999, s. 53ff 
50 Holm, U., (red.), Hermansson, E., Om samtal, 2002, s. 83f 
51 En kärnfull iakttagelse som uttrycks som ett tänkespråk eller lärosats. Aforismen ses ofta som en antites 
eller en paradox. Ett exempel är "Blott de tama fåglarna har en längtan. De vilda flyger"., 
www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=108895, 2007-05-14 
52 Fredriksson, G., Det politiska språket, 1992, s. 65 
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om att bli övertalad till att göra något. Den som blivit övertalad kan känna sig misslyckad 

och mindre värd än den som övertalar. Skillnaden mellan att övertyga och övertala är just 

att få en publik att tycka att ens egna ståndpunkter är riktiga och att sedan få publiken att 

tycka att idéerna är deras egna. Detta medan övertalningen gör en person mer motvillig 

att genomföra en uppgift eller ta till sig av någon annans åsikter.53

 

2.2.2 Interaktioner 

 

Dialogen beskrivs som ett samtal mellan flera personer ofta i samband med framförande 

av åsikter från olika parter. Dialogen är ett utmärkt verktyg för personer att visa sina 

ståndpunkter, uttryck och omdömen.54

 

Dialog som samtalsmodell menar Hermansson är när två eller flera personer känner 

varandra och träffas för att diskutera i princip vad som helst. Detta samtal är oftast 

informellt vilket innebär att deltagarna avbryter varandra och vill blända varandra med 

god retorik och stor kunskap inom det diskuterade området. I ett mer vetenskapligt 

filosofiskt samtal används i de flesta fallen något som kallas för motståndarmetoden som 

är mer aggressiv i den argumentation som används. Denna samtalsform handlar ofta om 

att försöka falsifiera andra forskares arbeten vilket ur en positiv synpunkt för vetenskapen 

framåt.55  

 

Jaakko Seikkula skriver i sin bok Öppna samtal om dialogen som en form av gemensam 

upplevelse mellan de inblandade personerna som tillsammans diskuterar en sak eller 

fråga. Detta skiljer sig från monologen, som jag kommer gå igenom noggrannare här 

nedan, där varje person bildar sig en egen uppfattning istället för att tillsammans med 

andra diskutera en och samma sak. Dialogen är i viss form oändlig då det hela tiden 

uppkommer nya frågor, detta kan ses i diskussioner där parterna är i konflikt med 

                                                 
53 Sundsten, B., bli en bättre talare, 2004, s. 11 
54 www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=153127, 2007-05-11 
55 Holm, U., (red.), Hermansson, E., Om samtal, 2002, s. 84f 
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varandra. Frågor kanske därmed inte får svar utan varje del diskuteras ivrigt och det 

formas nya frågor vilket håller dialogen öppen och obegränsad.56

 

Även Sigrell menar att dialogen är det bästa sättet för åhörare av politiska debatter att 

bilda sig en uppfattning om en politikers ståndpunkt i en sakfråga då två politiker med 

olika åsikter argumenterar mot varandra. Detta kan ses som försvårande för de som vill 

utöva eller få makt då det inte finns några absoluta sanningar, men ur demokratisk 

synpunkt är det ett bra alternativ.57

 

Hermansson menar att ett alternativ till dialogen är monologen där människor i större 

utsträckning inte avbryter talaren med frågor eller synpunkter utan låter talaren prata till 

punkt innan åsikter kan diskuteras. Denna form av samtal är alltså mer sansad än 

dialogen och låter alla deltagare föra sitt resonemang utan att distraheras av andras 

åsikter. Monologer är vanliga i politiska sammanhang där politiker framför sitt partis 

budskap i olika debatter. Det går dock att se skillnader i politiska monologer och 

monologer i andra sammanhang då de politiska debatterna i monologform likt dialogen 

oftast går ut på att slå ned motståndarnas åsikter.58  

 

Seikkula skriver om att människans tal är monologiskt i huvudsak. Detta menar Seikkula 

är den form av tal som är mest utvecklande för människan då vi själva får forma våra 

tankar och idéer till tal. Likt Hermansson menar också Seikkula att monologen är den 

samtalsmodell som inte inbjuder till debatt då talaren genom sin monolog ger en klar och 

komplett beskrivning av det objekt som talet handlar om. Men monologen kan också ses 

som dialogisk då den relaterar till något som diskuterats av andra. Ett politiskt uttalande 

som görs i en monologisk diskussion är alltid dialogisk då den sägs i en specifik debatt 

och får bara betydelse i just detta sammanhang. Det som dock skiljer monologen mot 

dialogen är det som även Hermansson var inne på att monologen låter talaren formulera 

sina tankar och i lugn och ro klargöra sina ståndpunkter.59  

                                                 
56 Seikkula, J., Öppna samtal, 1996, s. 201ff 
57 Sigrell, A., Att övertyga mellan raderna, 1999, s. 59 
58 Holm, U., (red.), Hermansson, E., Om samtal, 2002, s. 86ff 
59 Seikkula, J., Öppna samtal, 1996, s. 197ff 
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2.2.3 Innehåll 

 

Ideologin är ett centralt begrepp inom den politiska teorin. I dagens samhälle används 

ordet ideologi främst som samhällsåskådning. Begreppet ideologi handlar en eller flera 

personers önskningar om normer och värderingar i ett samhälle. Att stödja en ideologi 

innebär att en person tror på dess värderingar och stödjer dess handlingar. De forskare 

som studerat ideologisk betydelse på 1990-talet har börjat intressera sig för språket för att 

kunna hitta vad som inte sägs. Ideologin övertygar främst inte sina anhängare med det 

talade ordet utan den underliggande betydelsen om vad som sägs.60

 

Även Fredriksson diskuterar omkring ideologi där han menar att den utgår ifrån partiets 

vilja, diktatorns befallning, Guds mening eller liknande exempel som utgör grunden för 

ett tal eller samtal. Värderingar i olika politiska partier blir här den debatterade frågan då 

andra partier kan ifrågasätta ett partis giltighet ur en moralisk synpunkt.61 Thurén menar i 

boken Ideologi och politik att vissa samhällsvetenskapliga forskare anser att värderingar 

inte är något annat än känslouttryck och att det därigenom inte går att prata om ideologi 

tillsammans med faktiska frågor. Detta på grund av att värderingar utgår från en enskild 

individs subjektiva känsla och inte från rationella tankegångar. Detta är en omdebatterad 

fråga inom samhällsvetenskapen då det finns de som anser att värderingar har en stor 

betydelse i det offentliga rummet.62

 

2.2.4 Funktioner 

 

Etiken hos människor i de olika samtalsformerna syns främst genom samtalsmodellen 

dialog, som jag beskrivit tidigare. Att uttrycka sina åsikter i etiska frågor i närvaro av 

andra människor är ett sätt att visa sin ståndpunkt vilket gör dialogen till den tydligaste 

och bästa samtalsformen för att diskutera åsikter. Genom dialogen kan vi också lära oss 

vad andra anser om en fråga. Vi gör överväganden av de olika alternativ som kommer 

upp i dialogen för att sedan bilda vår egna uppfattning om vad vi själva anser vara det 

                                                 
60 www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209877, 2007-05-11 
61 Fredriksson, G., Det politiska språket, 1992, s. 128 
62 Thurén, T., Ideologi och politik, 2004, s. 18f 
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rätta. Dessa överväganden görs då främst i de frågor där vi själva inte har några tydliga 

svar utan vill höra vad andra individer har för tankar vilket kan hjälpa oss själva att 

komma fram till ett svar.63  

 

Linell menar att politiker använder språket på detta sätt för att vinna röster till sitt parti. 

De är också duktiga på att manipulera språket där de använder positiva ord för att 

förklara sin politik och därigenom får sin publik till att förknippa valprogram och 

politikernas partier med positiva tankegångar.64 Linell diskuterar även om språkets olika 

funktioner och att politikers strävan efter röster kan sägas ha en påbjudande funktion där 

talaren vill få lyssnaren att utföra en handling.65

 

Tre andra funktioner som språket har enligt Linell är en informerande funktion, en 

kontaktreglerande funktion och till sist en expressiv funktion. Den informerande 

funktionen är yttranden som görs om verkliga eller inbillade sakförhållanden. Den 

kontaktreglerande funktionen upprätthåller kontakt med andra men den etablerar även ny 

kontakt. Den sista språkliga funktionen kallas för expressiv då den som talar ger uttryck 

för sina egna tankar och sitt egna sinnestillstånd.66

 

Curt Räftegård resonerar också omkring ämnet språk i sin avhandling, Pratet som 

demokratiskt verktyg, där han bland annat lägger fram olika teser om hur språket används 

i olika sammanhang. Till exempel tar han upp situationer där vi använder språket för att 

stifta eller belysa regler, detta kan till exempel handla om hur chefer kräver resultat av 

sina anställda.67 En annan av Räftegårds teser är att det vi pratar om måste handla om 

något. Denna tes handlar om att individen som genom att prata också visar på sina 

personliga kunskaper och är redo att blotta dem inför andra. Att ha en sådan här 

diskussion med andra gör också att jag kan få medhåll av den som lyssnar eller mothugg 

ifall mina uppfattningar anses felaktiga.68 Att använda språket innebär att vi får en 

                                                 
63 Holm, U., (red.), Silfverberg, G., Om samtal, 2002, s. 105f 
64 Linell, P., Människans språk, 1984, s. 65 
65 Linell, P., Människans språk, 1984, s. 21 
66 Linell, P., Människans språk, 1984, s. 21f 
67 Räftegård, C., Pratet som demokratiskt verktyg, 1998, s. 162f 
68 Räftegård, C., Pratet som demokratiskt verktyg, 1998, s. 173 
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förståelse för vår värld runtomkring men även om oss själva. För att fortsätta att 

utvecklas behöver vi fortsätta att tala med andra och med oss själva om våra idéer för det 

är nyckeln till vidare utveckling.69

 

2.2.5 Sammanfattning 

 

Jag ska i detta avsnitt sammanfatta de fyra dimensionerna som jag har använt i min 

uppsats. Dimensionerna har utgjort grunden till den enkätundersökning jag har 

genomfört. De ska hjälpa till att belysa skillnader mellan riksdags- och kommunpolitikers 

sätt att samtala med varandra.  

 

Under dimensionen talstil har jag belyst retorikens betydelse inom politiken. Jag har lyft 

fram exempel på litteratur som visat på att talarens övertygelse mot sin publik spelar en 

stor roll där talaren ofta använder sig av känslor, både positiva och negativa, för att 

belysa sin ståndpunkt. Jag har även diskuterat de grundpelare som retoriken står på, etos, 

logos och patos. Talarens etos som visar hans/hennes personlighet, hur väl talaren 

använder argument för att övertyga sin publik, logos och till sist att försöka väcka känslor 

hos publiken, patos. Vad denna dimension i grund och botten handlar om i min uppsats är 

alltså att se om den övertygelsen som retoriken står för inte missbrukas till övertalning 

som kan ses som en motpol till övertygelse. 

 

I dimensionen interaktioner skriver jag främst om monologen och dialogen som två 

motpoler men även som två olika samtalsmodeller som ibland kan ses som en. Där dessa 

två verktyg främst skiljer sig åt är i dialogen där man alltid är minst två personer medan 

monologen ibland bara handlar om en person som framför sina åsikter. En debattform 

som dialogen utgör är bra ur demokratisk synpunkt, men den kan överskuggas av 

ideologiska motsättningar och inte motsättningar i de diskuterade sakfrågorna. Forskare, 

som jag visat på i stycket om interaktioner, menar här också att dialogen är ett sätt för 

politiker att förhala beslut då dialogen skapar fler frågor vilket kan göra diskussioner 

oändliga. 

                                                 
69 Räftegård, C., Pratet som demokratiskt verktyg, 1998, s. 185 
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I den tredje dimensionen, innehåll, belyser jag främst de ideologiska skillnader som finns 

inom politiken. Begrepp som värderingar och ideal har stor betydelse men även 

svårigheten i dagens samhälle att ta till sig ett helt politiskt paket då människor idag 

intresserar sig mer för specifika frågor. Frågor om subjektivitet och objektivitet 

diskuteras också då vissa forskare tycker att ideologiska tankar är subjektiva och därmed 

inte kan diskuteras i större offentliga rum. Huvudfrågan för mig och min studie blir här 

att se om politiker starkt gör åtskillnad på vilka de samarbetar med på grund av 

ideologiska motsättningar eller om arbetet att skapa ett bättre Sverige överskuggar dessa 

frågor. 

 

I min fjärde och sista dimension, funktioner, lyfter jag främst fram politikers olika 

funktioner och jag försöker även visa på de etiska frågor som gör den politiska debatten 

till ett demokratiskt verktyg. Funktionerna för en politiker handlar främst om att vara en 

informatör, kontaktskapare och uttryckare av sina egna och partiets ståndpunkter i olika 

frågor vilket ger medborgare möjligheter att välja vad han eller hon själv tror på. 

Möjligheterna att få uttrycka sina åsikter i demokratisk anda både för en politiker och 

vanliga medborgare utvecklar oss som människor vilket också har stor betydelse i denna 

dimension. En intressant fråga för att se om det finns någon skillnad mellan 

kommunpolitiker och riksdagspolitiker och deras vilja att ha samarbeten över 

blockgränserna. 
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3. ENKÄTUNDERSÖKNING 

3.1 Inledning 

 

I detta tredje kapitel ska jag presentera den enkätundersökning som jag genomfört med 

riksdagsutskottet och kommunstyrelsen. Jag mailade ut en förfrågan till riksdagens miljö- 

och jordbruksutskott och till kommunstyrelsen i Karlstad om de ville medverka i min 

undersökning. Enkäten består av fem frågor med fasta svarsalternativ och även en chans 

för politikerna att skriva ett utförligare svar om de vill. Jag informerade även dem om att 

deras svar behandlas anonymt i uppsatsen. Enkäterna hade identiska frågor, se bilaga 1 

och 2, det enda som skiljer dem åt är rubriken som är riktad till kommunpolitiker eller 

riksdagspolitiker.  

 

För att få en större förståelse för hur forskningsfrågorna hör ihop med dimensionerna och 

enkätfrågorna har jag skapat en tabell som knyter ihop dessa olika delar. 

 
Tabell 3.1: Samband mellan FO-frågor, dimensioner och enkätfrågor

 Dimension Innehåll Enkätfråga
       
  innehåll ideologi 3 
FO-fråga 1: funktion samarbete 4 
     
  talstil retorik 1,2 
FO-fråga 2: interaktion dialog 5 
        
 

Forskningsfråga ett är hör ihop med dimensionerna innehåll och funktion som främst 

handlar om ideologi och samarbeten. Här nedan är sedan enkätfrågorna tre och fyra 

sammankopplade med den första preciserade forskningsfrågan och nämnda dimensioner. 

Den andra preciserade forskningsfrågan kopplas ihop med dimensionerna talstil och 

interaktion. Dessa dimensioner handlar främst om retorik och dialog och ur dessa 

skapades enkätfrågorna ett, två och fem som jag kommer visa i detta kapitel. 

 

 

 25



3.2 Enkätundersökningar 

 

Alan Bryman skriver i boken Samhällsvetenskapliga metoder om de stora likheter som 

finns mellan en enkätundersökning och intervjuer. Han skriver även om de uppenbara 

skillnaderna som att det inte finns någon intervjuare som kan svara på eventuella frågor 

vid en enkätundersökning. Enkäter brukar därmed ha färre öppna frågor, en enklare 

utformning som ska bidra till att den som svarar inte ska missuppfatta frågor i enkäten. 

Generellt sett är en enkät kortare än en intervju, främst av den anledningen att den som 

svarar inte ska tröttna och helt strunta i att fylla i enkäten.70

 

Även Teorell och Svensson diskuterar användandet av enkäter där de likt Bryman jämför 

enkäter med intervjuer. Det går att se stora likheter i dessa två böcker då Teorell och 

Svensson likt Bryman lyfter fram vikten av strukturerade frågor i enkäter, att 

användandet av öppna frågor inte är lika vanligt i enkäter som vid intervjuer och att den 

som skickar enkäter behöver engagera sig mer i att skapa ett förtroende för respondenten 

än vad en forskare som ska genomföra intervjuer behöver. Denna åtskillnad gäller främst 

då respondenten vid intervjuer har möjligheten att ifrågasätta det han/hon inte förstår, 

medan samma möjlighet inte finns vid en enkätundersökning.71

 

Vad finns det då för fördelar med enkäter i jämförelse med intervjuer? En fördel är att 

den som ska analysera materialet kan spara mycket tid på att skicka ut många enkäter till 

många personer på en och samma gång medan genomförandet av flertalet intervjuer tar 

längre tid. En annan sak är att vid en intervju kan respondenten försöka framställa sig 

själv som så trevlig som möjligt vilket inte alltid kanske ger en sanningsenlig bild. En del 

studier som gjorts, bland annat av Sudman och Bradburn visar just på att enkäter är bättre 

än intervjuer då det gäller denna typ av skevhet.72

 

En annan fördel diskuteras i boken Research Methods in Politics där författarna menar att 

slutna frågor är lättare att analysera och att skapa ett kodschema för. En negativ aspekt 

                                                 
70 Bryman, A,. Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 145f  
71 Teorell, J., & Svensson, T., Att fråga och att svara, 2007, s. 90f 
72 Bryman, A,. Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 146 
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med denna analysmetod är att det inte går att få ut så mycket information, så det material 

jag som forskare får är mer allmän.73

 

En negativ aspekt med användandet av enkäter är att det inte går att ställa eventuella 

följdfrågor, vilket gör att det inte går att göra någon djupare analys av de svar som ges. 

En nackdel som många inte tänker på är att om en enkät skickas iväg till en specifik 

person så finns det inga garantier på att det är han/hon som svarat på enkäten, eller att 

personen ifråga själv har svarat på frågorna eller tagit hjälp av andra.74

 

I boken, Research Methods in Politics, går det också att läsa om vikten av att enkätfrågor 

är så tydliga som möjligt då språket kan uppfattas och förstås olika av olika människor. 

Men det får inte heller gå till överdrift så den som svarar känner sig dum av att man har 

förklarat vissa begrepp för mycket. Det handlar helt enkelt om att rikta enkäten till de 

som ska besvara den.75

 

Även bortfallet av respondenter är större vid en enkätundersökning än vid intervjuer. En 

forskare som heter Mangione har beskrivit att om det är över 85 procent som besvarar 

enkäten av de man skickat så är detta ett utmärkt resultat. Är det under 50 procent som 

svarar så är det oacceptabelt, mellan 50-60 procent är det knappt godkänt, mellan 60-70 

procent så är det acceptabelt och mellan 70-85 procent är bra. Ett stort bortfall av 

respondenter skapar skevheter i en undersökning. Detta går att komma ifrån om man kan 

bevisa att de som inte besvarat enkäten inte kommer att skilja sig ifrån de som besvarat 

den.76

 

3.3 Undersökningsenkäten 

 

Enkätens två första frågor har syftet att se hur politikerna använder sig av retoriken som 

utgör en av de viktigaste variablerna i användandet av språket. I min undersökning faller 

                                                 
73 Burnham, P., Gilland, K., Grant, W., Layton-Henry, Z., Research Methods in Politics, 2004, s. 97 
74 Bryman, A,. Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 147f 
75 Burnham, P., Gilland, K., Grant, W., Layton-Henry, Z., Research Methods in Politics, 2004, s. 95 
76 Bryman, A,. Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 148 
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retoriken under dimensionen talstil, här är övertalning och övertygelse två olika begrepp 

som i grund och botten handlar om samma sak. Att få någon att tycka som den som talar i 

specifika frågor. Men där övertalningen tvingar någon till en handling som den personen 

egentligen inte vill, är övertygelsen ett sätt att med språket få någon att se att det jag säger 

har en poäng. Frågorna ser ut som följer: 

 

Försöker politiker från andra partier övertala dig om att deras åsikter är de riktiga? 

 

Försöker politiker från andra partier övertyga dig om att deras åsikter är de riktiga? 

 

Den tredje frågan i enkäten har jag ställt för att se om det förekommer någon skillnad 

mellan ideologiska ståndpunkter, i riksdagsutskottet i jämförelse med kommunstyrelsen, i 

deras arbete. Denna fråga faller in under dimensionen innehåll och belyser mycket av vad 

politiken handlar om, nämligen ideologiska motsättningar. Varje parti har sina egna 

utopiska drömmar om ett Sverige med samma värderingar och normer som det egna 

partiet. Men då frågan är ställd till enskilda politiker hoppades jag att jag skulle få deras 

egen bedömning över om ideologin styr över verkligheten, eller om verkligheten ibland 

måste stå över ideologiska motsättningar. Min fråga till politikerna blev därmed: 

 

Har politiskt ideologiska skillnader någon betydelse i det dagliga arbetet i 

riksdagsutskottet/kommunstyrelsen? 

 

Den fjärde frågan tillhör dimensionen, funktioner. Denna dimension handlar bland annat 

om att skapa kontakter med andra men även på ett positivt sätt föra fram sin och sitt 

partis politik så att andra blir intresserade. I min tes tror jag att det finns en skillnad 

mellan kommun- och riksdagspolitikers sätt att arbeta, främst då kommunpolitiker 

behöver samarbeta med andra partier i en större utsträckning än vad riksdagspolitiker 

behöver. Frågan ställdes då enligt följande: 

 

Är samarbeten över blockgränserna vanliga i utskottet/kommunstyrelsen? 
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Den femte och sista frågan i min enkät utgår från dimensionen interaktioner och den 

berör dialogens betydelse i politiken. Dialogen och monologen kan ses som två motpoler 

eller två begrepp som ibland kan vara svåra att urskilja från varandra. Grundidén är 

naturligtvis att dialogen utförs av flera personer medan monologen oftast inbegriper bara 

en person. Här menar Jaakko Seikkula, se avsnitt 2.2.2, att dialogen kan ses som oändlig 

då det uppkommer nya frågor till de gamla. Detta kan då utnyttjas av två parter som inte 

är överens i en specifik fråga för att fördröja ett beslut i den ursprungliga frågan. För att 

tillämpa detta till min enkät blev den femte frågan utformad så här: 

 

I studier om språkets användning menar forskare att dialogen kan utnyttjas som ett sätt 

att fördröja beslut. Detta då dialogen hela tiden skapar nya frågor och därmed kan sägas 

vara oändlig. Använder sig politiker från andra partier dialog som ett sätt att förhindra 

ett förslag från dig och ditt parti då ni inte kan komma överens? 

 

I och med detta har jag presenterat det material som utgjort grunden för min 

undersökning. Det fjärde kapitlet utgår från svaren jag fått i min enkätundersökning där 

jag sedan kommer att koppla ihop dem med den teori, främst de fyra dimensionerna, som 

jag beskrivit här men främst då ifrån kapitel två. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

4.1 Inledning 

 

I detta kapitel presenteras resultaten och analysen av enkätundersökningen. Frågornas 

svar kommer redovisas i tabeller för att på ett så tydligt sätt som möjligt klargöra de 

skillnader som finns mellan kommunpolitiker och riksdagspolitiker. Jag kommer att gå 

igenom frågorna i turordning, var för sig, och därefter koppla ihop dem med den litteratur 

jag använt mig av. Jag kommer även i detta kapitel redovisa en del av de kommentarer 

som de frågade politikerna gav till de olika frågorna. Slutsatserna som jag kan dra av mitt 

material och svaren till mina forskningsfrågor kommer sedan att presenteras i kapitel 

fem. 

 

Från kommunstyrelsen i Karlstad var det åtta av elva politiker som svarade på enkäten. I 

riksdagsutskottet var det elva av sjutton som svarade. Dessa resultat speglas i tabellerna 

av n, lokalt för kommunpolitikerna och n, centralt för riksdagspolitikerna. 

 

4.2 Analys av enkätundersökningen 

 

Enkätens första fråga handlade om att se hur politiker uppfattar andra partiers politiker i 

frågan om användning av retorik i kommunstyrelsen och i riksdagsutskottet. Retoriken 

som jag beskrivit tidigare kan användas på ett aggressivt sätt där någon försöker övertala 

om att de åsikter som förs fram är det riktiga. Svaren jag fick av enkäten ser ut som 

följer: 
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Tabell 4.1: Fråga ett i enkäten 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

Antal svar
n  (lokalt)=8

n  (centralt)=11

Ja, ofta Ja,
ibland

Sällan Inte alls

Svarsalternativ

Försöker politiker från andra partier övertala dig 
om att deras åsikter är de riktiga?

Riksdagsutskott
Kommunstyrelse

 
Resultatet visar att det är fem av elva svarande i riksdagsutskottet som upplever att de 

ofta eller ibland blir utsatta för denna form av mer övertalande retorik. Fyra av elva 

riksdagspolitiker har svarat ”sällan” på denna fråga vilket fortfarande innebär att de 

upplevt någon form av övertalningsförsök. En av riksdagspolitikerna som svarade inte 

alls sammanfattar det på ett bra sätt med kommentaren ”i alla fall inte på allvar”. Bland 

kommunpolitikerna är resultatet fem av åtta svarande som upplevt att de ofta eller ibland 

blir utsatta för övertalningsförsök. En politiker menar att detta är en sällan förekommande 

företeelse medan två stycken menar att det inte förekommer alls. En av politikerna som 

även skrev en kommentar till denna fråga skrev; ”Inom politikens värld krävs ständigt 

kompromisser för att man ska komma vidare i olika sakfrågor och då är det vanligare att 

man övertalas än övertygas,…”. Det är kanske detta som flera av de kommunpolitiker 

känner som menar att de blir övertalade i vissa frågor. Berndt Sundsten diskuterade 

skillnaderna mellan att övertyga och att övertala. Han menar att om en person blir 

övertalad till att göra något som denna person egentligen inte vill så kommer han/hon 

vara mer motvillig att genomföra denna uppgift, vilket även kommunpolitikern antyder. 

Redan i inledningskapitlet lade jag fram Fredrikssons teorier om att dagens politiker mer 

och mer behöver utnyttja makten över språket. Att ha makten över språket innebär att en 

politiker har makten över debatten. Även Sigrell har beskrivit vikten av att använda 
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retorik till sitt parti och till den enskilda politikerns vinning. Språket är det verktyg menar 

Sigrell, likt Fredriksson, som en politiker har för att nå framgångar. 

 

Fråga två handlar också om retorikens grunder, ur dimensionen talstil, men med den 

skillnaden att här frågade jag om politikerna känner att andra försöker övertyga dem om 

att andras åsikter är de rätta. En fråga som är en av grundpelarna i politiken. Svaren utföll 

på följande sätt: 

 
Tabell 4.2: Fråga två i enkäten 

0
1

2
3

4
5
6

Antal svar
n  (lokalt)=8

n  (centralt)=11

Ja, ofta Ja,
ibland

Sällan Inte alls

Svarsalternativ

Försöker politiker från andra partier övertyga dig 
om att deras åsikter är de riktiga?

Riksdagsutskott
Kommunstyrelse

 
Här menar sju av de elva svarande riksdagspolitikerna att det händer ofta eller ibland. Tre 

av elva menar att detta inträffar sällan och en menar att det inte händer alls. Hos 

kommunpolitikerna menar sex av åtta svarande att detta händer ofta eller ibland medan 

två av åtta menar att det händer mer sällan. Ingen av kommunpolitikerna som svarat 

tycker att detta aldrig händer utan de anser att övertygelse om åsikter är något som 

förekommer. Av de kommentarer som några av politikerna skrev menade en 

riksdagspolitiker som svarat sällan på denna fråga ”Kan tänka mej att de anser det inte 

mödan värt.” och en kommunpolitiker som också svarat sällan skrev ”Det är väldigt 

ovanligt att politiker försöker att övertyga varandra om sina respektive åsikter, det vet 

man att det är relativt lönlöst.”. Att övertyga någon om ens egna åsikter är vad retoriken i 

grund och botten handlar om. Retorikens grundpelare etos, logos och patos är något som 
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Hugoson sammanställer, där etos som är talarens principer och moral är verktyg som 

används för att en talare ska framställas som trovärdig, pålitlig och hederlig. Något som 

kommentarerna menar är lönlöst men där svaren talar om att det görs försök. Logos som 

är den andra grundpelaren påvisar just språket som det verktyg en talare har. Detta är det 

viktigaste begreppet inom retoriken som kan hjälpa en talare att övertyga andra om ens 

egna åsikter. 

 

Den tredje frågan i enkäten berör de ideologiska skillnader som finns inom politiken. 

Frågan kommer från dimensionen innehåll, och frågan ska försöka visa på om det finns 

någon problematik med ideologiska motsättningar i arbetet som utförs i utskottet eller i 

kommunstyrelsen. De svar jag fick ser ut så här: 

 
Tabell 4.3: Fråga tre i enkäten 

0
1
2
3
4
5
6

Antal svar
n  (lokalt)=8

n  (centralt)=11

Ja, alltid Ja,
ibland

Sällan Inte alls

Svarsalternativ

Har politiskt ideologiska skillnader någon 
betydelse i det dagliga arbetet i 
kommunstyrelsen/utskottet?

Riksdagsutskott
Kommunstyrelse

 
Svaren på denna fråga talar för sig själva där sex av elva riksdagspolitiker ansåg att 

ideologin alltid har betydelse medan fem av elva riksdagspolitiker menade att ideologin 

har betydelse ibland. Hos kommunpolitikerna tycker en av åtta att ideologin alltid har 

betydelse medan sex av åtta svarande att ideologin har betydelse ibland. En av 

kommunpolitikerna menade att ideologiska skillnader inte har så stor betydelse och 

svarade sällan på denna fråga. Kommentarerna från politikerna är också tydliga i denna 

fråga, en riksdagspolitiker skriver: ”Ja det tycker jag genomsyrar arbetet. Trots att vissa 

 33



partier från andra blocket ibland kan ha samma åsikter enskilt.”. En kommunpolitiker 

menade ”Den ideologiska kompassen har du alltid med dig…”. De politiska ideologierna 

är den grundläggande kärnan i den politiska världen. Fredriksson menar att det är här 

partier kan ifrågasätta andra partier för deras övertygelser och värderingar. Även Thurén 

tar upp detta ämne och han menar att de värderingar som det här handlar om inte är något 

annat än känslouttryck. Personers subjektiva känslor är enligt Thurén något som inte hör 

hemma bland frågor som rör verkligheten. En stor omdebatterad fråga inom 

samhällsvetenskapen som även syns i de kommentarer som jag visat här ovan. 

 

Den fjärde frågan är den fråga som speglar det arbete som utförs i kommunstyrelsen och i 

riksdagsutskottet. Frågan ska visa på om det politiska arbetet kan sammanföra politiker 

från de två olika blocken trots de ideologiska skillnaderna. Svaren jag fick utföll: 

 
Tabell 4.4: Fråga fyra i enkäten 

0
1

2
3

4
5
6

Antal svar
n (lokalt)=8

n  (centralt)=11

Ja, ofta Ja,
ibland

Sällan Inte alls

Svarsalternativ

Är samarbeten över blockgränserna vanliga i 
kommunstyrelsen/utskottet?

Riksdagsutskott
Kommunstyrelse

 
Fyra av de elva riksdagspolitikerna ansåg att samarbeten är ofta eller ibland 

förekommande medan det var sex stycken som ansåg att detta inte var så vanligt och en 

som menade att det inte alls fanns något samarbete över blockgränserna. Svaren från 

kommunpolitikerna såg lite annorlunda ut. Sex av åtta menade att samarbeten är ofta eller 

ibland förekommande och en av de åtta svarande ansåg att det inte var vanligt medan en 

person menade att det inte förekom något samarbete alls. En kommentar från en av 
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kommunpolitikerna var ”Om frågan inte är ideologisk försöker vi komma överens, vilket 

vi också gör i 90 % av besluten.”. En riksdagspolitiker menade att samarbeten 

förekommer ”Sällan betr. Beslutsfrågor,…”. Linell diskuterar olika funktioner som 

språket har. Språket som är ett verktyg för politiker och bland annat är den 

kontaktreglerande funktionen användbar där nya kontakter skapas men där också tidigare 

kontakter upprätthålls. En sådan kontakt som blivit verklighet är den mellan 

kommunpolitikerna i folkpartiet och socialdemokraterna i Upplands-Bro, istället för en 

bred koalition mellan hela den borgerliga alliansen och socialdemokraterna.  

 

Den femte och sista frågan är sprungen ur dimensionen, interaktioner, och handlar om 

dialog som ett sätt att förhindra eller i alla fall förhala ett beslut som det inte råder enighet 

kring. 
 

Tabell 4.5: Fråga fem i enkäten 

0
1
2
3
4
5
6
7

Antal svar
n (lokalt)=8

n  (centralt)=11

Förekommer
ofta

Förekommer
ibland

Förekommer
sällan

Förekommer
inte alls

Vet ej

Svarsalternativ

Använder sig politiker från andra partier dialog som ett sätt att förhindra 
ett förslag från dig och ditt parti då ni inte kan komma överens?

Riksdagsutskott

Kommunstyrelse

 
Likt fråga fyra är svaren till denna fråga mer utspridda än de tre första frågorna. Tre av de 

elva riksdagspolitikerna ansåg att det förekommer blockering av beslut ofta eller ibland, 

medan de sju övriga menade att det inträffar sällan. En utav riksdagspolitikerna förstod 

inte riktigt frågan och svarade vet ej. Jag kontaktade denna person och förklarade vad jag 

menade men politikern har inte ändrat sitt svar. Av kommunpolitikerna var det sex av åtta 

som menade att detta förekom ofta eller ibland, de två återstående menade att detta hände 

mer sällan.  
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Kommentarerna från politikerna speglar också att denna fråga inte sammanbinder dem 

utan delar upp dem i olika grupper. Det som syns tydligast är om en politiker sitter i 

majoritet eller i opposition. En riksdagspolitiker skriver att denna typ av dialog 

”Förekommer ibland då vi nekats att ha åsikt rörande skrivelser som majoriteten skulle 

kunna ge oss rätt att yttra oss över.”, vilket visar på de olika vardagsproblem en politiker 

har. En kommunpolitiker i en liknande situation har svarat annorlunda men kommenterat 

på detta sätt: ”Förekommer sällan, men jag tillhör ju ett oppositionsparti som majoriteten 

kör över om de behagar.”. En annan kommunpolitiker har svarat att detta förekommer 

ibland och ger denna kommentar: ”Man använder kanske inte detta medvetet men olika 

härskartekniker förekommer även i den politiska miljön.”. Hermansson lyfter fram en 

metod av samtal som heter motståndarmetoden. Den har som syfte att den ena parten 

falsifierar sin motparts argument vilket kan liknas vid de härskartekniker som 

förekommer i det politiska arbetet. Seikkula har skrivit om dialog som samtalsform, han 

menar att om två parter diskuterar en specifik fråga och inte kommer överens så kan 

dialog användas för att förhindra att beslut fattas. Detta på grund av att nya frågor kan 

skapas i dialogen vilket håller den öppen och utan slut. Även Sigrell har skrivit om dialog 

där han hävdar att ett konstant argumenterande mellan två parter kan försvåra för dem 

som vill ha makt. Men ur ett demokratiskt perspektiv är detta nog en av de bättre 

lösningarna.  

 

4.3 Sammanfattning av analysen 

 

För att sammanfatta de svar jag fått från enkäten så syns det stora likheter i de tre första 

frågorna mellan riksdagspolitikerna och kommunpolitikerna. De två första frågorna, om 

användandet av retoriken i det dagliga arbetet, gav resultat som tyder på att fast de 

politiska blocken har olika värderingar så sker det försök att övertala eller övertyga någon 

annan att ens egna åsikter är de riktiga. Fråga tre visade på en stark tro på det egna partiet 

och dess ideologiska bakgrund. Så gott som alla politiker, både riksdags- och 

kommunpolitiker, menade att den politiska ideologin vägde tungt i det dagliga arbetet. 

Endast en av totalt 19 svarande menade att grundläggande ideologiska värderingar hade 

en mindre betydelse i arbetet och denna person tillhörde Karlstads kommunstyrelse. 
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Den fjärde frågan skiljde kommunpolitikerna och riksdagspolitikerna åt. Inte mycket, 

som synes i tabell 4.4, men ändå tillräckligt för att se ett mönster av större 

samarbetssvårigheter, medvetet eller omedvetet, i riksdagsutskottet i jämförelse med 

kommunstyrelsen. Den femte och sista frågan liknar den fjärde frågan då den också 

delade kommunpolitiker och riksdagspolitiker mer än tidigare frågor. Speciellt intressant 

var det att se att det var mer vanligt med blockering av beslut i kommunstyrelsen än i 

riksdagsutskottet.  

 

Här nedan i kapitel fem kommer jag nu att redovisa mina slutsatser och även svaren på 

mina forskningsfrågor. Jag kommer att avsluta uppsatsen med en sammanfattande 

diskussion, där även framtida forskningsområden och en kort beskrivning om hur arbetet 

med min uppsats redovisas. 
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5. SLUTSATS OCH SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

5.1 Inledning 

 

Jag kommer som sagt här i kapitel fem visa mina svar till mina forskningsfrågor. Jag har 

också tänkt ge mina personliga åsikter om en del av svaren jag fick i enkäten.  

 

I avsnittet 3.2 talar jag om Mangiones tabell om antalet svar i en enkät och vad som han 

anser vara bra och vad som är mindre bra. I min enkätundersökning var det elva av 

sjutton tillfrågade riksdagspolitiker från Miljö- och jordbruksutskottet som svarade vilket 

ger en procentsats på 64,7 %. Detta är acceptabelt enligt Mangione. Bland 

kommunpolitikerna i Karlstads kommunstyrelse var det åtta av elva tillfrågade som 

svarade vilket ger en procentsats på 72,7 %. Detta är enligt Mangione ett bra resultat. Jag 

hade naturligtvis hoppats på ännu mer svar men tycker ändå att detta är ett godkänt 

resultat. Mitt resultat kan naturligtvis inte spegla alla riksdagens utskott eller alla 

kommunpolitiker i Karlstad utan de ska bara reflektera kommunstyrelsen och Miljö- och 

jordbruksutskottet. Detta innebär då att de procentsatser jag fått, baserade på antal 

inkomna svar, ska ses som ett absolut minimum för att genomföra undersökningen om 

man ser till hur många riksdags- respektive kommunpolitiker som det totalt finns. 

 

5.2 Slutsatser 

 

I kapitel ett, avsnitt 1.3, utvecklade jag en tes om att kommunalpolitikerna behöver vara 

mer öppna till samarbeten över partigränserna än vad riksdagspolitikerna behöver. Detta 

menar jag främst beror på den närhet till problemen som kommunalpolitikerna har och 

det faktum att de arbetar för ”kommunens bästa”. Av denna tes skapade jag en 

övergripande forskningsfråga som lyder: Skiljer sig en kommunpolitisk samtalsstil 

gentemot andra partier i jämförelse med en riksdagspolitisk samtalsstil? 
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Till den övergripande forskningsfrågan skapade jag även två mer preciserade 

forskningsfrågor: 

 

1) Är kommunpolitikerna mer öppna till samarbeten över blockgränserna än vad 

riksdagspolitikerna är? 

 

2) Är retoriken mellan riksdagspolitikerna olik den retorik som finns mellan 

kommunpolitikerna? 

 

Svaret på den första preciserade frågeställningen är att de politiker som sitter i 

kommunstyrelsen är mer öppna till samarbeten över blockgränserna. Om detta beror på 

närheten till medborgarna eller någon annan anledning har jag inte kunnat fastställa. De 

svar jag fick i tabell 4.4 visar ändå på en ökad benägenhet till samarbeten mellan de två 

politiska blocken i Karlstads kommunstyrelse. Även svaren i tabell 4.3 ger en liten 

fingervisning om detta. De ideologiska värderingarna har stor betydelse för 

kommunpolitikerna i styrelsen men inte alls lika stor som för de politiker som sitter i 

Miljö- och jordbruksutskottet. Detta kan ses ihop med tankarna som Thurén för om att 

värderingar och ideologier inte bör få ta så mycket plats i dagens politik. Några tydliga 

resultat på detta har inte visats i min enkät men det är en intressant tanke då det just är 

kommunpolitikerna, som sitter närmre verksamheten, som anser att den politiska 

ideologin inte spelar lika stor roll i det dagliga arbetet som riksdagspolitikerna gör. 

 

Svaret till min andra preciserade fråga är att det finns skillnader hos retoriken mellan 

mina utvalda riksdags- och kommunpolitiker. Detta kan förstås ihop med Brunsson och 

Jönssons teorier om olika förhållningssätt för just riksdags- och kommunpolitiker. Detta 

främst på grund av närheten till verksamheten för kommunpolitikerna. Om jag återgår till 

svaren på min första enkätfråga så är svaren här väldigt lika där de två första kolumnerna 

har exakt likadana svar. Den tredje kolumnen skiljer sig åt medan den fjärde också är 

likadan för riksdags- och kommunpolitikerna. Det intressanta med dessa svar är just de 

två första kolumnerna. Dessa tyder på att det finns politiker, både i riksdagsutskottet och i 

kommunstyrelsen, som försöker övertala andra om att ens egna åsikter är de riktiga. Men 
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som en kommentar från en kommunpolitiker visade på handlar dessa övertalningsförsök 

ibland om kompromisser. Detta tillhör den politiska vardagen och kan därmed vara en del 

i förklaringen till detta resultat.  

 

Svaren i den andra enkätfrågan skiljer kommunpolitikerna och riksdagspolitikerna åt. I 

både kommunstyrelsen och i riksdagsutskottet är det vanligare att bli övertalad av någon 

annan i en fråga än att bli övertygad. Skillnaden ligger i att tre av åtta kommunpolitiker 

menar att det händer ofta, medan det bara är en av elva riksdagspolitiker som svarat att 

det händer ofta. Återigen om detta är enligt Brunsson och Jönssons teorier om att den 

närhet till verksamheten som kommunpolitiker har är svårt att säga men det skapar 

intressanta funderingar. Även detta kan vara en fingervisning om att kommunpolitiker i 

större utsträckning, än riksdagspolitiker, jagar kompromisser. Till sist då som svar till 

min andra preciserade forskningsfråga kan vi undersöka svaren till den femte 

enkätfrågan. Den visar på att det i kommunstyrelsen är vanligare att politiker blockerar 

beslut med hjälp av dialog som förhalningsverktyg. Sex av åtta kommunpolitiker menade 

att detta förekom ofta eller ibland. Detta kan jämföras med tre av elva riksdagspolitiker 

som svarade att detta hände ofta eller ibland. Med hjälp av enkäten blir mitt svar på den 

andra preciserade forskningsfrågan att det finns skillnader i retoriken mellan 

kommunpolitikerna i Karlstads kommunstyrelse och riksdagspolitikerna i Miljö- och 

jordbruksutskottet. 

 

Resultaten jag fått fram ger däremot inget underlag till att göra en generell slutsats i 

skillnaden i retorik mellan kommunpolitiker och riksdagspolitiker utan ska bara förstås 

som representativa för Karlstad kommunstyrelse och Miljö- och jordbruksutskottet. 

 

5.3 Sammanfattande diskussion 

 

Min tes till denna uppsats var att en kommunpolitiker behöver vara öppen till samarbeten 

över partigränserna och även över gränsen mellan rött och blått. Denna tes visade sig vara 

korrekt till viss grad. Enligt de politiker som fyllde i enkäten var samarbeten över 

blockgränsen mer vanlig hos kommunpolitikerna än hos riksdagspolitikerna. Men 
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skillnaderna var inte så stora som jag trodde att de skulle vara och därmed blev inte mitt 

svar så enhälligt som jag till en början trott. Enkätfrågor som gav en del överraskande 

svar var de första två frågorna som visade att trots olika värderingar och ideal bland 

politikerna så förekommer det ändå övertygnings- och framförallt övertalningsförsök. 

Detta är intressant då de flesta politiker borde tycka att det är meningslöst att försöka 

ändra på andra politikers värderingar. Även en del kommentarer från dem som svarat 

visade på att de tyckte detta tilltag var meningslöst. Men som svaren visar så förekommer 

det ändå, vilket naturligtvis har att göra med att politikers utgångspunkt är att försöka 

övertyga andra om ens egna åsikter. 

 

De mest självklara svaren kom i fråga tre där jag frågade om politiska värderingar har 

betydelse i arbetet mellan politiker. Så gott som alla, både kommunpolitiker och 

riksdagspolitiker, menade att det hade betydelse och dessa svar var som sagt väntade från 

min sida. Intressant här är att trots att sex av åtta kommunpolitiker menade att det ofta 

eller ibland förekom samarbeten över blockgränserna så menade sju av åtta att politiska 

ideologier har betydelse i det dagliga arbetet. Vad jag kan utläsa av detta är att 

kommunpolitiker behöver vara mer benägna till kompromisser, kanske för ”kommunens 

bästa”. Den femte frågan var intressant att se svaren ifrån då denna fråga visar på hur det 

politiska arbetet går till. Att använda dialog som ett sätt att förhindra beslut gör att 

diskussioner kan förekomma under en längre tid utan att beslut tas, vanligast i riksdagen 

trodde jag. Men av svaren att döma är det vanligare i kommunstyrelsen än i 

riksdagsutskottet. Vid en första anblick blev detta motsägelsefullt för mig. Men vid 

närmare eftertanke har detta kanske återigen att göra med att kommunpolitiker måste vara 

beredda att kompromissa, därigenom behöver alla beslut ventileras mer, i arbetet för 

”kommunens bästa”, än i riksdagsutskottet. 

 

I arbetet med denna uppsats fick jag för första gången prova på att utföra en enkät. En 

rolig erfarenhet där resultatet, i mitt tycke, blev mer intressant då det är personer som ger 

resultaten och inte teorier från böcker. Kontakten med politikerna har helt och hållet skett 

via mail, det har visat sig vara ett snabbt och enkelt sätt att komma i kontakt med 

respondenterna. Jag ska väl dock säga att jag är lite besviken på att inte alla politiker ville 
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svara på enkäten, främst de politiker som sitter i Karlstads kommunstyrelse som jag 

tycker ska gynna en student från den egna kommunen. Men i stort är jag ändå nöjd med 

inkomna svar och vissa politiker, både från kommunstyrelsen och från riksdagsutskottet 

har gett kommentarer som bidragit till ökad förståelse för mig i hur det politiska arbetet 

går till. Generaliserbarheten i denna uppsats är svår att avgöra, för Miljö- och 

jordbruksutskottet och kommunstyrelsen i Karlstad tycker jag att mina resultat kan spegla 

båda dessa instanser, trots att jag inte fått svar från alla. Men att dessa svar skulle spegla 

hela riksdagen eller alla politiker i Karlstad är nog omöjligt att säga. För detta skulle 

krävas en större studie med flera som svarar. 

 

För er som skulle vilja forska om språk i politiken eller om andra politiska frågor kan jag 

ge följande tips. Naturligtvis skulle det vara intressant att göra en liknande studie men i 

mycket större format, till exempel hela riksdagen och kommunfullmäktige i en utvald 

stad. En annan intressant studie som växt fram under arbetets gång är att mer ingående 

undersöka politikers roller, till exempel behöver en kommunpolitiker vara beredd på att 

kompromissa med sina ideal och idéer för att arbetet i kommunen kräver det. En annan 

idé är att undersöka om det finns motsättningar inom ett parti vilket liknar de 

motsättningar som finns i de olika utskotten eller i kommunerna. Här kan Per Gahrtons 

åtta punkter komma väl till användning. En undersökning av kommunsammansättningen 

i Upplands-Bro skulle vara väldigt intressant att titta närmare på då ett samarbete mellan 

socialdemokraterna och folkpartiet på riksdagsnivå framstår som en omöjlighet för mig. 

 

Till sist skulle jag vilja rekommendera någon att undersöka om de olika politiska 

ideologier är på väg att försvinna, då dessa kan ses som subjektiva, orationella personliga 

funderingar, eller om idealen fortfarande behövs för att urskilja politiska partier och 

därmed passa in till ett helt lands befolkning. 
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BILAGA 1 

 

Enkät till kommunpolitiker 

 

Skriv in det svarsalternativ som du bäst tycker passar in till frågorna. Endast ett 

svarsalternativ per fråga behövs. Ge gärna en liten kommentar om situationer där dessa 

frågor har varit aktuella och/eller även om du har andra åsikter i ämnet. Fråga 1 och 2 är 

identiska förutom orden övertala och övertyga där övertalning handlar om att få någon 

att göra något som den egentligen inte vill, medan övertygande har betydelsen av att jag 

som talare genom argument får någon annan att verkligen tycka som jag. 

 

1. Försöker politiker från andra partier övertala dig om att deras åsikter är de riktiga? 

 

Ja, ofta     Ja, ibland     Sällan     Inte alls 

 

Svar: 

 

 

 

2. Försöker politiker från andra partier övertyga dig om att deras åsikter är de riktiga? 

 

Ja, ofta     Ja, ibland     Sällan     Inte alls 

 

Svar: 

 

 

 

3. Har politiskt ideologiska skillnader någon betydelse i det dagliga arbetet i 

kommunstyrelsen? 

 

Ja, alltid     Ja, ibland     Sällan     Inte alls 

 1



 

Svar: 

 

 

 

4. Är samarbeten över blockgränserna vanliga i kommunstyrelsen? 

 

Ja, ofta     Ja, ibland     Sällan     Inte alls 

 

Svar: 

 

 

 

5. I studier om språkets användning menar forskare att dialogen kan utnyttjas som ett sätt 

att fördröja beslut. Detta då dialogen hela tiden skapar nya frågor och därmed kan sägas 

vara oändlig. Använder sig politiker från andra partier dialog som ett sätt att förhindra ett 

förslag från dig och ditt parti då ni inte kan komma överens? 

 

Förekommer ofta     Förekommer ibland     Förekommer sällan     Förekommer inte alls 

 

Svar: 
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BILAGA 2 

 

Enkät till riksdagspolitiker 

 

Skriv in det svarsalternativ som du bäst tycker passar in till frågorna. Endast ett 

svarsalternativ per fråga behövs. Ge gärna en liten kommentar om situationer där dessa 

frågor har varit aktuella och/eller även om du har andra åsikter i ämnet. Fråga 1 och 2 är 

identiska förutom orden övertala och övertyga där övertalning handlar om att få någon 

att göra något som den egentligen inte vill, medan övertygande har betydelsen av att jag 

som talare genom argument får någon annan att verkligen tycka som jag. 

 

1. Försöker politiker från andra partier övertala dig om att deras åsikter är de riktiga? 

 

Ja, ofta     Ja, ibland     Sällan     Inte alls 

 

Svar: 

 

 

 

2. Försöker politiker från andra partier övertyga dig om att deras åsikter är de riktiga? 

 

Ja, ofta     Ja, ibland     Sällan     Inte alls 

 

Svar: 

 

 

 

3. Har politiskt ideologiska skillnader någon betydelse i det dagliga arbetet i utskottet? 

 

Ja, alltid     Ja, ibland     Sällan     Inte alls 
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Svar: 

 

 

 

4. Är samarbeten över blockgränserna vanliga i utskottet? 

 

Ja, ofta     Ja, ibland     Sällan     Inte alls 

 

Svar: 

 

 

 

5. I studier om språkets användning menar forskare att dialogen kan utnyttjas som ett sätt 

att fördröja beslut. Detta då dialogen hela tiden skapar nya frågor och därmed kan sägas 

vara oändlig. Använder sig politiker från andra partier dialog som ett sätt att förhindra ett 

förslag från dig och ditt parti då ni inte kan komma överens? 

 

Förekommer ofta     Förekommer ibland     Förekommer sällan     Förekommer inte alls 

 

Svar: 
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