
Idéer i förändring

Förändringar i ideologisk orientering i borgerliga regeringsförklaringar
1976-2010

Changing ideas

Shifts in ideological orientation in right-wing statements of government 
policy 1976-2010

Andrew Arendt Wegerif

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för sociala och psykologiska studier

Sociologi

C-uppsats

Handledare: Annika Jonsson

Examinator: Anna-Lena Haraldsson

Datum: November 2014



Sammanfattning

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka om det sätt som svenska politiker talar
om och beskriver samhället (framförallt det svenska) på har förändrats över tid. Studiens perspektiv
är socialkonstruktionistiskt, vilket innebär att det sätt som politikerna talar om samhället på ses som
en del i den ständigt pågående konstruktionen av vårt medvetande om, och därmed av, samhället.
Det material som undersöks är fem svenska borgerliga regeringsförklaringar, framförda 1976, 1979,
1991,  2006  och  2010.  Den  textanalytiska  metod  som  används  för  att  analysera  dessa
regeringsförklaringar är en form av kvantitativ innehållsanalys. 

Konkret  är  studiens  syfte  att  longitudinellt  undersöka  om  det  finns  skillnader  i  vilka
ideologiska idéer som dominerar i de analyserade regeringsförklaringarna. Detta görs med hjälp av
två olika sorters innehållsanalys. Dels jämförs förekomsten i materialet av vissa ideologiskt laddade
termer,  och  dels  jämförs  andelen  i  materialet  uttryckta  ”nyhöger-”  (dvs.  nyliberala  och
nykonservativa) kontra alternativa, främst socialliberala idéer. 

Analysen visar att det, mätt på detta sätt, finns betydande skillnader i ideologisk orientering
mellan regeringsförklaringarna. Det starkaste resultatet, som också kan ses som en bekräftelse på
flera  tidigare  studier,  är  ett  som pekar  på  en  högervåg –  det  vill  säga  en  ökning  av  andelen
nyhögeridéer och en korresponderande minskning av andelen alternativa idéer – mellan 1979 och
1991. Analysen visar också att andelen nyhögeridéer sedan 1991 varit i det närmaste konstant, men
att  det från 1991 till  2010 skett en gradvis förskjutning inom dessa nyhögeridéer från utpräglat
nyliberala till nyliberala med ett inslag av nykonservativa, vad det verkar närmast nationalistiska
idéer.

Abstract

The general aim of this study is to investigate whether the way that Swedish politicians speak about
and describe society (mainly Swedish society) has changed over time. The perspective of the study
is a social-constructive one, which means that the way that politicians speak about society is viewed
as a part of the constant construction of our consciousness of, and thereby of, society. The examined
material is five Swedish right-wing statements of government policy, issued in 1976, 1979, 1991,
2006 and 2010. The method used to analyze these statements is a form of quantitative content
analysis.

Concretely the aim of the study is to longitudinally examine if there are differences regarding
which ideological ideas that are dominant in the analyzed statements of government policy. This is
done with the help of two different forms of content analysis. Comparisons are made both regarding
the occurrence of certain ideologically charged terms in the different statements, and  regarding the
share of neoright (libertarian- and neoconservative) as opposed to alternative, mainly social-liberal
ideas expressed in the material.

The analysis shows that measured in this way there are considerable differences in ideological
orientation between the different statements of government policy. The strongest result, which can
also be seen as a confirmation of the results of several previous studies, is one which points to a
swing to the right between 1979 and 1991. The analysis also shows that since 1991 the share of
neoright ideas has remained relatively stable, but that a gradual shift within the neoright spectrum of
ideas has taken place since then, a shift from markedly libertarian ideas in 1991, to libertarian with
an element of neoconservative, almost nationalist ideas in 2010.

NYCKELORD: Ideologi, Innehållsanalys, Socialkonstruktionism, Sociologi, Statsvetenskap.

KEYWORDS: Content analysis, Ideology, Political science, Social-constructionism, Sociology.
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1. Inledning
Förmiddagen den 16 oktober 2013, innan jag hade inlett denna studie eller ens bestämt vad den

skulle handla om, satt  jag och lyssnade på radio.  Det var en direktsändning från höstens första

partiledardebatt i Sveriges riksdag. Bäst jag satt där och lyssnade så smög sig en känsla av irritation

på mig. Och det här var också en känsla som jag kände igen från andra tillfällen då jag kommit i

kontakt med och/eller funderat runt det politiska samtalet. Känslan hade – i varje fall delvis, det

fanns annat som irriterade mig också – att göra med att debattörerna i mitt tycke la så mycket energi

på att porträttera sig själva som stabila. Stabila i den meningen att de inte byter åsikt. Stabila på så

vis  att  de  åsikter  och  idéer  –  de  ideologier  –  som de  för  fram förs  fram som självklara  och

förgivettagna, som om partiet och debattören i fråga alltid haft just precis de åsikterna och idéerna.

Det som både gjorde och fortfarande gör mig så irriterad är att jag inte tror på det. Jag tror inte

att de, vare sig partierna eller debattörerna, egentligen är så i den här meningen stabila. Tvärtom har

jag när jag funderat närmare på det märkt att min uppfattning, baserad främst på mina begränsade

historiekunskaper  men också på ett  rejält  mått  skepsis mot det förgivettagna,  är  att  ideologiska

riktningar – både enskilda politikers och politiska partiers och rörelsers – i själva verket ständigt

förändras. 

Det är inte heller svårt att i vetenskaplig litteratur finna belägg för en sådan uppfattning. I

västvärlden  under  de  senaste  seklerna,  sedan  de  stora  revolutionernas  era  och  demokratins

popularisering, har vad som brukar sägas vara de tre ideologiska huvudriktningarna – konservatism,

liberalism och socialism – visserligen behållit en del någotsånär urskiljbara särdrag, men samtidigt i

realpolitiken kommit att till mycket stor del beblandas (Ball & Dagger, 2004; Larsson, 2006). Också

i Sverige bara under det senaste seklet sedan den allmänna rösträttens införande finns det forskning

som pekar på att de politiska partiernas ideologier har förändrats avsevärt, i en del fall så kraftigt att

det enligt  vissa knappt  ens längre är relevant att  tala om partierna som tillhörande sin tidigare

ideologiska fåra (Brommesson, 2010; Hylén, 1991; Lindbom, 2010).

Det tycks alltså råda en viss disharmoni mellan det jag uppfattar som politikernas och de

politiska  partiernas  önskan  att  porträttera  sig  själva  som ideologiskt  stabila  och  deras  vad  det

faktiskt verkar ständigt föränderliga ideologiska riktningar. Men hur ser denna disharmoni ut? Går

den att precisera? Och om partiernas ideologier förändras, på vilket sätt gör de då det?

Det är ur frågor som dessa som denna uppsats har blivit till. Min ingång, det övergripande syftet

med denna uppsats, har varit en önskan att undersöka om det sätt som politiken beskriver och talar

om samhället på har förändrats över tid. Och om det skulle visa sig att det har förändrats, vilket
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alltså utifrån tidigare forskning verkar troligt, att i så fall undersöka hur mycket (i den mån något

sådant nu är mätbart), och i vilken ”riktning”.

Mitt studieämne är med andra ord förändring. På ett ytligt plan i första hand politisk diskursiv

förändring, men, vill jag påstå,  därigenom också på ett mer övergripande plan social förändring.

Grundläggande för denna studie, både vad gäller val av ämne, metod och skrivsätt, är att jag utgår

från en  utpräglat  socialkonstruktionistisk  syn  på  verkligheten,  eller,  för  att  vara  mer

socialkonstruktionistiskt  exakt,  på  den  ständigt  pågående  sociala  konstruktionen av  verklighet.

Socialkonstruktionism är en teoretisk riktning som under de senaste decennierna vunnit stort gehör

inom samhällsvetenskaperna  (Bäck-Wiklund, 2007).  Mycket förenklat utgår denna riktning, eller

detta  synsätt, som jag  är  mer  bekväm med att  kalla  det,  från antagandet  att  ”den samhälleliga

verkligheten i grund och botten är en mänsklig social konstruktion” (s.78), vilket innebär att det vi

uppfattar och tolkar som verkligt, som representerande en verklighet ”där ute”, i själva verket är

kontingenta konstruktioner beroende av det ständigt pågående sociala samspelet (Giddens, 2007).

Sett på detta vis blir det politiska samtalet, de politiska diskurserna och de diskursiva förskjutningar

som sker där, vad som omtalas och inte och i vilken mån, en integrerad del i den ständigt pågående

konstruktionen av samhället. Det politiska samtalet blir då både ett symptom på pågående sociala

förändringar, och en producent av desamma. Ett socialkonstruktionistiskt synsätt medför således,

menar jag, att allt det som kommer till uttryck på den politiska scenen är av brännande socialt, och

därmed sociologiskt, intresse.

Som empiriskt material att studera har jag valt regeringsförklaringar, som enligt  Dahlerup (2011)

”kan analyseras som ett mått på hur olika politiska frågor prioriteras och i vilken mån de ses som

profilfrågor”  (s.205).  En  regeringsförklaring  är  ett  årligen  återkommande  tal  som  hålls  inför

riksdagen av den sittande, eller vid valår tillträdande statsministern, vid riksdagens öppnande efter

sommaruppehållet. I regeringsförklaringen redovisar statsministern vilka mål regeringen har för sin

politik under arbetsåret (Regeringen, 2013).

Jag har valt att begränsa mig till att analysera borgerliga regeringsförklaringar. Som de allra

flesta  antagligen  vet  har  Sverige  för  tillfället  en  borgerlig  koalitionsregering.  Den  rådande

borgerliga koalitionen har nu styrt landet i drygt sju år, sedan hösten 2006. Detta innebär faktiskt att

Sverige idag är inne i den längsta sammanhängande perioden med borgerligt styre som landet har

upplevt sedan de första allmänna riksdagsvalen ägde rum 1921 (Hadenius, 2008; Gemzöe, 2010).

Det här tycker jag gör det intressant att studera just borgerliga regeringsförklaringar. Sammanlagt

har det sedan andra världskrigets slut fem gånger skett att  borgerliga koalitioner efter  allmänna

riksdagsval har bildat regering. Två gånger på 1970-talet, en gång på 1990-talet, och två gånger
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sedan millennieskiftet. Jag har valt att analysera en regeringsförklaring, den första, från var och en

av dessa regeringar, vilket betyder att den period jag studerar sträcker sig från 1976 till 2010.

Det jag kommit fram till att jag på ett fruktbart sätt kan undersöka i de utvalda regerings-

förklaringarna  är  ideologi.  Konkret  undersöker  jag  därför  empiriskt  vilken  eller  vilka  olika

ideologiska idéer  som uttrycks i  dessa framföranden.  Den analysmetod jag använder mig av är

innehållsanalys, ibland också kallad kvantitativ textanalys. Innehållsanalys är en metod för att göra

”kvantifierande  jämförelser  av  förekomsten  av  vissa  element  i  texter”  (Bergström  &  Boréus,

2005:18). Metoden lämpar sig enligt Bergström och Boréus väl då det som studeras är förändringar

över tid, samt om textmaterialet som ska analyseras är omfattande.

1.1 Syfte och problemformulering
Det övergripande syftet med denna studie är att med hjälp av innehållsanalys undersöka om det sätt

som den svenska politiken beskriver och talar om samhället på har förändrats över tid samt att, om

det  visar  sig  att  förändringar  har  skett,  undersöka  hur  dessa  förändringar  ser  ut.  Det  är  min

förhoppning att jag med hjälp av inledningen ovan på ett begripligt sätt har konstruerat en hållbar

bro  mellan  detta  övergripande  syfte  –  som  naturligtvis  är  alldeles  för  generellt  för  att  vara

användbart,  speciellt  i  en så begränsad studie som denna – och det preciserade syftet,  som jag

formulerar så här:

Det preciserade syftet med denna studie är tvådelat. Det första syftet är att undersöka om det

har skett förändringar i vilken typ av ideologiska idéer som dominerat i de regeringsförklaringar

som avgetts av de fem senaste efter allmänna riksdagsval tillträdande borgerliga statsministrarna

(detta har skett 1976, 1979, 1991, 2006 och 2010). Det andra syftet är att, om det visar sig att det

har skett förändringar, undersöka hur dessa ser ut.

Detta preciserade syfte kan även omformuleras till två forskningsfrågor. De två frågor som

denna studie ämnar besvara är därmed:

F1: Har  det  skett  förändringar  när  det  gäller  vilka  ideologiska  idéer  som  dominerar  i  de  

regeringsförklaringar som avgetts av de fem senaste efter allmänna riksdagsval tillträdande 

borgerliga statsministrarna?

F2: Om svaret på F1 är ja, hur kan då dessa förändringar beskrivas?

1.2 Tidigare forskning
Då det jag fokuserar på är ideologier och ideologiska förändringar är det i första hand forskning

inom detta fält som jag sökt och läst. Jag har funnit att ideologiska förändringar är ett ämne som har
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studerats utförligt och från många olika perspektiv, både på internationell och nationell nivå. Nedan

inleder  jag  med en  kortfattad  diskussion  om den ”internationella”  (läs  västerländska)  synen på

ideologiska förändringar, för att sedan övergå till att beskriva några svenska studier som jag funnit

intressanta för mitt syfte.

Övergripande ideologiska förändringar och historiens slut

De flesta  forskare  är  överens  om att  det  i  modern  västerländsk  historia  finns  tre  ideologiska

huvudriktningar;  konservatism,  liberalism  och  socialism  (se  exempelvis  Ball  &  Dagger,  2004;

Larsson, 2006). Det råder också relativ konsensus kring att dessa ideologier med tiden har närmat

sig varandra. Under det senaste dryga halvseklet har många teorier om ideologiernas om inte ”död”,

så i  varje  fall  utarmning och strömlinjeformning,  framförts  (Larsson,  2006).  Den huvudsakliga

förklaringen till detta närmande har varit det ökade välståndet – notera att dessa teorier endast har

handlat om förhållandena i västerländska industrisamhällen – som antagits ha ”suddat ut de gamla

ideologiska  konflikterna”  (s.13).  Stort  inflytande  inom  denna  tankeriktning  fick  en  artikel  av

Fukuyama (1989), i vilken han menar att i och med östblockets sammanbrott så har historien – och

med historien menar han då ”mänsklighetens ideologiska utveckling” (s.1, min översättning) – nått

sitt slut. Ett slut som stavas västerländsk liberal demokrati (ibid.; Premfors, 2000). Detta påstående

har inte på något sätt stått obestritt, det har tvärtom kritiserats livligt. Exempelvis Larsson (2006)

menar att den omständigheten att ”ständigt nya ideologier har uppstått sen dess [här avser Larsson

tiden sedan 1950-talet då det började att talas om en nära förestående ideologiernas död]” (s.14)

faktiskt dementerar Fukuyamas tes. Larsson argumenterar istället för vad jag tolkar som en slags

relativisering av synen på ideologiska förändringar. Han medger visserligen att

[d]et är obestridligt att skillnaderna mellan liberalism, konservatism och socialism minskat om
man väljer 1900-talet som jämförelseperiod. […] De tycks, för dagens betraktare, minska med
kvadraten på avståndet i tid (Larsson, 2006:16f).

Men fortsätter med påpekandet ”[f]ör den skull är det inte säkert att dagens människor upplever

skillnaderna  som små och oväsentliga”  (s.17).  Han håller  med andra  ord  med om att  de  stora

ideologiska riktningarna har närmat sig varandra, och fortsätter att göra det, men anser samtidigt att

det trots detta fortfarande finns skillnader mellan dem som är av betydelse för människor idag.

Ideologiska förändringar i svenska politiska partier

Statsvetarna Erlingsson och Brommesson (2010) skriver att det på senare år har gjorts förvånansvärt

få studier av svenska politiska partier och deras ideologier. Möjligen kan detta tänkas ha att göra

med ovan beskrivna tillstånd,  att  ideologier  ses  som något  utdöende,  och därför  inte  längre så

intressant att studera. Erlingsson och Brommesson beskriver en förändring av de svenska partierna
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och partisystemet – både strukturell och ideologisk – som kan tyckas motstridig. 

Å ena sidan har ett mer fragmenterat  partisystem vuxit fram med fler partier representerade i
riksdagen och flera utmanare som hotar under fyraprocentsspärren. Å andra sidan kan en större
samordning  skönjas  inom  blocken  mot  något  som  alltmer  börjar  få  konturerna  av  ett
tvåpartisystem (Erlingsson & Brommesson, 2010:137).

De menar dock att denna utveckling inte nödvändigtvis behöver uppfattas som motstridig. De ser

det  istället,  som  jag  förstår  det,  som  att  dessa  tendenser  är  två  sidor  av  samma  mynt.  Den

ideologiska  likriktningen  mellan  de  större  partierna  i  den  ”ideologiska  mitten”  (s.138)  som de

beskriver  medför  enligt  dem också  en  öppning  för  mer  profilerade  ideologiska  ställningar  hos

partier i vad de kallar ”ytterkantspositionerna” (ibid.).

I linje med Erlingsson och Brommessons (2010) påstående att det saknas studier av svenska

partier har jag inte lyckats hitta särskilt mycket ny forskning som jag uppfattat som användbar för

mitt syfte. (Inte med detta sagt att det inte finns sådan forskning, jag har haft ganska begränsat med

tid att leta, och har inte heller så stor erfarenhet i att hitta relevant litteratur, vilket säkerligen är

omständigheter  som  kan  spela  in.)  Jag  har lyckats  hitta  en  hel  del  som  jag  ser  det  relevant

forskning, men det mesta av den är inte så ny. De två mest omfattande och inte allt för daterade

studierna som jag tagit stort intryck av, Boréus (1994) och Hylén (1991) är som synes från början av

1990-talet.

Gemensamt  för  all  den  forskning  jag  tagit  del  av  är,  precis  som  hos  Erlingsson  och

Brommesson, grundantagandet att de svenska partiernas ideologier har förändrats över tid. När det

gäller vilket sätt detta har skett på – och nu talar jag om förändringar som skett under den tidsperiod

som jag ämnar undersöka – så tycks  det  i  forskningen vara ett  allmänt  erkänt faktum att  både

västerländsk och svensk politik under 1970- och 80-talet – när det gäller svensk politik framförallt

under 1980-talet – genomgick en ”ideologisk omsvängning” (Boréus, 1994:11) mot i första hand

mer nyliberala, men i viss mån även mer nykonservativa värderingar än tidigare (se exempelvis

Boréus  1994;  Lindbom  2010;  Larsson  2006).  Denna  omsvängning  kallas  vanligtvis,  i  både

forskning och folkmun, för en högervåg.

Högervåg i svensk politik

Den studie jag hämtat mest inspiration och idéer från, och som jag också hoppas att min egen studie

i  någon begränsad mån ska kunna fungera lite som en förlängning och/eller  uppdatering av,  är

Boréus  (1994)  avhandling  i  statsvetenskap,  Högervåg.  Nyliberalism  och  kampen  om  språket  i

svensk debatt  1969-1989.  Det övergripande syftet  med Boréus avhandling är att  undersöka den

högervåg som sägs ha ägt rum i den offentliga debatten under 1970- och 80-talet. Sitt empiriska

material  hämtar  Boréus  från  en  rad  olika  källor,  bland  annat  olika  politikers  (både  höger  och
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vänsterpolitikers)  inlägg  i  riksdagsdebatter,  debattartiklar  i  dagstidningar,  partiprogram  och  tv-

program. 

Avhandlingens första delsyfte, som är det som ligger närmast mitt eget, är att undersöka ”om

högervågen  innebar  att  den  nyliberala  ideologin  i  slutet  av  1980-talet  blivit  hegemonisk  i  den

offentliga debatten och om inte,  hur  omfattande genomslaget  på [de undersökta]  arenorna var”

(Boréus,  1994:11).  För  att  kunna  avgöra  om  högervågens  idéer  uppnått  hegemoni  i  debatten

undersöker Boréus i vilken utsträckning sådana idéer kommer till  uttryck under den period hon

undersöker, 1969-1989, samt i vilken utsträckning alternativ till dessa idéer framförs. Detta görs

med hjälp av innehållsanalys. Den kvantitativa andelen i hennes material uttryckta nyhögeridéer

kontra alternativa idéer – i första hand socialistiska och socialliberala – jämförs vid olika tidpunkter.

För på detta vis, menar Boréus, ”kan högervågens genombrott och utveckling i debatten följas på ett

övergripande sätt” (s.35).

Boréus resultat visar att det i den politiska debatten från 1969 till 1989 går att skönja en tydlig

högervåg, det vill säga en ökning av andelen nyhögeridéer gentemot alternativa idéer. En våg som

dock tycks mattas av en liten aning mot slutet av 1980-talet. Boréus resultat visar också att dessa

nyhögeridéer  inte  helt  tagit  över  debatten  under  den  undersökta  perioden,  utan  att  även  en

betydande andel alternativa idéer fortfarande uttrycks.

Hylén  (1991)  undersöker,  också  han  i  en  avhandling  i  statsvetenskap,  det  svenska

högerpartiets (numera moderata samlingspartiets) ideologiska utveckling från 1904 till 1985. Han

konstaterar att ”[den ideologiska] förändringen [under denna period] är så kraftig att det är fullt

rimligt att tala om att partiets ideologi är en annan under Adelsohns än den var under Lindmans era”

(s.261).1 Hyléns studie tecknar bilden av en kraftig partiideologisk riktningsförändring, för att inte

säga ren kovändning, i framförallt synen på individen. Denna mycket grundläggande förändring,

som påverkar partiets ställningstaganden i  de allra flesta sakfrågor,  kan som jag uppfattar  det i

Hyléns studie – naturligtvis mycket förenklat – skönjas som en förskjutning från konservativa till

mer liberala, och under 1980-talet mer och mer nyliberala, idéer. 

Hyléns (1991) och Boréus (1994) resultat kan därmed sägas stämma ganska väl överens med

varandra, i det att de pekar på en liknande utveckling. En betydligt nyare studie, som även den

behandlar moderata samlingspartiet, är Lindbom (2010). Lindbom, som är statsvetare, har gjort en

jämförelse mellan moderata samlingspartiets förda politik under 1980-talet och under regeringen

Reinfeldts första regeringsår,  2006. Detta har han gjort  genom att  fokusera,  inte som så många

andra studier har gjort, på partiets retorik, utan istället på vad Lindbom kallar för partiets agerande

1 Ulf  Adelsohn  var  moderata  samlingspartiets  ordförande  1981-1986,  Arvid  Lindman  var  ordförande  för  allmänna
valmansförbundet, numera moderata samlingspartiet, 1912-1935.
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(s.144).  Konkret  har  Lindbom  analyserat  de  av  partiet  i  motioner  och  lagförslag  föreslagna

ersättningsnivåerna gällande sjukersättning och arbetslöshetsersättning. När det gäller förd politik i

dessa frågor visar hans analys att moderata samlingspartiet under 1980-talet faktiskt förespråkade

generösare ersättningsnivåer än vare sig moderater eller socialdemokrater gör på 2000-talet. Detta

får ses som en avsevärd nyansering och relativisering av den, enligt Lindbom, gängse bilden av

1980-talets  moderater  som radikalt  nyliberala  och 2000-talets  nya moderater  som mer ”mjuka”

(s.147) och socialliberala. Han förklarar sina resultat med att

[d]en politiska kontexten är, på grund av socialdemokraternas nedskärningar under 1990-talet,
annorlunda idag. Moderaterna kommer därför undan med politik som är mer radikal än den de
föreslog under det nyliberala 1980-talet. Förslag som lät radikala/nyliberala 1980, exempelvis
80 procent ersättningsnivå, accepteras av socialdemokraterna år 2010 (Lindbom, 2010:150).

Lindbom drar inte den slutsatsen – han skriver i varje fall inte det rakt ut – men personligen har jag

svårt att inte av detta konkludera att hela det politiska fältet, eller i alla fall Sveriges två största

partier, moderata samlingspartiet och socialdemokraterna, sedan 1980-talet ideologiskt har svängt åt

höger. En slutsats som Lindbom däremot drar, baserat bland annat på konstateranden som det i

citatet  ovan,  är  att  det  moderata  samlingspartiets  agerande  påverkas  starkt  av  det  rådande

allmänpolitiska läget. Men han gör en tydlig åtskillnad mellan å ena sidan dessa förändringar som

han observerat i partiets  agerande, och å andra sidan det han kallar för partiets  grundläggande

värderingar, som han trots förändringar i partiets agerande menar är ”högst stabila” (s.143). På den

retoriska  frågan  om  de  förändringar  av  valplattform  som moderaterna  –  som  då  blev  de  nya

moderaterna – genomförde inför valet 2006 var ärliga, svarar Lindbom således att

1) Ja, på kort sikt kan partiet endast hoppas på att kunna åstadkomma stegvisa förändringar och
det inser detta, men också att 2) nej, på lång sikt vill partiet faktiskt (så småningom) förändra
samhället (Lindbom, 2010:150).

Jag tolkar detta som att Lindbom menar att moderata samlingspartiet idag har vad som brukar kallas

för en dubbel agenda: det vill säga en synlig, och en bakomliggande. Sammantaget uppfattar jag

också Lindbom som att han menar att det moderata samlingspartiet agerande från 1980-talet och

fram till  2006 har  förändrats  i  nyliberal  riktning  därför  att  detta  har  varit  den  allmänpolitiska

riktningen,  men  att  partiets  ideologiska  grund trots  detta  är  och  förblir  konservativ  snarare  än

liberal.

Studier av regeringsförklaringar

När  det  gäller  studier  av  sådant  empiriskt  material  som  jag  valt  att  analysera,  svenska

regeringsförklaringar, verkar det – något förvånande kan jag tycka, men också lite spännande – inte

vara  så  vanligt  med  analyser  av  sådana.  Jag  har  faktiskt  bara  hittat  tre  studier  som  specifikt

analyserar just regeringsförklaringar; Dahlerup (2010), Jansmyr (2013) och Lidén (2003); och de
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senare två av dessa är dessutom ”bara” på kandidatnivå. 

Stats-  och  genusvetaren  Dahlerup  (2010)  analyserar  regeringsförklaringar  i  en  studie  av

skillnader i dansk och svensk jämställdhetsdebatt. Jansmyr (2013) genomför i sin kandidatuppsats i

offentlig  förvaltning en diskursanalys av tre  regeringsförklaringar  ur ett  jämställdhetsperspektiv.

Lidén (2003) i sin tur, major vid försvarshögskolan, gör i sin kandidatuppsats i krigsvetenskap, för

att undersöka hur riksdagens identifiering av hot mot staten har utvecklats under denna period, en

kvantitativ innehållsanalys av regeringsförklaringar från perioden 1991 till 2001.

Ingen av dessa studier har alltså ett syfte som påminner särskilt mycket om mitt. Därför anser

jag dem inte heller vara särskilt relevanta för min studie. Det jag i första hand anser att de tillför är

en viss legitimitet åt min användning av just regeringsförklaringar som empiriskt material. Särskilt

Dahlerups (2010) redan nämnda åsikt att regeringsförklaringar ”kan analyseras som ett mått på hur

olika politiska frågor prioriteras och i vilken mån de ses som profilfrågor” (s.205) tycker jag ger

mitt val av material en viss tyngd.

 
Ny kunskap?

För att sammanfatta detta avsnitt om tidigare forskning har jag alltså inte funnit så mycket nyare

forskning som analyserar ideologiska förändringar i svensk politik. Inte heller har jag funnit några

studier med syften som liknar mitt och som analyserat just regeringsförklaringar. Som jag ser det

kan dessa båda omständigheter ses både som svagheter och styrkor. Å ena sidan kan det tyda på

problem med mitt  syfte  och/eller  det  material  jag valt  att  analysera.  Kanske är  det  inte  längre

intressant att tala om ideologier, kanske är ideologiernas tid förbi, och kanske finns det problem

som jag inte har tänkt på med att analysera just regeringsförklaringar. Å andra sidan kan det faktum

att det har gjorts få nyare svenska studier av ideologiska förändringar, samt att det material jag

analyserar är relativt outforskat, göra att denna studie fyller ett kunskapshål, att den, potentiellt, kan

generera ny och möjligtvis även intressant kunskap.

Med tanke på resultaten från både Hylén (1991), och framförallt Boréus (1994), samt att dessa

studier nu har en hel del år på nacken, kan min studie i bästa fall också tänkas fungera som en slags

uppdatering och förlängning av dessa.  Att det inträffade en högervåg under 1980-talet  tycks de

flesta som sagt vara överens om. Men vad som hände sedan, om denna våg fortsatte, eller om den,

som vågor gör, rullade tillbaka i en mer exempelvis socialliberal riktning, är idag så vitt jag kan se

mindre känt.
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2. Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras först två för denna studie grundläggande begrepp; socialkonstruktionism2

och ideologi; samt redogörs för hur jag tolkar och använder dessa. Därefter diskuteras denna studies

relevans för och koppling till det sociologiska fältet. 

Som redan nämnts bygger denna studie på ett socialkonstruktionistiskt synsätt. Den metod jag

använder, det vill säga innehållsanalys, vilar också – i varje fall i den version jag använder, som

främst  är  hämtad  från  Bergström  och  Boréus  (2005)  –  på  socialkonstruktionistisk  grund.

Inledningsvis redogörs därför kortfattat för min uppfattning av vad ett sådant synsätt innebär. För att

kunna studera förekomsten av ideologier krävs också ett klargörande av vad jag i denna studie avser

med begreppet ideologi. Efter presentationen av det socialkonstruktionistiska synsättet diskuteras

därför  hur  jag  använder  ideologibegreppet.  Kapitlet  avslutas  sedan  med  en  ganska  omfattande

diskussion kring, och ett försök till tydliggörande av, denna studies som jag ser det relevans för och

teoretiska koppling till det sociologiska fältet. I denna diskussion fördjupas också efter hand min

syn på både socialkonstruktionism och ideologi.

2.1 Det socialkonstruktionistiska synsättet
Socialkonstruktionism som teoretisk riktning brukar härledas till kunskaps-sociologerna Berger och

Luckmanns  klassiska  verk  från  1966,  The  Social  Construction of Reality,  i  vilken  författarna

framförde  tesen  att  ”den  samhälleliga  verkligheten  i  grund  och  botten  är  en  mänsklig  social

konstruktion” (Bäck-Wiklund, 2007:78). Mycket förenklat kan ett socialkonstruktionistiskt synsätt

därmed sägas utgå ifrån antagandet att det som vi uppfattar och tolkar som verkligt i själva verket är

konstruktioner av det sociala samspelet (Giddens, 2007). 

Ontologiskt, det vill säga när det gäller synen på ”vad som är verkligt och vad som kan antas

existera”  (Bergström  &  Boréus,  2005:20),  är  det  socialkonstruktionistiska  synsättet  således

utpräglat idealistiskt. Det ifrågasätter realismens grundläggande antagande att världen existerar ”där

ute”  oberoende  av  dem som ingår  i  den,  och  ser  istället  världen  som grundad  i  medvetande.

Synsättet sammanfattas oftast i följande fyra nyckelpremisser, eller antaganden:

1) Vår kunskap om världen kan inte omedelbart betraktas som objektiv sanning.

2) Vi är väsentligen historiska och kulturella varelser och vår syn på och kunskap om 
världen är alltid kulturellt och historiskt präglade.

3) Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer.

2 Jag har genomgående valt att använda mig av begreppet ”socialkonstruktionism”, som används av bl.a. Giddens (2007) och
Winther Jørgensen & Phillips (2000). Jag uppfattar dock innebörden av detta begrepp som detsamma som den hos de snarlika
begreppen  ”konstruktionism”,  ”socialkonstruktivism”  och  ”konstruktivism”,  som  ofta  används  av  andra  författare,  bl.a.
Bergström & Boréus (2005) och Bäck-Wiklund (2007).
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4) I en bestämd världsbild blir några former av handling naturliga och andra otänkbara 
(Vivien Burr i Winther Jørgensen & Phillips, 2000:11f).

Det socialkonstruktionistiska synsättet har genealogiskt också vuxit fram som en del av och i en

växelverkan med den så kallade ”språkliga vändningen” (the linguistic turn) som under de senaste

decennierna fått fotfäste inom en mängd olika vetenskapliga discipliner (Bäck-Wiklund, 2007:95).

Ett  socialkonstruktionistiskt  synsätt understryker  således  språkets  helt  avgörande  betydelse  för

konstruktionen av verklighet (Bergström & Boréus, 2005). Språk och verklighet ses som så nära

förknippade att det inte går att skilja mellan de två. Det är först genom språket som medvetandet

kan se världen och därmed uppfatta den som verklig (ibid.). 

Epistemologiskt vänder  sig  ett  socialkonstruktionistiskt  synsätt  därför  mot  traditionellt

positivistiska antaganden som att det kan finnas någon objektiv kunskap, eller att det som forskare

är möjligt att begagna ett neutralt observationsspråk (Bergström & Boréus, 2005). Istället betonas,

som  också  framgår  av  de  citerade  nyckelpremisserna  ovan,  både  kunskapens  och  de  sociala

identiteternas  kontingens  (Winther Jørgensen & Phillips,  2000:12),  det vill  säga deras konstanta

föränderlighet och ständigt pågående (om)konstruktion.

En  återkommande  kritik  mot  socialkonstruktionismen  är  enligt  Winther  Jørgensen  och

Phillips (2000) att betoningen av alltings kontingens riskerar att osynliggöra regelbundenheter och

tvingande  strukturer  i  konstruktionen  av  kunskap  och  identiteter.  De  menar  dock  att  de  flesta

socialkonstruktionister  visserligen  på  ett  principiellt  plan  ser  kunskap  och  identiteter  som

kontingenta, men samtidigt i konkreta situationer som relativt låsta.

2.2 Ideologibegreppet
Begreppet  ideologi  började  att  användas  redan  i  slutet  av  1700-talet,  och  då  i  den  relativt

okomplicerade betydelsen ”vetenskapen om idéer” (Ball & Dagger, 2004:4; Giddens, 2007:467).

Efterhand har användningen av begreppet dock gradvis förändrats, och dess betydelse är numera

både mångtydig och omstridd (Bergström & Boréus, 2005; Swartling, 1998). Det finns idag  två

huvudriktningar när det gäller hur ideologier uppfattas och studeras (Bergström & Boréus, 2005).

Medan den ena  uppfattningen ser  ideologibegreppet  som ett  begrepp som endast  bör  behandla

ideologiers  innehåll, anser den andra att begreppet också bör innefatta ideologiers  funktion (ibid.;

Hylén, 1991). Dessa två olika riktningar i synen på ideologibegreppet kallas oftast för det neutrala

respektive det kritiska synsättet (Giddens, 2005:467).

Jag kommer i  denna studie att  använda mig av det  första  av dessa två sätt  att  närma sig

ideologibegreppet. Min intention är att analysera förekomsten av uttryckta ideologiska idéer i mitt

material,  för  att  på  så  vis  kunna  besvara  mina  forskningsfrågor.  Jag  ämnar  däremot  vare  sig

analysera vilka eventuella funktioner dessa idéer kan tänkas fylla, eller kritisera deras förhållande
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till någon eventuell verklighet.3 Alla de studier av ideologiska förändringar som jag tagit del av och

refererar till i denna studie uppfattar jag också som skrivna ur detta perspektiv. Naturligtvis finns

avsevärda skillnader också mellan hur olika forskare som använder sig av detta neutrala perspektiv

– neutralt i den meningen att det inte säger något om de eventuella följder som en viss ideologi kan

tänkas ha (Bergström & Boréus, 2005) – definierar ideologi. Som jag ser det finns det i de studier

jag tagit del av ändå tydliga grundläggande likheter i synen på vad en ideologi är. Dessa likheter

stämmer  också  väl  överens  med  de  som  Swartling  (1998)  lyfter  fram  i  sin  diskussion  kring

ideologibegreppet. De kan summeras i antagandet att en ideologi är uppbyggd av tre huvudelement.

Dessa tre element är: beskrivningar av hur verkligheten ”är”,  beskrivningar av hur verkligheten

borde vara,  samt beskrivningar  av metoder  för  att  uppnå denna ideala  verklighet  (ibid.;  Hylén,

1991). Hylén (1991) summerar på ett mycket kärnfullt sätt samma tanke i sin allmänt omfattande

definition av en ideologi som ”en handlingsorienterad bild av verkligheten” (s.4). En annan något

längre men ändå ganska minimal definition är den som Boréus (1994) använder i sin avhandling:

”Ideologi” avser i avhandlingen en uppsättning idéer som handlar om att förklara och värdera
det existerande samhället samt att föreskriva element i det goda samhället och metoderna för att
nå fram till detta (Boréus, 1994:68).

Här syns tydligt hur ideologier antas bestå av just ovan nämnda tre element. Eftersom det i första

hand är Boréus avhandling som jag i denna studie använder mig av och försöker bygga vidare på

verkar det rimligt för mig att använda mig av denna definition.

Båda  de  ovanstående  definitionerna  betonar  som  synes  kopplingen  mellan  ideologi  och

verklighet. Swartling (1998) skriver också just att ”[c]entralt för ideologianalysen är det begrepp om

verkligheten som används” (s.31). En viktig avgränsning som jag redan berört ovan men ytterligare

vill  betona är att  jag inte  ämnar analysera ideologier  i  sig,  deras  anspråk på kunskap om eller

förmåga  att  beskriva  någon  verklighet.  Utifrån  min  redan  klargjorda  socialkonstruktionistiska

inställning till verkligheten ter sig en sådan analys varken önskvärd eller möjlig. Det är alltså inte

ideologianalys  jag  ämnar  bedriva,  utan  endast  innehållsanalys  av  förekomsten  av  ideologiska

uttalanden.

2.3 Sociologisk relevans
Ett potentiellt problem med denna uppsats är att den snarare än en sociologisk studie – som den ju

bör  vara  eftersom sociologi  är  det  ämne jag  läser  –  riskerar  att  bli  en  statsvetenskaplig.  Detta

problem aktualiseras till viss del redan av det faktum att det mesta av den tidigare forskning jag

tagit del av är skriven av statsvetare. Det största potentiella problemet är dock som jag ser det mitt

ovan nyss redogjorda val att studera ideologiers innehåll snarare än deras funktion. Det här är ett val

3 Se avsnitt 2.3 för en fördjupad diskussion kring detta val.
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som mycket väl kan uppfattas som kontroversiellt för en sociologisk studie. För när det gäller sättet

att uppfatta och studera ideologier på tycks valet innehåll/funktion utgöra något av en vattendelare

mellan ämnena statsvetenskap och sociologi. Statsvetenskapen, eller för att vara med exakt en gren

av statsvetenskapen,  intresserar  sig  som jag  uppfattar  det  främst  för  att  analysera  och beskriva

ideologiers innehåll och förekomst. Här används då främst det så kallade neutrala sättet att se på

ideologier. Sociologin å andra sidan använder traditionellt i första hand det kritiska synsättet, den

intresserar  sig med andra ord främst  för  att  undersöka ideologiers  funktion och förhållande till

verkligheten (jämför exempelvis Giddens, 2007:467; Rigné, 2007).

Eftersom jag i denna studie alltså inte följer denna traditionella uppdelning ser jag det som

nödvändigt att jag teoretiskt motiverar de val jag gjort vad gäller i första hand begreppsanvändning.

Nedan följer mitt försök till en sådan motivering. Jag inleder med en fördjupad diskussion kring

olika sätt att hantera ideologibegreppet, en diskussion som tar sin början i Marx syn på ideologi och

mynnar ut i ett förslag till  en något annorlunda tolkning av Marx än den inom ideologikritiken

gängse. Därefter följer  en diskussion kring det kunskapssociologiska fältet, och dess som jag ser

det  begränsningar,  samt  en  argumentation  för  min  åsikt  att  användandet  av  ett  social-

konstruktionistiskt  synsätt  och  ett  neutralt  ideologibegrepp  i  viss  mån  upphäver  dessa.

Avslutningsvis  tas  också  min  syn  på  min  egen  objektivitet  och/eller  neutralitet  som  forskare

kortfattat upp.

Marx syn på ideologi

Marx, vars tänkande har haft ett oerhört stort inflytande på samhällsvetenskaperna, kan med sin syn

på ideologiers konstruktion och funktion sägas ha lagt grunden för det ovan nämnda kritiska sättet

att se på ideologier (Bergström & Boréus, 2005). Marx ideologisyn var inte helt okomplicerad eller

enkelriktad i sig, men det verkar som om han tenderade att vara mycket kritisk mot ideologier, som

han lär ha likställt med vad han kallade för ”falskt medvetande” (Giddens, 2007:467). Detta kan

förstås med hjälp av ett av Marx mest berömda bidrag till samhällsvetenskapen, hans metafor av

samhället  som tvådelat,  som bestående av  bas och  överbyggnad  (Boglind,  Eliæson & Månson,

2005:66f).  Basen i  denna metafor utgörs av de materiella ekonomiska förhållandena,  vad Marx

kallade  för  samhällets  produktionsförhållanden (ibid.).  Överbyggnaden  utgörs  av  de  rådande

”juridiska, politiska, religiösa, konstnärliga eller filosofiska, kort sagt de ideologiska” (Marx citerad

i Boglind, Eliæson & Månson, 2005:66, min kursivering) idéerna, vilka sammantaget motsvarar det

för stunden rådande mänskliga medvetandet.

Utifrån  detta  verkar  det  som om Marx  såg  ideologi  som ett  mycket  brett  och  samlande

begrepp som innefattar många typer av tänkande och idéer. Uppdelningen i bas och överbyggnad
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visar också att  Marx såg dessa idéer  som separata  från samhällets  ”reella bas” (Boglind,  m.fl.,

2005:66), som han  menade utgjordes av dess ekonomiska struktur. Hur han såg på förhållandet

mellan dessa två råder det dock något delade meningar om. Boglind, m.fl. menar att uppdelningen

bas/överbyggnad troligen avser att framhäva att för den som vill förstå ett samhälle är det viktigare

att studera ”summan av produktionsförhållandena” (s.67), det vill säga basen, än överbyggnaden.

Ball och Dagger (2004) å andra sidan menar snarare att Marx använde teorin om en ”ideologisk

överbyggnad” (ideological superstructure,  s.127) som en förklaring till  hur  den enligt  honom i

samhället rådande maktasymmetrin – det vill säga obalansen att ett fåtal rika kapitalägare utnyttjar

en stor mängd fattiga arbetare – kan upprätthållas.

Det verkar som om Marx menade att det pågår en slags växelverkan mellan överbyggnaden

och  basen.  Hur  överbyggnaden  ser  ut  bestäms  av  de  som kontrollerar  basen,  och  det  är  i  de

kontrollerande  makthavarnas  intresse  att  konstruera  och  upprätthålla  en  överbyggnad  som

legitimerar denna deras kontroll. Med andra ord är det i makthavarnas intresse med en ideologi som

legitimerar deras position som makthavare. Denna överbyggnadens legitimerande ideologi lägger

sig  sedan  över  basen  som  ett  slags  dimma,  eller,  för  att  återanknyta  till  ovan,  som  falskt

medvetande. Det falska medvetandet hjälper sedan till att upprätthålla rådande maktasymmetrier, i

det  att  det  försvårar  och  förtrycker  –  utesluter,  kriminaliserar  och  stigmatiserar  –  alternativa

tankesätt  och idéer.  I  linje  med en sådan tolkning av Marx skriver  också vetenskapssociologen

Rigné (2007) att Marx utgångspunkt var att ”kunskap är en aktivt skapad social produkt” (s.188),

samt att Marx såg all kunskap som ”ideologisk i meningen influerad av och anpassad till [kunskaps-

producenternas] intressen” (ibid.).

Ideologikritiken som sociologisk riktning

Ur Marx syn på ideologier har ideologikritiken som samhällsvetenskaplig, i första hand sociologisk

inriktning utvecklats. Målsättningen med sociologisk ideologirelaterad forskning brukar mer eller

mindre uttalat vara att, som Giddens (2007) skriver, ”avslöja de förvrängda bilder som ideologin ger

och på så sätt erbjuda de maktlösa ett riktigare perspektiv på sina liv” (s.467). Det har alltså i hög

grad handlat om forskning som tagit för givet att det finns å ena sidan en verklighet ”där ute”, och å

andra sidan ideologier, och att dessa kan stämma mer eller mindre illa överens med varandra. Och

sedan har forskarna förmodat att det är både möjligt och eftersträvansvärt att förbättra verkligheten

”där ute” genom att med hjälp av sin forskning avslöja olika ideologiers inneboende oriktigheter.

Jag  har  inget  problem  med  denna  inställning  i  sig,  men  med  tanke  både  på

socialkonstruktionismens redan nämnda problematisering av en förgivettagen verklighet, och på att

det finns alternativa sätt att tolka Marx teori  om bas och överbyggnad på, ställer jag mig dock
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kritisk till att sociologin ska vara begränsad till att undersöka ideologier på endast detta sätt. Jag

menar  istället  att  det  är  av  aktuellt  sociologiskt  intresse  att  undersöka  ideologier  också  på  ett

annorlunda, delvis mer neutralt sätt. Nedan framför jag två som jag ser det bärande argument för

denna  åsikt.  Det  första  bygger  på  en  något  annorlunda  tolkning  av  Marx  teori  om  bas  och

överbyggnad  än  den  som  hittills  presenterats,  och  det  andra  har  sin  utgångspunkt  i

kunskapssociologin  och  kunskapssociologerna  Berger  och  Luckmanns  förslag  till  en

socialkonstruktionistisk syn på verkligheten.

En alternativ tolkning av Marx

Traditionellt har sociologin alltså utgått ifrån Marx syn på ideologi som falskt medvetande, och

därigenom behandlat ideologi som något som av samhällsvetenskapen kritiskt bör granskas och

”avslöjas”. Inneboende i Marx teori om bas och överbyggnad finns dock ett annat element, som jag

menar sociologiskt motiverar också studiet av ideologier ur ett neutralt perspektiv. Om man, som

Boglind,  m.fl.  (2005),  uppfattar  det  som  att  Marx  menade  att  det  är  basen  som  är  den  mer

grundläggande eller bakomliggande av de två delarna, kan man tolka det som att överbyggnaden

faktiskt  fungerar  som en slags  reflektion av basen.  Marx skrev ju  exempelvis att  ”[d]et  är  inte

människornas medvetande som bestämmer deras vara, utan deras samhälleliga vara som bestämmer

medvetandet” (Marx citerad i Boglind, m.fl., 2005:66), vilket tycks tala för en sådan tolkning. Och

med en sådan tolkning kan det jag i denna studie undersöker – förändringar i ideologisk orientering

– ses som symptom på förändringar i basen, det vill säga i människornas ”samhälleliga vara”. Och

detta är något jag ser som i allra högsta grad sociologiskt intressant. Giddens (2007) skriver ju

exempelvis att ”[s]ociologi är studiet av människans sociala liv, och av grupper och samhällen”

(s.23), vilket är faktorer som jag då menar att min studie faktiskt undersöker.

Från kunskapssociologi till socialkonstruktionism

Den  gren  av  sociologin  som  kanske  mest  aktivt  varit  involverad  med  ideologibegreppet  är

kunskapssociologin. Detta är en gren som väldigt allmänt kan sägas både behandla och vara baserad

på idén om att det råder ett spänningsförhållande mellan människors tänkande och deras sociala

tillvaro (Rigné, 2007). I detta antagande syns tydliga spår av Marx teori om bas och överbyggnad –

tänkandet representeras då naturligtvis av överbyggnaden och den sociala tillvaron av basen. I linje

med en sådan sammankoppling skriver Rigné att ”på sätt och vis kan Marx teorier, framförallt hans

ideologiteori,  sägas  vara  grundläggande  för  kunskapssociologin”  (s.186).  Den  klassiska

kunskapssociologin,  som  utvecklades  under  1900-talets  första  hälft,  kom  således  att  i  stor

utsträckning följa Marx syn på kunskap och ideologi (Rigné, 2007). 
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Det finns dock ett problem med att se kunskap som en social och ideologibärande produkt,

som kunskapssociologin sedan sin begynnelse har brottats med. Problemet är att synsättet riskerar

att så att säga slå knut på sig själv. För om det drivs till sin spets måste detta ju innebära att själva

framställandet av kunskap om kunskapens sociala och ideologiska karaktär måste vara en produkt

av den rådande sociala ordningen, varför framställandet måste behandlas med samma skepsis som

all annan ideologibärande kunskap. Ett slags lösning på detta problem, som tillämpades inom den

klassiska kunskapssociologin, är att se intellektuella kunskapsproducenter – det vill säga forskare –

som en grupp som på något vis är frånskild de regler som gäller för resten av samhället. Denna så

kallade ”intelligentia” antas då besitta  en förmåga att  producera på något vis  mer objektiv och

mindre  ideologibärande  kunskap  än  andra  (Rigné,  2007).  Varken  denna  eller  andra  föreslagna

lösningar på problemet har dock fått stå oemotsagda, utan det här är en fråga som debatterades, och

fortfarande debatteras, livligt. 

1962 framförde vetenskapshistorikern Kuhn sin teori om forskningsparadigm, som vände upp

och  ner  på  tidigare  föreställningar  om  den  vetenskapligt  producerade  kunskapens  särställning

(Rigné, 2007). 1966 gav så kunskapssociologerna Berger och Luckmann ut sitt verk  The Social

Construction of Reality,  i  vilken  de  enligt  Beck-Wiklund  (2007)  ”bland  annat  försöker  ge

kunskapssociologin ett  fenomenologiskt  fundament”  (s.78).  Ett  mycket  omfattande projekt  med

tanke på att fenomenologin – ursprungligen en filosofisk riktning – har en väldigt annorlunda syn

än  den  klassiska  kunskapssociologin  på  både  det  mänskliga  medvetandet  och  på  sanning  och

kunskap.  Målet  med fenomenologisk reduktion exempelvis  är  att  bli  ”fri  från bedömningar  om

huruvida det vi upplever är sant eller falskt” (s.74), en målsättning som verkar ganska fjärran från

den klassiska kunskapssociologins marxistiskt inspirerade ideologikritik. Sammanförandet av dessa

två perspektiv ledde Berger och Luckmann till, kan det tyckas, smått förvirrande påståenden som att

”[s]amhället existerar som en verklig objektiv fakticitet, samtidigt som det byggs upp av handlingar

som uttrycker social mening” (s.79, min kursivering).

Så till mitt argument: Ur Berger och Luckmanns ansats växte alltså efterhand det som idag

brukar kallas för det socialkonstruktionistiska synsättet fram. Ett synsätt som enligt Bäck-Wiklund

(2007) idag utgör ”ett av de mest livaktiga samhällsvetenskapliga perspektiven” (s.81). Som redan

klargjorts är denna uppsats skriven ur just ett sådant perspektiv. Då jag socialkonstruktionistiskt

utgår ifrån att det inte finns någon verklighet ”där ute” från vilken ideologier är frånskilda och kan

överensstämma eller ej, blir det som jag ser det sociologiskt mindre intressant, eller ens möjligt, att

undersöka huruvida de gör det eller ej. Och detta är ju i klartext vad ideologikritiken går ut på.

Utgår jag också ifrån antagandet att det vi upplever och agerar utifrån som verklighet i själva verket

är  en  konstruktion  som blir  till  i  det  sociala  samspelet,  blir  det  istället  desto  intressantare  att
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undersöka  komponenter  av  just  detta  samspel.  Ideologiers  innehåll  ser  jag  som  en  sådan

komponent. Som jag visat ovan, och här får jag som jag uppfattar det också medhåll av Marx, är ju

en viktig del av det som utgör en ideologi dess funktion att legitimera och konstruera ett visst sätt

att se på verkligheten.

Jag  menar  alltså  att  inte  bara  ideologiers  funktion  och  förhållande  till  den  så  kallade

verkligheten, utan även deras innehåll, har en betydande inverkan både på människors liv och på

grupper  och  samhällen.  Jag  vill  därför  påstå  att  ideologiers  innehåll,  utifrån  Giddens  (2007)

definition  av  sociologi  som  jag  redan  citerat  ovan  (se  s.14),  kan  sägas  vara  av  betydande

sociologiskt  intresse.  Giddens  skriver  också  –  i  en  lärobok  i  just  sociologi  –  att  det  ur  ett

socialkonstruktionistiskt  perspektiv  är  viktigt  att  analysera  ”de  processer  med  vars  hjälp  […]

verkligheten konstrueras [samt den] syn på den sociala verkligheten de ger upphov till” (s.153).

Eftersom, vill jag mena, framförandet av ideologiska idéer i politiska tal – i det här fallet svenska

regeringsförklaringar  –  kan  sägas  vara  just  sådana  processer,  uppfattar  jag  även  detta  som ett

argument för denna studies sociologiska relevans. Regeringsförklaringar är  politiska händelser som

i det rådande demokratiska systemet har en viss makt, eller med andra ord ett visst inflytande på vår

syn på den sociala verkligheten.  Som jag ser det  kan därför eventuella förändringar i  vad som

framförs  där  sägas  både  leda  till  och  vara  symptom  på  förändringar  i  det  svenska  folkets

uppfattningar om den verklighet i vilken de lever.

Några ord om neutralitet

Med  allt  detta  sagt  skulle  jag  avslutningsvis  vilja  göra  lite  av  en  kovändning  och  samtidigt

poängtera min, återigen socialkonstruktionistiskt inspirerade, ståndpunkt att det inte nödvändigtvis,

knappt ens troligtvis, finns några absoluta sanningar. Ej heller tror jag att det finns någon ”sann”

objektivitet.  Trots  allt  tal  ovan  om min  neutrala  hantering  av  ideologibegreppet  vill  jag  därför

påpeka att jag som forskare naturligtvis samtidigt inte kan vara helt objektiv i min hantering av

ideologier. I någon mån finns alltid mina egna åsikter – oftast kritiska – om olika ideologier med

och påverkar mitt forskande och skrivande. Jag ser det som givet att jag som forskare aldrig kan

ställa mig helt utanför det jag undersöker. Dessutom finns även hos mig en önskan att förändra

samhället och den värld jag upplever mig leva i på ett sätt som jag anser gynnsamt för både mig

själv och mänskligheten i stort. Och därför är även jag när allt kommer omkring alltid i någon mån

inbegripen både i en ideologisk konstruktion av verklighet och en ideologikritik. Detta ser jag inte

nödvändigtvis som ett problem, utan mer bara som en omständighet som jag för transparensens

skull vill förtydliga.
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3. Metod och material
Denna uppsats bygger på en innehållsanalys av fem svenska regeringsförklaringar. I detta kapitel

klargörs till att börja med vad jag avser med begreppet innehållsanalys. Därefter presenteras mitt

empiriska  material.  I  kapitlets  tredje  avsnitt  beskrivs  hur  jag  metodologiskt  har  gått  tillväga  i

genomförandet  av denna studie.  Avslutningsvis diskuteras  sedan den använda metoden ur olika

perspektiv:  mitt  metodval  motiveras,  studiens  reliabilitet  och  validitet  diskuteras,  och  några

reflektioner kring hur jag ser på mina resultat och min roll som forskare framförs.

3.1 Innehållsanalys som metod
Det råder inom forskarvärlden viss oenighet och förvirring kring vad begreppet innehållsanalys,

eller som det heter på engelska, content analysis, egentligen innebär och innefattar (se exempelvis

Neuendorf, 2002). Vissa forskare, som Neuendorf (2002) och Bergström och Boréus (2005), menar

att innehållsanalys är en form av textanalys. De använder då termen textanalys (message analysis)

som ett samlingsnamn för alla de metoder som finns för att analysera texter – och här avses texter i

sin vidare bemärkelse, skriftliga texter naturligtvis, men också ”bilder, filmer och allehanda andra

kulturprodukter” (Bergström & Boréus, 2005:16). Andra forskare och teoretiker menar istället att

alla former av textanalys bör kallas innehållsanalys, och att det enda som skiljer olika former av

innehållsanalys från varandra är hur kvantitativa kontra kvalitativa de är (Neuendorf, 2002:5f).

I  denna studie använder jag mig av det första av dessa synsätt,  det vill  säga det som ser

innehållsanalys som en separat metod inom ett större textanalytiskt fält. Både Neuendorf (2002) och

Bergström och Boréus (2005) ansluter sig som redan nämnts till detta synsätt, och eftersom det är

deras metodologiska rekommendationer som jag i första hand använder mig av är detta ett naturligt

val för mig.

Men även inom detta synsätt finns avsevärda skillnader i synen på innehållsanalys. Neuendorf

(2002) skriver att ”Content analysis may be briefly defined as the systematic, objective, quantitative

analysis of message characteristics” (s.1). Bergström och Boréus (2005) å sin sida ger en betydligt

försiktigare definition. De nöjer sig med att säga att ”innehållsanalys är metoden att kvantifiera

någonting i texter utifrån ett specifikt forskningssyfte” (s.43f). Neuendorf betonar i sin definition

alltså tydliga krav på systematik och objektivitet,  medan Bergström och Boréus bara skriver att

innehållsanalys handlar om någon form av kvantitativ analys av text.

Dessa kan det tyckas endast aningen skilda definitioner leder ändå till  ganska omfattande

skillnader i metodologiska rekommendationer. Till exempel när Neuendorf (2002) hävdar att alla

beslut om variabler, mätningar och kodscheman (mer om dessa senare) måste fattas innan materialet
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som ska analyseras observerats, medan Bergström och Boréus (2005) tvärtom menar att det bästa

sättet  att  konstruera  exempelvis  ett  kodschema  är  genom ett  samspel  med  materialet  som ska

analyseras. Bergström och Boréus rekommenderar en process där forskaren först bekantar sig med

hela eller delar av materialet,  sedan börjar att  skissa på ett  kodschema, testar detta på delar av

materialet,  justerar det,  testar igen,  och så vidare tills  forskaren har fått  fram ett  välfungerande

analysverktyg.

Utifrån skillnader som dessa anser jag att man kan säga att Neuendorfs (2002) är den mer

strikt kvantitativt vetenskapliga inriktningen av de båda. Detta tror jag i varje fall till viss del kan

förklaras med att Neuendorf i sin bok har en bredare inriktning. Det verkar som om Neuendorf

vänder sig till utövare av innehållsanalys inom en rad olika vetenskapliga discipliner, bland annat

nämns kommunikationsvetenskap, sociologi och företagsekonomi som områden där innehållsanalys

både kan och har använts (s.xv). Bergström och Boréus (2005) å andra sidan vänder sig uttryckligen

till  det  samhällsvetenskapliga  fältet,  till  forskare  som  ägnar  sig  åt  att  studera   ”människor  i

samhällen” (s.12).

Därmed har jag också berört varför jag, som sociologistuderande, i denna studie har valt både

att ansluta mig till Bergström och Boréus (2005) definition av vad innehållsanalys är, samt att följa

deras  metodrekommendationer.  Från  och med nu är  det  deras  definition  som jag  avser  när  jag

använder  begreppet  innehållsanalys.  Som jag  här  använder  mig  av  det  handlar  innehållsanalys

således om att räkna förekomsten av vissa saker i text, för att på så vis försöka uppnå ett specifikt

forskningssyfte. 

När det gäller vad som kan räknas i en studie som använder sig av innehållsanalys skriver

Bergström och Boréus (2005) att det är möjligt att räkna snart sagt vad som helst. Det är tänkbart att

det, beroende på syfte, kan vara intressant att räkna exempelvis vissa (eller alla) ord i bestämda

texter, en viss typ av rubriker i dagstidningar, eller varför inte olika slags reklaminslag i TV.

3.2 Presentation av materialet
Jag har i denna studie valt att analysera regeringsförklaringar. En regeringsförklaring är ett årligen

återkommande  tal  som  hålls  inför  riksdagen  av  den  sittande,  eller  vid  valår  tillträdande

statsministern,  vid  riksdagens  öppnande  efter  sommaruppehållet  (Dahlerup,  2011).  I

regeringsförklaringen  redovisar  statsministern  vilka  mål  regeringen  har  för  sin  politik  under

arbetsåret (Regeringen, 2013). Detta innebär att regeringsförklaringar har hållits på samma sätt –

det vill säga av personer i samma position (statsministrar), till samma åhörare (riksdagen, medierna,

och i förlängningen folket), samt med samma uttalade mål (att presentera målen för regeringens

politik under det kommande året) – under många år. Jag anser att detta gör att regeringsförklaringar
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bör ha en god jämförbarhet över tid, vilket passar väl ihop med mitt syfte. Regeringsförklaringars

relativt formella karaktär anser jag också gör dem något mer befriade från specifikt tidsrelaterade

sakfrågor och polemiska replikskiften än andra mer allmänna politiska debatter, vilket också bör

öka  jämförbarheten  mellan  dem.  En  annan  faktor  som  faktiskt  också  spelat  in  i  mitt  val  av

regeringsförklaringar  som analysobjekt  är  att  de  är  relativt  lätta  att  få  tag  på.  Alla  de  aktuella

regeringsförklaringarna finns att både läsa och ladda ner via en för allmänheten tillgänglig sökmotor

på riksdagens hemsida (Sveriges Riksdag, 2014).

I tidigare studier av det politiska fältet, som exempelvis Boréus (1994) och Hylén (1991), är

det förutom analyser  av olika typer av riksdagsframföranden och debattinlägg,  som exempelvis

regeringsförklaringar, också vanligt att textdokument, som partiprogram och motioner, analyseras. I

mitt fall, till en såpass begränsad studie som denna, har det inte varit aktuellt att titta på så många

olika typer av material, utan jag har måst begränsa mig, och jag har då valt regeringsförklaringar. 

För att få en hanterbar mängd material har jag sedan gjort ytterligare ett antal avgränsningar.

För det första har jag valt att endast analysera borgerliga regeringsförklaringar. Dessa anser jag vara

av intresse främst för att  Sverige idag befinner sig i den längsta sammanhängande perioden av

borgerligt styre som landet har upplevt sedan införandet av allmänna riksdagsval 1921 (Hadenius,

2008; Gemzöe, 2010).

För  det  andra  har  jag  valt  att  analysera  endast  borgerliga  regeringsförklaringar  från

efterkrigstiden.  Detta  har jag gjort  därför att  jag inte  ser det som fruktbart  att  gå allt  för långt

tillbaka i tiden. Ett potentiellt problem med all typ av textanalys är enligt Bergström och Boréus

(2005) att det sätt på vilket olika ord och fraser, ja, hela språket används, skiftar över tid, varför det

alltid finns risk för misstolkningar. Risken för sådana problem ökar naturligtvis desto längre ifrån

sin egen tid det material som man söker analysera har producerats. 

Som en sista avgränsning har jag också valt att analysera den första regeringsförklaring som

hållits  under  varje  mandatperiod.  Detta  för  att  jag  uppfattar  det  som  så  att  det  är  i  dessa

regeringsförklaringar som riktningar och intentioner för hela mandatperioden tydligast stakas ut.

Efter  att  ha  tittat  på  några  regeringsförklaringar  från  mellanliggande  år  har  jag  också  kunnat

konstatera  att  dessa  allt  som oftast  både  refererar  tillbaka  till  mandatperiodens mer  tongivande

första regeringsförklaring, samt innehåller rena upprepningar av dessa (jämför Jansmyr, 2013).

Mitt  analysmaterial  i  denna  studie  utgörs  således  genom  ovan  nämnda  begränsningar  av  de

regeringsförklaringar som sedan 1970-talet framförts av tillträdande borgerliga statsministrar efter

att de borgerliga koalitioner som de representerat stått som segrare i allmänna svenska riksdagsval.

De fem tillfällen  då detta  skett  är  1976,  1979,  1991,  2006 och 2010.  Nedan presenteras  dessa
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kortfattat var för sig:

• 1976 framfördes regeringsförklaringen av Thorbjörn Fälldin (c), tillträdande statsminister i

den  första  borgerliga  regeringen  sedan  1936.  Han  representerade  en  majoritetsregering

bestående av centerpartiet, moderata samlingspartiet och folkpartiet (Hadenius, 2008).

• Efter valet  1979 var det åter Thorbjörn Fälldin som framförde regeringsförklaringen. Också

denna gång som statsminister i en borgerlig majoritetsregering bestående av centerpartiet,

moderata  samlingspartiet  och  folkpartiet,  dock  med  den  skillnaden  att  moderata

samlingspartiet  nu  gått  om  centerpartiet  som  det  borgerliga  parti  med  störst  väljarstöd

(ibid.).

• 1991 framfördes regeringsförklaringen av Carl Bildt (m). Han var då tillträdande statsminister

i  en  borgerlig  minoritetsregering  bestående  av  moderata  samlingspartiet,  folkpartiet

liberalerna, centerpartiet och kristdemokratiska samhällspartiet (ibid.).

• 2006 framfördes  regeringsförklaringen  av  Fredrik  Reinfeldt  (m.).  Han  tillträdde  då  som

statsminister  i  en  borgerlig  majoritetsregering  bestående  av  moderata  samlingspartiet,

folkpartiet liberalerna, centerpartiet och kristdemokratiska samhällspartiet.

• 2010 framfördes  återigen  regeringsförklaringen  av  Fredrik  Reinfeldt.  Också  denna  gång

representerade han en regering bestående av de fyra borgerliga partierna m, fp, c och kds,

med den skillnaden att de denna gång var en minoritetsregering.

Också vid två andra tillfällen sedan 1970-talet har nya borgerliga regeringar tillträtt, det var 1978

(en folkpartistisk minoritetsregering ledd av Ola Ullsten), samt 1981 (en koalitionsregering mellan

centerpartiet och folkpartiet ledd av Thorbjörn Fälldin), men dessa båda gånger skedde det inte efter

allmänna  riksdagsval  utan  under  pågående  mandatperiod  efter  splittringar  i  tidigare  sittande

regering (Hadenius, 2008), varför dessa inte har analyserats.

När det gäller formen på regeringsförklaringarna så är de relativt formellt strukturerade tal,

tydligt  ämnade att  lyssnas  på från  början  till  slut  utan  avbrott.  De inleds  med några  kärnfulla

meningar  eller  paragrafer  som  summerar  de  mål  regeringens  politik  sägs  vilja  uppnå.  Sedan

behandlas  en  rad  olika  frågor,  som exempelvis  skatter,  skola,  invandring,  sjukvård  och bidrag,

vanligtvis  isolerade  till  en  fråga  i  taget,  som  vardera  diskuteras  i  en  eller  ett  par  kortfattade

paragrafer. I framförandets avslutning återanknyts till de inledande nyckelformuleringarna, som då

betonas ytterligare.  Alla de regeringsförklaringar jag analyserat håller  sig till  denna form. Dock

skiljer de sig avsevärt åt vad gäller längd, det kortaste framförandet, från 1976, innehåller 2584 ord

och det längsta, från 2006, 6435.
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3.3 Analysprocessen steg för steg
Analysen inleddes med att jag, som Bergström och Boréus (2005) rekommenderar, bekantade mig

med materialet, vilket i mitt fall innebar att jag läste igenom regeringsförklaringarna. Eftersom det

inte rörde sig om några oöverkomliga textmängder, de fem texterna innehöll allt som allt 23 635

ord, ansåg jag det rimligt att läsa dem i sin helhet redan i analysens inledningsskede.

Som en första analys, och delvis för att lära känna materialet bättre, gjorde jag sedan några

enklare  beräkningar  i  det.4 Jag  jämförde  de  olika  texternas  längd  och  ordantal,  samt  räknade

förekomsten  av  några  olika  ideologiskt  laddade  termer  i  materialet.  De  termer  jag  räknade;

”demokrati”, ”frihet”, ”jämlikhet”, ”jämställdhet”, ”rättvisa” och ”solidaritet”; är såna som använts

tidigare  av  både  Block (1982) och Boréus  (1994)  i  deras  longitudinella  studier  av  ideologiska

förändringar (Bergström & Boréus, 2005). Den här typen av ordräkning bygger på antagandet att

man inom politiken talar om olika saker, och på olika sätt, under olika ideologiska trender, varför en

analys av förekomsten av politiskt laddade termer som de ovan kan säga något om det rådande

politiska ”klimatet”. Av de sex termerna jag räknade kopplar både Block (1982) och Boréus (1994)

”frihet”  och  ”rättvisa”  till  högerideologierna,  medan  de  fyra  övriga  kopplas  till  en  mer

vänsterorienterad, traditionellt socialdemokratisk ideologi. 

För att underlätta både denna ordräkning och den fortsatta kvantitativa analysen skapade jag i

samband med denna första kvantifiering också ett dataset i SPSS att föra in data i.5 I datasetet förde

jag  in  varje  regeringsförklaring  i  en  separat  rad,  och  till  denna  rad  kunde  sedan  alla  de

variabelvärden jag under analysens gång fick fram knytas, varpå beräkningar och jämförelser på ett

enkelt sätt kunde utföras i programmet.

Redan denna inledande ordräkning gav vissa intressanta resultat, men för att kunna genomföra

en mer omfattande innehållsanalys  behövde jag  som ett  nästa  steg,  i  linje  med Bergström och

Boréus (2005) rekommendation, konstruera ett kodschema. Ett kodschema är ett analysverktyg som

talar  om vad  som ska  noteras  i  materialet,  alltså  vilka  förekomster  av  saker  som ska  noteras.

Noteringen sker vanligtvis med en sifferkod av något slag, därav analysverktygets namn.  Målet är,

enkelt  uttryckt,  att  konstruera  ett  kodschema  som  stämmer  väl  överens  med  det  angivna

forskningssyftet, så att när materialet analyseras med det så kommer frekvenser av olika företeelser

i materialet att synas, frekvenser som i sin tur kan säga något om, och förhoppningsvis i någon mån

besvara, forskningsfrågan.

Det  jag  behövde  göra  för  att  kunna  uppfylla  mitt  studiesyfte  och  besvara  mina

4 Alla beräkningar har genomförts med hjälp av sökfunktionen samt ordräknaren i mitt vanliga ordbehandlingsprogram. Jag har
alltså inte använt mig av något speciellt räkneprogram för dokument.

5 SPSS är ett statistikprogram från IBM, enligt Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2010:16) det inom samhällsvetenskaperna mest
använda av sitt slag.
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forskningsfrågor var att konstruera ett kodschema som på ett funktionellt sätt kunde upptäcka och

dela  in  uttryckta  ideologiska  idéer  i  olika  grupper.  Detta  för  att  möjliggöra  jämförelser  av  hur

vanligt förekommande ideologiska idéer tillhörande dessa olika grupper var i mitt material. I princip

all den litteratur jag läst i ämnet, och i synnerhet Boréus (1994) avhandling, pekade på att det är

rimligt att göra en uppdelning av ideologiska idéer längs något slags höger/vänster skala. Boréus

drar denna gräns mellan nyhögeridéer och socialliberala och/eller socialistiska alternativ till dessa.

För att undersöka om förekomsten av dessa två typer av ideologiska idéer har förändrats behöver

hennes kodschema isolera nyhögeridéer gentemot andra typer av idéer.  Efter en genomgång av

relevant i första hand nyliberal teoretisk litteratur konstruerar Boréus därför ett kodschema där varje

kod berör ett område eller en viss typ av politisk fråga, och har två variabler, en nyhöger och en

alternativ. Varje kod innehåller en eller flera påståenden, som pekar på en viss typ av åsikt i en viss

politisk fråga. Den första koden i hennes kodschema, som behandlar kritik av statliga regleringar,

ser exempelvis ut på följande sätt:

1a Marknaden är överlägsen när det gäller att  reglera den ekonomiska verksamheten, som
prisbildning, eller vad som ska produceras. / Selektiva statliga regleringar av marknaden är i
allmänhet dåliga. Bort med statliga försök att reglera marknaden genom exv prissubventioner
eller  bestämmelser  om  vem  som  får  producera  vad.  /  För  ”fri  företagsamhet”.  /  Mot
planhushållning.

b Staten  /  samhället  bör  ingripa  i  marknadens  fria  spel  genom  viss  kontroll  av
marknadskrafterna, viss reglering, t ex subventioner. / Inför fler eller hårdare statliga regleringar
av marknaden. / Behåll befintliga regleringar (Boréus, 1994:362).

Variabel 1a representerar då en nyhögeridé, och 1b en alternativ. Uttrycks en åsikt i materialet som

korresponderar med 1a noteras då denna kod, och likadant för 1b,  och så vidare.  Allt  som allt

innehåller Boréus kodschema 24 koder, alla utformade på detta sätt (se Bilaga I).

Utifrån mitt forskningssyfte och den litteratur jag läst om den högervåg som sades ha ägt rum

i Sverige under 1980-talet verkade det passande för mig att använda mig av en uppdelning liknande

Boréus (1994). Efter att ha läst både Boréus och Hylén (1991) fann jag det troligt att jag även i mitt

material skulle finna tecken på en högervåg mellan 1979 och 1991 års regeringsförklaringar, men

jag hade ingen uppfattning om hur det skulle se ut mellan 1991 och 2010, och detta tyckte jag var

intressant.  Efter  att  noggrant  ha  studerat  Boréus  kodschema  genomförde  jag  därför  en  andra

genomläsning  av  mitt  material,  nu  med  frågan  om hennes  kodschema var  applicerbart  på  det.

Resultatet  blev  att  jag bestämde mig  för  att  välja  ut  de delar  av hennes  koder  som jag tyckte

fungerade för min studie.6 Efter vissa försök med delar av mitt material – jag genomförde, återigen

på  rekommendation  av  Bergström  och  Boréus  (2005),  en  provkodning,  i  mitt  fall  på  två  av

6 Med  ”fungerar”  menar  jag  sådana  koder  som jag  efter  genomläsningarna  av  mitt  material  ansåg  att  det  fanns  tecken  på
förekomsten av, det vill säga koder som jag trodde skulle bli markerade vid kodning av mitt material. Vissa av Boréus (1994)
koder behandlade ämnen och frågor som helt enkelt inte togs upp i regeringsförklaringarna, och det var i första hand dessa jag
tyckte var onödiga att ha med.
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regeringsförklaringarna, 1976 och 1991 års framföranden – kom jag fram till ett färdigt kodschema

innehållande  15  koder  (se  Bilaga  II).  Utformningen  av  dessa  koder  var  mycket  lik  Boréus

utformning. 14 av koderna var hämtade i det närmaste ordagrant från hennes kodschema, medan en

kod (nummer 8 i det färdiga kodschemat), var en mera egen konstruktion där jag försökte att ringa

in en nyliberal syn på individen kontra kollektivet, en fråga som i Boréus kodschema var uppdelad

på flera olika koder.

Innan jag kunde genomföra en analys av materialet med detta kodschema måste jag slutligen

också besluta vad som var min analysenhet, det vill säga hur jag skulle dela upp materialet för

analys.  Boréus  (1994)  hanterar  i  sin  studie  varje  artikel  eller  debattinlägg  som  en  separat

analysenhet, inom vilken förekomsten av olika mot kodschemat korresponderande idéer endast kan

noteras en gång. Eftersom jag hade mycket längre och färre texter att analysera var detta inte ett

funktionellt sätt att hantera mitt material på. Jag beslutade istället att hantera varje enskild paragraf i

regeringsförklaringarna som en separat analysenhet. Regeringsförklaringarna är som redan nämnts

framförda så, att olika ämnen avhandlas i en eller några på varandra följande paragrafer, varför jag

tyckte att detta var ett bra sätt att dela upp materialet på.

Själva kodningen gick sedan till så att jag läste igenom regeringsförklaringarna paragraf för

paragraf, och efter varje paragraf noterade den eller de koder från mitt kodschema som jag ansåg

uttrycktes i just den paragrafen. Därigenom fick jag fram ett kvantitativt datamaterial, det vill säga

frekvenser av en rad variabler, 30 allt som allt, som jag kunde föra in i mitt redan konstruerade

dataset i SPSS.

3.4 Metoddiskussion
Min utgångspunkt  i  denna studie  var  att  jag  ville  studera  förändringar  över  tid  i  det  sätt  som

politiken talar om och beskriver samhället på. Det bästa sätt jag kunde komma på att göra detta var

att analysera någon form av politiskt material.  Politiskt material finns i många former, det man

kanske först kommer att tänka på är anföranden och debatter från riksdagen, men det finns också

mycket  annat  analyserbart  textmaterial  som  exempelvis  partiprogram  och  tidningsartiklar.

Gemensamt för alla dessa former av material är att de använder – i varje fall bland annat – ord för

att  kommunicera  budskap. Med tanke på detta verkade det redan från början givet att  den bäst

lämpade metoden för en studie som denna var någon form av textanalytisk metod. När jag skulle

välja  metod  fastnade  jag  tidigt  för  innehållsanalys,  som  Bergström  och  Boréus  (2005)  i  sin

metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys,  Textens mening och makt, beskriver på

följande sätt:

Med hjälp av innehållsanalys kan man göra kvantifierande jämförelser av förekomsten av vissa
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element i texter, något som t.ex. kan vara av intresse om man vill studera förändringar över tid
(Bergström & Boréus, 2005:18)

Bergström och Boréus skriver också att ett av de forskningssyften som innehållsanalys är väl lämpat

för  är  om man  vill  ”undersöka  förändring  i  inställning  till  något”  (s.47),  samt  att  ”innehålls-

analysens styrka [ligger] i att skapa överblick över större material och i att kunna ge underlag för

jämförelse” (s.84). 

Utifrån detta ansåg jag det tydligt att innehållsanalys var den form av textanalytisk metod som

passade bäst för mitt syfte. Framförallt den möjlighet som innehållsanalys erbjuder att generera data

som är jämförbara över tid ansåg jag göra metoden mycket lämplig. Det faktum att innehållsanalys

är en relativt kvantitativ form av textanalys, som i första hand intresserar sig för och söker efter

”manifesta inslag i texter” (Bergström & Boréus, 2005:45) såg jag också som positivt. En alternativ

metod som också skulle ha kunnat användas, och som säkerligen även den hade gett intressanta

resultat i en studie som denna, skulle annars ha varit någon form av diskursanalys. Då tänker jag

framförallt på Faircloughs kritiska diskursanalys, som enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000)

också  lämpar  sig  väl  för  att  studera  just  förändringar  i  det  sätt  på  vilka  saker  talas  om.  

Diskursanalys, som i större utsträckning än innehållsanalys kan sägas arbeta med tolkningar

av det i texter inte fullt så manifesta, rör sig på ett betydligt mer kvalitativt plan än innehållsanalys.

Med tanke på detta är det möjligt att diskursanalys potentiellt ger forskningsresultat med högre

validitet.  Å  andra  sidan  är  det  möjligt  att  reliabiliteten  oftare  och  lättare  kan  ifrågasättas  i

diskursanalyser än i innehållsanalyser. Vilken av dessa faktorer som anses viktigast i metodvalet i

en viss studie tror jag i slutändan inte bara har att göra med hur väl de kan uppfylla det enskilda

forskningssyftet, utan även med den enskilde forskarens personliga tycke och smak. I denna studie

ansåg jag att mitt syfte och mina forskningsfrågor på ett bra sätt kunde uppfyllas och besvaras med

hjälp av i första hand kvantitativa data, varför innehållsanalys passade bra, men jag anser även att

mina personliga känslor spelade in i detta val. Jag har själv viss tidigare erfarenhet av att genomföra

diskursanalys,  och det  tror  jag var en faktor som påverkade mig.  Inte  för att  jag hade tidigare

negativa erfarenheter av diskursanalys, utan framförallt för att jag såg (och ser) det som positivt att

pröva på olika metoder och sätt att närma mig ett empiriskt material på.

Validitet och reliabilitet

Bergström och Boréus (2005) skriver att 

Det hävdas ibland att  kvantitativ innehållsanalys är  en inriktning som sätter  reliabilitet  före
validitet. Men en bedömning av validiteten kan bara göras av varje enskild undersökning och
hur väl dess upplägg svarar mot forskningsfrågan (Bergström & Boréus, 2005:78).

I denna studie så anser jag att det kodschema jag använt, som försöker att identifiera nyhögeridéer
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kontra deras motpoler, och därigenom ge ett kvantitativt mått på förekomsten av båda dessa typer

av idéer, svarar ganska väl mot mina två forskningsfrågor. Forskningsfrågorna är ju om det har skett

förändringar i vilken typ av ideologiska idéer som dominerar i de regeringsförklaringar som utgör

mitt material, samt hur sådana eventuella förändringar ser ut. Framförallt den första av dessa frågor

tycker jag att en analys med det kodschema jag använt mig av kan besvara med hög validitet. När

det gäller den andra forskningsfrågan så anser jag att en analys med mitt kodschema ger valida svar

även här,  dock naturligtvis  med den begränsningen att  eventuella  ideologiska förändringar  som

faller  utanför  den uppdelning i  nyhögeridéer  kontra  alternatividéer  som jag använt  mig  av blir

mindre synliga än förändringar i förhållandet mellan just dessa två riktningar.

Den rena kvantifieringen av förekomsten av olika termer i regeringsförklaringarna får nog

sägas ha en något lägre validitet. Ett problem med att bara räkna termer är att de kan förekomma

både då någon argumenterar för och emot något (Bergström & Boréus, 2005), vilket riskerar att

göra sådana mätningar lite klumpiga och ibland till och med missvisande. Det är bland annat just

detta som gör att jag tycker att metoden med ett kodschema – som jag alltså i första hand använt

mig av – egentligen är bättre, därför att den bygger på att kodaren måste ta viss hänsyn till det

sammanhang som olika idéer uttrycks i, något som jag menar avsevärt bör förbättra möjligheterna

att resulterande data är valida, det vill säga verkligen mäter ”det vi avser att mäta” (Rosengren &

Arvidsson, 2002:47). 

Med  detta  sagt  tycker  jag  ändå  att  det  är  både  intressant  och  spännande  också  med  ren

kvantifiering av termer, och definitivt är det mer reliabelt. För när det gäller reliabiliteten, det vill

säga om den metod som används mäter det den avser att mäta på ett tillförlitligt sätt (Rosengren &

Arvidsson, 2002), så skulle jag säga att styrkeförhållandet mellan kvantifiering av termer och min

kodning med kodschema är det motsatta. För reliabiliteten är det ju snarast ett problem ju mer tänj-

och tolkningsbara kodningskriterierna är. Det är  inte så säkert att  en annan kodare med samma

material och kodschema skulle få samma resultat som jag, medan de allra flesta troligtvis skulle

finna exakt samma antal förekomster av en specifik term. Även här är det dock naturligtvis möjligt

att  helt  enkelt  räkna  fel.  Jag  har,  som  tidigare  noterats,  inte  använt  mig  av  något  speciellt

datorprogram för att räkna termer i materialet, utan bara av de enkla sök- och ordräkningsfunktioner

som  finns  i  mitt  ordbehandlingsprogram.  För  att  stärka  reliabiliteten  har  jag  dock  utfört  alla

beräkningar två gånger, vid två separata tillfällen, och då alla resultat blev desamma båda gångerna

bedömer jag det som att reliabiliteten i det här fallet är mycket god.

För att stärka reliabiliteten vid kodning med kodschema ger Bergström och Boréus (2005)

flera olika förslag.  De rekommenderar  dubbelkodning,  det  vill  säga att  kodaren – alternativt  en

annan kodare – gör en andra kodning av materialet för att se om resultatet då blir detsamma, eller i
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varje fall inte allt för olika. För att detta ska fungera krävs dock att en viss tid har gått från den

första kodningen, så att kodaren inte ska komma ihåg hur denne kodade första gången, alternativt

tillgång till  en annan kodare. Denna teknik har jag därför, på grund av den tidsbegränsning jag

arbetat  under,  samt  att  jag  arbetat  ensam,  bedömt  som  oanvändbar  i  denna  studie.  En  annan

rekommendation Bergström och Boréus ger, som jag har kunnat följa, är att inte koda materialet i

kronologisk ordning. Detta för att undvika problem med förskjutningar i kodarens bedömning som

riskerar att inträda under kodningsprocessens gång. För att undvika detta har jag alltså inte kodat

regeringsförklaringarna  i  kronologisk  ordning,  utan  de  har  istället  kodats  i  den  slumpmässiga

ordningen 1979, 2010, 1991, 1976, 2006.

Jag skulle beträffande denna studies reliabilitet och validitet sammanfattningsvis därför säga

att jag när det gäller kodningen med kodschema tycker att validiteten är tillfredsställande, medan

jag inte är riktigt lika nöjd med reliabiliteten. Jag tror till exempel inte att någon som Neuendorf

(2002) skulle vara särskilt imponerad av reliabiliteten i min kodning. Men jag tycker att kodningen

kompletteras på ett bra sätt av de rena kvantifieringarna av termer som jag också genomfört. När det

gäller  dessa ser jag validiteten som möjligen något  lägre,  men reliabiliteten å andra sidan som

betydligt högre. Det är därför både min förhoppning och åsikt att kvantifieringen av i första hand

kodade idéer,  men också av vissa termer,  tillsammans bildar  ett  relativt  starkt  resultat.  Jag vill

således hävda, mina metodologiska reservationer till trots, att den metod jag använt sammantaget

ger ett forskningsresultat av visst värde.

Reflektioner kring forskarrollen

Som redan nämnts var en målsättning jag hade i denna studie att använda en textanalytisk metod

som inte  i  första  hand var  kvalitativt  tolkningsbaserad.  Innehållsanalysen,  med sin kvantitativa

inriktning, sina rötter i en positivistisk, empirisk vetenskapssyn och sitt fokus på manifesta inslag i

texter (Bergström & Boréus, 2005), ser jag ur detta perspektiv som ett rimligt metodval. Trots detta

valde jag när det väl kom till kritan, lite paradoxalt kan jag tycka, att till stor del fokusera på den

kanske mest tolkningsbaserade typen av innehållsanalys jag kunde finna. Jag inspirerades av och

valde att  i  första hand följa Boréus (1994) tillvägagångssätt,  snarare än exempelvis Neuendorfs

(2002). När jag funderar på detta tror jag att jag i mina val påverkades ganska starkt av en generell

uppfattning som verkar  florera inom den del  av det  sociologiska/samhällsvetenskapliga fält  jag

kommit i kontakt med – naturligtvis inte en så omfattande del med tanke på min ringa erfarenhet –

som ser kvantitativ  forskning som lite  stelbent  och på olika sätt  begränsande och till  och med

problematisk. Den metodbok jag framförallt använt mig av, Bergström och Boréus (2005), uppfattar

jag till exempel – möjligtvis felaktigt – som skriven ur ett sådant förhållningssätt. Argument som
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framförs, av både Bergström och Boréus och andra, som till exempel att kvantitativ forskning både

riskerar  och  tenderar  att  missa  de  underliggande  –  och  underförstått  viktigare  –  faktorerna  i

exempelvis en given diskurs, finner jag också svåra att bestrida. De tycks onekligen ha en poäng. 

Det har alltså visat sig att jag – huruvida jag socialiserats till det eller ej låter jag vara osagt –

är  påtagligt  förankrad  i  och  har  svårt  att  ta  mig  ur  ett  på  många  sätt  kvalitativt,  social-

konstruktionistiskt, för att inte säga diskursteoretiskt, tänkande. Ett tänkande som jag alltså under

denna studies gång delvis försökt, men kanske inte i så stor utsträckning lyckats bryta mig fri från.

Det här är något jag stundtals funnit frustrerande, men också då och då betryggande. Det kan, skulle

jag tro, som så mycket annat nog tänkas ha sina både för- och nackdelar. När det gäller min roll som

forskare  har  jag  exempelvis  ingen  som  helst  önskan  att  överge  mitt  utpräglat  social-

konstruktionistiska synsätt. Ett synsätt som gör det omöjligt att som forskare helt ställa sig utanför

det som undersöks, varför det inte är meningsfullt att tala om någon ”ren” eller ”objektiv” sanning.

Med Winther Jørgensen och Phillips (2000) anser jag istället att varje forskningsprodukt

[M]åste  ses  som  en  politisk  intervention:  en  kontingent  artikulation  av  element  som
reproducerar eller ifrågasätter de gällande diskurserna i det eviga spelet om att definiera världen
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:57).

Och med denna sista påminnelse om den, som jag ser det, evigt pågående diskursiva kampen om

verkligheten, som jag alltså ser även mig och denna studie som en del av, har det nu blivit dags att

presentera denna studies forskningsprodukt: resultaten av de genomförda analyserna.
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4. Analys
I  detta  kapitel  redovisas resultaten av de analyser jag genomfört,  samt diskuteras vilka möjliga

slutsatser som kan dras av dessa. Inledningsvis redogörs för de ordräkningar som jag utförde som

ett  första  steg i  min analys.  Sedan presenteras  resultaten av den mer omfattande analysen som

genomförts  med hjälp av det  för ändamålet  konstruerade kodschemat.  Avslutningsvis summeras

resultaten och besvaras arbetets två forskningsfrågor.

4.1 Inledande kvantifiering av termer
Inledningsvis  räknades  alltså  förekomsten  av  vissa  termer  i  materialet.  Resultatet  av  denna

kvantifiering syns i tabell 4.1 nedan. Termerna som räknades var ”demokrati”, ”frihet”, ”jämlikhet”,

”jämställdhet”, ”rättvisa” och ”solidaritet”. För att en term ska ha noterats som förekommande har

krävts att den del av termen som står i tabellen har förekommit i sin helhet. Ändelser har  tillåtits att

variera, exempelvis har både ”demokrati” och ”demokratisk” noterats som ”demok*”. Den angivna

delen av en term har även räknats om den varit i mitten av ett ord, exempelvis har både ”rättvisa”

och ”orättvisa” noterats som ”rättv*”. Däremot har en term ej räknats med då den förekommit i ett

namn, som  exempelvis ”demok*” i ”socialdemokratisk”.

Till vänster i varje cell redovisas det absoluta antalet förekomster av de olika termerna. Men

eftersom regeringsförklaringarna skiljer sig ganska kraftigt åt vad gäller längd är ett absolut mått på

förekomsten av ord inte direkt jämförbart. Till höger i varje cell redovisas därför även den för varje

term uträknade genomsnittliga frekvensen per tusen ord.

Tabell  4.1.  Frekvenstabell  över  förekomsten av vissa  termer  i  regeringsförklaringarna,  uttryckt  i  absolut
antal / genomsnittlig frekvens per 1000 ord.

1976 1979 1991 2006 2010

demok* 6 / 2,3 4 / 1,2 8 / 1,6 12 / 1,9 6 / 1,0

frih* 5 / 1,9 7 / 2,1 14 / 2,8 13 / 2,0 15 / 2,4

jäml* 0 / 0,0 0 / 0,0 0 / 0,0 0 / 0,0 3 / 0,5

jämst* 4 / 1,6 4 / 1,2 1 / 0,2 7 / 1,1 8 / 1,3

rättv* 2 / 0,8 1 / 0,3 2 / 0,4 1 / 0,2 9 / 1,4

solidar* 2 / 0,8 1 / 0,3 0 / 0,0 2 / 0,3 1 / 0,2
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Det framgår av tabellen att den av termerna som sammantaget används mest i materialet är ”frihet”.

1991 års regeringsförklaring utmärker sig som den där det talas allra mest om frihet, och samtidigt

minst om jämställdhet och solidaritet, vilket enligt Bergström och Boréus (2005) kan tolkas som

tecken på en ideologisk vridning åt höger. För enligt Bergström och Boréus tyder en ökning av

användandet  av  termerna  ”frihet”  och  ”rättvisa”  på  en  högervridning,  medan  en  ökning  i

användandet av övriga termer tyder på en vänstervridning. 1976 års regeringsförklaring utmärker

sig  å  andra  sidan  som  den  där  det  talas  förhållandevis  mest  om  demokrati,  jämställdhet  och

solidaritet, alla tre alltså termer som tyder på en mer vänsterinriktad ideologi. 

Båda dessa observationer kan i någon mån sägas överensstämma med både Boréus (1994) och

Hyléns  (1991)  resultat  i  det  att  de  visar  en  –  inte  så  tydlig  men  ändå  urskiljbar  –  ideologisk

förflyttning åt höger mellan 1970-talets två regeringsförklaringar och den från 1991. När det gäller

regeringsförklaringarna från 2000-talet är det svårare att se en generell trend. Resultaten visar på en

viss tillbakagång i användandet av de två till en mer högerinriktad ideologi knutna termerna ”frihet”

och ”rättvisa” mellan 1991 och 2006, frekvenser som dock ökar igen i 2010 års regeringsförklaring.

Ett alternativt sätt att redovisa resultat av en kvantifiering som denna, som också föreslås av

Bergström och Boréus (2005), är att istället för frekvenser helt enkelt visa vilka av termerna som är

vanligast  förekommande  i  de  olika  texterna.  I  tabell  4.2  visas  de,  i  rangordning,  tre  vanligast

förekommande termerna i regeringsförklaringarna.

Tabell  4.2.  De  tre  (av  de  kvantifierade)  vanligast  förekommande  termerna  i  regeringsförklaringarna,
rangordnade efter förekomst.

1976 1979 1991 2006 2010

1 demok* frih* frih* frih* frih*

2 frih* demok* / jämst* demok* demok* rättv*

3 jämst* rättv* jämst* jämst*

Det framgår här tydligt att 1976 års regeringsförklaring – återigen enligt Bergström och Boréus

(2005) indelning av termerna – är den mest ideologiskt vänsterorienterade av de fem, i det att detta

är det enda framförandet där ”demokrati”, och inte ”frihet” är den vanligast förekommande termen.

Det  framgår  också  att  1991  och  2010  års  regeringsförklaringar  är  de  mest  högerorienterade,

eftersom dessa är de enda framförandena där båda de till en högerorientering knutna termerna finns

med  bland  de  tre  vanligast  förekommande.  Sett  på  detta  vis  kan  faktiskt  2010  års

regeringsförklaring  sägas  vara  den  allra  mest  högerorienterade,  eftersom  detta  är  det  enda
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framförandet där de två vanligast förekommande termerna är de båda högerorienterade, det vill säga

”frihet” och ”rättvisa”.

Så  långt  resultatet  av  kvantifieringen  av  vissa  termer.  Dessa  kvantifieringar  pekar

sammantaget  på  vissa  ideologiska  förändringar,  vilka  kan  beskrivas  som  en  ideologisk

högervridning från 1976 till 1979 till 1991, följt av en viss tillbakagång för högeridéerna 2006, och

sedan en ny ökning 2010. Dock är resultaten relativt begränsade, det absoluta antalet noteringar av

de  olika  termerna  är  ganska  litet,  vilket  gör  att  enskilda  noteringar  riskerar  att  spela  en

oproportionerligt stor roll, varför man bör akta sig för att dra för långtgående slutsatser av dem. Jag

övergår nu till att redovisa de något mer omfattande resultaten av min huvudsakliga analys, den som

har genomförts med kodschema.

4.2 Jämförbarhet mellan regeringsförklaringarna
Genom att analysera regeringsförklaringarna med det kodschema som tagits fram för ändamålet

(Bilaga II) har jag för det första fått  fram siffror på hur många kodningsbara idéer jag funnit  i

regeringsförklaringarna. Dessa syns i den första kolumnen i tabell 4.3 nedan. Men eftersom det,

som  tabellens  andra  kolumn  visar  och  som  redan  nämnts,  finns  betydande  skillnader  mellan

regeringsförklaringarnas längd mätt i antal ord, som syns i tabellens andra rad, är detta absoluta

mått över kodade idéer inte så användbart för en jämförelse.

Tabell 4.3. Absolut antal kodade idéer i regeringsförklaringarna, samt absolut antal ord.

1976 1979 1991 2006 2010

Idéer 60 69 83 110 92

Ord 2584 3389 4979 6435 6248

Förteckningen över regeringsförklaringarnas längd visar att de har blivit betydligt längre och längre.

Framförandena från 2000-talet innehåller ungefär dubbelt så många ord som de från 1970-talet. Det

enda framförandet som avviker från denna utveckling är det senaste, som är något kortare än den

från 2006, men fortfarande betydligt  längre än någon av de föregående.  Det framgår också av

tabellen  att  även  antalet  kodade idéer  har  utvecklats  på  detta  sätt.  Men för  att  kunna göra  en

fungerande  jämförelse  av  antalet  kodade  idéer  i  de  olika  regeringsförklaringarna  behövs  ett

standardiserat mått. Jag har i min analys av kodade idéer testat två olika sådana mått, som ger lite

olika resultat, varför båda presenteras nedan, var och en för sig.
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Idéer per 1000-tal ord

Ett möjligt sätt att skapa ett jämförbart mått är att, som i kvantifieringen av termer ovan, räkna ut

den genomsnittliga frekvensen av idéer per tusen ord.

Tabell 4.4. Genomsnittligt antal kodade idéer per tusen ord i regeringsförklaringarna.

1976 1979 1991 2006 2010

Idéer per 1000 ord 23,2 20,4 16,7 17,1 14,7

Denna jämförelse visar att antalet kodade idéer har sjunkit stadigt och ganska kraftigt, från 23,2 per

tusen ord 1976 till 14,7 per tusen ord 2010. Endast 1991 års regeringsförklaring avviker från denna

generella trend, och då endast marginellt. Noterbart är också att skillnaden i idéer per tusen ord är

ganska stor mellan de två framförandena från 2000-talet – båda framförda av Fredrik Reinfeldt –

där det senare innehåller betydligt färre kodade idéer per tusen ord, och att en skillnad av liknande

storleksordning  syns  mellan  de  två  regeringsförklaringarna  framförda  av  Thorbjörn  Fälldin  på

1970-talet.

Idéer per analysenhet

Ett annat, och i sammanhanget antagligen relevantare sätt att jämföra antalet kodade idéer är att

räkna ut deras genomsnittliga frekvens per analysenhet. Som tidigare nämnts så hanteras i analysen

varje paragraf i regeringsförklaringarna som en separat analysenhet. Detta innebär att en specifik

kod  från  kodschemat  endast  kan  noteras  en  gång  per  analysenhet,  även  om  en  analysenhet

innehåller flera påståenden som passar in på en specifik kod.

Tabell 4.5. Absolut antal analysenheter i regeringsförklaringarna, samt genomsnittligt antal ord och idéer per
analysenhet.

1976 1979 1991 2006 2010

Analysenheter 75 93 152 148 130

Ord per analysenhet 34,5 36,4 32,8 43,5 48,0

Idéer per 
analysenhet

0,80 0,74 0,55 0,74 0,71

Denna jämförelse visar att analysenheterna från 1976 till 2010 har blivit betydligt längre. 1991 års

regeringsförklaring avviker dock från denna utveckling. När det gäller antalet kodade idéer syns

även här den generella utveckling som syntes i tabell 4.4, det vill säga en genomgående minskning
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av antalet kodade idéer. Mätt på detta sätt är skillnaden mellan 1976 till 2010 dock betydligt mindre,

och resultatet för 1991 avviker kraftigt från den generella trenden. 

Kommentar till skillnaderna i antal kodade idéer

Båda  sätten  att  jämföra  antalet  kodade  idéer  visar  alltså  på  tydliga  skillnader  mellan

regeringsförklaringarna, där den generella trenden är att antalet kodade idéer sjunker i de nyare

framförandena. Det finns flera faktorer som kan tänkas ligga bakom detta resultat.

En tänkbar förklaring är att det analysinstrument jag använt är sämre på att plocka upp idéer

så som de uttrycks i de nyare regeringsförklaringarna. Eftersom mitt analysinstrument till stor del

bygger på Boréus (1994) kodschema, som togs fram för att analysera det politiska samtalet under

1970- och 80-talet, och speciellt den högervåg som antogs ha ägt rum under denna period, förefaller

detta vara en trolig i varje fall delförklaring.

En annan tänkbar förklaring, som i viss mån hör samman med den första, men också skiljer

sig från den, är att den typ av språk som används i regeringsförklaringarna har förändrats. För en

sådan förklaring talar  dels  det  faktum att  framförandena har  blivit  så mycket  längre – det  kan

ifrågasättas om det så att säga finns dubbelt så mycket att säga i en regeringsförklaring 2010 som

det fanns 1976 – dels min upplevelse av materialet då jag läst igenom det. Det är min upplevelse att

regeringsförklaringarna från 1970-talet relativt sett har en ganska formell och avskalad stil, medan

de  senare  har  en  betydligt  mer  retorisk  och  broderande  stil.  Detta  gäller  speciellt  de  två

regeringsförklaringarna framförda av Fredrik Reinfeldt. 

Det  är  inte  heller  otroligt  att  tänka  sig  att  de  olika  statsministrarna  som  framfört

regeringsförklaringarna,  Fälldin,  Bildt  och Reinfeldt,  alla  haft  sin egen retoriska stil,  vilket kan

spela in i de påvisade skillnaderna. Det tydliga fallet i antalet kodade idéer mellan både 1976 och

1979 samt 2006 och 2010, regeringsförklaringar som ju framförts av samma två statsministrar, talar

dock för att detta, i varje fall inte helt, kan förklara den fallande trenden, utan att det troligtvis finns

också andra faktorer än språkanvändning och individuell retorisk stil som spelar in.

När  det  gäller  det,  speciellt  i  tabell  4.5,  något  avvikande  resultatet  för  Carl  Bildts

regeringsförklaring från 1991 finns en annan tidsspecifik faktor som troligtvis  spelar in.  I  detta

framförande ägnas mycket plats åt den stundande folkomröstningen angående inträde i EG (numera

EU). Denna del av framförandet är till stor del inte kodningsbar med mitt kodschema, vilket är en

tänkbar förklaring till det relativt låga antalet kodade idéer i det framförandet. Den mycket korta

genomsnittliga längden på analysenheterna i detta framförande pekar också på att Bildt använde sig

av en lite annan retorisk stil än Fälldin och Reinfeldt.
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4.3 Fördelningen av ideologiska idéer
Jag  övergår  nu  till  att  titta  på  hur  de  kodade  idéerna  fördelar  sig  mellan  de  olika  ideologiska

riktningar som kodschemat identifierar.

Nyhögeridéer respektive alternatividéer

Det  kodschema  jag  använt  skiljer  som  redan  nämnts  på  vad  jag  kallar  nyhögeridéer

(nyliberala/nykonservativa) och alternativ till dessa (främst socialliberala). Tabell 4.6 visar hur stor

andel av de kodade idéerna, uttryckt i procent, som i de olika regeringsförklaringarna utgörs av

nyhögeridéer respektive alternatividéer.

Tabell  4.6. Fördelningen  av  kodade  nyhögeridéer  respektive  alternatividéer  i  de  olika
regeringsförklaringarna, uttryckt i procent av det totala antalet kodade idéer.

1976 1979 1991 2006 2010

Nyhöger 35,0% 36,2% 69,9% 68,2% 66,3%

Alternativ 65,0% 63,8% 30,1% 31,8% 33,7%

Av tabellen framgår att det finns både stora skillnader och en tydlig skiljelinje i resultatet. Denna

skiljelinje går mellan de två regeringsförklaringarna framförda på 1970-talet och de tre framförda

på  1990-  och  2000-talet.  I  de  föregående  är  drygt  en  tredjedel  av  de  kodade  idéerna  av

nyhögerkaraktär, i de senare är förhållandet det omvända, där utgör nyhögeridéerna istället ungefär

två tredjedelar av idéerna. 1991 års regeringsförklaring är den med allra högst andel nyhögeridéer,

nästan 70 procent, medan det märks en, om än mycket liten, tillbakagång för nyhögeridéerna på

2000-talet.  Tydligt  är  dock  att  även  om  den  senaste  regeringsförklaringen  representerar  en

tillbakagång med ett par procentenheter för högeridéerna så utgör de även där en klar majoritet av

de uttryckta idéerna, och en avsevärt mycket större andel än de utgör i regeringsförklaringarna från

1970-talet.

Denna tydliga uppgång i nyhögeridéer mellan 1979 och 1991 stämmer väl överens med både

Boréus (1994) och Hyléns (1991) resultat, då den precis som deras studier pekar på en markant

”högersväng”  i  svensk  politik  under  1980-talet.  Den  något  lägre  andelen  nyhögeridéer  i

regeringsförklaringarna  från  2000-talet  kan  också  i  någon  mån  sägas  överensstämma  med  det

Lindbom (2010) skriver om den sittande regeringens – eller i första hand regeringens största parti,

de nya moderaternas – något ”mjukare”, mer socialliberala inriktning (s.147).

Med  hjälp  av  ovanstående  resultat  är  det  möjligt  att  besvara  denna  studies  första

forskningsfråga,  F1.  Resultaten  visar  att  det  har  skett  en tydlig  förändring  när  det  gäller  vilka
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ideologiska idéer som dominerat i de analyserade regeringsförklaringarna. Och eftersom svaret på

F1 är  ja,  är  det  aktuellt  att  även försöka besvara  F2,  det  vill  säga  hur  dessa  förändringar  kan

beskrivas. Även denna fråga kan till  viss del besvaras av de ovan redovisade resultaten. Det är

tydligt att det sedan 1970-talet är nyhögeridéerna som har ökat och alternatividéerna som minskat.

Skillnaderna mellan de senaste tre regeringsförklaringarna är dock med detta mått mätt mycket små,

varför  en  fortsatt  analys,  för  att  om möjligt  finna  skillnader  mellan  i  första  hand dessa  tre,  är

motiverad.

Nyhögeridéerna uppdelade i nyliberala och nykonservativa idéer

Som tidigare nämnts söker Boréus (1994) kodschema skilja ut främst nyliberala, men i viss mån

även  nykonservativa  idéer,  från  andra  mer  traditionellt  socialliberala  och  socialistiska.  I  denna

studie  har  dessa  idéer  hittills  samlats  under  namnet  nyhögeridéer.  Tre  av  koderna  i  Boréus

kodschema är dock specifikt konstruerade för att identifiera förekomsten av nykonservativa idéer,

och dessa tre finns också med i det kodschema jag använder mig av (se Bilaga II, koderna 13-15).

Det är därför möjligt att, som i tabell 4.7, dela upp resultatet av analysen i nyliberala respektive

nykonservativa idéer.

Tabell  4.7.  Fördelningen  av  kodade  nyliberala,  nykonservativa  och  alternativa  idéer  i  de  olika
regeringsförklaringarna, uttryckt i procent av det totala antalet kodade idéer.

1976 1979 1991 2006 2010

Nyliberala 35% 31,9% 61,5% 57,3% 43,5%

Nykonservativa 0,0% 4,3% 8,4% 10,9% 22,8%

Alternativa 65% 63,8% 30,1% 31,8% 33,7%

Tabellen visar att andelen kodade nykonservativa idéer ökar stadigt, från 0 procent 1976 till 22,8

procent 2010. De mycket låga andelarna nykonservativa idéer för 1976 och 1979 korresponderar väl

med både Boréus (1994) och Hyléns (1991) studier, som fann mycket svaga förekomster av sådana

idéer  i  den  allmänna  politiska  debatten  respektive  det  moderata  samlingspartiet  under  denna

tidsperiod. 

Resultatet  visar  också  på  betydligt  större  skillnader  mellan  de  senaste  tre

regeringsförklaringarna, som ju när det gäller andelen nyhögeridéer konstra alternatividéer hade i

det närmaste  likvärdiga resultat.  En jämförelse mellan dessa tre  visar  på en ökning av andelen

nykonservativa  idéer,  och  en korresponderande minskning av andelen  nyliberala.  Detta  resultat

pekar alltså på att de ideologiska förändringar som visar sig i de tre senaste regeringsförklaringarna
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i någon mån kan beskrivas som en förskjutning från en utpräglat nyliberal till en mer ”nyliberal-

konservativ” ideologi. Det bör dock noteras att indikatorerna inte är så överdrivet starka. Detta samt

det faktum att analysverktyget i första hand tagits fram för att identifiera den generella högervågen

under 1980-talet, och inte skillnader  inom högerideologier drygt 20 år senare, pekar på att dessa

resultat både behöver hanteras med viss försiktighet och verifieras av fortsatta analyser.

4.4 Synen på nationen
En fortsatt analys som är möjlig att göra med hjälp av resultatet från kodningen är att undersöka om

det finns skillnader i kodningsfrekvens mellan de tre nykonservativa variablerna i kodschemat. Det

visar sig vid en sådan undersökning att det är en av de tre variablerna som står för i stort sett hela

ökningen av  nykonservativa  idéer,  och det  är  variabel  13a.  Nedan syns  kodningskriterierna  för

denna  variabel,  samt  dess  motpart  13b,  det  vill  säga  vad  som enligt  kodschemat  krävs  av  en

analysenhet för att någon av dessa variabler ska noteras.

13. a) Hänvisningar till nationen eller det svenska som något speciellt värdefullt, något att tro 
på etc. För nationell sammanhållning / nationalism, snarare än internationalism.

b) Antinationalistiska  uttalanden.  /  Kritik  av  nationalismen.  /  Framhävande  av  
internationalism / internationell solidaritet som något positivt.

Kod 13 har alltså att göra med synen på nationen. Tabell 4.8 visar hur ofta variablerna 13a och 13b

har noterats. Till vänster i varje cell redovisas det absoluta antalet gånger, och till höger, för att

skapa bättre jämförbarhet i resultatet, det genomsnittliga antalet gånger per analysenhet.

Tabell 4.8. Frekvenstabell över antalet noteringar av variabel 13a och 13b i regeringsförklaringarna, i absolut
frekvens / genomsnittlig frekvens per analysenhet.

1976 1979 1991 2006 2010

13a 0 / 0,00 2 / 0,02 6 / 0,04 7 / 0,05 17 / 0,13

13b 2 / 0,03 0 / 0,00 1 / 0,01 1 / 0,01 0 / 0,00

Det framgår att medan variabel 13b noterats mycket sällan genom hela materialet, som mest två

gånger 1976, har frekvensen för 13a sedan 1976 ökat stadigt, och mycket kraftigt i den senaste

regeringsförklaringen, där den noterats i genomsnitt 0,13 gånger per analysenhet, med andra ord i

lite drygt var åttonde analysenhet.

Med tanke på detta resultat, samt eftersom jag vid genomläsningar av regeringsförklaringarna

anade att det fanns betydande skillnader, har jag också genomfört en kvantifiering i materialet av

alla  ord som börjar  med ”sve” (detta  för att  fånga upp alla  böjningar  av ordet  ”Sverige”,  som

”svenska”,  ”svenskar”  etc.).  Dock  har  företagsnamn,  som  till  exempel  ”Svensk
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Kärnbränsleförsörjning AB” (Regeringsförklaringen, 1976) inte räknats med. Resultatet av denna

kvantifiering presenteras i tabell 4.9, både som absolut frekvens och som genomsnittlig frekvens per

1000 ord.

Tabell  4.9.  Frekvenstabell  över förekomsten av ord som börjar med ”sve” (företagsnamn exkluderade) i
regeringsförklaringarna, i absolut frekvens / genomsnittlig frekvens per 1000-ord.

1976 1979 1991 2006 2010

sve* 12 / 4,6 22 / 6,5 47 / 9,4 76 / 11,8 122 / 19,5

Användningen av ord som börjar med ”sve” har som synes ökat stadigt och markant.  Återigen

utmärker sig också 2010 års regeringsförklaring med ett avsevärt mycket högre värde än föregående

framförande, den genomsnittliga frekvensen 2010 är mer än fyra gånger så stor som 1976. I 2010

års framförande är faktiskt nästan var femtionde ord ett som börjar med ”sve”, att jämföra med

förekomsten 1976, som är drygt en gång var tvåhundratjugonde ord.

4.5 Sammanfattning av analysen
Nedan summeras först analysens resultat på ett överskådligt sätt. Därefter besvaras, med hjälp av

den genomförda analysen, de två forskningsfrågor som denna studie fokuserar på.

Summering av analysens resultat

• Utifrån kvantifieringen av vissa politiskt laddade termer i regeringsförklaringarna kan en del

förändringar  i  förekomsten  av  de  olika  termerna  skönjas.  Ideologiskt  kan  1976  års

regeringsförklaring sägas vara den mest vänsterorienterade, och 1991 och 2010 års de mest

högerorienterade av de fem.

• Antalet med mitt kodningsschema kodningsbara idéer i regeringsförklaringarna sjunker något,

från  0,8  idéer  per  analysenhet  1976  till  0,71  idéer  per  analysenhet  2010.  1991  års

regeringsförklaring avviker dock från denna trend, den utmärker sig med ett betydligt lägre

värde än övriga, 0,55 kodade idéer per analysenhet.

• Andelen nyhögeridéer respektive alternatividéer har förändrats kraftigt i materialet. I de två

regeringsförklaringarna  från  1970-talet  är  ungefär  en tredjedel  av de  kodade idéerna  av

nyhögerkaraktär och två tredjedelar alternativa, i de tre senare regeringsförklaringarna från

1990- och 2000-talet är förhållandet det omvända. 

• Skillnaderna  inom  ovan  nämnda  två  grupper  (1976-1979  samt  1991-2010)  vad  gäller

fördelningen  nyhögeridéer  kontra  alternatividéer  är  relativt  små.  Den  andel  av

nyhögeridéerna  som  är  av  nykonservativ  karaktär,  som  har  stigit  stadigt  över  hela
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undersökningsperioden,  skiljer  sig  dock  åt  även  inom  dessa  grupper.  I  1976  års

regeringsförklaring kodades inga nykonservativa idéer alls, i 2010 års regeringsförklaring

var  drygt en tredjedel av de kodade nyhögeridéerna av nykonservativ karaktär.

• Det mesta av denna förskjutning från nyliberalism mot nykonservatism har att göra med en

enda variabel, den som handlar om hur nationen beskrivs. Frekvensen för variabel 13a, som

noterats då den egna nationen hänvisats till som något speciellt värdefullt, värt att bevara /

beskydda etc., har ökat kraftigt.

• Användandet av ord som börjar med ”sve” (det vill säga ”Sverige”, ”svensk” etc.) har också

ökat stadigt och kraftigt i regeringsförklaringarna. 2010 användes sådana ord mer än fyra

gånger så ofta som 1976.

Forskningsfrågorna besvaras

Det är nu möjligt att utifrån de genomförda analyserna återkoppla till de två forskningsfrågor som

denna studie hade som mål att besvara.

Som redan noterats förefaller det utifrån materialet tydligt att svaret på den första frågan är

”ja”,  det  vill  säga  att  det  i  det  undersökta  materialet  har skett  förändringar  avseende  vilka

ideologiska idéer som dominerat.  Analysen visar också att  det inte bara finns skillnader mellan

1970-talets två regeringsförklaringar och de tre från 1990- och 2000-talet, utan även, om än inte lika

tydliga, mellan de senare tre. 

När det gäller den andra forskningsfrågan, hur dessa förändringar kan beskrivas, så är den

tydligaste förändringen den att de socialliberala och socialistiska idéerna (de i studien så kallade

alternatividéerna) sedan 1970-talet fått träda tillbaka för de i första hand nyliberala. Resultaten visar

också att i de tre nyaste av de analyserade regeringsförklaringarna har nyliberalismen sedan i viss

och efterhand ökande mån fått konkurrens av nykonservatismen, eller för att vara mer exakt, av vad

som skulle kunna tolkas som en begynnande om inte nationalism så i  varje fall  benägenhet att

framhäva det nationella perspektivet framför det internationella.
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5. Diskussion
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om det har skett förändringar i vilka ideologiska

idéer som dominerat i de undersökta borgerliga regeringsförklaringarna, samt att, om det visar sig

att detta har skett, söka beskriva dessa förändringar. 

Jag  menar  att  de  data  jag  presenterat  på  ett  tydligt  sätt  visar  att  det  har  skett  sådana

ideologiska förändringar. Mina resultat ger också en viss beskrivning av hur dessa förändringar ser

ut.  Tydligast  är  att  från  1970-talets  två  analyserade  regeringsförklaringar  till  1991  års

regeringsförklaring  har  vad  som brukar  kallas  för  en  högervåg ägt  rum,  på  1970-talet  var  de

socialliberala idéerna i majoritet, 1991 var nyhögeridéerna det. Resultaten visar också att från 1991

års fram till 2010 års regeringsförklaring var andelen nyhögeridéer i det närmaste oförändrad, men

en ökande andel av  nyhögeridéerna var av konservativ, närmast nationalistisk karaktär. 

Den första delen av mina resultat, att det har skett förändringar, samt att det mellan 1979 och

1991  inträdde  en  högervåg,  överensstämmer  väl  med  tidigare  forskning  som  jag  tagit  del  av

(framförallt Boréus, 1994 och Hylén, 1991). Detta var därför ganska väntade resultat. Trots detta är

jag en aning överraskad över att högervågen syns så tydligt som den gör. Positivt överraskad, för

som jag ser det visar detta på att den analysmetod jag använt mig av har fungerar relativt väl, vilket

jag tycker stärker trovärdigheten i min studie överlag.

När det gäller den andra, och som jag själv tycker intressantaste delen av resultaten, den som

visar  på  skillnader  inom kategorin  nyhögeridéer,  med  en  förändring  i  vad  jag  tolkar  som  en

nykonservativ, nationalistisk riktning från 1991 till 2010, är situationen en annan. Där har jag inte

tagit del av någon tidigare forskning som direkt pekar på att det skulle förhålla sig på det viset, men

jag har inte heller funnit forskning som talar för motsatsen, eller pekar i någon helt annan riktning.

Utifrån min tidigare diskussion om sociologisk relevans vill  jag därför här påstå att  mina

resultat pekar på betydande förändringar i samhällets ideologiska överbyggnad. Detta i sin tur kan

enligt mitt sätt att tolka Marx ses som ett tecken på betydande förändringar i samhällets reella bas.

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan resultaten också ses både som ett tecken på och ett

led i pågående förändringar i människors sätt att se på och relatera till den verklighet de lever i.  

Innan  jag  går  in  på  att  diskutera  en  möjlig  sociologisk  förklaringsmodell  för  dessa

förändringar  vill  jag också belysa  ett  annat  resultat  av min analys,  som också det  kommer  att

figurera i min diskussion. Det gäller den i regeringsförklaringarna fallande frekvensen av med hjälp

av mitt  kodningsschema kodningsbara idéer,  samt regeringsförklaringarnas ökande längd. Dessa

resultat kan visserligen inte lika tydligt kopplas till mina forskningsfrågor, men jag anser dem vara

av stort  intresse för det resonemang jag ämnar föra.  När det gäller  den fallande frekvensen av
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kodningsbara  idéer  kan  denna  naturligtvis  i  alla  fall  till  viss  del  tänkas  bero  på  att  det

kodningsschema jag använt bygger på ett 20 år gammalt kodschema. Det kan ses som en svaghet

med min studie,  att  det  kodningsschema jag  använt  är  såpass  gammalt.  För  naturligtvis  är  det

tänkbart, ja närmast troligt, att det sätt på vilket olika ideologiska ståndpunkter kommer till uttryck

på 2000-talet är  något annorlunda än det var på 1970- och 80-talen. Jag tyckte mig också under

själva kodningen märka att mitt kodschema hade något svårare att ringa in de åsikter som uttrycks i

de  två  regeringsförklaringarna  från  2000-talet.  Jag  upplevde  att  det  fanns  vissa  åsikter  och

ståndpunkter som togs upp i de regeringsförklaringarna som det skulle ha behövts andra slags koder

för  att  fånga.  Men  trots  att  frekvensen  kodade  idéer  per  analysenhet  sjönk  något  i  de  senare

regeringsförklaringarna  anser  jag  inte  att  fallet  var  allt  för  stort,  varför  jag  tycker  att

kodningsschemat ändå fungerade relativt bra. Den markanta skillnaden i vilken typ av nyhögeridéer

som var vanligast i de senare regeringsförklaringarna tycker jag också tyder på kodningsschemats

funktionalitet, då den ju lyckades visa på vad som ser ut som betydande ideologiska förändringar

också under 2000-talet.

Men det finns en annan, mer omfattande och som jag ser det högst intressant diskussion som

mina resultat och denna studie som helhet kan ge upphov till. Det är en diskussion om det politiska

samtalet,  och  i  förlängningen  demokratins  utveckling  i  och  relation  till  det  (post/sen)moderna

samhället. Nedan skisserar jag, med avstamp i mina redovisade resultat och min upplevelse av det

empiriska material jag läst, och med stor hjälp av sociologen Hartmut Rosas (2005, 2014) teori om

social acceleration, grunddragen till en sådan diskussion.

Tomma ord, social acceleration och desynkronisering

Genom upprepad läsning av mitt material har jag fått en ganska nära relation till det, och något som

jag – utifrån både denna relation och den redan nämnda fallande frekvensen kodningsbara idéer –

upplever och vill lyfta är att det mellan 1976 och 2010 i materialet tycks ha utvecklats en retorisk

stil som till stor del består av vad jag skulle vilja kalla ”tomma ord”. En stil som lite tillspetsat kan

sägas gå ut på att säga mindre med mer ord. 

Möjligtvis  kan  en  sådan  utveckling  kopplas  till  teorier  om de  traditionella  ideologiernas

pågående strömlinjeformning och utarmning så som denna beskrivits  av bland annat Fukuyama

(1989), Ball och Dagger (2004) och Larsson (2006). Kanske är det idag inte längre lika aktuellt som

tidigare att tala på sätt som är ideologiska i traditionell bemärkelse? Det är också tänkbart att denna

utveckling är ett tecken på en generell av-intellektualisering av samhället och det politiska samtalet

(att fylla ett framförande med en ökande mängd tomma ord uppfattar jag som antiintellektuellt).

Personligen känner jag mig inte helt främmande för tanken att det mediestinna stressamhälle vi idag
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lever i allt mer håller på att ”fördummas”, och att politikerna, med det sätt som de talar om olika

politiska frågor på, är både en del av och ett symptom på en sådan utveckling.

Sociologen Hartmut Rosa (2005, 2014) har skrivit utförligt om förhållandet mellan politik,

demokrati  och samhälle  i  vad  han kallar  för  den senmoderna världen.  Jag tror  att  vissa av  de

slutsatser som Rosa drar kring dessa frågor med fördel kan kopplas till mina resultat, bland annat

till den utveckling mot ett allt mer innehållslöst politiskt samtal som jag tycker mig se spår av i mitt

material.  Rosa (2014) menar  att  det  som mer  än något  annat  definierar  den  ständigt  pågående

moderniseringsprocess  som  det  moderna  samhället  enligt  honom  är  inbegripet  i  är  social

acceleration. Samhällsutvecklingen går helt enkelt bara fortare och fortare, både tekniskt, socialt

och vad gäller människors livstempo. Jag tänker inte gå närmare in på hur Rosa argumenterar för

giltigheten i att på detta sätt sammankoppla modernitet med social acceleration, utan hålla mig till

att diskutera hur han menar att denna sociala acceleration, och det tempo som den i det senmoderna

samhället har drivit fram, påverkar det politiska samtalet och demokratin.

Precis som Habermas, Parsons, med flera menar Rosa att ”det moderna projektet” – för att

låna ett uttryck från Habermas – framförallt är ett politiskt projekt.

[T]he  project of  modernity was propelled by the idea that  human beings as citizens should
themselves and collectively determine their own fate by shaping society independently of the
demands of tradition, custom or even nature  (Rosa, 2005:449).

För att ett sådant politiskt förändringsarbete ska vara möjligt krävs ett visst mått av samhällelig

dynamik,  samhället  kan  inte  vara  fullständigt  fixerat  av  traditioner.  Idén  om ett  demokratiskt

(om)formande av samhället kräver, för att den ska vara trovärdig, att samhället faktiskt över tid

genomgår märkbara förändringar, exempelvis från en generation till nästa. Därför, menar Rosa, var

demokratin  då  den växte  fram som styrelseskick  under  tidigmoderniteten,  dvs.  tiden  efter  den

franska revolution, faktiskt en viktig pådrivare och temposättare för social acceleration. Det har nu

gått  en  hel  del  tid  sedan  den  franska  revolutionen,  från  tidigmoderniteten,  via  den  så  kallade

klassiska moderniteten, befinner vi oss nu i vad Rosa kallar senmoderniteten. Och det senmoderna

samhället kännetecknas enligt Rosa bland annat, till skillnad från tidigare moderna samhällen, av en

påtaglig desynkronisering mellan det sociala samhället och politiken. Detta beror på att demokrati

som idé, till skillnad från exempelvis den tekniska, ekonomiska och sociokulturella utvecklingen,

innehåller och bygger på mycket tydligt tempobegränsande element. Demokrati kan inte gå hur fort

som  helst.  Demokrati,  definierad  som  bland  annat  identifieringen  av  samhälleliga  behov,

utarbetandet av kollektiva planer och argumentation för att fylla dessa behov, samt klubbandet av

kollektiva  beslut  och  genomförandet  av  dessa,  tar  tid.  Det  är  tämligen  självklart,  skriver  Rosa

(2014), ”att formulerandet, filtrerandet och den kollektiva deliberationen och vägandet av argument
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är en tidsödande process” (s.109), varför det inte kan inte råda något tvivel om att  också ”den

demokratiska  viljebildnings-  och  beslutsprocessen  är  tidsödande  som  sådan”  (s.110).  Denna

desynkronisering mellan å ena sidan den demokratiska processen och å andra sidan den ”tekniska,

ekonomiska, vetenskapliga och kulturella utvecklingen” (ibid.) innebär, enligt Rosa, att 

de senmoderna demokratierna hotas av ett tillstånd där det inte (längre) är styrkan i det bättre
argumentet som bestämmer den politiska kursen utan ressentiment, mer eller mindre irrationella
och ofta flyktiga magkänslor, suggestiva metaforer och manipulativa bilder (Rosa, 2014:110).

Det här är ett tillstånd som jag föreslår att delar av mina resultat skulle kunna vara en spegling av.

Jag ser det som troligt, och Rosa resonerar som jag förstår det också på ett liknande sätt kring denna

som han menar störning i  kommunikationsförhållandena, att detta tillstånd leder till bland annat

förekomsten av ”tomma ord”. Konsten att säga litet med många ord är ju som jag ser det också just

konsten att suggerera, att manipulera och tala till människors magkänslor, att som politisk orator

bygga tilltalande luftslott men samtidigt så långt som möjligt undvika att säga något konkret som

senare kan bli en, metaforiskt uttryckt, hämmande fotboja.

Men det är inte bara när det gäller den fallande frekvensen av kodningsbara idéer som Rosas

diagnos av det senmoderna samhället kan kopplas till  mina resultat.  Också den som jag ser det

anmärkningsvärt ökade förekomsten av hänvisningar till Sverige som nation som jag har visat på

kan ses som ett symptom på en ökande fallenhet hos politikerna att tala till människors magkänslor.

Hela den konstruktion av ”fosterlandet” som en allt viktigare referenspunkt som jag menar att mina

resultat pekar på verkar i mitt tycke knappast uppmuntra till den kollektiva deliberation byggd på en

”saklig  och  social  rationalitet”  (Rosa,  2014:125)  som  väl  får  anses  vara  grunden  för  det

demokratiska projektet.

Och även när det gäller den generella ideologiska förskjutningen åt höger som mina resultat

så  tydligt  visar  kan  Rosas  teorier  ge  ett  intressant  perspektiv.  Där  det  under  tidigmoderniteten

ideologiskt sett var den så kallat  progressiva vänstern som drev på samhälleliga förändringar och

den så kallat konservativa högern som kämpade för att bevara saker så som de varit, det vill säga

sakta ner accelerationen, är i det senmoderna samhället enligt rollerna de ombytta. Idag, menar

Rosa (2014) utmärks progressiv, vänsterinriktad politik av ”anspråket på att tidsligt 'tämja' tekniska

och  ekonomiska  processer  för  att  behålla  eller  återerövra  en  viss  kontroll  över  de  sociala

förändringarna”  (s.125),  medan  de  liberala  och  konservativa  krafterna  istället  går  in  för  att

”accelerera de socioekonomiska processerna och den tekniska innovationstakten” (ibid.). Idag är

det, mer än någonsin tidigare allt eftersom den sociala acceleration griper vidare omkring sig, den

ideologiska högern, med sitt fokus på den flexibla (det vill säga snabbt föränderliga) individen, som

arbetar i ”medvind”, som så att säga rider på den sociala accelerationen. Den ideologiska vänstern
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däremot, vars fokus och grundläggande värderingar på ett annat sätt kan sägas ligga i det kollektiva,

med ”långsamma” idéer såsom den om en deliberativ demokrati  byggd på en saklig och social

rationalitet som sin kärna, får allt svårare att hävda sig i den desynkroniserade senmoderniteten. Sett

på detta vis tycks den generella högervåg som mina resultat beskriver faktiskt vara en högst logisk

följd av den sociala accelerationen.

Avslutande reflektioner

Sammantaget tycker jag att denna studie har gått ungefär så bra som det är rimligt att vänta sig av

en  studie  utförd  av  någon  med  min  begränsade  både  erfarenhet  och  kompetens.  Ett  ganska

påfrestande problem som dök upp under arbetets gång var att den riktning som arbetet efterhand tog

började att  väga lite  för  tungt  mot statsvetenskap,  varför studien riskerade att  upphöra att  vara

sociologisk. Även om viss osäkerhet kvarstår kring detta hoppas och tror jag dock att jag nu på ett

någotsånär övertygande och sammanhängande sätt också har lyckats visa att det finns en betydande

sociologisk relevans i att studera ideologiska förändringar också på det sätt som jag i denna studie

har  gjort.  Invävandet  av  begreppet  social  acceleration,  som jag  i  uppsatsskrivandets  slutskede

tipsades om och rekommenderades av min handledare att göra, tycker jag också har gjort mycket

för att visa att det jag studerat är högst sociologiskt relevant.

Förutom dessa tveksamheter kring relevans känner jag mig relativt nöjd med det jag i denna

studie har lyckats prestera. Jag har med hjälp av den metod jag använt fått resultat med vilkas hjälp

jag anser att mina forskningsfrågor, i varje fall till viss del, har kunnat besvaras. Jag anser också,

trots vissa metodologiska reservationer, att mina resultat håller en acceptabel nivå vad gäller både

reliabilitet och validitet. Framförallt reliabiliteten tycker jag även stärks ytterligare av det faktum att

delar  av  det  resultaten  visar  på  korresponderar  väl  med  tidigare  forskning.  Utöver  denna

korrespondens  anser  jag  också  att  mina  resultat  tydligt  pekar  på  ett  behov  av  ny  och  fortsatt

forskning i området, vilket jag ser som något positivt. 

De  förändringar  i  retorisk  stil  som jag  pekat  på  tycker  jag  är  det  som skulle  vara  mest

intressant att undersöka vidare. Dessa kan som jag ser det med fördel undersökas både med en mer

exempelvis lingvistiskt inriktad argumentationsanalys och med hjälp av det som Rosa (2014) kallar

för ”en kritisk teori om hastigheten” (s.103) som utgångspunkt.
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Bilagor

Bilaga I: Boréus (1994) kodschema
Det kodschema som Boréus (1994) tog fram och använde sig av i sin studie, ordagrant kopierat från
hennes avhandling (s.362ff).

Kodschema 
till studien av den allmänna dagstidningsdebatten och riksdagsdebatten

I. Stat, marknad, kapitalism

Kritik av regleringar

1a  Marknaden är överlägsen när det gäller att reglera den ekonomiska verksamheten, som
prisbildning,  eller  vad  som ska  produceras.  /  Selektiva  statliga  regleringar  av  marknaden  är  i
allmänhet dåliga. Bort med statliga försök att reglera marknaden genom exv prissubventioner eller
bestämmelser om vem som får producera vad. / För ”fri företagsamhet”. / Mot planhushållning.

b  Staten  /  samhället  bör  ingripa  i  marknadens  fria  spel  genom  viss  kontroll  av
marknadskrafterna, viss reglering, t ex subventioner. / Inför fler eller hårdare statliga regleringar av
marknaden. / Behåll befintliga regleringar.

2a  Samhället  bör  inte  försöka  styra  eller  reglera  de  privata  företagens  verksamhet  eller
produktion. / Upphör med sådan reglering. / Inför ej sådan reglering.

b  Det finns fördelar  med reglering av företagens verksamhet  och produktion (för att  exv
tillgodose  arbetsmiljökrav  eller  miljöhänsyn).  Inför  sådana  regleringar.  /  Behåll  befintliga
regleringar.

Marknaden som modell

3a Alla paralleller mellan marknaden och andra system som politik, språk och kultur.
b Kritik av marknadsmodellen eller att den skulle kunna överföras till andra områden.

Välfärdsstaten

4a Samhället  har  inte  (huvud)ansvar  för  välfärden  eller  sysselsättningen,  varken  för  alla
medborgare eller grupper av människor.

b Samhället har (huvud)ansvar för välfärden / sysselsättningen.

5a Välfärdsstaten kostar för mycket. / Offentliga sektorn är för stor. / Skär i den offentliga
sektorn / i de offentliga utgifterna. / Välfärdsstatens omfång är en orsak till den ekonomiska krisen.

b Bygg ut  /  rusta  upp den offentliga  sektorn.  /  Mot nedrustning.  /  Förslag till  /  stöd till
specifika offentliga satsningar.

6a Kritik av eller negativa omdömen om välfärdsstaten (te x att den tendera splittra invånarna
i intressegrupper) / välfärdspolitiken som sådan. (Ej kritik av enskilda funktioner.)

b Försvar av och positiva omdömen om välfärdsstaten / välfärdspolitiken (orden ska nämnas).

7a Marknaden sköter servicefunktioner bättre än det allmänna. / Privatisera nu samhällelig
service.  /  Inför  privat  konkurrens  /  privata  alternativ.  /  Avmonopolisera.  /  Stöd  till  existerande
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privata alternativ.
b Det allmänna sköter servicefunktioner bättre än marknaden. / Öka det allmännas inflytande

över  välfärdsservicen.  /  Behåll  befintligt  inflytande.  /  Församhälleliga  fler  välfärdsfunktioner.  /
Kritik av marknadslösningar för välfärdsfunktioner. 

Skatter

8a Skatter och arbetsgivaravgifter är stöld / en pålaga / ett tryck / en belastning / en börda.
b Skatter beskrivna som en mekanism som ger samhället eller vissa av dess grupper något

positivt.

Demokrati

9a Demokrati beskriven som skydd av individers och minoriteters rättigheter (utom när man
argumenterar  för  inflytande  i  proportion  till  en  grupps  storlek).  /  Ifrågasättande  av
majoritetsprincipen i politiken. / Ifrågasättande av principen ”en man, en röst”.

b Demokrati som folkstyre eller majoritetsstyre. / Försvar av majoritetsprincipen i politiken. /
Krav på utökat inflytande för riksdagen eller andra folkvalda organ gentemot näringslivet.

Kapitalismens väsen

10a  Det finns  en grundläggande harmoni i  det  kapitalistiska  samhället.  /  Grupperna  i  ett
sådant samhälle har i grunden harmoniska intressen.

b Det  finns  grundläggande  intressemotsättningar  i  det  kapitalistiska  samhället  /  i  vårt
samhälle.

II. Individ och kollektiv

11a Beskrivningar  av  människan  eller  den  mänskliga  naturen  som  individuellt
nyttomaximerande (den ekonomiska människan).

b Kritik av idén om den ekonomiska människan som icke användbar / orealistisk etc.

12a Individen går före kollektivet. / Individer har en privat sfär som staten eller kollektivet
måste respektera. / Kritik av ”kollektivism”.

b Kollektivet får ibland sätta sig över individuella rättigheter. / Ospecificerade påståenden om
att kollektivet går före individen. / Kritik av ”individualismen”.

13a Altruism är fult / dumt. / Satsa på dig själv. / Det finns inga andra plikter gentemot andra
än att lämna dem ifred. / Individuell nyttomaximering är rationell.

b Det finns en plikt till altruism. / Altruism är rationell. / Vi har positiva plikter (t ex plikten
att hjälpa, inte bara lämna ifred) gentemot andra. / Kritik av egoism och själviskhet.

14a Positiv värdering av den starka, den uppfinningsrika, av ledaren, av ledaregenskaper, av
den som höjer sig över massan, av geniet, av ”eliten” av entreprenören, av entreprenörsanda.

b Värnande av de svaga och deras rätt.

III. Värden

Frihet

15a  Mer marknadsinflytande innebär  mer  frihet.  /  Det  icke-statliga är  fritt  (fri  radio,  fria
universitet etc). / Marknadsstyrning är en förutsättning för friheten.
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b Mer marknadsinflytande är ett hot mot friheten.

16a Statligt / kollektivt ägande och socialisering hotar individuella fri- och rättigheter / hotar
det fria samhället.

b Statligt ägande är en förutsättning för vissa individuella fri- och rättigheter.

17a Frihet som ett ”negativt” begrepp: frihet förstås som enbart frihet från tvång från andra
individer eller institutioner. / Argumentering mot ”positivt” frihetsbegrepp.

b Frihet  som ”positivt”  begrepp,  dvs  som möjlighet  eller  makt  att  förverkliga  sina  egna
önskningar.

Ägande

18a Framhävande av privat eller personlig egendomsrätt. / Försvar av det privata ägandet. /
Mot  statligt  /  kommunalt  /  kollektivt  ägande av  t  ex  företag.  /  Mot  socialisering  av produktiv
verksamhet.

Kritik av den privata egendomsrätten. / För socialisering, för statligt, kollektivt, kooperativt
mm ägande av produktiv verksamhet.

Rättvisa, jämlikhet

19a Rättvisa som en aspekt som gäller förvärv eller överföring av förvärv. / Rättvisa som ”en
karriär öppen för alla”. / Argumentering mot distributiv rättvisa / utjämning / nivellering.

b Rättvisa som distributiv rättvisa. / Rättvisa som kompensation för en dålig utgångspunkt. /
Positiv värdering av jämlikhet /social eller ekonomisk utjämning / spridning av makt eller ägande. /
Negativ värdering av ekonomiska klyftor och ojämlikheter.

20a  Ojämlikhet  i  fördelningen  driver  utvecklingen  framåt  /  är  bra  för  ekonomin.  /  Tillåt
ojämlikhet.

b Ojämlikhet i fördelningen är skadlig för samhället.

Idealism

21a Idéerna bestämmer samhällets utveckling / driver utvecklingen framåt.
b Ekonomiska och sociala faktorer bestämmer samhällsutvecklingen.

Konservativa värden

22a Hänvisningar till nationen eller det svenska som något speciellt värdefullt, något att tro på
etc. För nationell sammanhållning / nationalism, snarare än internationalism.

b Antinationalistiska uttalanden. / Kritik av nationalismen. / Framhävande av internationalism
som något positivt. / För ”internationell solidaritet”

23a Hänvisningar till en traditionell kvinnoroll som något positivt.
b Kritik av den traditionella kvinnorollen / traditionella könsroller. / Stöd till motarbetande av

dessa.

24a Hänvisningar till (kärn)familjen som något speciellt värdefullt. / Försvar av ”familjen”.
b Kritik av kärnfamiljen. / Argumentering för andra samlevnadsformer.
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Bilaga II: Modifierat kodschema
Det kodschema som jag har använt vid kodningen av materialet i denna studie. Kodschemat består
av 15 koder. Alla 15 koder utgörs, precis som Boréus (1994) koder (se Bilaga I), av två variabler
var, som representerar en nyhögeridé respektive en alternatividé. 14 av koderna är hämtade i det
närmaste ordagrant från Boréus – med bara vissa mindre förkortningar och/eller förenklingar och
sammanslagningar av punkter som jag tyckte var onödigt tids- eller  situationsspecifika.  En kod
(nummer 8), är en mera egen konstruktion där jag försökt att ringa in en nyliberal syn på individen
kontra kollektivet, en fråga som i Boréus kodschema är uppdelad på flera olika koder.

1. a) Marknaden är överlägsen när det gäller att reglera den ekonomiska verksamheten. /
Selektiva statliga regleringar av marknaden är i allmänhet dåliga. / Bort med statliga
försök att reglera marknaden. / För ”fri företagsamhet”. / Mot planhushållning.
b) Staten  /  samhället  bör  ingripa  i  marknadens  fria  spel  genom  viss  kontroll  av
marknadskrafterna, viss reglering, t  ex subventioner.  /  Inför fler  eller hårdare statliga
regleringar av marknaden. / Behåll befintliga regleringar.

2. a) Alla paralleller mellan marknaden och andra system som politik, språk eller kultur.
b)  Kritik  av  marknadsmodellen  eller  idén  att  den  skulle  kunna  överföras  till  andra
områden.

3. a) Välfärdsstaten  kostar  för  mycket.  /  Offentliga  sektorn  är  för  stor.  /  Skär  i  den
offentliga sektorn / i de offentliga utgifterna. / Välfärdsstatens omfång är en orsak till
den ekonomiska krisen.
b)  Bygg ut  /  rusta  upp den offentliga  sektorn.  /  Mot  nedrustning  av  den offentliga
sektorn. / Förslag till / stöd till specifika offentliga satsningar.

4. a) Marknaden sköter servicefunktioner bättre än det allmänna. / Privatisera samhällelig
service.  /  Inför  privat  konkurrens  /  privata  alternativ.  /  Avmonopolisera.  /  Stöd  till
existerande privata alternativ.
b)  Det  allmänna sköter  servicefunktioner  bättre  än  marknaden.  /  Öka det  allmännas
inflytande över  välfärdsservicen.  /  Behåll  befintligt  inflytande.  /  Kritik  av marknads-
lösningar för välfärdsfunktioner.

5. a) Mer marknadsinflytande innebär mer frihet. / Det icke-statliga är fritt (fri radio, fria
universitet etc). / Marknadsstyrning är en förutsättning för friheten.
b) Mer marknadsinflytande är ett hot mot friheten.

6. a)  Skatter och arbetsgivaravgifter är stöld / en pålaga / ett tryck / en belastning / en
börda. / Argumentering för sänkta skatter / arbetsgivaravgifter.
b)  Skatter  utgör  en  mekanism som ger  samhället  eller  vissa  av  dess  grupper  något
positivt.

7. a) Positiv värdering av den starka, den uppfinningsrika, av ledaren, av ledaregenskaper,
av  den  som  höjer  sig  över  massan,  geniet,  ”eliten”,  av  entreprenören,  av
entreprenörsanda.
b) Värnande av de svaga och deras rätt.

8. a) Positiv beskrivning av individen / den enskilde. / Individen / den enskilde vet bäst vad
denne behöver, staten ska låta individen / den enskilde sköta sitt. / Marknads / privat /
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ekonomisk  /  företags  /  hushållssfär  framhävs  som  söker  dessa  hävda  sina  legitima
intressen gentemot en kontrollerande stat. / Mot den byråkratiserande och ”krångliga”
staten.  OBS inte framhävande  av  vikten  av  decentralisering,  att  motverka
maktkoncentration.
b) Positiv beskrivning av det offentliga / det kollektiva / av altruism och värnande om
varandra. / Staten vet bäst, staten bör tala om för individen / den enskilde hur denne ska
leva. / Stat / offentlig / politisk / myndighetssfär beskrivs som nödvändig för att hålla
efter och ansa det privata.

9. a) Frihet som ett ”negativt” begrepp – frihet från xxx.
b) Frihet som ett ”positivt” begrepp – frihet att xxx.

10. a)  Framhävande  av  privat  eller  personlig  egendomsrätt.  /  Försvar  av  det  privata
ägandet.  /  Mot  statligt  /  kommunalt  /  kollektivt  ägande  av  t  ex  företag.  /  Statligt  /
kollektivt ägande och socialisering hotar individuella fri- och rättigheter / hotar det fria
samhället.
b) Kritik av den privata egendomsrätten.  / För socialisering, för statligt  / kollektivt /
kooperativt ägande av produktiv verksamhet. /  Statligt ägande är en förutsättning för
vissa individuella fri- och rättigheter.

11. a)  Argumentering  mot  distributiv  rättvisa  /  utjämning  /  nivellering.  /  Ojämlikhet  i
fördelningen driver utvecklingen framåt / är bra för ekonomi.
b) Ojämlikhet i fördelningen är skadlig för samhället. / Positiv värdering av jämlikhet /
social eller ekonomisk utjämning / spridning av makt eller ägande. / Decentralisering /
att  motarbeta  maktkoncentration  ses  som  ett  statligt  uppdrag  /  ansvar.  /  Negativ
värdering av ekonomiska klyftor och ojämlikhet.

12. a) Idéerna bestämmer samhällsutvecklingen / driver utvecklingen framåt.
b) Ekonomiska och sociala faktorer bestämmer samhällsutvecklingen.

13. a) Hänvisningar till nationen eller det svenska som något speciellt värdefullt, något att
tro på etc. För nationell sammanhållning / nationalism, snarare än internationalism.
b)  Antinationalistiska  uttalanden.  /  Kritik  av  nationalismen.  /  Framhävande  av
internationalism / internationell solidaritet som något positivt.

14. a) Hänvisningar till en traditionell kvinnoroll som något positivt.
b)  Kritik  av  den  traditionella  kvinnorollen  /  traditionella  könsroller.  /  Stöd  till
motarbetande av dessa. 

15. a)  Hänvisningar  till  (kärn)familjen  som  något  speciellt  värdefullt.  /  Försvar  av
”familjen”.
b) Kritik av kärnfamiljen. / Argumentering för andra samlevnadsformer.
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