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Förord 
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driva iland ett forskningsprojekt. Ulrika Mörth, som trädde in som 
bihandledare i slutfasen, har med sin djupa erfarenhet stöttat upp 
färdigställandet. Varmt tack också till Drude Dahlerup och Dirk Gindt som 
med sina ämneskunskaper bidragit med ovärderlig expertis. Jag vill även tacka 
Katarina Bonnevier och Mariana Alves Silva för de inspirerande ingångarna 
till arkitektur och design och Anne Jonsson och Malin Hellkvist Sellén för 
spännande samtal om hur man kan tänka på riksdagens kammardebatt som en 
scen där kroppslig rörelse pågår. Stort tack till Helge Ax:son Johnsons stiftelse 
som möjliggjort det forskningsmässiga utbytet med projektet ”Gendered 
ceremony and ritual in parliament” och forskarna Joni Lovenduski, Shirin Rai, 
Nirmal Puwar och Sasha Roseneil.  

Jussi Kurunmäki och Linda Ekström vände och vred på mitt projekt under 
mittseminariet. Sofia Näsström tog sig tid att läsa ett kapitelutkast, Malin 
Holm och Isak Benyamine läste båda ett helt avhandlingsutkast. Göran 
Bergström, Naima Chahboun, Maud Eduards, Lenita Freidenvall, Tommy 
Möller, Magnus Reitberger och Katharina Tollin granskade under slutfasen 
mitt manus, var och en utifrån sitt expertområde. Alla dessa läsningar har 
bidragit till viktiga insikter och förtydliganden.  

Ett varmt tack vill jag också rikta till FRASarna Niklas Bremberg, Pär 
Daléus, Maria Franzén Waljenäs, Karl Gustafsson, Cajsa Niemann och Per-
Anders Svärd som bidrog till en ovärderlig gemenskap på 
forskarutbildningen. Också Idris Ahmedi, Christina Alnevall, Henrik 
Angerbrandt, Linda Ekström, Max Fonseca, Maria-Therese Gustafsson, Elín 
Hafsteinsdóttir, Eva Hansson, Tyra Hertz, Livia Johannesson, Lily 
Stroubouli Lanefelt, Jenny Madestam, Matilde Millares, Cristian Norocel, 
Eleonora Stolt, Ingrid Svensson, Helena Tinnerholm Ljungberg, Ulrika 
Thomsson, Katharina Tollin, Anna Ullström, Constanza Vera-Larrucea, Max 
Waltman och Mats Wärn bidrog till en hjärtlig doktorandgemenskap! Tack 
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också till alla deltagare i forskningsseminariet Politik och Kön på 
Statsvetenskapliga institutionen, inklusive Maria Jansson, Maria Wendt och 
Cecilia Åse. Lena Helldner, Schauki Karim, Christian Möllerop och 
Pernilla Nordahl har alltid varit hjälpsamma med administrativt stöd.  

Min kära vän och kollega Sofie Tornhill har stor del i att jag orkat kämpa 
på. Även Linn Axelsson har läst och stöttat i avgörande stunder. 

Min djupa tacksamhet går även till min fantastiska mamma Raija för det 
ovillkorliga stödet, till min bror Fredrik för att han alltid ställt upp, till min 
fyrbenta vän Ronja för att hon dagligen tagit ut mig på promenader och till 
min son Astor för att han är min allra bästa lärare. Till sist, ett innerligt tack 
till min Anne, för ditt tålamod och din omtanke, och för att du påminner mig 
om att livet ska levas som ett äventyr, i stort och smått. 
 
Anneli Gustafsson 
Stockholm, april 2018 
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1. Introduktion 

I riksdagens kammare är det ingen som avbryter den som fått ordet av 
talmannen, så länge hen håller sig inom den för debatten givna tidsgränsen 
och talstilen. Talet från talarstolen i den svenska riksdagens kammare fördelas 
därmed inte, som ibland i andra samtalande sammanhang, utifrån vem som 
har starkast röst eller annan förmåga att ta utrymmet till sitt eget förfogande. 
Minut för minut, sekund för sekund mäts taltiden med hjälp av tidtagarur, som 
börjar blinka rött då det senast är dags för talaren att sluta tala. Överstiger 
talaren ändå taltiden följer snart ett vänligt men bestämt ”tack” från 
talmannen. Uren finns på talmanspodiet, på kammarens fondvägg och på 
talarstolarna – ingen närvarande i kammaren ska kunna missförstå de 
tidsbundna talritualerna. Idag är kammaren också väl utrustad med tekniska 
hjälpmedel såsom mikrofoner och högtalare. Kammarens storlek och takhöjd, 
och talarens eventuella brister i fysiska förutsättningar och skolning i 
talteknik, avgör därmed inte huruvida talaren kommer att höras ända bort till 
översta bänkraden och vidare upp till läktaren. Är inte detta om något en 
manifestation av ett demokratiskt samtal, ett samtal mellan jämlika 
samtalssubjekt? När orden i talarstolen uttalats översätts de av stenograferna 
till tecken på papper, som därefter omvandlas till datafiler som kan arkiveras 
och läsas av en eftervärld. Är det ändå inte detta som är det viktiga i riksdagens 
kammardebatt – orden, argumenten, de olika ideologiska positionerna? Vad 
är det då som gör att man ändå kan tycka att vissa i talarstolen talar ”pipigt” 
och alltför snabbt, ”viftar”, beter sig osäkert, är alltför känslosamma, klär sig 
illa eller med bristande respekt till den grad att man knappt hör vad de säger? 
Samtidigt kan man uppleva andra som så självklara i talarstolen att man istället 
knappt lägger märke till vad de gör med sina kroppar. 

Hur åstadkommer man rent konkret en plats där demokratiska samtal kan 
föras, jämlika demokratiska samtalssubjekt emellan? I en värld där 
maktrelationer påverkar allt, från hur man förutsätts se ut (och inte se ut) och 
röra sig (och inte röra sig) till hur samhällets politiska institutioner är 
utformade, ter sig frågan lika svår som angelägen att ta sig an. Riksdagens 
kammare kan emellertid betraktas som en konkret politisk plats där stora 
ansträngningar har gjorts för att skapa goda förutsättningar för ett 
demokratiskt samtal, jämlika samtalssubjekt emellan. Likafullt tycks det 
förhålla sig så att alla som deltar i samtalet inte har jämlika förutsättningar att 
framstå som demokratiska samtalssubjekt under ett sådant konkret samtal, när 
det gäller att klä sig, låta, röra sig och föra sig. Därför menar jag att det är 
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viktigt – både för riksdagen som en politisk institution med omfattande 
beslutande makt och för forskningen om demokratiska samtal – att man 
försöker förstå hur subjektskonstruktionen går till. Med denna avhandling 
kommer jag därför att ta mig an det demokratiska samtalet genom att skifta 
fokus, från orden och det intellektuella till det konkret materiella och fysiska. 

Avhandlingens syfte 
Syftet med denna avhandling är att studera subjektskonstruerande makt i det 
demokratiska samtalet utifrån ett feministiskt teatralt perspektiv. Empiriskt 
bygger undersökningen på en etnografisk fältstudie som gjordes i den svenska 
riksdagen under riksmötet 2008/2009 samt en detaljgranskning av två 
partiledardebatter som utspelade sig i riksdagens kammare år 2010.  

Avhandlingens bidrag 
Utgångspunkten för avhandlingen är att det finns ett behov av fördjupad 
förståelse av makt i det demokratiska samtalet, eller rättare sagt av hur 
konstruktionen av det demokratiska samtalssubjektet hänger samman med 
makt. Jag hävdar att för att kunna nå sådan fördjupad förståelse räcker det inte 
att studera det demokratiska samtalet som en intellektuell verbal situation. 
Mer intresse behöver riktas mot det demokratiska samtalet som en i allra 
högsta grad materiell situation.  

Den tidigare forskningen om det demokratiska samtalet har inte kunnat 
identifiera något tydligt perspektiv och tillvägagångssätt som tillräckligt 
systematiskt gör det möjligt att studera hur den materiella konstruktionen av 
samtalssubjektet i det demokratiska samtalet hänger samman med makt. 
Därför har jag utvecklat det som jag här kallar för det feministiskt teatrala 
perspektivet. Detta perspektiv utgår från ett foucaultianskt och butlerskt 
synsätt på makt. Utvecklandet av detta feministiskt teatrala perspektiv 
betraktar jag som avhandlingens huvudsakliga bidrag till statsvetenskapen och 
till forskningen om det demokratiska samtalet. Detta perspektiv gör det 
möjligt att visa på vilket sätt parlamentariska demokratiideal påverkar 
ramarna för hur ett demokratiskt samtalssubjekt kan synas och höras i 
riksdagens kammardebatt. Det kommer dessutom att bli tydligt hur 
demokratiidealen, för att kunna förstås i sitt parlamentariska sammanhang, 
faktiskt också är beroende av den materiella iscensättningen och dess ramar 
för hur det demokratiska samtalssubjektet är möjligt. Detta i sin tur hjälper oss 
att bättre förstå huruvida vi alla är lika övertygande demokratiska 
samtalssubjekt. 

I avhandlingens nästföljande tre kapitel förklarar jag hur jag steg för steg 
lagt grunden för, och utvecklat perspektivet utifrån, en kombination av 
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demokratiforskning, parlamentsforskning, feministisk poststrukturell teori, 
feministisk nymaterialistisk teori och ett teatralt narrativ. I studien ingår även 
en empirisk del där jag visar hur det är möjligt att på ett konkret sätt arbeta 
metodologiskt med detta perspektiv.  

Från forskningsproblem till forskningsfrågor 
Makt är något mycket centralt i det demokratiska samtalet. Vad jag velat lyfta 
fram är att makt i det demokratiska samtalet i högsta grad är materiell. Om 
man vill förstå mer om makt i det demokratiska samtalet räcker det därför inte 
att studera vad och hur något sägs verbalt under samtalet. Man måste även 
hitta sätt att systematiskt kunna studera makt i det demokratiska samtalet som 
något materiellt. 

Syftet med detta avsnitt är att definiera forskningsproblemet och sedan 
förklara hur jag rör mig från avhandlingens forskningsproblem till ett 
formulerande av avhandlingens forskningsfrågor. I konkreta ordalag innebär 
det att jag inledningsvis diskuterar hur man hanterat makt inom tidigare 
forskning om det demokratiska samtalet. Detta leder till en diskussion om 
utgångspunkterna för denna avhandlings syn på subjektskonstruerande makt i 
det demokratiska samtalet som något som behöver undersökas i sitt 
mångfacetterade och materiella sammanhang. Efter att dessa utgångspunkter 
klargjorts blir det lättare att orientera avhandlingen i förhållande till tidigare 
forskning om det demokratiska samtalet i parlament samt i förhållande till 
tidigare forskning om representativ demokrati som mer än bara ord. Det är 
mot bakgrund av dessa resonemang som avsnittet sedan kan avslutas genom 
att avhandlingens forskningsfrågor formuleras. 

Forskning om det demokratiska samtalet 
I senmodern demokratiteori har det demokratiska samtalet en mycket central 
funktion. Det råder tämligen stor enighet om att samtalet bör ha en viktig roll 
i en levande demokrati. Ofta behandlas samtalet som en fråga om verbal 
kommunikation mellan människor eller medborgare. De flesta forskarna 
fokuserar bara på den rationella kommunikationen, men vissa tar också in 
betydelsen av känslor, passioner och affekter. 

Den tyska sociologen och filosofen Jürgen Habermas har, med sitt arbete 
om den offentliga sfären och diskursiv demokrati, haft ett mycket brett 
genomslag och blivit en gemensam referenspunkt i teoribildningen om det 
demokratiska samtalet. I Habermas arbete utgör det förnuftiga samtalet det 
centrala medlet för att skapa det goda samhället. I ett av sina tidiga arbeten, 
The structural transformation of the public sphere: an inquiry into a category 
of bourgeois society (1989) spårar han den moderna demokratins kärna till 
1700- och 1800-talens borgerlighet och den offentlighet som tavernor, kaféer, 
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tidningar, klubbar och frivilliga organisationer kom att utgöra för denna 
samhällsklass. Han anser att framväxten av en sådan sfär bär på en viktig 
demokratisk potential, i det att den erbjuder möjligheten för privata människor 
att komma samman i en öppen offentlighet i syfte att på förnuftiga grunder 
deliberera gemensamma intressen. Centralt i det demokratiteoretiska bygge 
som följer är att den offentliga sfären konceptuellt kan skiljas från såväl staten 
som den ekonomiska sektorn. I den offentliga sfären kan statens förfaranden 
potentiellt ställas till svars och statskritiska diskurser kan ventileras under 
ordnade former. Den offentliga sfären är även ett utrymme som inte anses lyda 
under ekonomins och marknadens köp- och säljrelationer.  

Diskussionen om den offentliga sfären uppdaterades i början av 1990-talet 
med antologin Habermas and the public sphere (Calhoun 1992). I en ofta 
citerad artikel i antologin reviderar Nancy Fraser (1992) Habermas 
historieskrivning och menar att han med sitt fokus på en borgerlig offentlighet 
missar den mångfald av konkurrerande offentligheter som faktiskt fanns och 
utvecklades under 1700- och 1800-talen. Dessutom menar hon att den 
borgerliga offentlighetens samtal, i vilket Habermas läser in demokratisk 
potential, var allt annat än öppet för allmänt deltagande. Snarare byggde det 
på en öppen exkludering av kvinnor, etniska minoriteter och människor från 
lägre samhällsklasser. Eftersom Fraser ändå instämmer i att den offentliga 
sfären fyller en viktig funktion i en demokrati engagerar hon sig därefter i att 
uppdatera teorin för att normativt dra ut linjerna för ett modernt och mer 
pluralistiskt inkluderande demokratiskt samtal.  

Senare forskning om den offentliga sfären har brottats med dess globala 
och transnationella dimensioner och diskuterat möjligheterna till demokratiskt 
samtal bortom nationsgränser (se exempelvis Bohman 2007; Fraser 2007, 
2014; Nash 2007; Brassett & Smith 2010). 

En annan förgrening som delvis löper ur Habermas arbete är den 
deliberativa teoribildningen (se exempelvis Cohen 1989; Dryzek 1990; 
Benhabib 1996; Elster 1998). Detta är visserligen en bred teoribildning som 
spretar åt olika håll men något håller ändå samman de olika förgreningarna, 
nämligen att samtalet betraktas som centralt för begripliggörandet av 
demokrati. Att förstå demokrati på ett sådant sätt föredras framför ett där 
demokrati först och främst förstås som exempelvis votering. Samtalet 
engagerar nämligen människor som är direkt påverkade av ett beslut i själva 
beslutfattandet mer än voteringar som vid nationella val.  

En viktig förgrening inom deliberativ teoribildning eftersöker en 
övertygande design av forumet så att deltagarna ska kunna erkänna varandra 
som jämlika. Begreppet ideal samtalssituation, som härstammar från 
Habermas, beskriver hur ett demokratiskt samtal i en fullkomlig design kan 
kännetecknas av att vara fritt från all slags maktutövning. Om samtalet sker 
på förnuftiga grunder mellan jämlika deltagare som kan uttrycka sin mening 
på ett fritt sätt antas det goda i samtliga deltagares argument i slutändan kunna 
sammanfalla till ett förslag som alla kan vara överens om. Konsensus är 
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eftersträvansvärt eftersom det anses kunna skänka legitimitet åt ett beslut 
(Habermas 1996). Inom deliberativ teoribildning, och då särskilt inom dess 
habermasianska förgrening, finns teoretiker som ser det som nödvändigt att 
begränsa deliberationen helt och hållet till sakligt argumenterande. Icke desto 
mindre finns också teoretiker inom detta fält, eller i nära anslutning till det, 
som ser det som möjligt att tillåta retorik, känslor, humor, historieberättande 
och till och med skvaller som en del i kommunikationen (se exempelvis 
Young 1997; Dryzek 2000).  

Ur deliberativ teoribildning har under senare år forskning om ”mini-
publics” och så kallade ”deliberative polls” vuxit fram (se exempelvis Fishkin 
1991, 1997, 2009; Fishkin & Luskin 2005; Goodin & Dryzek 2006; Fung 
2007; Warren 2009; Dryzek 2010; Grönlund, Bächtiger & Setälä 2014). Inom 
detta fält diskuteras vilka typer av samtal som faktiskt kan eller bör räknas 
som en ”mini-public” eller ”deliberative poll” och på vilka grunder. Det finns 
också ett engagemang i på vilket sätt en ”mini-public” eller en ”deliberative 
poll” i praktiken kan eller bör ha makt i en demokrati. Ytterligare intresse finns 
för praktiska frågor om hur en ”mini-public” eller ”deliberative poll” ska 
utformas – exempelvis i fråga om inramande av samtalsämnen eller 
rekrytering och urval av samtalsdeltagare. Nödvändig samtalstid och format 
för samtalsmoderatorer diskuteras också.  

I likhet med ovan beskrivna teoribildningar sammanlänkar agonistisk 
demokratiteori, främst förknippad med statsvetaren Chantal Mouffe (2009), 
demokrati med samtal. Mouffe är dock skeptisk till grundantaganden om att 
rationellt samförstånd ska kunna uppnås om det demokratiska samtalet bara 
utformats tillräckligt väl. Hon menar att alltför stark betoning på konsensus 
snarare riskerar att leda till apati och missnöje inför politiskt engagemang. En 
utgångspunkt i hennes agonistiska demokratiteori är i stället att alla mänskliga 
relationer präglas av maktrelationer och konflikt genom mer eller mindre 
affektladdade utpekanden av olika ”vi” och ”de”. Om politik innebär 
affektladdad konflikt så blir det viktiga att söka hitta en design för samtalet 
som accepterar detta utan att för den skull göra samtalsdeltagarna till 
varandras fiender. Mouffe söker därför skapa en samtalsdesign som låter olika 
samtalsdeltagare erkänna varandra som motspelare i en kamp om olika val, 
snarare än som antagonistiska fiender som bör tillintetgöras. 

Makt i det demokratiska samtalet 
Gemensamt för de ovan redovisade teoribildningarna är att det råder 
överensstämmelse om vikten av att beakta makt i det demokratiska samtalet. 
Däremot har man olika ingångar till hur makt ska beaktas och var den blir 
viktig i det här sammanhanget. Här finns ett spektrum från strukturella 
och/eller aktörsinriktade ansatser till mer poststrukturellt orienterade sådana. 

Utifrån sin forskning om den offentliga sfären artikulerar Fraser makt som 
något som aktörer har i förhållande till varandra under samtalen. Jag tolkar det 
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som att denna förståelse av makt kombineras med en strukturell ingång till 
makt. Mot bakgrund av sitt sätt att begripliggöra makt utvecklar Fraser 
begreppet ”subaltern counterpublics” för att uppmärksamma hur kvinnor, 
arbetare, färgade och homosexuella uppfunnit och spritt konkurrerande 
offentliga diskurser med alternativa samtalsformer. Fraser menar att de 
exkluderade kan finna gruppgemenskap under separatistiska former i sådana 
subalterna mot-offentligheter. De kan även öva samtalsstil och hitta sätt att 
artikulera gemensamma frågor som sedan kan tas upp i den vidare 
offentligheten. Därmed kan hos Fraser makt i det demokratiska samtalet tolkas 
som något oundvikligt, men med insikt om de subalterna mot-
offentligheternas betydelse kan det maktövertag som vissa grupper strukturellt 
har i den dominerande offentligheten balanseras.  

Inom deliberativ teoribildning finns inte samma typ av strukturell ingång 
till makt som kan ses hos Fraser. Särskilt inom den habermasianska 
forskningsgrenen betonas den makt som enskilda aktörer kan ha i förhållande 
till varandra under samtalet. Sådan makt befaras kunna göra det svårt för 
samtalsdeltagarna att erkänna varandra som jämlika. Därmed betraktas den 
som negativ och inom denna forskningsgren eftersträvar man därför att i 
möjligaste mån kunna avlägsna utrymmet för den ur samtalssituationen. Idealt 
ska därmed exempelvis en manlig, högre utbildad och välbärgad 
samtalsdeltagare inte, i kraft av sitt kön, sin utbildning och ekonomiska status, 
kunna ta ordet från en lägre utbildad och mindre bemedlad kvinnlig deltagare.  

Mouffes agonistiska demokratiteori har sitt ursprung i poststrukturellt 
marxistiska perspektiv. Här finns en tydlig artikulation av sådan makt som i 
den verbala samtalsakten producerar ett ”vi” genom olika utpekanden av ”de 
andra”. Makt sammankopplas således med konflikt och konflikten leder till 
produktionen av olika aktörer/samtalspositioner. Denna typ av med- och 
motspelarproducerande makt blir därmed också något i grunden produktivt för 
det demokratiska samtalet. Den agonistiska demokratiteorins definition av 
politik bygger på denna produktiva syn på makt. Därmed blir sådan makt 
något som demokratiteori måste söka utgå ifrån snarare än försöka eliminera 
betydelsen av.  

Denna avhandling delar utgångspunkten att makt är centralt i det 
demokratiska samtalet. Inspirerad av ett poststrukturellt synsätt på makt 
kommer jag att fokusera på samtalssubjektet. Liksom Mouffe förutsätter jag 
att makt är något man behöver utgå ifrån snarare än eliminera. Däremot 
framhäver jag betydelsen av det som händer bortom orden.  

Samtal mer än bara ord 
Vissa forskare öppnar för det materiellas betydelse i det demokratiska samtalet 
genom att uppmärksamma det som händer bortom orden, och hur det påverkar 
deltagarna. Detta har dock inte utforskats i någon större omfattning. Vissa 
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feministiska forskare har framhävt att bristen på forskning på detta område 
inte är en tillfällighet. 

I den ovan nämnda forskningen om det demokratiska samtalet kan Mouffe 
läsas som den som tydligast noterar det materiellas betydelse i samtalet. Detta 
kan observeras i att hon uppmärksammar betydelsen av fysiskt engagemang i 
form av passioner och affekter som något som kan positivt mobilisera 
människor till engagerat politiskt samtal. En sådan syn på det materiella inom 
ramen för det demokratiska samtalet skiljer sig från en där det demokratiska 
samtalet beskrivs som en förnuftig argumentationsbaserad sysselsättning. När 
fokus ligger på det verbala eller på de procedurer som ska leda till rationell 
argumentation tolkar jag det som att fysiskt engagemang i form av passioner 
och affekter snarast framstår som ett hot mot ett demokratiskt samtal.  

Feministisk forskning som studerar demokratiskt samtal som mer än bara 
ord har, i viss likhet med Fraser, lyft fram hur produktionen av samtalsrutiner 
och procedurer i praktiken också bidrar till att dominerande sociala 
maktrelationer osynliggörs, sedimenteras och ses som självklara, samtidigt 
som de tas för att vara jämlika (Rai 2010a, s. 281, 2010b, s. 287). Till skillnad 
från Fraser demonstrerar dock denna forskning en tydligare artikulation av det 
materiellas och det fysiskas betydelse i och för ett demokratiskt samtal. Från 
ett sådant feministiskt perspektiv ter det sig alltför abstrakt att utgå från att 
samtalets deltagare skulle kunna avsäga sig alla sociala system av 
rangordningar och skillnadsgörande, som de i realiteten är djupt präglade av, 
och därefter börja resonera och bemöta varandra på lika villkor, på en jämlik 
plats, som jämlika fysiska kroppar. Utifrån denna typ av forskning finns 
därmed orsak att befara att den makt som samtalsaktörerna har i förhållande 
till varandra smyger in bakvägen – genom mer eller mindre förgivettagna ideal 
som gynnar dem som redan är bra på argumenterandets spelregler, på kritisk 
analys och på att få argument att framstå som grundade i förnuft snarare än i 
det fysiska (se Young 1997). Det har exempelvis hävdats att prövande, 
utforskande eller försonande tal i deliberativa forum i praktiken inte värderas 
lika högt som uppvisningar av självsäkerhet, konfrontation och individualism, 
samt att tal som associeras med män, maskulinitet eller manlighet gynnas 
framför tal som associeras med kvinnor, femininitet eller kvinnlighet (se 
exempelvis Young 1997, s. 64; Shaw 2000; Childs 2004; Puwar 2004, s. 83; 
Coole 2007; Franceschet 2010; Crewe 2014).  

Ett demokratiskt samtal måste dock i praktiken också iscensättas i en 
rumslig miljö. Inte ens i cyberspace kommer man bortom detta faktum. 
Rumsliga miljöer är utformade av människor som kulturella varelser. Som 
sådana kan de hävdas symbolisera, spegla och ibland till och med förstärka de 
kulturbundna normer och hierarkiska uppfattningar som dessa människor är 
präglade av, inte minst uppfattningar rörande kön, klass, etnicitet och ras 
(Bonnevier 2007, 2009). Mot en sådan bakgrund är det inte tillräckligt att bara 
uppmärksamma makt som något som olika aktörer, samtalsdeltagare eller 
debattörer har i förhållande till varandra. Men inte heller ter det sig tillräckligt 
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att bara observera hur samtalsdeltagarna rör och för sig i största allmänhet 
(eller undviker att röra och föra sig). Det är nämligen nödvändigt att beakta 
hela det materiellt iscensatta sammanhang som samtalsdeltagarna har att röra 
och föra sig i. Det finns med andra ord aspekter av makt som påverkar hela 
betingelsen för det demokratiska samtalet, och därför måste också en sådan 
betingande typ av makt medvetandegöras.  

Det är förmodligen få av oss som är vana vid att på ett medvetet plan 
uppmärksamma hur normer och hierarkiska uppfattningar påverkar oss fysiskt 
när vi befinner oss i en viss byggd miljö. Jag kanske betraktar miljön som ful 
eller vacker, strikt eller avslappnad, kall eller varm – men som sådan ändå 
”naturlig”. I de fall jag uppfattar mig som ”fel” kanske jag till och med 
anklagar mig själv och min till synes bristfälliga kropp för upplevelsen. Om 
jag omvänt uppfattar mig som ”rätt” prisar jag kanske istället mig själv för 
min förträfflighet och ”karisma” eller tar min bekvämlighet som fullständigt 
naturlig i stället för att djupare reflektera över hur den rumsliga och sociala 
kontexten i ett sådant sammanhang gynnar det sätt på vilket jag kan röra och 
föra mig. 

Här skulle det kunna vara rimligt att skilja mellan å ena sidan mer eller 
mindre ambitiösa försök att undkomma den makt som det materiella kan 
orsaka, och å andra sidan fullständig ignorans av det materiellas innebörder. I 
västerländsk politisk teori och praktik tycks emellertid de båda 
förhållningssätten ofta ha en förmåga att glida samman. Sett från ett 
feministiskt perspektiv framstår orsakerna till en sådan sammanglidning inte 
som särskilt slumpmässiga. Enligt den feministiska politiska filosofen Wendy 
Brown är relationen mellan makt, kropp, politik och politisk teori komplex 
och ytterst motsägelsefull: ”[w]estern political man has regarded the body as 
a trap, a weapon, an instrument, a foundation, and a curse upon the mind, all 
more or less simultaneously” (1988, s. 180). För Brown, som studerar det hon 
kallar ”manhood” i västerländsk politisk teori och praktik, förhåller det sig 
alltså inte så att män, manlighet, maskulinitet eller det politiska varandet 
enbart kan betraktas som bortom det kroppsliga. Snarare har då den fysiska 
kroppen kunnat ges många förutsättningar och innebörder, inte sällan på en 
och samma gång. Den fysiska kroppen har kunnat betraktas som ett 
besvärande hinder såväl som ett alldeles nödvändigt fundament ur vilken all 
agens har sin utgångspunkt. Den har kunnat betraktas som ett strategiskt och 
intelligent vapen i strider om makt såväl som ett mer eller mindre kliniskt 
instrument för förnuftet att kontrollera. Brown menar vidare att det hon kallar 
”manhood” fötts symbiotiskt med det vi kommit att uppfatta som politik. För 
henne innebär dock inte motstånd mot ”manhood” att vare sig politiken eller 
männen måste ogiltigförklaras. Ett sådant projekt faller på sin egen orimlighet. 
Snarare ligger då den feministiska uppgiften i att söka inkorporera allt som 
den symbiotiska relationen mellan ”manhood” och politik försökt exkludera, 
förtrycka och förneka. ”Not maleness but institutionalized ideals of manhood 
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are the problem” skriver hon och konstaterar därefter normativt att det är dags 
för kroppen och huvudet att återförenas (1988, s. 187).  

Steget från Brown till diskussionen om makt i det demokratiska samtalet 
behöver inte vara långt. Browns resonemang kan läsas som att det är dags att 
införliva det materiellas, det fysiskas mångtydiga och motsägelsefulla 
förutsättningar och innebörder i den i vårt samhälle mycket betydelsefulla 
sysselsättning som annars först och främst kommit att betraktas som 
intellektuell, som verbal. När vi artikulerar det demokratiska samtalet som 
något mer än intellektuellt och verbalt och drar in det förtingligades betydelse 
blir det också oundvikligt att artikulera makt i flera former än bara som något 
autonoma aktörer kan ha i förhållande till varandra.  

Det demokratiska samtalssubjektet och subjektskonstruerande 
makt 
Utifrån diskussionen ovan kan det konstateras att i forskningen om det 
demokratiska samtalet har dess proceduriella design fått stor uppmärksamhet. 
Det som jag kallar för det demokratiska samtalssubjektet har emellertid 
överskuggats. Man har antagit att subjektet kan likställas med redan befintliga 
deltagare. Ett sådant antagande har i sin tur lett till att subjektet och dess 
villkor i det demokratiska samtalet inte fått särskilt mycket empirisk 
uppmärksamhet. 

I synnerhet i den habermasianska fåran av deliberativ teoribildning tenderar 
samtalets deltagare, de förnuftiga aktörerna, att begripliggöras som ett slags 
samtalets autonoma subjekt. Därmed kan dessa samtalssubjekt, utifrån min 
tolkning av sådan teoribildning, antas existera redan innan samtalet. Detta i 
sin tur kan förklara varför fokus här kommit att ligga på att hitta en 
övertygande samtalsdesign för att få dessa subjekt att komma samman i ett 
jämlikt samtal. Också hos Fraser verkar det som att samtalets deltagare skulle 
kunna likställas med samtalssubjektet. Dessa deltagare/samtalssubjekt finns 
redan innan samtalet, även om särskilt vissa av dem kan behöva hitta 
stödjande och uppbyggande separatistiska gemenskaper inom ramen för det 
Fraser kallar subalterna mot-offentligheter innan de ansluter sig till ett vidare 
demokratiskt samtal. Ur Mouffes agonistiska demokratiteori läser jag dock 
fram att det inte kan finnas något preexisterande demokratiskt samtalssubjekt. 
Istället tolkar jag det som att Mouffe intresserar sig mycket för hur 
maktrelationer i samhället konstruerar medspelare och motspelare för det 
demokratiska samtalet. Däremot kan jag inte identifiera något direkt fokus hos 
henne på dessa med- och motspelares materiella tillblivelse.  

Så som vidare diskuteras här nedan är det viktigt att beakta att subjektet 
konstrueras i sitt sammanhang. Med en feministisk ingång till det 
demokratiska samtalet som något som är mer än bara ord, räcker det i 
praktiken inte med att genom proceduren försöka skapa jämlikhet och 
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därigenom bana fri väg för de goda förnuftiga argumenten. Om definitionen 
av en jämlik samtalssituation enbart eller främst utgår från att den är en 
intellektuell verbal sysselsättning mellan jämlika samtalssubjekt, samtidigt 
som en sådan definition motsägelsefullt nog också förutsätter specifika fysiska 
egenskaper hos ett sådant samtalssubjekt – egenskaper som i praktiken kan 
vara omöjliga för vissa samtalsdeltagare att uppvisa – ja, då är det de 
materiella förutsättningarna för samtalssubjektet som forskningsproblemet 
ska kopplas till. Jag måste alltså undersöka mer än bara de proceduriella 
förutsättningarna för de förnuftiga argumenten, men också mer än olika 
enskilda aktörers kroppar. Om jag vill förstå ytterligare en dimension av makt 
i det demokratiska samtalet föreslår jag därför med denna avhandling att ett 
ökat intresse riktas mot den materiella konstruktionen av det som jag 
benämner det demokratiska samtalssubjektet.  

Det demokratiska samtalssubjektet måste i ett sådant sammanhang förstås 
som ett abstrakt begrepp. Det kan inte rätt och slätt likställas med en på 
förhand existerande och autonom samtalsdeltagare. Inte heller kan det ses som 
synonymt med en viss debattör i en debatt i riksdagens kammare, såsom 
exempelvis Mona Sahlin eller Fredrik Reinfeldt. För att förstå vad ett 
demokratiskt samtalssubjekt är måste man istället undersöka det i form av de 
fysiska egenskaper som debattörer förutsätts uppfylla för att kunna synas och 
höras i ett specifikt demokratiskt samtal, exempelvis en parlamentarisk 
kammardebatt. Detta betyder att det demokratiska samtalssubjektet alltså är 
något som debattörer, såsom Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt när de går in 
i riksdagens kammardebatt, måste försöka se ut som, låta som och röra och 
föra sig som, för att kunna synas och höras. 

Givet denna definition av det demokratiska samtalssubjektet vill jag nu 
förtydliga hur det demokratiska samtalssubjektet hänger ihop med makt. Efter 
en kort inledande reflektion över Michel Foucaults kritik mot föreställningen 
om existensen av ett autonomt subjekt och hans intresse för maktens 
investeringar i fysiska kroppar, kommer jag därför att fördjupa mig i Judith 
Butlers poststrukturellt feministiska teorier om subjektskonstruerande makt.  

Foucault avvisar föreställningen om ett autonomt subjekt som på 
förnuftsmässiga grunder kan styra sina handlingar. Makt hos honom är 
relationellt betingad och därmed inget som kan utövas av ett subjekt eller mot 
ett subjekt. I sin bok Övervakning och straff: fängelsets födelse använder han 
sig av panoptikon, en arkitektonisk modell, för att beskriva en enligt honom 
alltmer utbredd kroppsdisciplinerande normaliseringsmakt i samhället. 
Inspiration till sin panoptikonmetafor hämtar Foucault från den brittiska 
utilitaristiska filosofen Jeremy Bentham, som ville skapa ett mer humant och 
samtidigt kostnadseffektivt modernt fängelse. Bentham tänkte sig ett sådant 
fängelse som en cirkelformad byggnad där ett torn med stora fönster skulle 
vara uppbyggt på gården i mitten. Fönstren skulle göra det möjligt för en 
övervakare inne i tornet att se den omgivande byggnadens insida, som i sin tur 
skulle bestå av celler försedda med fönster. Avsikten var att det från tornet 
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skulle vara möjligt att se in i varje cell samtidigt som det från cellerna inte 
skulle vara möjligt att se in i tornet och veta när, hur och av vem eller vilka 
övervakningen utfördes. Panoptikon skulle med andra ord vara ett fängelse 
som krävde varken galler eller tunga lås. Foucault (1998, s. 235) skriver:  

[M]akten blir så fullkomlig att den inte behöver utövas, den arkitektoniska 
anordningen blir en maskin som skapar och underhåller ett maktförhållande 
som är oberoende av den som utövar den, kort sagt, fångarna är inneslutna i en 
maktsituation som de själva uppbär.  

 
På en viss nivå styrs samhället av lagar, men med sin panoptikonmetafor 
illustrerar Foucault hur en normaliseringsmakt på en än mer avgörande nivå 
kommit att breda ut sig: 

Normaliseringsdomarna är allestädes närvarande. Vi befinner oss i läraren-
domarens, läkaren-domarens, uppfostraren-domarens, ”socialarbetaren”-
domarens samhälle; alla dessa låter det universellt normativa råda; och var och 
en av dem, på den punkt han befinner sig, låter kroppen, rörelserna, beteendet, 
uppförandet, färdigheterna och prestationerna lyda under normerna (Foucault 
1998, s. 354). 
 

Makten i det moderna västerländska samhället påverkar alltså, enligt detta 
resonemang, fysiska kroppar. Vi som lever i detta samhälle upplever att våra 
kroppar ständigt blir betraktade och bedömda av vår omgivning. Vi undrar 
ständigt om vi avviker eller inte, om vi är normala eller onormala – samtidigt 
som vi ställer oss i den övervakande och bedömande positionen gentemot 
andra, i egenskap av enskilda individer såväl som utifrån eventuella 
professioner och platser i samhällshierarkierna.  

Foucaults teorier om hur makten påverkar fysiska kroppar och, beroende 
på vilken position specifika kroppar befinner sig i, styr hur dessa kroppar kan 
röra sig, framstår som ytterst relevanta för avhandlingen. Utifrån hans 
panoptikonmetaforiska teoribygge ter det sig dock svårt att se disciplin som 
något annat än negativt. I en diskussion om det demokratiska samtalet kan 
emellertid vissa former av disciplin argumenteras för som positivt 
förtryckande. När alla som deltar i exempelvis en parlamentarisk 
kammardebatt hålls i samma strama tyglar – och samtalsregler såväl som 
byggd miljö kan betraktas som sådana strama tyglar – antas kammardebatten 
kunna bli jämlik. Det är genom de strama tyglarna som en kammardebatt kan 
antas bli ett demokratiskt samtal och inte ett slagsmål med knytnävar och 
påkar, där den som är fysiskt starkast oftast vinner. I ett 
parlamentssammanhang skulle man därför kunna tala om en form av 
emancipatorisk disciplin. Sett från ett historiskt perspektiv har också 
utvecklingen av strikta samtalsprocedurer ansetts vara ett ytterst centralt 
moment i parlamentets opposition mot monarkins privilegier och 
företrädesrätt (Palonen 2008, s. 88). Ingen deltagare i en kammardebatt kan 
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därmed enbart i kraft av högre social eller ekonomisk ställning få mer taltid, 
och inte heller fler röster vid den votering som följer på debatten. Utan ett 
nyanserat förhållningssätt ter sig därför Foucaults panoptikonmetafor och 
disciplinbegrepp som alltför trubbigt att applicera på studiet av det 
demokratiska samtalet.  

Butler kan i viss bemärkelse sägas ha bidragit till att något tydligare också 
lyfta fram disciplinens möjliggörande aspekter, inte minst inom ramen för 
hennes teorier om det feministiska subjektet, om performativitet och om det 
hon kallar för den heterosexuella matrisen. I en numera mycket berömd men 
kort fotnot beskriver hon den heterosexuella matrisen som ett kulturellt raster 
som får oss att anta att det finns två binära och naturliga kön – man och kvinna 
(Butler 1999, s. 9 n. 6). Dessa två antagna kön förutsätts bete sig olika och på 
ett sinsemellan hierarkiskt ordnat sätt, vilket betyder att ”kvinna” är att bete 
sig kvinnligt medan ”man” är att bete sig manligt. Begärshandlingar för 
samman de två könen till föreställningen om heterosexualitet som genom den 
heterosexuella matrisen kommit att betraktas som precis lika naturligt som de 
två binära könen. Detta betyder att ”kvinnligt” är det samma som att begära 
män, medan ”manligt” är det samma som att begära kvinnor. Allt som 
uppfattas som avvikande mot denna logik kommer att betraktas som mer eller 
mindre onormalt och onaturligt. Här är det viktigt att vara medveten om att 
med begärshandlingar kan åsyftas långt fler handlingar än sådana som direkt 
tar sikte på att få till stånd ett samlag. Från Butlers perspektiv skulle 
exempelvis bärandet av eller undvikandet av att bära örhängen eller rosa 
skosnören i en viss situation kunna tolkas som en begärshandling. 

Det som Butler kallar för den heterosexuella matrisen skapar 
disciplinerande effekter; den får oss att klä våra kroppsdelar, sminka vår hud, 
kamma vårt hår på huvudet (om vi har något), gestikulera, gå, posera och tala 
utifrån historiskt institutionaliserade, ritualiserade mönster – ideal – så att vi 
paradoxalt nog ska framstå som ontologiskt sanna, naturliga och logiska 
subjekt. Ytans effekt får oss att tro på existensen av en inre könsbestämd 
kärna, och på samma sätt som vi tror att kläd-, smink-, frisyr-, gestikulations-
, gång-, pose- och talakterna kan härledas till ett inre könsbestämt subjekt, ett 
sant ”jag”, så kommer de också att förefalla opolitiska och bortom tid och rum 
(se Butler 1999, ss. 173–174). Det är just detta som hos Butler är innebörden 
av det performativa görandet av kön, nämligen den ständiga och förrädiska 
konstruktionen av ett könsbestämt subjekt som utgår från disciplinerade, 
institutionaliserade och ritualiserade handlingsmönster i syfte att upprätta det 
könsbestämda subjektet som något som föregår både handlingar och sociala 
maktrelationer.  

Det ska understrykas att när Butler kommer fram till att kön är performativt 
är det inte samma sak som att hävda att kön är ”performance”, eller teater, i 
den bemärkelsen att man varje morgon kan välja och vraka bäst man vill i 
garderoben efter den könskostym som känns tilltalande att bära just för dagen. 
För att kön ska verka trovärdigt och naturligt som binärt är det alltså enligt 
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henne icke desto mindre ett faktum att vi hela tiden, mer eller mindre ängsligt, 
med våra kroppar härmar kön i enlighet med vad vi uppfattar som rätt sätt i 
den kulturella miljö vi för tillfället befinner oss i. På så sätt kan görandet av 
kön heller inte helt åtskiljas från det teatrala.  

I likhet med Foucault formulerar Butler alltså subjektet som en fråga om 
kroppsligt görande i tiden snarare än ett förnuftigt varande bortom den. Butler 
poängterar att det inte rör sig om en handling, utan om en ständig rituellt 
repeterande och tvingande produktion av handlingar som kan leda till allt från 
en vag känsla av att ”vara fel” till ond bråd död. Det finns dock alltid en 
okontrollerbar aspekt av den rituella repetitionen. Ingen kan någonsin på 
förhand fullständigt kontrollera dess effekter. Mutationer kan äga rum och den 
ritualiserade repetitionen kan på detta sätt förändras, även om det i vissa fall 
sker ytterst långsamt i en till synes mycket trög terräng. Den kritiska uppgiften 
för feministiskt arbete är enligt Butler inte att försöka etablera ett globalt 
kvinnligt subjekt, en punkt utanför konstruerade identiteter varifrån den kan 
förespråka sig självt. Ett sådant globalt kvinnligt subjekt hotar att bli precis 
lika imperialistiskt som den maktstrategi som kritiseras. Snarare handlar det 
om att försöka finna sätt att inifrån störa det etablerade, och här kan det lilla 
okontrollerbara mutationsutrymmet peka på förändringspotentialer.  

I Butlers teoretiska terräng kan vi sammanfattningsvis konstatera att den 
heterosexuella matrisen får oss att tro att vi måste ha ett kön för att kunna vara 
subjekt. På samma gång handlar subjektvarandet i själva verket ständigt om 
ett görande, ett iscensättande, med siktet inställt på ideal som aldrig 
fullständigt kan uppnås. Sålunda kan man säga att hon också ägnar sig åt att 
analysera makt som en performativ subjektskonstruktion. Detta har betydelse 
för hur vi kan tänka om det demokratiska samtalssubjektet. 

Jag har föreslagit att vi, för att få fatt på en dimension av makt i det 
demokratiska samtalet som alltför mycket förbisetts, bör intressera oss mer för 
den materiella designen av det demokratiska samtalet. Det sätt som samtalet 
designats på visar också vilka specifika fysiska egenskaper som förutsätts hos 
det demokratiska samtalssubjektet. Jag har redan beskrivit hur tidigare 
feministisk forskning om demokratiskt samtal som mer än bara ord bland 
annat kommit fram till att tal som associeras med män, maskulinitet eller 
manlighet har en tendens att gynnas framför tal som associeras med kvinnor, 
femininitet eller kvinnlighet. Detta pekar mot att kön inte kan förbises om man 
avser att studera vad som förutsätts beträffande det demokratiska 
samtalssubjektet.  

Översätts Butlers teoretiska arbete till denna diskussion kan det hävdas att 
det är den heterosexuella matrisen som får oss att tro att någon måste ha ett 
kön för att också vara ett demokratiskt subjekt. Samma matris tycks i 
praktiken även kunna störa utsikten för ett jämlikt samtal, då den pekar ut 
kroppar utifrån rangordnande föreställningar om kvinnor och män, feminint 
och maskulint. Mot bakgrund av detta resonemang kan det konstateras att om 
iscensättande av kön inte går att isolera från iscensättande av det demokratiska 
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subjektet så måste kön också beaktas när det demokratiska samtalet studeras. 
Det är alltså på detta sätt som kön blir betydelsebärande i denna avhandlings 
studie av det demokratiska samtalet.  
 Här kan det vara på sin plats att förtydliga att den forskningsmässigt 
relevanta uppgiften därmed inte ligger i att sammanställa olika erfarenheter av 
att vara ett demokratiskt subjekt som har ett kön. En sådan 
erfarenhetssamlande ingång förutsätter redan att kön finns och kan ”varas”, 
medan det hos Butler ju snarare handlar om ett ständigt performativt görande 
av kön på ett sådant sätt att vi ska framstå som att vi är färdiga autonoma 
subjekt.  

Butler intresserar sig inte för rummets betydelse i konstruktionen av 
subjektet (se vidare Smitheram 2011). Jag vill dock påstå att ett demokratiskt 
samtal i praktiken alltid pågår i någon typ av rumsligt sammanhang, och 
dessutom är en situation som inbegriper många deltagare, debattörer såväl 
som lyssnare. Det är därför som konstruktionen av det demokratiska 
samtalssubjektet också måste undersökas i sitt rumsliga och deltagarmässigt 
mångfacetterade sammanhang. Detta faktum pekar mot behovet av att 
utveckla ett perspektiv som gör det möjligt att på ett systematiskt sätt studera 
konstruktionen av det demokratiska samtalssubjektet i just sitt deltagarmässigt 
mångfacetterade och rumsliga (och därmed i allra högsta grad materiella) 
sammanhang.  

Det är mot bakgrund av Butlers teoretiska tankegångar som jag formulerar 
min definition av subjektskonstruerande makt i det demokratiska samtalet. 
Subjektskonstruerande makt kan då definieras som ramarna för på vilket sätt 
det demokratiska samtalssubjektet är möjligt. Det är också med Butler som 
bakgrund som jag konstaterar att om jag lyckas fastställa vilka fysiska 
egenskaper som förutsätts uppfyllas av en debattör i ett specifikt demokratiskt 
samtal för att denne ska kunna synas och höras, så kommer jag också kunna 
säga något om ramarna för hur det demokratiska samtalssubjektet är möjligt. 
Med fysiska egenskaper menar jag de sätt varpå debattören förutsätts se ut, 
låta och röra och föra sig. Det är alltså så ”kropp” kan sägas komma in i den 
här avhandlingen – inte som något fast och en gång för alla definierat, utan 
som fysiska egenskaper – hur samtalssubjektet förutsätts låta, se ut och röra 
och föra sig. 

Subjektskonstruerande makt utifrån min definition kan betraktas som en 
aspekt av makt som är mer fundamental än till exempel den makt som skulle 
kunna sägas avgöra huruvida Mona Sahlin eller Fredrik Reinfeldt ”vunnit” 
eller ”förlorat” en specifik partiledardebatt i riksdagens kammare.  

Däremot kan det finnas misstanke om att riksdagsdebatten är ”riggad”. 
Som jag redan nämnt finns väl underbyggda grunder i den tidigare 
forskningen att anta att det demokratiska samtalet i själva verket inte alls är 
särskilt jämlikt utan snarare specifikt designat för en slags ”superkropp”. 
Denna superkropp tycks, enligt sådan forskning, kunna kännas igen som en 
vit man som rör och för sig på ett sätt som utstrålar självsäkerhet och som 
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aldrig väjer för konfrontationer. Riggningen av samtalet till förmån för den 
här superkroppen tycks också göra att personer som inte är vita, självsäkra och 
konfrontativa män tvingas kämpa mer för att synas och höras. Den tycks även 
bidra till att de upplever sig annorlunda, avvikande eller ”fel” när de deltar i 
debatter. Jag kommer att diskutera dessa antaganden om riggning vidare i 
kapitel 3. Men om det faktiskt finns en riggning till fördel för till exempel en 
vit man med en viss klassbakgrund så har detta stora implikationer för det 
demokratiska samtalet. Detta har inte utforskats tillräckligt systematiskt på ett 
empiriskt plan, och särskilt inte i parlament.  

Det demokratiska samtalet i parlament 
Empiriskt studerar denna avhandling demokratiska samtal i den svenska 
riksdagens kammare åren runt 2010. Parlament och demokrati har emellertid 
inte alltid gått hand i hand och kommer inte nödvändigtvis heller alltid att göra 
det. Historiskt sett är det inte förrän under 1700-talet som demokratibegreppet 
börjar värderas allt mer positivt genom att kopplas till 
representationsbegreppet (Dunn 2005, s.20).  

Ur ett svenskt perspektiv är det decennierna kring sekelskiftet mellan 1800- 
och 1900-talen som blivit betydande för införandet av den parlamentariska 
demokratin. Då överförs alltmer makt till riksdagen medan kungen blir 
tvungen att acceptera den regering som har riksdagens förtroende. Införandet 
av den allmänna rösträtten tar dock tid och det är inte förrän efter 1921 års 
allmänna val som Sveriges fem första kvinnliga folkvalda kan ta plats i 
riksdagen. 

Parlament, eller andra liknande typer av beslutsfattande församlingar, har  
numera kommit att betraktas som självklara i moderna representativa 
demokratier. Demokrati är på intet sätt omöjligt utan representation, men 
representation och representanter ses idag som ett mer eller mindre självklart 
sätt att realisera demokrati på (se Lijphart 1984; Celis 2014). I praktiken 
fungerar parlamentens ledamöter, genom sina partier, som representanter för 
folket, i det att de blivit valda av folket vid allmänna val. Som representanter 
är de folkvalda satta att fatta beslut som rör folkets gemensamma intressen.  

Om en av grundstenarna i legitimeringen av parlamentens beslutsfattande 
makt består i det allmänna valet av representanter så består en annan i att 
besluten som i slutändan tas för allmänhetens bästa inte görs på godtyckliga 
grunder. Argument och motargument kopplade till ett beslut offentliggörs i 
skrift och oftast också i tal – så till vida måste underlaget för beslutet också 
betraktas som transparent. Just transparensen är en mycket central 
demokratisk grundsten i och för ett modernt parlament. Här har 
kammardebatten en betydelsefull funktion.  

Inom tidigare forskning har det framhållits att ingen annan institution idag 
erbjuder, på det öppna sätt som parlament gör, en reell arena för regelbundna 
politiska samtal där motsatta ståndpunkter kan diskuteras (llie 2010a, s. 1). I 
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det svenska fallet sker dessutom utskottssammanträden i regel bakom lyckta 
dörrar medan kammardebatterna är öppna för allmänheten. De 
parlamentariska kammardebatterna protokollförs också och görs tillgängliga 
för allmänheten. Numera tillgängliggörs de även ofta i filmat format via 
parlamentens hemsidor på internet. Från allmänhetens eller medborgarnas 
perspektiv är det förmodligen också kammaren och debatterna däri som 
tydligast kommit att förknippas med den parlamentariska styrelseformen. 
Kammardebatten skulle mot denna bakgrund rent av kunna beskrivas som ett 
”ursamtal” i den etablerade moderna parlamentariska demokratin: ett fritt och 
jämlikt samtal som ingår i den institutionella demokratins styrprocess och som 
förs mellan demokratiskt valda representanter.  

Från ett konceptuellt historiskt perspektiv har parlamentarism dessutom 
föreslagits ge uttryck för en särskild politikstil, en politikstil som bygger just 
på talande för respektive emot – ”pro et contra” (Palonen 2008; Soininen & 
Turkka 2008). Trots detta är forskningen om parlamentariska kammardebatter 
begränsad till sitt omfång. I det svenska fallet kan det konstateras att 
riksdagens utskottsväsende och partigrupper gett upphov till mer intresse.1 
Därför kan denna avhandling även läsas som ett bidrag till forskningen om 
parlamentariska debatter i allmänhet, och den svenska riksdagens 
kammardebatter i synnerhet. 

I den mån den parlamentariska styrelseformen betraktas just som styrning 
utifrån samtal har den föreslagits stå i ett motsatsförhållande till monarkin som 
ett nedärvt envälde, till byråkratin, till ett hegemoniskt parti såväl som till 
direkt folkstyre (se Palonen 2008, s. 82). Samtidigt har det påpekats att 
parlamentsdebatter för ledamöterna i realiteten sällan går ut på att lyssna, 
övertyga och låta sig övertygas. Sådant tal- och tankearbete görs snarare i ett 
tidigare skede av den parlamentariska beredningsprocessen. I stället har 
parlamentsdebatterna föreslagits handla om representativt tal – tal som riktar 
sig till media, allmänheten och de röstberättigade medborgarna i syfte att 
förklara och legitimera ett visst beslut (Pekonen 2008). I den utsträckning som 
parlamentarism eller parlamentarisk politik kan betraktas som en särskild 
politikstil är det värt att understryka att en sådan politikstil faktiskt också kan 
ha tämligen skiftande kännetecken om man jämför olika nationella parlaments 
kammardebatter (såväl som utskottssammanträden).  

Kammardebatter har även beskrivits som en form av kamp eller 
konfrontation. I sådana fall har det inte handlat så mycket om de vilda 
slagsmåls- och tomatkastningsscenarier som vid enstaka tillfällen förekommit 
vid nationella plenum på olika håll i världen. Snarare har de då beskrivits som 

                                                   
1 För forskning om utskottsväsendet se exempelvis Sannerstedt 1992; Hagevi 1998. För 
forskning om partigrupperna i riksdagen se exempelvis Gahrton 1983; Hagevi 1998; Isberg 
1999. Katarina Barrling Hermansson (2004) har inte studerat utskottsväsendet eller 
partigrupper i riksdagen, men hennes studie om förekomsten av partikulturer i riksdagen bör 
ändå nämnas här. 
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en strikt rituellt reglerad kamp: rörande formuleringar i politiskt mycket 
betydelsefulla texter, om man ska tro antropologen och parlamentsforskaren 
Marc Abélès (2006), eller över makt- och ledarskapsroller och de offentliga 
bilderna av ledamöterna, om man ska tala med retorikforskaren Cornelia Ilie 
(2010a, s. 13).  

Forskning om politisk representation av kvinnor har i sin tur undersökt om, 
och i så fall hur, frågorna som kommer upp till debatt och beslut i parlamentet 
påverkas av om representanterna/ledamöterna är män eller kvinnor. Det 
betyder att det som kan kallas för substantiell representation sätts i relation till 
formell representation (se exempelvis Dahlerup 1988, 2006; Wägnerud 1998; 
Celis 2006, 2014; Childs & Lovenduski 2013). Därutöver kan det sägas att 
forskningsfältet om politisk representation av kvinnor även börjat intressera 
sig för symbolisk representation. Detta innebär hur kvinnor/kön representeras 
diskursivt genom metaforer, stereotyper och underliggande normer som kan 
hittas exempelvis i lagar, juridiska beslut och offentlig politik såväl som i 
flaggor, bilder, offentliga byggnader och utrymmen (se Meier & Lombardo 
2014). I forskningen om politisk representation av kvinnor finns alltså ett 
fokus på explicita eller implicita jämförelser mellan kvinnor som grupp och 
män som grupp. Det finns ändå en levande diskussion inom detta 
forskningsfält om att kvinnor inte utgör en homogen grupp och att en kvinna 
inte kan antas representera alla kvinnor bara för att hon är kvinna (se 
exempelvis Childs & Lovenduski 2013). 

Forskning om representativ demokrati som mer än bara ord 
Ett tämligen gemensamt drag inom den existerande forskningen om 
parlamentariska kammardebatter är att betoningen hamnar på det talade ordets 
betydelse. På så sätt liknar detta fält forskningen om det demokratiska samtalet 
i stort. Med hänvisning till att det är just det genom lag eller andra 
överenskommelser strikt disciplinerade verbala argumenterandet som står i 
centrum kan fysiska kroppar framstå som irrelevanta, neutrala, störande eller 
till och med osynliga. Samtidigt är de fysiska kropparna något av det mest 
synliga ett parlament faktiskt har (Coole 2007, s. 413), tillsammans med den 
byggda miljön – som ju är minst lika synbar för ögat som de fysiska kropparna 
i och runt den. Som byggd miljö kan kammaren inte heller enbart sägas syfta 
till att skapa skydd för regn, snö, kyla eller sol, så att ledamöterna ska slippa 
frysa, bli blöta eller få solsting medan de samtalar om lagstiftningsändringar, 
statsbudgetar och annat. Den byggda miljön ska, precis som de strikta reglerna 
och överenskommelserna för samtalet, legitimera och stötta upplevelsen av att 
debatterna sker på demokratiska grunder, inte minst genom att styra 
beteendemönstren bland människorna som befinner sig i och kring den. Med 
en mycket hastig blick på den svenska riksdagens kammardebatt kan det 
exempelvis konstateras att det är strikt reglerat vem som får sitta var, samt var 
den som har ordet får befinna sig när denne talar.  
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I feministisk forskning om parlament och representativ demokrati finns vissa 
försök att gå bortom det verbala. I mer generella termer kan spridda referenser 
hittas till sådant som kläders, det fysiska uttryckets och den byggda miljöns 
betydelse inom olika typer av politiska institutioner. Här rör det sig sällan om 
några djuplodande och systematiska studier som gett upphov till mer 
sofistikerad teoribildning. I den forskning som aktivt undersöker parlament 
eller representativa beslutsfattande församlingar utifrån mer än bara 
konstitutionella, lagstiftande, partimässiga eller valbeteendemässiga 
funktioner måste dock sociologen Nirmal Puwars (2004) feministiska 
forskning diskuteras. Puwar har undersökt något som hon kallar ”space 
invaders”. Med ”space invaders” åsyftar hon fysiska kroppar som nu 
visserligen befinner sig innanför tidigare vita manliga politiska utrymmen, 
men som enligt henne fortfarande står utanför, sett till de värden, ritualer, 
ceremonier, talstilar, gester, referensramar och klädkoder som blivit kvar som 
spår av dem som tidigare haft exklusiv rätt att uppehålla sig i utrymmena i 
fråga. I empiriskt fokus hamnar här det brittiska parlamentet i London. Puwar 
kommer fram till att en vit maskulinitet fortfarande framstår som kroppsnorm 
här – en paradoxalt osynlig sådan – och som ett resultat av denna norm ser 
hon en kroppslig utsatthet hos dem hon kallar för ”space invaders”.  
 Ceremoniers och ritualers betydelse i och för parlament har på senare år 
mött ett ökat forskningsintresse och har föreslagits vara ett sätt att utmana 
några av de tongivande nyinstitutionalistiska, utilitaristiska och ”rational 
choice”-präglade sätten att förstå beslutsfattande och policyskapande (Crew 
& Müller 2006; Rai 2010b, s. 287). I stället för att utgå från konstitutionella, 
lagstiftande, partimässiga och valbeteendemässiga funktioner har ceremonier 
och ritualer här i stället kommit att utgöra ett slags analytiskt prisma, något 
som dessutom uppges ha fört statsvetenskap närmare historia och antropologi 
(se exempelvis Crew 2005, 2006, 2010; Abélès 2006; Mann 2006; Rai 2010b). 
”Gendered ceremony and ritual in parliament” är namnet på ett större brittiskt 
forskningsprojekt som förtjänar att lyftas fram i detta sammanhang. Projektet 
pågick mellan 2007 och 2011 och leddes av statsvetarna Shirin Rai, Sarah 
Childs, Joni Lovenduski och Georgina Waylen och syftade till att göra 
jämförelser mellan de brittiska, indiska och sydafrikanska nationella 
parlamenten med avseende på ceremonier och ritualer präglade av kön, ras 
och klass. Det komparativa tycks emellertid ha försvunnit ur fokus, att döma 
av projektets slutresultat som publicerats bland annat i ett specialnummer om 
ceremonier och ritualer i parlament i Journal of Legislative Studies, årgång 
2010. I detta nummer publiceras även en intervjustudie om genusdimensioner 
av ritualer, regler och normer i den chilenska kongressen. Här görs bland annat 
gällande att det är lättare för kvinnliga ledamöter i den chilenska kongressen 
att göra karriär om de anammar en maskulin stil, en stil som uttrycks genom 
sätt att klä sig och genom ett högljutt och kraftfullt sätt att tala (Franceschets 
2010). I samma nummer finns också en intervjustudie om informella ritualer 
och normer i det belgiska parlamentet. Här noteras i korta ordalag att 
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ledamöter som är kvinnor och ledamöter från arbetarklassen eller från en 
religiös minoritetsbakgrund anpassar sitt sätt att klä sig och sitt sätt att tala till 
de rådande kläd- och talnormerna i högre utsträckning än de lyckas förändra 
dem (Celis & Wauters 2010).  

Det främsta problemet, som jag identifierar hos såväl Puwar som i de 
studier som härrör sig från ”Gendered ceremony and ritual in parliament”-
projektet, är avsaknaden av ett systematiskt perspektiv som lyckas 
problematisera parlamentets olika komplexa logiker och ideal och samtidigt 
tydligt visa på vilket sätt det är man menar att kön, ras och/eller klass påverkar 
olika deltagare inom denna institution. De tycks alla på ett eller annat sätt föra 
fram teorin om existensen av en superkropp som parlamentet eller debatten är 
riggad för att gynna. Däremot ter sig sätten att visa hur denna superkropp ger 
sig till känna alltså inte tillräckligt systematiska med tanke på vilken 
mångbottnad politiska institution ett modernt parlament faktiskt är. 

Annan viktig forskning om det representativa demokratiska samtalet som 
mer än bara ord bör också uppmärksammas här. Den svenska statsvetaren Gun 
Hedlund (1996) uttrycker sig visserligen i termer av kultur och stil snarare än 
ceremonier och ritualer. Hennes feministiska studie om skillnader mellan 
kvinnliga och manliga kommunpolitikers förutsättningar och handlande i och 
kring nämndsammanträden i Örebro kommun väljer jag ändå att diskutera här, 
i nära anslutning till forskningen om ceremoniers och ritualers betydelse i 
parlament. Hedlund har genom intervjuer med kvinnliga kommunalråd och 
observationer vid nämndmöten undersökt bland annat uppträdande, 
talaktivitet, talstil, talinnehåll och förekomsten av så kallade härskartekniker.2 
Hon kommer fram till att härskartekniker mot kvinnor förekommer men hon 
noterar också att män som bryter mot en traditionell mansroll kan utsättas för 
dessa. Hon kommer även fram till att kvinnornas agerande vid möten kan 
beskrivas som en växling mellan något hon kallar för ”defensiv anpassning” 
(när man inte ville utdefiniera sig själv i förhållande till en dominerande 
normstruktur) och ”förändrande strategi” (när man tillämpar andra 
tilltalsformer och alternativt språkbruk). I övrigt hävdar Hedlund att en 
kvinnovänlig mötesform tar sig uttryck i en vänlig och uppmuntrande 
atmosfär: ”det formella garanterar spelreglerna och skapar ordning på 

                                                   
2 Den norska socialpsykologen Berit Ås (1981) skapade begreppet härskartekniker för att 
benämna de metoder som hon vid olika möten hade lagt märke till att män använde sig av för 
att sinsemellan kommunicera att det kvinnor sa inte var viktigt. De fem teknikerna är 
osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och 
påföljande av skuld och skam, varav de två sista troligen behöver en tydligare definition. 
Dubbelbestraffning hänvisar till situationer då kvinnor blir bestraffade och nedvärderade 
oavsett vilket handlingsalternativ de väljer – en slags ”damned if you do, damned if you don’t”-
situation med andra ord. Påföljande av skuld och skam är ett sätt att få kvinnor att skämmas för 
sina egenskaper genom att få dem att tro att de själva är skuld till sina negativa upplevelser. Ås 
har en tämligen enkelriktad syn på kön. Endast kvinnor kan bli utsatta för härskarteknikerna, 
medan män endast kan vara i position att utöva dem.   
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sammanträdet och den vänliga atmosfären gör att fler vågar använda sig av 
sina rättigheter att yttra sig” (Hedlund 1996, s. 297).  

Det finns också forskning som på olika sätt undersöker arkitekturens 
betydelse i och för ett parlament. Fältet består först och främst av en 
amerikansk mer samhällsvetenskaplig och politiologisk forskningsgren jämte 
en tyskspråkig mer historiskt och symbolbegreppsligt orienterad sådan (för 
detta resonemang se Westerbom 2004, s. 17). Ett exempel på den amerikanska 
grenen är statsvetaren Charles T. Goodsell (1988) som har jämfört olika 
parlamentariska rum i syfte att försöka belysa deras förhållande till den 
rådande politiska kulturen. Ett exempel på den tyska mer historiskt och 
symbolbegreppsligt orienterade grenen är statsvetaren Philip Manow (2010) 
som har analyserat den i parlamentskammare ofta förekommande semi-
cirkulära sittningsdesignen som en symbol för nationell enighet. För att 
komma fram till detta går Manow tillbaka till den franska revolutionen, då 
kungens kropp inte längre fungerade som en symbol för den politiska makten 
utan behövde ersättas med en ny symbol. För nordisk forskning om 
arkitekturens betydelse i och för ett parlament får man gå till den finska 
historikern Thomas Westerbom (2004). Westerboms avhandling studerar den 
finska lantdagens byggnadsfråga inom ramen för 1906 års 
representationsreform i Finland.  

Det kan konstateras att det materiellt iscensatta fyller centrala funktioner i 
befästandet av olika politiska ideologier. Såväl den tyska nazistregimen som 
den kommunistiska sovjetregimen lade också högst medvetet enorma resurser 
på det estetiska och visuella genom teater, skulptur och arkitektur i skapandet 
av sina folkmyter. Kommunistpartiet i det forna DDR byggde exempelvis en 
effektiv fasad av parlamentarism och flerpartisystem för att hävda att 
folkkammaren, i jämförelse med sina motsvarigheter i väst, till och med var 
bättre institutionellt fungerande och mycket mer representativ i förhållande till 
sitt folk (Patzelt 2006, s. 168). Folkkammaren tillhandahöll emellertid inga 
arbetsrum för sina ledamöter, och där fanns inte heller tillräckligt med 
utskottssalar att sammanträda i, vilket torde stärka tolkningen av detta 
parlament som maktlöst i förhållande till det toppstyrda kommunistpartiet och 
partihögkvarteret (Patzelt 2006, s. 176). Detta understryker varför det är 
viktigt att studera just det materiellt iscensatta, inte bara i relation till 
uppenbart totalitära och våldsamma diktaturer, utan också i relation till sådant 
som sammankopplas med moderna och liberala representativa demokratier.  

Politisk teoretisk forskning kring representation har också försökt gå 
bortom det verbala. ”Man sitter i riksdagen som företrädare för sitt parti och 
inte för sina vackra ögons skull”, säger en manlig riksdagsledamot när han 
intervjuas i en rapport om jämställdhet i den svenska riksdagen. Inflytande 
beror enligt honom inte på ”förmågan att uppträda eller tala, utan på det stöd 
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som väljarna gett” (2005/06: URF2, s. 13).3 Genom att använda uttryck som 
”vackra ögon” får riksdagsledamoten fysiska egenskaper att framstå som 
något banalt och ytligt till skillnad från det verkliga skälet till att man sitter i 
riksdagen – det att man med stöd av sina väljare företräder sitt partis politik.4 
Han kopplar därmed också sin representativa roll först och främst till val, 
väljarna och de valbara. På ett demokratiteoretiskt plan finns det emellertid ett 
forskningsfält som särskilt intresserar sig för icke-elektoral representation. 

En central fråga inom detta forskningsfält är vad som händer med det 
demokratiska när det inte längre är knutet just till val, väljare och valbara. 
Inom ramen för denna avhandling är två grenar av den icke-elektorala 
demokratiteorin relevanta att ta upp. Den ena grenen – den deliberativa – har 
jag redan redogjort för i samband med diskussionen om om det demokratiska 
samtalet. Det kunde då konstateras att det inom denna gren funnits en tendens 
att fokusera på samtalet som en intellektuell, förnuftig och verbal aktivitet.  

Den andra grenen består av den estetiska representationsforskningen. Här 
knyts politisk representation närmare till symboler, till det sceniska, till det 
performativa och till det visuella.5 Faktum är att inom denna gren av icke-
elektoral demokratiteori har ögonen, mer än rösten, också kommit att 
tillerkännas en alldeles särskild betydelse i den representativa demokratin. Här 
ligger fokus på att undersöka hur folket antas kunna utöva demokrati genom 
att övervaka och granska sina valda (Green 2010). Hur man som representant 
hämtar eller tappar fysisk kraft genom sättet att se ut, låta och röra och föra 
sig har dock inte orsakat något nämnvärt intresse inom den estetiska grenen 
av den icke-elektorala representationsteorin. Däremot har representantens sätt 
att göra den representerade synbar lyfts fram som betydelsefullt. Den brittiska 
statsvetaren Michael Saward framhåller exempelvis att representativa anspråk 
alltid i någon mån är konstitutiva anspråk: ”they construct in some measure 

                                                   
3 Rapporten Jämställt? Röster från riksdagen 2005 (2005/06: URF2) härrör sig delvis från en 
enkät som fått stor uppmärksamhet och som gjorts av dagstidningen Svenska Dagbladet om 
kvinnliga ledamöters villkor i riksdagen. Enkäten hade besvarats av så många som 155 av 
riksdagens då samtliga 158 kvinnliga ledamöter. Resultatet framstod som mycket nedslående: 
drygt 60 procent av de tillfrågade sade sig ha blivit sämre behandlade för att de var kvinnor. 
Det berättades exempelvis om män som vände kvinnor ryggen, om män som ”småsnackade” 
och skruvade på sig när en kvinna talade och om nedlåtande attityder mot kvinnor. Riksdagens 
rapport, i sin tur, är framställd inom ramen för ett jämställdhetsprogram fastställt av 
riksdagsstyrelsen. Den bygger på 30 semistrukturerade intervjuer genomförda år 2005 med 
riksdagsledamöter – män såväl som kvinnor – och förmedlar först och främst vad ledamöterna 
har berättat under respektive frågeställning. Rapporten gör inte anspråk på vetenskaplighet. 
4 En statistisk studie genomförd i Finland slår fast att skönhet påverkar valbarhet till 20 procent 
i parlamentsval och till 17 procent i lokalval (Berggren, Jordahl & Poutvaara 2010). Några 
påtagliga skillnader kunde inte identifieras mellan kvinnor och män vad gäller skönhetens 
påverkan. Forskarnas förklaring till sambandet mellan skönhet och valbarhet är att väljare 
tycker om att se på vackra kandidater eller att vackra kandidater är bättre på social interaktion, 
snarare än att skönhet signalerar kompentens. 
5 För estetisk representation se exempelvis Ankersmit (1996). 
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the groups that they purport to address (audience), along with the groups that 
they purport to speak for or about (constituency)” (2010, s. 54). När 
Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson anlände till riksdagens 
öppnande hösten 2010 iklädd en svensk folkdräkt skulle man således kunna 
tolka det som att han försökte referera till ett redan existerande och genom 
historien förankrat svenskt folk, vars identitet uttrycks genom folkdräkten. 
Samtidigt kan Åkesson emellertid också tolkas som att performativt skapa det 
folk, eller åtminstone bilderna av det folk som han menar sig vara satt att 
representera inom ramen för den representativa demokratin. Det performativa 
skapandet sker genom hans klädsel, hans medspelare och med riksdagshuset 
som en scen. Bilderna av en folkdräktsklädd Åkesson vid riksdagens 
öppnande fick också vid spridning i medierna. Samtidigt är det för Åkesson 
omöjligt att till fullo kunna kontrollera hur dessa bilder kommer att emottas 
av ”publiken”. Såtillvida är publiken också aktörer i representationsprocessen. 
Inte finns det heller några representativa anspråk som inte samtidigt är 
mottagliga för motanspråk eller direkta bestridanden från delar av publiken 
(Saward 2010, s. 54). I fallet med just Åkessons folkdräkt påpekade 
exempelvis en modejournalist att folkdräkterna historiskt förmodligen inte 
kunde spåras längre än till den nationalistiska vurmen vid slutet av 1800-talet. 
Samma modejournalist menade vidare att hade Åkesson velat representera 
folket i en småstad hade pastellfärgad fritidsdress med fleecetröja förmodligen 
varit ett lämpligare klädval. Nu hade partiledaren i sin mycket dyrbara 
handsydda folkdräkt snarare representerat eliten (se Björk, D. 2010).  

Som ett exempel på den estetiska grenen av den icke-elektorala 
representationsteorin kan Sawards teoribildning ses handla om hur 
representanten konstruerar den som ska representeras. Däremot identifierar 
jag här inget intresse för hur man som representant hämtar eller tappar fysisk 
kraft genom det materiellt iscensatta, genom det performativa. 

Sammanfattningsvis finns det några spår inom empirisk och teoretisk 
parlaments- och representationsforskning som går bortom det verbala. Det 
finns dock få systematiska, och i den bemärkelsen genomträngande, ansatser 
som kan appliceras på det demokratiska samtalet. För att kunna analysera 
subjektskontruerande makt i det demokratiska samtalet är det nödvändigt att 
bygga ett mer robust tillvägagångssätt.  

Makten som syns men ändå är svår att få syn på 
I detta inledande kapitel har jag diskuterat olika typer av forskning om det 
demokratiska samtalet. Jag har redogjort för forskning som fokuserar på 
samtalet som en intellektuell verbal aktivitet och forskning som kan sägas 
beröra det demokratiska samtalet som något mer än bara ord. Symboler, 
fysiska kroppar, byggd miljö och kläder framträder i det senare fallet som 
betydelsefulla i och för det demokratiska samtalet eller i och för parlamentet. 
Men något som saknas inom denna typ av forskning, och därför är viktigt att 



� "!�

gå vidare och utveckla, är ett tydligt perspektiv och tillvägagångssätt som gör 
det möjligt att undersöka på vilket sätt samtalets materiella iscensättning 
påverkar konstruktionen av det demokratiska samtalssubjektet i det 
demokratiska samtalet. Tidigare feministisk forskning har på mer sporadiska 
grunder framhållit att fysiska förhållningssätt, som kan sammankopplas med 
femininitet, under samtalet inte värderas lika högt som sådant som kan 
sammankopplas med maskulinitet. Tidigare feministisk forskning om 
parlament har också påtalat att parlamentsbyggnaden kan bidra till att 
upprätthålla dominerande sociala maktrelationer. Ett tydligt perspektiv och 
tillvägagångssätt betyder därför ett mer sammansatt och systematiskt sätt att 
analysera den materiella designen av det demokratiska samtalet samt hur 
denna materiella design förutsätter specifika fysiska egenskaper hos det 
demokratiska samtalssubjektet.  

Den materiella designen av ett parlamentariskt kammarrum och de fysiska 
kropparna som rör sig däri kan tyckas enkelt och konkret för forskarögat att 
få syn på. Icke desto mindre har det varit svårt att hitta ett forskningsmässigt 
tillfredställande sätt att fånga hur detta kan tänkas inverka på olika 
samtalsdeltagares/debattörers möjligheter att framstå som demokratiska 
samtalssubjekt. I de tre nästföljande kapitlen kommer jag att redogöra för mitt 
förslag på hur vi ska få fatt på makten som syns, men som ändå är så svår att 
få syn på. I dessa kapitel visar jag steg för steg vad jag menar med det 
feministiska teatrala perspektivet och förklarar hur detta perspektiv gör det 
möjligt att fånga performativ subjektskonstruerande makt i det demokratiska 
samtalet.  

Det är viktigt att understryka att ett teatralt perspektiv på det demokratiska 
samtalet inte betyder att jag, mer eller mindre sarkastiskt, menar att politik – 
eller det demokratiska samtalet för den delen – bara är teater. Sådant som kan 
associeras med iscensättning och teater har alltsedan antikens Platon inte 
sällan förkastats som något sekundärt och artificiellt i förhållande till idén om 
ett autentiskt jag och ett autentiskt subjekt (Carlson 2002). Det feministiskt 
teatrala perspektiv som utvecklas i denna avhandling kommer istället att visa 
hur det iscensatta måste betraktas som något centralt i och för det 
demokratiska samtalet och för det demokratiska samtalssubjektet. 

Avhandlingens forskningsfrågor 
Det råder således en bred samstämmighet inom tidigare forskning om att makt 
är centralt i det demokratiska samtalet. Jag delar denna utgångspunkt, men 
framhäver att det behövs en fördjupad förståelse av hur makt i det 
demokratiska samtalet är materiellt betingat. För att kunna förstå makt i det 
demokratiska samtalet som materiellt betingat måste mer fokus riktas mot 
konstruktionen av det demokratiska samtalssubjektet. I det här sammanhanget 
begripliggör jag det demokratiska samtalssubjektet som ett abstrakt begrepp. 
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Ingen konkret deltagare i ett demokratiskt samtal, såsom exempelvis 
statsminister Fredrik Reinfeldt i en riksdagsdebatt, kan rätt och slätt anses vara 
ett sådant subjekt. För att förstå vad ett demokratiskt samtalssubjekt ändå är 
har jag istället förklarat att det måste undersökas i termer av fysiska 
egenskaper som debattörer förutsätts uppfylla för att kunna synas och höras i 
ett specifikt demokratiskt samtal (såsom exempelvis en parlamentarisk 
kammardebatt) - hur ska de se ut, hur ska de låta, hur ska de röra och föra sig? 
Detta betyder i sin tur att subjektskonstruerande makt i det demokratiska 
samtalet kan definieras som de ramar som möjliggör att det demokratiska 
samtalssubjektet blir syn- och hörbart i det specifika demokratiska samtalet.  

Jag menar att man kan identifiera sådana ramar genom ett feministiskt 
teatralt perspektiv som innebär att man studerar hur det demokratiska samtalet 
iscensätts. Jag föreslår att iscensättningarna av samtalet förutsätter en rad 
olika fysiska egenskaper hos dess samtalssubjekt. Genom att studera 
iscensättningarna blir det därmed möjligt att vaska fram vilka fysiska 
egenskaper som förutsätts i det demokratiska samtalet. Sådana förutsatta 
fysiska egenskaper hos det demokratiska samtalssubjektet kan också berätta 
om ramarna för hur det blir möjligt för det demokratiska samtalssubjektet att 
synas och höras. 

Den här typen av studium förutsätter en konkret kontext. Som tidigare 
nämnts bygger just denna studie på en etnografisk fältstudie gjord i den 
svenska riksdagen under riksmötet 2008/2009, samt på en närgranskning av 
två partiledardebatter som utspelade sig i riksdagens kammare år 2010.  

Det är mot en sådan bakgrund som studiens två forskningsfrågor kan 
formuleras enligt följande:  
 
1) Hur iscensätts det demokratiska samtalet i den svenska riksdagens 
kammare? 
 
2) Vilka fysiska egenskaper förutsätts hos det demokratiska samtalssubjektet 
i dessa iscensättningar av det demokratiska samtalet i den svenska riksdagens 
kammare?  
 
För att kunna besvara forskningsfrågorna och därigenom nå en fördjupad 
förståelse av subjektskonstruerande makt i det demokratiska samtalet har jag 
ovan också förklarat att jag i avhandlingen utvecklat ett specifikt feministiskt 
teatralt perspektiv. Inom den tidigare forskningen om det demokratiska 
samtalet har inte något perspektiv kunnat identifieras som möjliggör 
tillräckligt systematiska studier av hur konstruktionen av det demokratiska 
samtalssubjektet hänger samman med makt, inom ramen för ett konkret 
demokratiskt samtal. Det är mot en sådan bakgrund som jag också betraktar 
utvecklandet av det feministiska teatrala perspektivet (som inkluderar ett 
konkret tillvägagångssätt) som avhandlingens huvudsakliga bidrag till 
statsvetenskapen och till forskningen om det demokratiska samtalet. Ett 
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viktigt empiriskt resultat som framträder när man använder perspektivet på 
riksdagsdebatten som demokratiskt samtal är att det övergripande antagandet 
om att det skulle vara riggat för en superkropp inte entydigt kan bekräftas. 
Mot bakgrund av den tidigare forskningen är detta belysande. 

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen är uppbyggd i tre delar. Den första delen innehåller en 
redogörelse för det feministiska teatrala perspektivet och dess metodmässiga 
utmaningar, forskningsmässiga val och lösningar. Den andra och något 
mindre delen utgörs av empirisk analys. Här visar jag hur det feministiska 
teatrala perspektivet kan användas för studiet av den svenska riksdagens 
kammardebatt och därmed på ett konkret empiriskt material. Den tredje och 
sista delen utgörs av avhandlingens slutsatser. 

I nästa kapitel redogör jag för det feministiska teatrala perspektivets 
bakgrund i materialistisk forskning. Jag diskuterar även hur sådan 
materialistisk forskning konkretiseras i det feministiskt teatrala perspektivet 
genom ett teatralt narrativ. I kapitel 3 förklarar jag hur det feministiskt teatrala 
perspektivet situeras i parlamentariska kammardebatter i allmänhet och i den 
svenska riksdagens kammare i synnerhet. Det är här jag diskuterar antaganden 
om förekomsten av en superkropp. I kapitel 4 redogör jag för vilka metoder 
som använts för att samla in avhandlingens material samt hur jag löst de 
utmaningar jag stått inför när jag samlat in detta material. Tillsammans 
presenterar kapitel 3 och 4 ett slags politisk-etnografiskt tillvägagångssätt. Det 
är analysramen som gör detta metodologiska tillvägagångssätt distinkt 
politologiskt. 

Kapitlen 5–7 är empiriska analyskapitel. De visar hur olika element 
kommer samman i en iscensättning i riksdagens kammardebatt. Varje 
analyskapitel hanterar ett specifikt parlamentariskt demokratiideal. Varje 
kapitel analyserar därefter ramarna för hur det demokratiska samtalssubjektet 
är möjligt i just den iscensättningen. Alla kapitel visar att ramarna inte är 
entydiga och därmed infrias inte förväntningar på en superkropp. 

I kapitel 5 undersöks på vilket sätt det klassiska parlamentariska 
demokratiidealet om det demokratiska samtalet som jämlikt iscensatts i den 
svenska riksdagens kammare. Kapitlet visar att det finns en dubbelhet vad 
gäller vilka fysiska egenskaper som förutsätts hos det demokratiska 
samtalssubjektet. Ramarna för hur det demokratiska samtalssubjektet är 
möjligt är både öppna och slutna på en och samma gång.  

Kapitel 6 undersöker hur konflikten mellan det parlamentariska 
folkrepresentationsidealets elit- respektive folklighetdimension iscensätts i 
riksdagens kammardebatt. Analysen visar att de fysiska egenskaper som 
förutsätts av det demokratiska samtalssubjektet blir diametralt olika. Detta i 
sin tur gör att det inte går att hitta några entydiga ramar för hur det 
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demokratiska samtalssubjektet är möjligt i iscensättningen av 
folkrepresentationsidealet vid riksdagens kammardebatt. 

Kapitel 7 undersöker på vilket sätt det parlamentariska demokratiidealet 
om det demokratiska samtalet som en kamp iscensätts i den svenska 
riksdagens kammare som ett tredimensionellt ideal. Kapitlet visar att det är 
den rationella kampdimensionen, med dess fokus på det verbala och 
intellektuella argumentet (och nedtoning av det fysiska engagemanget), som 
betonas i den svenska riksdagens kammare. Samtidigt finns faktiskt också en 
stridskampsdimension och en performancekampsdimension med och stör den 
rationella kampen, i synnerhet sedan man byggt om kammaren år 2006 och 
fört in element som uppmanar ledamöter och debattörer att delta i debatten 
med mer fysiskt engagemang. Mot en sådan bakgrund visar analysen att de 
fysiska egenskaper som förutsätts av det demokratiska samtalssubjektet blir 
motsägelsefulla och slutsatsen blir återigen att det inte går att nagla fast några 
entydiga ramar för hur det demokratiska samtalssubjektet är möjligt.  

Kapitel 8 är avhandlingens sista kapitel. Här drar jag slutsatsen att 
subjektskonstruerande makt i det demokratiska samtalet är ambivalent till sin 
karaktär. Jag diskuterar vad det betyder att antaganden om eller förväntningar 
på en entydig superkropp inte infrias. Jag diskuterar också vad en sådan 
slutsats får för teoretiska implikationer på forskningen om det demokratiska 
samtalet. Avslutningsvis diskuterar jag det feministiska teatrala perspektivets 
bidrag på ett övergripande plan. 
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2. Ett feministiskt teatralt perspektiv på det 
demokratiska samtalet 

Det här kapitlet introducerar grunderna i det feministiska teatrala perspektiv 
som jag utvecklar i avhandlingen. Först redogörs för perspektivets bakgrund i 
materialistisk forskning. Utifrån en mer generell ingång till materialistisk 
forskning sker en specificering mot feministisk nymaterialistisk forskning. 
Inom den feministiska nymaterialistiska forskningen finns ett intresse för hur 
subjektskonstruerande makt måste betraktas som något i högsta grad 
materiellt (och därmed inte enbart som något socialt diskursivt). Den 
feministiska nymaterialistiska forskningen används därmed för att utveckla 
argumentet om nödvändigheten av och tillvägagångssättet för att analysera det 
demokratiska samtalet som något materiellt.  

När jag redogjort för perspektivets bakgrund i den nymaterialistiska 
forskningen övergår kapitlet till att diskutera dess teatrala aspekter. Jag 
klargör hur denna avhandlings feministiskt teatrala perspektiv förhåller sig till 
teatrala perspektiv i allmänhet och feministiskt teatrala perspektiv i synnerhet. 
Detta framhäver perspektivets särdrag som analytiskt helhetsgrepp. 

Materialistiska perspektiv 
”[H]uman existence is thingly, irreducibly so” skriver arkeologen Ian Hodder 
(2012) i sin bok Entangled: an archaeology of the relationship between 
humans and things. Det forskningsfält som på olika sätt försöker komma åt 
hur mänskliga varelser, icke-mänskliga varelser och sådant som vi ofta 
betraktar som ”saker” relaterar till, eller sammanblandas med, varandra är 
internationellt etablerat och täcker många olika ämnesdiscipliner inom 
humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Det mest provocerande 
med denna teoribildning är förmodligen att den på olika sätt undersöker om, 
och i så fall hur, icke-mänskliga varelser och saker bör eller kan tillskrivas 
agens eller aktörskap. Inte sällan kritiseras inom forskningsfältet det sätt varpå 
man inom humaniora och samhällsvetenskap kommit att förutsätta ett 
hierarkiskt isärhållande mellan det som betraktas som immanent respektive 
transcendent, natur respektive socialt (diskursivt), människor respektive 
saker, mänskligt respektive icke-mänskligt, subjekt respektive objekt. 
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Jane Bennett är med boken Vibrant matter: a political ecology of things den 
statsvetare som hittills tydligast skrivit in sig i det materialistiska 
forskningsfältet. Demokratisering kan och bör enligt Bennett utvidgas till att 
uppmärksamma icke-mänskligt liv och sådant som forskning annars ofta 
betraktar som döda ting. På flera sätt syftar hennes arbete till att hitta, som hon 
själv skriver, en ”commonality with the out-side [which] may induce vital 
materialists to treat nonhumans – animals, plants, earth, even artefacts and 
commodities – more carefully, more strategically, more ecologically (Bennett 
2010, s. 18). 

Sociologen Bruno Latour är en av de mest betydelsefulla tänkarna inom 
detta forskningsfält. Inte minst har han bidragit till att utveckla så kallad ”actor 
network theory”, eller ANT (se exempelvis Latour 1993, 2005a). Inom ANT 
bildar en centrerad aktör (actor) och ett decentrerat nätverk (network) 
tillsammans en slags avsiktlig självmotsägelse, att jämföra med en till synes 
omöjlig sammanblandning av agens och struktur (Law 1999, s. 5).  

För att ge ett mycket praktiskt exempel på ANT och hur en antagen hierarki 
mellan mänskligt och icke-mänskligt skulle kunna leda till en alltför 
begränsad analys, kan vi gå till en artikel skriven av Ingunn Moser och John 
Law (1999). I artikeln får läsaren följa Liv, en kvinna som utan sitt 
högteknologiskt utrustade hem och sin rullstol med olika spakar skulle ha 
mycket begränsade möjligheter att röra sig och kommunicera med omvärlden. 
Rullstolen och apparaturerna blir delar av Livs kropp och dessa utvecklas 
ständigt tillsammans, i takt med den nya tekniken.  

Inom ANT kan kausaliteten inte tolkas som enbart enkelriktad: Liv som 
aktör föregår inte tekniken. Livs kropp förändras av tekniken men tekniken 
förändras också av Livs kropp. Aktörskap och materia flyter ihop i något som 
enligt ANT är att likna vid ett nätverk. Utifrån detta synsätt är nätverket inte 
att betrakta som rent immanent konstruerat, men inte heller som transcendent 
föregående konstruktion/social inblandning.  

Genom intervjuer gjorda i Livs hemmiljö finner Moser och Law också 
betydelsen av något de kallar goda och dåliga passager: ”good passages have 
to do with moving smoothly between different specificities and their 
materialities. Bad passages are about awkward displacements, movements 
that are difficult or impossible” (1999, s. 205). Det är när vi inte kan röra oss 
i flöde som vi, enligt ett ANT-inspirerat synsätt, blir uppmärksamma på 
väggar, underlag eller möbler, som annars bara ter sig som bakgrund för oss. 
Moser och Law konstaterar exempelvis att trappor beblandar sig bättre med 
ben än med rullstolar, så länge det rör sig om ben som inte känner smärta till 
följd av åderförkalkning (1999, s. 208).  

Utifrån sitt arbete med ANT är Latour själv mycket engagerad i frågor 
rörande demokrati och parlament. Making things public var namnet på en 
utställning som han, tillsammans med den tyska konstnären Peter Weibel, var 
kurator för år 2005 i den tyska staden Karlsruhe. Samma titel har också 
utställningens massiva katalog, bestående av artiklar och installationer 
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undertecknande med namn som Donna Haraway, Chantal Mouffe och Richard 
Rorty. I katalogens ofta citerade inledningsartikel ”From Realpolitik to 
Dingpolitik or How to make things public” utvecklar Latour de tankar om 
tingens parlament som han tidigare arbetat med (se Latour 2004). I artikeln 
refererar Latour till filosofen Peter Sloterdijks fantiserade luftfyllda parlament 
som det amerikanska flygvapnet, efter sina bombningar i Irak, skulle kunna 
slänga ut med fallskärm så att det likt en räddningsflotte vecklas ut, färdigt att 
användas. Det luftfyllda parlamentet kan tolkas som en parodisk illustration 
av västerländsk demokrati med våld exporterad till icke-västerländska 
kontexter. Latour tycks här också vilja visa att det västerländska 
nationsbaserade parlamentet faktiskt också är ett ting, med sina 
luftkonditioneringspumpar, sin materiella infrastruktur och sina ingrodda 
beteendemönster. Han önskar emellertid se en helt annan form av parlament 
än de pelarförsedda stenhus många vanligtvis tänker på när de tänker på 
parlament. Utifrån sina tankar om ”tingens parlament” engagerar han sig i att 
utveckla ett politikbegrepp som gör det möjligt för icke-mänskliga ting, som 
exempelvis en flod, att som ärende få representativ status i beslutsfattande 
församlingar (Latour 2005b).  

Med sitt intresse för tingen går Latour tillbaka till det som ibland kommit 
att kallas för världens första parlament, det fornisländska Alltinget. Här möttes 
människorna för att välja sina representanter, deliberera och fatta beslut i en 
naturlig amfiteater belägen i Tingvallas dramatiska landskap. Latour nämner 
i sammanhanget även andra forntida nordiska, germanska och saxiska 
beslutsfattande församlingar, exempelvis Stortinget i Norge och tinget på Isle 
of Man. Hans avsikt med att återuppliva etymologin om tinget är att han 
önskar se att fokus inte bara riktas mot dem som samlats – för att något gör 
dem oeniga – utan också mot detta något som får dem att bli oeniga. Med 
objektorienterad demokrati åsyftar han dem som samlas för passionerad dispyt 
kring ett objekt som för tillfället berör dem, snarare än en ideal 
samtalssituation eller en redan färdig parlamentsbyggnad där människor är 
tänkta att samlas för att skapa enighet. Objektet kan vara en flod vars vatten 
är av stor vikt för människors överlevnad, den hijab som en del muslimska 
kvinnor bär, de genmanipulerade organismer som sprids ut i Brasilien eller 
glaciärerna som smälter på Grönland. Inget objekt kan anses vara ett rent 
objektivt faktum (”matter of fact”). Objekt är i Latours teoribygge däremot 
”matters of concern”. Varje objekt samlar runt sig olika församlingar, eller 
kollektiv, av relevanta partier för meningsutbytet. Kollektiven som skapats 
kring det specifika objektet kan, enligt Latour, sedan nå ett beslut utan att 
behöva vara överens om något annat. Detta får honom även att begripliggöra 
parlament som en teknisk term för att göra ting offentliga (Latour 2005b, s. 
24).  

Sett till denna avhandlings fokus kan det konstateras att Latour alltså också 
är intresserad av det demokratiska samtalet. Men utifrån hans engagemang för 
”the matter of concern” tolkar jag det som att samtalssubjektets konstruerande 
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makt hamnar bortom hans objektsstyrda demokratimodell. I tingens parlament 
tycks de samtalande mer ta formen av för dispyten samlade och mycket 
tillfälliga ”partier” eller ”ledamöter”. 

Feministisk nymaterialism och makt 
Det som kommit att kallas för feministisk nymaterialism, alternativt neo-
materialism, har en ingång till det materiella som ansluter till den forskning 
som just diskuterats. I förhållande till denna forskning har dock den 
feministiska nymaterialistiska ansatsen tagit en tydligt ledande roll vad gäller 
engagemang i frågor rörande maktrelationer och då särskilt 
subjektskonstruerande makt.  

Termen “neo-materialism” myntades av filosofen och genusvetaren Rosi 
Braidotti. I en intervju med de nymaterialistiska forskarna Rick Dolphijn och 
Iris van der Tuin berättar hon att syftet med begreppet var att ta spjärn mot det 
hon uppfattade som en lingvistisk hegemoni, med ett ursprung i psykoanalys 
och semiotik, inom amerikansk marxistisk teori under mitten av 1990-talet 
(Dophijn & van der Tuin 2012, s. 21). En sådan lingvistisk hegemoni hade 
enligt Braidotti en tendens att skapa ett missvisande glapp mellan kroppens 
sociala diskursivitet och dess materialitet. Braidotti ansåg att det var 
nödvändigt att formulera en materialistisk teori som var mer i linje med den 
utveckling som skett inom naturvetenskapen och förklarar därför i intervjun 
hur nymaterialismen växt fram som:  

a method, a conceptual frame and a political stand, which refuses the linguistic 
paradigm, stressing instead the concrete yet complex materiality of bodies 
immersed in social relations of power.  

 
Mot bakgrund av ett sådant insisterande på kroppens materiella uppgående i 
sociala maktrelationer kan det tyckas oväntat att Braidotti även använt sig av 
begreppet anti-materialism för att beskriva det fält hon arbetar i (2000, s. 172). 
I det här fallet har syftet emellertid varit att undvika att nymaterialistisk 
feministisk forskning sammanblandas med den typ av materialistisk feminism 
som kallas ”maternal feminism” och som åberopar kvinnligt subjektskap 
utifrån ett slags essentiellt moderskap (Dolphijn & van der Tuin 2012, s. 24). 
I sammanhanget kan det även nämnas att det som ofta förknippas med 
feministisk materialistisk forskning har, som en utveckling ur marxistisk 
historisk materialism, kommit att undersöka kvinnors materiella 
levnadsvillkor i fråga om arbete, reproduktion, möjligheter till politisk 
påverkan, hälsa och utbildning och i förhållande till klass, ras, etnicitet, ålder, 
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funktioner och heteronormativitet (Hird 2009, s. 329).6 Feministisk 
nymaterialism behöver inte nödvändigtvis ses som någon kritisk uppgörelse 
med en sådan ”gammal” materialism. Det drag som är det tydligast 
utmärkande för nymaterialistisk feminism är i praktiken snarast dess 
sammanläsningar av teori från samhällsvetenskap och humaniora med teori 
från naturvetenskaperna.  

Trots kritiken mot psykoanalysens och semiotikens starka påverkan på de 
senaste decenniernas marxistiska och feministiska socialkonstruktivistiska 
teoribildning är en del av den nymaterialistiska feministiska forskningen 
präglad av just socialkonstruktivistiska tankegångar. Judith Butler har varit en 
av de mest tongivande företrädarna för sådan socialkonstruktivistisk 
teoribildning. Detta faktum i kombination med att Butler i sitt feministiska 
arbete är sysselsatt med ”bodies that matter” förklarar det märkbara, ibland 
med- och ibland motläsande intresset för hennes arbete bland feministiska 
nymaterialister (se exempelvis Cheah 1996; Fraser 2002; Barad 2003; 
Colebrook 2004; Kirby 2006; Davis 2009; Hekman 2010). Engagemanget 
kretsar inte minst kring oron för att Butlers och andra lingvistiska 
socialkonstruktivisters betoning på kroppens sociala diskursivitet lett till ett 
missvisande glapp mellan kroppens sociala diskursivitet och dess materialitet. 
Ett exempel på vad ett sådant missvisande glapp kan få för konsekvenser är 
att det inte går att besvara frågor om på vilket sätt diskursiva maktrelationer, 
som mänskliga fysiska kroppar formas av, kan hänga ihop med olika 
biologiska sjukdomssymptom inom dem. 

Det har påpekats hur Butlers teori, för att förklara kön som en fråga om 
inomkulturell representation, förutsätter ett begripliggörande av språket som 
oförmöget att fånga sin materiella referent (se exempelvis Cheah 1996; Fraser 
2002). Noela Davis (2009, s. 78) skriver att den fysiska kroppen hos Butler: 

is apparently no more than a base that we cannot know, that cannot be made 
known and that interpellative naming animates and contours with a social, and 
thus knowable existence. It appears that there is an insurmountable wall 
constructed between us and the physical body; there is a distance that we cannot 
apparently ever (re)cover.  

 
Denna kritik lyfter alltså fram att Butlers analys av kön som rent diskursivt 
bekostas av att den fysiska materiella kroppen är och förblir utanför det socialt 
diskursiva och utanför det tänkbara. Vicki Kirby tolkar Butlers 
konstruktivistiska position i följande ord: ”What we thought was Nature is 
really ’nature’, that is Culture” (Kirby 2006, s. 69). Samtidigt som subjektet 
betraktas som helt och hållet en kulturell företeelse behåller alltså Butler, 

                                                   
6 Här finns beröringspunkter med feministiska forskningsfält som kommer från ett annat håll 
för att också fokusera på det materiella och det fysiska. Hit räknar jag feministisk forskning om 
kroppspolitik och kroppsligt medborgarskap. Se vidare diskussionen senare i kapitlet.  
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enligt Kirby, ändå till syvende och sist en klassisk dualistisk uppdelning 
mellan natur och kultur.  

Det är viktigt att understryka att feministisk nymaterialistisk forskning inte 
ger biologisk essentialism företräde framför diskurs. Det är istället själva 
dualismen mellan social diskurs och materiell essens, natur och kultur, realism 
och konstruktivism, immanens och transcendens som man på olika sätt söker 
överbrygga, och det är då den naturvetenskapliga teorin kommer in. Med stöd 
i nya upptäckter inom biologin, kemin och fysiken tydliggör man hur 
dualismen är ontologiskt och epistemologiskt orimlig. Det är på detta sätt man 
även försöker visa hur å andra sidan feministisk teori om subjektivitet vinner 
på att bryta sönder dualismen.  

Med tanke på de feministiska nymaterialisternas kritik av den sociala 
konstruktivismen och lingvistikens påverkan på de senaste decenniernas 
feministiska teoriutveckling ter det sig inte oväntat att invändningarna mot 
nymaterialistisk forskning tagit fasta just på denna kritik. Sara Ahmeds artikel 
i European Journal of Women’s Studies är förmodligen det kritiska inlägg som 
fått mest uppmärksamhet (Ahmed 2008). Artikeln är skriven med en märkbart 
frustrerad ton. Ahmed menar att feministiska nymaterialistiska forskare 
engagerar sig alltför lite i frågor om den feministiska teorins genealogi, till 
förmån för döda manliga föregångare som Tomkins, Darwin, Bergson och 
Nietzsche. Hon drar slutsatsen att detta är orsaken till att dessa forskare alltför 
rutinmässigt kan kritisera feminismen för anti-biologism och ”textualism”. 
Detta leder enligt Ahmed till att nymaterialisterna missar att feminismens 
kritik av biologi har sin grund i motståndet mot biologiskt deterministiska 
analyser av kön. Argument om att feminismen måste återvända till biologin är 
enligt Ahmed därmed endast gångbara om man tillåter sig att glömma bort 
feministisk forskning som arbetar just med frågor rörande biologi, materialism 
och livet i sig självt. I sammanhanget nämner hon forskare som Donna 
Haraway, Evelyn Fox Keller, Emily Martin, Sandra Harding och Sarah 
Franklin (Ahmed 2008, s. 27). Nymaterialisterna anklagas även för att inte ge 
Butler det erkännandet att hennes teoretiska arbete är, som Ahmed menar, i 
allra hösta grad engagerat i den fysiska kroppens materialitet i förhållande till 
dess sociala diskursivitet.  

Ett problem med Ahmeds resonemang är att hon främst uppehåller sig vid 
de feministiska nymaterialisternas kritik av den lingvistiska 
socialkonstruktivistiska dominansen inom feministisk teori alltsedan 1990-
talets mitt. Tonläget hos flera feministiska nymaterialistiska forskare har 
också varit högt i just detta avseende, vilket förmodligen är en av 
förklaringarna till Ahmeds uppenbara frustration. Ahmed undviker emellertid 
att ge sig i kast med att djupare analysera vad de feministiska nymaterialistiska 
forskare hon nämner faktiskt föreslår för den feministiska teorin, utöver eller 
bortom deras kritik av en lingvistisk dominans inom feministisk teori (se även 
Davis 2009 för liknande resonemang). Därmed kan hennes artikel inte anses 
bidra med något djupgående eller fundamentalt ifrågasättande av feministisk 
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nymaterialistisk teori. Ahmeds kritik kan dock ses som relevant i den 
bemärkelsen att den feministiska nymaterialistiska forskningen under de 
efterkommande åren tycks ha tagit sig an att situera sitt arbete med mindre 
angripande tonläge och med större omsorgsfullhet i förhållande till feministisk 
teori (se exempelvis van der Tuin 2008, 2011; Davis 2009; Hird 2009; Dolpijn 
& van der Tuin 2012). Vidare har ett antal antologier publicerats, som 
kontextualiserar nymaterialism och nymaterialistisk forskning (se exempelvis 
Alaimo & Hekman 2008; Coole & Frost 2010; Barrett & Bolt 2012). Denna 
kontextualisering kan naturligtvis även tolkas som en väntad rörelse från ett 
forskningsfält som under de senaste åren vuxit starkt och därför också börjat 
ta en alltmer central plats inom den nuvarande feministiska teoriutvecklingen.  

Subjektskonstruerande makt genom intra-aktion 
Fysikern Karen Barad (2003, 2007) har intagit en central position i den 
nymaterialististiska teoribildningen. Hennes arbete blir särskilt intressant för 
mina syften. Barad har bidragit med att ta in feministisk poststrukturell teori 
om subjektivitet i syfte att utveckla kvantfysiken, men även det omvända. Hon 
menar att hennes kvantfysiska teori kan stödja utvecklingen inom feministisk 
poststrukturell teori. I linje med feministisk nymaterialistisk forskning 
försöker hon förankra Butlers performativitetsbegrepp ontologiskt och 
epistemologiskt i något hon kallar agentiell realism (”agential realism”). 

För detta arbete tar Barad sin utgångspunkt i Niels Bohrs filosofi-fysik. 
Enligt Newtons och hans efterföljares klassiska ontologiska och 
epistemologiska antaganden anses världen vara möjlig att beskriva bortom 
experimenterande studier av den. Det anses även vara möjligt att fullständigt 
hålla isär forskaren och dennes studieobjekt. Om ett visst uppmätt värde kan 
reproduceras inom ramen för ett kontrollerat experiment antas det vara en 
objektiv representation av verkligheten (Barad 2007, s. 168–169). Mot 
bakgrund av det som inom fysiken kommit att kallas för ”våg-partikeldualitet-
paradoxen” menade Bohr att kvantfysiken, istället för sådana klassiska 
ontologiska och epistemologiska antaganden, behövde en ontologi och 
epistemologi som vare sig förutsatte en redan existerande värld eller en värld 
som helt och hållet var lingvistiskt beroende.  

I ljuset av experiment som idag är möjliga att praktiskt genomföra, men 
som Bohr bara kunde genomföra som tankeexperiment, utvecklar Barad 
Bohrs arbete såväl epistemologiskt som ontologiskt. Det är här som det som 
inom fysiken kallas för fenomen (och som inte ska förväxlas med 
fenomenologins fenomen) hamnar i fokus. Bohrs arbete förklarar att 
naturvetenskapen inte studerar oberoende objekt. Oberoendet är enligt honom, 
i Barads läsning, fel referent till objektivitet. Partiklar innehar ingen position 
bortom det vi kan mäta som något vi kallar position. Det naturvetenskaperna 
studerar och kan studera är därför fenomen. Detta i sin tur är, enligt Bohr, att 
betrakta som observationer erhållna under specifika förhållanden, 
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förhållanden som inkluderar hela arrangemanget – apparaturen – kring 
experimentet. I en sådan förståelse kan fenomen, enligt Barad, inte betraktas 
som resultat vunna ur experiment genomförda av mänskliga subjekt i ett 
laboratorium. Inte heller kan apparaturen som producerat fenomenet enbart 
betraktas som laboratorieinstrument eller observationsverktyg (Barad 2003, s. 
816). Hos Bohr såväl som hos Barad är fenomenet snarare beroende av den 
apparatur som observerat den.  

Det är i detta sammanhang som Barad noterar betydelsen av samhälleliga 
maktrelationer, då hon läser samman Bohrs arbete med verk av teoretiker som 
Foucault och Butler. Med apparatur menas hos Barad inte bara den teknik som 
används i experimentet utan också de historiska och för tillfället rådande 
diskursivt meningsskapande praktiker och uteslutningar som experimentet 
producerats inom. Allt detta tillsammans har en slags materiell iscensättande 
agens som måste inräknas i fenomenet. På så sätt kan aldrig det materiella helt 
särskiljas från det socialt diskursiva. Det materiellas ständiga tillblivelse är 
inbegripen i diskursiva maktrelationer.  

Här använder sig Barad av ett begrepp som är särskilt intressant för det 
feministiskt teatrala perspektivet, nämligen ”intra-aktion”. I Barads teoretiska 
värld ska intra-aktion skiljas från interaktion, då interaktion förutsätter 
samverkan av helt och hållet åtskiljbara entiteter. I Barads kvantfysiska 
teoretiska värld finns inte sådana helt och hållet åtskiljbara entiteter, och det 
är orsaken till att hon istället föredrar begreppet intra-aktion:  

Agency cannot be designated as an attribute of “subjects” or “objects” (as they 
do not pre-exist as such). […] Agency is the enactment of iterative changes to 
particular practices through the dynamics of intra-activity. Agency is about the 
possibilities and accountability entailed in reconfiguring material-discursive 
apparatuses of bodily production, including the boundary articulations and 
exclusions that are marked by those practices in the enactment of a causal 
structure (Barad 2003, s. 827). 

 
Utifrån ett sådant resonemang blir det viktigt att understryka att fenomenet 
hos Barad inte kan ha stabila gränser. De lokala gränser som ändå skapas 
mellan den observerande aktiviteten och ”det observerade” ska snarare förstås 
som ”agentiella snitt” (agential cuts): ett slags lokala – och i någon bemärkelse 
våldsamma – lösningar inom fenomenets ontologiskt inneboende 
obestämbarhet. ”Relata do not preexist relations; rather, relata-within-
phenomena emerge through specific intra-actions” konstaterar Barad (2003, 
s. 815).  

Utifrån min läsning förkastar Barads nymaterialistiska teori inte Butlers 
teoretiska arbete, och därmed inte heller diskursanalys inom feministisk teori. 
Snarare kan hennes teori betraktas som en slags ontologisk och epistemologisk 
genom- eller omarbetning av Butlers arbete, och av diskursanalys (Barad själv 
beskriver sitt arbete med uttrycket ”onto-epistemologi” för att betona hur 
ontologi och epistemologi hänger ihop). Jag har redan redogjort för flera 
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nymaterialistiska feministers kritik av Butlers sätt att bekosta sin analys av 
kön som något helt och hållet diskursivt med att den fysiska kroppen är och 
förblir utanför det sociala och tänkbara. Hos Butler återfinns resonemang likt 
det följande, om hur kön är performativt genom diskursiv fabrikation: 

If the inner truth of gender is a fabrication and if a true gender is a fantasy 
instituted and inscribed on the surface of bodies, then it seems that genders can 
be neither true nor false, but are only produced as the truth effects of a discourse 
of a primary and stable identity (Butler 1999, s.174).  

 
Ett sådant sätt att begripliggöra den fysiska kroppen skulle kunna tolkas som 
att Butler menar att diskurser ”hoppar på” mänskliga kroppars yta och styr 
dessa kroppars yta till att se ut och röra och föra sig på specifika sätt. Utöver 
denna yta kan det uppfattas som att hon absurt nog betraktar mänskliga 
kroppar som tämligen livlösa, alternativt som levande sitt eget liv (oåtkomligt 
för sociala diskurser).  

Det är så jag tolkar att Barad svarar på kritiken mot Butlers teori om kön 
som performativt med ett förtydligande. Förtydligandet innebär att hon visar 
hur materialitet och social diskurs inte kan åtskiljas utan måste ses som intra-
agerande in på partikelnivå. Med ett sådant förtydligande skulle det 
exempelvis kunna tänkas bli möjligt att undersöka hur ett visst virus, 
lokaliserat hos en viss grupp kvinnor, intra-agerar som en slags komplex 
iscensättning med en rad olika sociala diskurser om exempelvis kön (diskurser 
som exempelvis skulle kunna tänkas sätta gränser för hur ett eventuellt 
botemedel skulle komma att utvecklas).  

Här kommer vi till kärnan av hur avhandlingen bygger på den feministiska 
nymaterialismen. Det som jag uppfattar som Barads epistemologiska och 
ontologiska förtydligande av Butlers teori innebär också att det jag i denna 
avhandling kallar för subjektskonstruerande makt inte är någon typ av socialt 
diskursiv fantasi som kan sägas investera i det materiella, i tingen eller i de 
mänskliga kropparna. Denna makt är snarare alltid materiell och socialt 
diskursiv, på en och samma gång. Intra-aktion betyder att det är omöjligt att 
skilja dem åt.  

Tidigare definierade jag även subjektskonstruerande makt i det 
demokratiska samtalet som ramarna för hur det demokratiska samtalssubjektet 
är möjligt för att bli syn- och hörbart, i ett specifikt demokratiskt samtal. Med 
Barad blir det tydligare att om jag ska studera subjektskonstruerande makt i 
det demokratiska samtalet kan jag exempelvis inte bara titta på hur en 
samtalsdeltagare i det specifika samtalet försöker låta, se ut och röra och föra 
sig. Jag måste titta på hela den iscensättning som samtalsdeltagarna befinner 
sig i (något som inte framgår på samma sätt av Butlers teoretiska arbete). I 
denna iscensättning intra-agerar en rad olika element, och vilka dessa kan vara 
kommer jag att kunna förklara inom kort, när jag går närmare in på hur ett 
teatralt narrativ kan användas för att konkretisera Barads tämligen abstrakta 
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teorier i en specifik parlamentarisk kontext. Men först måste jag diskutera 
ytterligare ett viktigt resonemang rörande Barads teoretiska tankegångar om 
intra-aktion. 

Barads intra-aktionsbegrepp har också en metodologisk bäring på detta 
arbete. Intra-aktionsbegreppet kan också begripliggöras i linje med det som 
den feministiska biologen Donna J. Haraway kallat ”situerad kunskap” 
(Haraway 1991). Med det menas att Barads teori kan förstås som ett objekt-
subjekt-sammanflätat sätt att tänka kring kausalitet, vilket förutsätter att 
forskaren och den tekniska materiel som används för att genomföra 
experiment inte kan isoleras bort ur kunskapsproduktionen utan snarare måste 
situeras diskursivt i den. Här handlar det även om att i apparaturen räkna med 
de uteslutningar och gränsdragningar som en studie har inneburit.  

Barad betonar att den onto-epistemologi som hon drar fram linjerna för 
förutsätter ett djupt engagemang i etiska frågor hos forskaren (se Dolphijn & 
van der Tuin 2012). Det ligger ett ansvar i förståelsen av att forskande innebär 
intervention i det som händer: 

Particular possibilities for acting exist at every moment, and these changing 
possibilities entail a responsibility to intervene in the world’s becoming, to 
contest and rework what matters and what is excluded from mattering (Barad 
2003, s. 827). 

 
Vad Barad utifrån sin onto-epistemologi emellertid också visar är hur allt för 
den skull inte kan relativiseras till att enbart vara diskursivt beroende av 
forskarens sociokulturella situering. Jag tolkar detta som att min del som 
forskare i att påverka perspektivets utformning inte helt och hållet kan 
åtskiljas från den kunskap om det demokratiska samtalet som perspektivet 
resulterar i. Samtidigt kan den kunskap som perspektivet resulterar i alltså inte 
heller helt och hållet härledas till just min sociokulturella situering.  

Avhandlingens utgångspunkt i feministisk nymaterialism gör det även 
viktigt att diskutera likheter med och skillnader från angränsande feministisk 
forskning om kroppspolitik, kroppsligt medborgarskap, alternativt biologiskt 
medborgarskap. Det finns beröringspunkter mellan ett sådant forskningsfält 
och den här avhandlingens ansats, främst i form av intresset för kropp och 
makt. I flera fall finns också ett intresse för naturvetenskap. Icke desto mindre 
är det viktigt att uppmärksamma skillnaderna mellan sådan forskning och den 
studie som föreligger här. Skillnaderna rör främst studieobjektet och den 
analytiska roll som kropp och makt spelar i förhållande till detta. 

Inom den feministiska forskningen om kroppspolitik, kroppsligt 
medborgarskap, alternativt biologiskt medborgarskap tycks intresset för kropp 
och makt befinna sig främst på ett sakfrågemässigt plan snarare än på ett 
perspektivmässigt plan. Därför tangerar dessa studier forskningen om sociala 
rörelser. Kvinnorörelsen som en slags aktör relateras ofta till etablerade 
politiska institutioners praktiker, policyer eller diskurser om specifikt 
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kvinnors kroppar. Exempelvis undersöker statsvetaren Maud Eduards i en 
svensk feministisk studie det hon kallar ”kroppspolitik”. Eduards definierar 
detta som politik om hur kroppar bekönas – en politikform som hon också 
menar att det råder tystnad kring (2007, s. 15). Mot en sådan bakgrund studerar 
hon hur ”kvinnors kroppar uppfattas, hanteras och förhandlas i Sverige under 
de senaste 150 åren” (ibid). Eduards undersöker detta utifrån fem teman: 
landets säkerhet, abort, prostitution, högre utbildning och kvinnorörelser. 
Detta tematiska tillvägagångssätt har Eduards gemensamt med en annan 
feministisk studie där kroppar hamnar i fokus, nämligen den om kroppsligt 
medborgarskap genomförd av Outshoorn, Dudová, Prata och Freidenvall 
(2015). Den här forskargruppen tar i likhet med Eduards avstamp i något de 
kallar för ”body issues” – i deras fall abort och prostitution. Syftet är att 
undersöka på vilket sätt kvinnorörelsen i fyra europeiska länder bidragit till 
kroppslig integritet för kvinnor. Här hamnar kropp och makt också i 
sakfrågetematiskt fokus på ett sätt som inte är fallet i den här avhandlingen. 

En liknande observation kan göras om de naturvetenskapliga inslagen inom 
ovan nämnda forskningsfält. De kan tyckas påminna om min egen ansats. En 
viktig skillnad är dock att den föregående främst utgår från Foucaults 
begripliggörande av bio-makt som en makt som finns inbegripen i det 
moderna samhällets kontroll av populationer i fråga om exempelvis folkhälsa 
och födelsekontroll (se till exempel Rose & Novas 2005 om biologiskt 
medborgarskap och Outshoorn et al. 2015). Detta i sin tur gör att fokus riktas 
mot de sociala praktiker, kamper, policyer och diskurser som den moderna 
bioteknikens revolutionerande landvinningar gett upphov till under de senaste 
decennierna. Det handlar då i mindre utsträckning om att hämta ontologisk 
och/eller epistemologisk inspiration från exempelvis kvantfysiken, såsom 
fallet är i den här avhandlingen.  

I stället för fokus på kropp som en sakfråga som olika politiska aktörer 
strider om eller förhåller sig till, blir kropp och makt i den här avhandlingen i 
stället intressant på grund av dess roll i subjektskonstruktionen. Inspiration 
från feministisk nymaterialism i allmänhet och Barads onto-epistemologi i 
synnerhet underbygger det feministiskt teatrala perspektiv som jag utvecklar, 
ett perspektiv som ska göra det möjligt att undersöka subjektskonstruerande 
makt i det demokratiska samtalet.  

Ett nymaterialistiskt teatralt perspektiv 
För att förstå en dimension av makt i det demokratiska samtalet som alltför 
mycket förbisetts inom den moderna demokratiteorin föreslog jag i det 
föregående kapitlet att mer intresse borde riktas mot konstruktionen av det 
demokratiska samtalssubjektet. Jag lyfte i sammanhanget fram behovet av ett 
analytiskt perspektiv som möjliggör en undersökning av det demokratiska 
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samtalet som en deltagarmässigt mångfacetterad situation där den rumsliga 
kontexten inte enbart betraktas som passiv i förhållande samtalets deltagare.  

Barads intra-aktionsbegrepp kan användas för att förtydliga att 
subjektskonstruerande makt inte bara investerar i det materiella. Det vill säga, 
makten läggs inte bara in i passiva materiella ting. Subjektskonstruerande 
makt är visserligen socialt diskursiv, men den är samtidigt också materiell. 
Det socialt diskursiva och det materiella intra-agerar på ett sätt som gör det 
omöjligt att helt och klart skilja dem åt. Intra-aktionsbegreppet förtydligar 
även att jag, för att kunna studera subjektskonstruerande makt i det 
demokratiska samtalet, måste observera hela iscensättningen av detta samtal.  

I nästa avsnitt kommer jag att visa hur det är möjligt att ta ett ytterligare 
steg mot mitt feministiskt teatrala perspektiv från Barads mycket abstrakta 
kvantfysiska teoribygge om intra-aktion. Jag föreslår att det teatrala narrativ 
som ett teatralt perspektiv förutsätter kan bidra med än mer sammanknytande 
konkretion, åtminstone för en forskare i statsvetenskap som studerar det 
demokratiska samtalet. Vad jag menar med det teatrala narrativ som ett teatralt 
perspektiv förutsätter kommer jag att förklara i det följande. 

Teatrala perspektiv 
Det finns en gedigen tradition att applicera teatrala analytiska perspektiv på 
mänskligt agerande och på samhället. Traditionen framhåller att skeenden och 
situationer kan analyseras som iscensättningar. Det teatrala narrativet öppnar 
upp vissa förväntningar på de sociala draman som iscensätts.  

Sociologiska och antropologiska forskare började tidigt undersöka teatrala, 
iscensättande element i sociala ceremonier och tillämpa teatermetaforer i 
analyser av samhälleliga fenomen. Begreppet ”socialt drama” myntades 
ursprungligen av antropologen Victor Turner inom ramen för en studie av 
Ndembu-folket från 1957. Turner, vars arbete fått mycket stort genomslag 
inom antropologin såväl som inom ämnet performancestudier, inspirerades av 
Arnold van Genneps modell för att analysera organiserandet av samhälleliga 
ceremonier, eller så kallade ”rites of passage” som styrde en individs eller ett 
helt samhälles förändring från en fas till en annan. Ceremonier som markerar 
barndomens slut och övergång till det vuxna livet via puberteten har ofta 
kommit att förknippas med denna typ av riter. Turner lyfter dock fram hur van 
Gennep ursprungligen begripliggjorde ”rites of passage” i mycket bredare 
bemärkelse för att analysera passager mellan allt från krig och fred till årstider. 
Det är i denna breda bemärkelse som Turner är intresserad av begreppet (för 
detta resonemang se Carlson 2004, s. 16–17).  

I en diskussion om teatrala perspektiv måste också sociologen Erving 
Goffmans banbrytande arbete, ursprungligen publicerat 1959, tas upp. 
Goffman (2009) utvecklade ett dramaturgiskt sätt att analysera samhället, där 
begrepp hämtade från teatervärlden, såsom mask, skådespelare, publik, 
användes för att avtäcka kommunikationen i vardagssituationer. Tanken är att 
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individer spelar roller med sina medmänniskor som publik, och i dessa roller 
försöker respektive individ alltid framställa sig i så fördelaktigt ljus som 
möjligt. Med betoning på avtäckning förefaller kommunikationen vara 
enkelriktad, medveten och beräknande, och uppbyggd kring olika typer av 
kulturella teckensystem. När individernas/skådespelarnas motsägelsefulla 
kommunikation blottläggs antas system kunna framträda som signalerar 
grupptillhörigheter eller strategiskt rollspel i syfte att åstadkomma ett för 
individen eftersträvat mål. I Goffmans modell förutsätts med andra ord en 
uppdelning mellan ett mer autentiskt subjekt och en mer artificiell roll (se 
exempelvis Carlson 2002 för detta resonemang).  

Teatervetaren Marvin Carlson (2002) har påpekat hur sådant som kan 
associeras med iscensättning och det teatrala alltsedan antikens Platon 
förkastats som något sekundärt och artificiellt i förhållande till idén om ett 
autentiskt jag och ett autentiskt subjekt. När ”jaget” och ”rollen” antas vara 
separata är det rollen som ger intrycket att vara den mer artificiella medan 
jaget antas vara mer ursprungligt. I denna typ av uppställning framstår också 
det teatrala och rituella som till syvende och sist tomt. Men detta är alltså inte 
vad den teatrala forskningstraditionen menar. 

I sin bok Performance observerar Carlson att det numera finns ett stort 
intresse för det meningsbärande med iscensättning (Carlson 2004). Butlers 
teori om subjektet som performativt har haft en central roll i detta (se även 
Carlson 2002; Schechner 2006 för liknande resonemang). Carlson menar att 
”performance” nu utvecklats till att bli en betydelsefull metafor och ett kritiskt 
verktyg som kan användas för att analysera snart sagt alla aspekter av 
mänsklig aktivitet, inom många fält. Han tolkar utvecklingen som typisk för 
en tid som är intresserad av kulturella förhandlingar och av hur kulturella 
mönster reproduceras respektive förändras (2004). Det har dessutom 
argumenterats att angreppssättet att göra något till en teatral situation är 
mycket lämpligt då man önskar undersöka detta något i ett delvis ”nytt ljus” 
(se exempelvis Gindt 2007, s. 39). 

Låt oss, efter denna korta inledning till teatrala perspektiv inom 
samhällsvetenskap och humaniora, för en stund tänka oss en 
teaterföreställning på exempelvis Dramatens stora scen vid Nybroplan i 
Stockholm. Vad ser vi framför oss då? Förmodligen en publik, som är samlad 
för att se föreställningen, och en scen. När vi betraktar denna scen ger den oss 
en uppfattning om föreställningens platsmässiga kontext. På scenen finns 
kanske också möbler och saker som representerar något i förhållande till 
skådespelarna, karaktärerna på scenen. Beroende på hur dessa möbler och 
saker används av skådespelarna får vi ännu mer information om karaktärerna 
de spelar. Om en karaktär på scenen sätter sig försiktigt på kanten av en stol 
och en annan bestämt lägger hela sin kroppstyngd på stolen bredvid uppfattar 
vi förmodligen att det finns någon typ av maktrelation mellan dessa två 
karaktärer på scenen. Skådespelarna bär också kostymer som kan ge oss som 
betraktare ännu mer information om de karaktärer som gestaltas framför oss. 
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Kostymerna hjälper dessutom skådespelarna att gestalta sina karaktärer och 
deras maktrelationer i förhållande till andra på scenen närvarande karaktärer. 
Högklackade skor, exempelvis, kan skapa såväl en ståtlig som en vinglande 
gång beroende på om karaktären ska framstå som säker och bestämd eller 
alkoholberusad.  

Vi kan konstatera att många element intra-agerar och därmed är 
medskapare i den teatrala situation som vi föreställt oss på Dramatens stora 
scen. Låt oss nu istället förflytta oss med tanken till riksdagens kammare och 
en partiledardebatt som utspelar sig där. Den moderata statsministern Fredrik 
Reinfeldt och den socialdemokratiska partiledaren Mona Sahlin må vara 
mycket medvetna om hur de ska försöka bete sig i talarstolen i riksdagens 
kammare. De kan ändå inte sägas agera utifrån samma förutsättningar i 
kammaren som skådespelare som Stina Ekblad eller Marie Göranzon agerar, 
när de tar kontroll över sin teaterpublik och får den att uppleva att de är 
karaktärerna de spelar. I den bemärkelsen kan det som Reinfeldt och Sahlin 
sysslar med inte betraktas som teater. Däremot kan teatralitet, som 
teatervetaren Josette Féral (2002) framhållit i sin numera mycket omskrivna 
artikel, betraktas som ett vidare begrepp än teater. Inte bara dans, opera, eller 
performance kan då betraktas som teatrala, utan faktiskt också helt vardagliga 
situationer:  

[T]heatricality is the result of a perpetual dynamics linking the onlooker with 
someone or something that is looked at. This relationship can be initiated either 
by the actor who declares his intention to act, or by the spectator who, of his 
own initiative, transforms the other into a spectacular object. By watching, the 
spectator creates an “other” space, no longer subject to the laws of the 
quotidian, and in this space, he inscribes what he observes, perceiving it as 
belonging to a space where he has no place except as external observer (Féral 
2002, s. 105).  

 
Utifrån Férals synsätt krävs med andra ord inte alls någon särskild scen, några 
skådespelare eller ett skrivet manus för att något ska kunna bli teatralt. 
Däremot krävs en särskild blick, en blick som skapar ett glapp mellan 
betraktaren och den betraktade vardagssituationen där ”den andra” agerar.  

Under en kammardebatt i Sveriges riksdag upplever vi förmodligen att vi 
leds att koncentrera oss på det verbala utbytet, även om vi samtidigt, på ett 
mer eller mindre medvetet plan, registrerar långt mer. Är vi åskådare på 
allmänhetens läktare sätter vi oss också, strängt dirigerade av väktarna, högt 
ovanför talmannens podium och ledamöternas bänkar för att tyst lyssna till 
samtalet, till argumentationen som pågår i talarstolarna. Såtillvida är vi med i 
föreställningen, som en manifestation av idén av allmänheten, medborgarna, 
de representerade. Men om vi ser på kammardebatten som en teatral situation, 
där debattörer ser ut, låter och rör sig och för sig på specifika sätt i förhållande 
till exempelvis möblemanget, de andra debattörerna och de övriga som 
befinner sig i kammaren, kan vi också börja observera och medvetandegöra 
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mer av det som utspelar sig framför oss än enbart det verbala intellektuella 
utbytet. Vi kanske rent av börjar tycka att en viss debattör framstår som lugn 
i talarstolen medan någon annan framstår som nervös eller förvirrad, något 
som i sin tur leder oss att fundera på hur det kommer sig att vi uppfattar det 
på detta sätt. Nu är vi med i den teatrala situationen, men skapar samtidigt 
också ett glapp mellan oss som betraktare och ”de andra” – debattdeltagarna, 
allmänheten, väktarna – och deras agerande.  

Riksdagens kammare med sitt scenlika podium och sin läktare har 
visserligen likheter med ett scenrum såsom Dramatens stora scen. Initiativet 
att undersöka kammardebatten i Sveriges riksdag utifrån ett teatralt perspektiv 
kommer dock från mig som forskare. Såtillvida är det också jag som 
observerande forskare som gör kammardebatten till en teatral situation. Här är 
det dock ytterst viktigt att vara medveten om att det med största sannolikhet 
fungerar mycket dåligt att ge sig ut och analysera en parlamentarisk 
kammardebatt utifrån en teatermetaforisk analysapparat i största allmänhet. 
Ett teatralt perspektiv tillämpat på en så komplex situation som en 
parlamentarisk kammardebatt kräver, sett till det teatrala perspektiv jag 
utvecklar i denna avhandling, djupgående kontextualisering och 
genomarbetning.  

Det mest centrala att ta med sig från den här redogörelsen av tidigare 
teatrala perspektiv är att tillämpandet av just ett teatralt perspektiv medför att 
det blir möjligt att studera något som om det vore en iscensättning samt hur 
någon eller några agerar inom ramen för denna iscensättning. Som jag 
betonade tidigare innebär tillämpandet av ett teatralt perspektiv inte 
nödvändigtvis att man hävdar att det iscensatta, exempelvis en parlamentarisk 
debatt, bara är att betrakta som en artificiell show. Således ter sig ett teatralt 
perspektiv i allmänhet lämpligt för att söka besvara avhandlingens 
forskningsfrågor om hur det demokratiska samtalet iscensätts i den svenska 
riksdagens kammare och vilka fysiska egenskaper som förutsätts av det 
demokratiska subjektet i dessa iscensättningar. 

Avhandlingens feministiskt teatrala perspektiv konkretiseras 
Tidigare teatrala perspektiv på social interaktion, likt Goffmans, förutsätter en 
uppdelning mellan ett ursprungligt subjekt och en mer teatral, i bemärkelsen 
artificiell, roll. I förhållande till detta har poststrukturell feministisk forskning, 
i Butlers kölvatten, bidragit med teatrala perspektiv med vars hjälp subjektet 
kan undersökas som något som hänger samman med maktrelationer i 
samhället och är beroende av performativa, iscensättande handlingar. Med 
stöd i denna typ av forskning ska jag nu visa hur jag utvecklar grundstrukturen 
för det feministiskt teatrala perspektiv som ska göra det möjligt att undersöka 
iscensättningen av det demokratiska samtalet i riksdagens kammare.  

Arkitekturforskaren Katarina Bonneviers arbete (2007, 2009) måste 
betraktas som banbrytande när man diskuterar teatrala perspektiv som uppstått 
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i kölvattnet av Butlers teori om kön som performativt. Bonnevier utvecklar 
Butlers teori om kön som performativt för att göra feministiskt teatrala 
analyser av arkitektur. I hennes analyser är de fysiska kroppar som lever eller 
befinner sig i och kring en byggd miljö, med sina köns- och begärshandlingar, 
genom sina kläder, sitt smink, sina frisyrer, sina rörelser ständigt med i att 
iscensätta den. Bonnevier använder sig explicit av ordet iscensättning 
(”enactment”) för att förklara hur hon ser på samspelet: ”The term enactment 
includes the act and brings into play the interconnectedness of material 
container, the setting, the deeds and the actors” (Bonnevier 2007, s. 16). En 
viss byggd miljö kan därmed, utifrån hennes iscensättningsperspektiv, heller 
inte betraktas som helt och hållet historielös, fast cementerad materia. 
Arkitekturen sammanblandad med de klädda kroppar som befinner sig i och 
kring den (eller för all del inte befinner sig i eller kring den) är performativ. 
Mot denna bakgrund vill jag påstå att Bonneviers forskning kan situeras i det 
materialistiska forskningsfält som jag diskuterade i början av kapitlet.  

Analysmässigt tolkar jag Bonneviers arbete som att hon – genom sitt 
iscensättningsperspektiv – betraktar en viss byggd miljös väggar, tak, golv och 
möbler som sådant som på en teater skulle kallas för dekor, rekvisita, kostym, 
mask, ljud. Hon undersöker väggarnas, takens, golvens och möblernas 
material, former, mönster och ornamentering. I sin tolkning av exempelvis 
Selma Lagerlöfs Mårbacka för hon, i samklang med analyserna av allt detta, 
in intertextuella referenser som kan bestå av allt från Lagerlöfs brevväxlingar 
med sina båda älskarinnor om husets former till feministisk teori om för tiden 
typiska arkitektoniska ideal, ideal som täcker föreställningar om till exempel 
kön, klass, svenskhet. Det kan också nämnas att Bonnevier betraktar sin 
speciella skrivform som en del av sin metod. Skrivformen liknar ett 
teatermanuskript och i det ingår även fotografier från de miljöer hon 
analyserar på vilka hon klipp-och-klistrat in agerande människor. Med denna 
framställningsform menar Bonnevier också att hon kan göra alternativa och 
inte minst queert och feministiskt alternativa iscensättningar av Mårbacka, en 
i Sverige redan mycket berömd byggnad.  

Det feministiska teatrala perspektiv som jag utvecklar är starkt influerat av 
Bonneviers feministiska teatrala perspektiv. Bonneviers perspektiv är dock 
inte fullt tillräckligt för att kunna svara på forskningsfrågorna om hur det 
demokratiska samtalet iscensätts i den svenska riksdagens kammare och vilka 
fysiska egenskaper som förutsätts hos det demokratiska samtalet i dessa 
iscensättningar. Det jag tar med mig från Bonnevier till det feministiska 
teatrala perspektivet i den här avhandlingen är att om man vill förstå något om 
en viss byggd miljö måste man inte bara i detalj undersöka dess väggar, tak, 
golv, ljud och möbler. Man måste även undersöka de fysiska kroppar som 
befinner sig i den: hur de klär sig, låter och rör och för sig i intra-aktion med 
den byggda miljön och möblemanget. I sammanhanget måste det också 
förtydligas att Bonnevier inte själv använder sig av intra-aktionsbegreppet. 
Det är genom en slags samläsning av Barad och Bonneviers feministiska 
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teatrala perspektiv som jag tolkar det som att de olika aspekterna måste 
analyseras som intra-aktiva.  

Scen, kostym och regi är viktigt i det feministiska teatrala perspektiv som 
jag utvecklar här. Vad detta innebär måste ändå förtydligas och 
systematiseras. För att få ett mer distinkt perspektiv på hur kostym är en viktig 
del i iscensättningen av det demokratiska samtalet i riksdagens kammardebatt 
vänder jag mig till den brittiska modesociologen Joanne Entwistle (2007). I 
likhet med Bonnevier är hon starkt influerad av Butlers teorier om kön som 
något performativt. Entwistle kritiserar det sätt som hon menar att kläder oftast 
studerats på hittills, nämligen som döda objekt, och föreslår istället ett 
sociologiskt angreppssätt som framhåller kläder och accessoarer i relation till 
de fysiska kroppar som bär eller burit dem. Kläder måste enligt Entwistle ses 
som ett resultat av att ”klä på sig” eller ”iklädas”, en praktik som i sin tur 
måste undersökas utifrån hur den präglas av kulturburna relationer. ”When we 
get dressed, we do so within the bounds of a culture and its particular norms, 
expectations about the body and about what constitutes a ’dressed’ body” 
skriver hon (Entwistle 2007, s. 276). Klädhandlingarna markerar, 
reproducerar eller utmanar ständigt en viss kulturs föreställningar om kön, 
begär, klass och ålder.7 Utifrån Entwistles modesociologiska forskning är det 
därmed inte möjligt att betrakta kostym enbart som en fråga om ”vett och 
etikett”, ”tycke och smak” eller för den delen ”diskursiv yta”.  

Entwistle belyser visserligen hur det finns normer för hur olika fysiska 
kroppar förutsätts kläs och inte kläs. Det feministiskt teatrala perspektivet 
måste vara både mer allmänt och mer specifikt. Det betyder att eventuella 
regiinstruktioner i form av konventioner och regler – formella såväl som 
informella – måste räknas med. Specifika byggda miljöer – alltifrån banker, 
sjukhus, simhallar och skolor till parlament – präglas av en mängd 
regiinstruktioner i skepnaden av formella såväl som informella regler och 
konventioner som påverkar det fysiska beteendet hos människorna som rör sig 
i dem. För att få en explicit teori, som gör det möjligt för mitt feministiskt 
teatrala perspektiv att begripliggöra denna sorts regiinstruktioners betydelse i 
iscensättningen av det demokratiska samtalet i riksdagen, går jag till 
organisationsforskarna Francois Cooren och Mark van Vuuren (2010). 
Inspirerade av ANT framhåller Cooren och van Vuuren vikten av att kunna ge 
attityder ett visst aktörskap utan att för den skull gå så långt att de människor 
som bär dem istället framstår som helt utan aktörskap och därmed också som 
utan ansvar för sina handlingar. Coreen och van Vuuren menar att orsaken till 
att vi kan vilja individualisera människor är att vi ska kunna hålla dem helt 
och fullt ansvariga för sina handlingar. Avsikten är att undvika att en viss 
attityd hos en människa ska uppfattas som att ha varit aktören bakom 
handlingen eller handlingarna (som när en tränare uppmanar idrottaren att inte 
gnälla över sin smärta under ett träningspass). De båda forskarna framhåller 
                                                   
7 Se även Barnard (2002, s. 39–46) för liknande resonemang. 
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dock att människor inte bara bär en enda attityd som styr hela deras beteende 
utan snarare ett kollektiv, eller en hop av attityder (samma tränare är 
exempelvis förmodligen också medveten om att skaderisken kan öka när 
idrottaren inte tillåts lyssna på sin smärta). Genom att tillägna kollektivet, 
hopen av attityder, ett relativt aktörskap menar de att den analytiska vinningen 
blir att vi också bättre kan uppmärksamma och sedan kanske till och med styra 
individers handlingar som en totalitet, som ett kollektiv.  
 Det som Cooren och van Vuuren med ett brett grepp kallar för attityder ser 
jag som möjligt att använda synonymt med det som jag här kallar för 
regiinstruktioner och som jag klassat in i formella och informella regler och 
konventioner. För utvecklandet av det feministiskt teatrala perspektivet har 
det exakta begreppet mindre betydelse. Det som blir viktigt för det feministiskt 
teatrala perspektiv som jag utvecklar i denna avhandling är att det som dessa 
forskare kallar för attityder, och som jag benämner regiinstruktioner, måste 
analyseras som att de också har ett visst aktörskap (precis som scen och 
kostym i en iscensättning av kammardebatten). Samtidigt går jag inte så långt 
att de människor som ger uttryck för dessa regiinstruktioner ska framstå som 
utan aktörskap och därmed också som utan ansvar för sina handlingar.  

Det feministiska teatrala perspektivet som ett 
helhetsgrepp 
Mot bakgrund av de resonemang som förts i detta kapitel utesluter inte intra-
aktion och ett teatralt perspektiv varandra. Snarare tvärtom. Intra-
aktionsbegreppet, så som det förklaras hos Barad, är diffust när det appliceras 
på en statsvetenskaplig avhandling. Här bidrar det feministiskt teatrala 
perspektiv som jag utvecklar med ett konkretiserande narrativ till den 
iscensättning av det demokratiska samtalet som jag ska studera. Med Barad 
har jag kunnat förklara att, för att komma åt subjektskonstruerande makt på 
det sätt som denna avhandling önskar göra, måste vi ge oss ut för att undersöka 
en hel iscensättning. Ett teatralt narrativ bidrar till att konkretisera vad som 
menas med en hel iscensättning av ett demokratiskt samtal, nämligen 
samspelet av sådant som på en teater skulle kallas för scen, kostym och 
regiinstruktioner. Iscensättningsbegreppet öppnar dessutom upp 
förväntningar på ett ”drama” som ska ske på scenen. Vad ett sådant ”drama” 
kan innebära när det gäller en parlamentarisk kammardebatt tas upp mer 
konkret i nästa kapitel. 

Från detta kapitel tar jag med mig till det feministiskt teatrala perspektivet 
att iscensättning i konkreta ordalag betyder analys av väggarnas, golvens, 
möblernas, klädernas och accessoarernas material, former och mönster. Det 
betyder även analys av eventuellt förekommande beteendestyrande regler och 
konventioner.  
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Det skulle alltså inte räcka att exempelvis undersöka hur det specifika 
demokratiska samtalets verbala aktivitet designats genom olika typer av 
verbalt formulerade regler, som styr på vilket sätt deltagare får och inte får 
låta, se ut och röra och föra sig. Sådana regler (som utifrån ett teatralt narrativ 
skulle kunna betraktas som regiinstruktioner) kommer visserligen att på olika 
sätt påverka debattörernas sätt att se ut, låta och röra och föra sig i rummet där 
samtalet pågår. Om jag antar att subjektskonstruerande makt är både socialt 
diskursivt och materiellt på en och samma gång – och måste analyseras utifrån 
en hel iscensättning – betyder det att det är viktigt med en analys också av 
regiinstruktioner i form av rådande konventioner samt scen och kostym. Om 
det alltså inte räcker att bara analysera verbalt formulerade regler så räcker det 
heller inte med att bara analysera exempelvis den parlamentariska kammarens 
väggar och sedan hävda att man kan svara på frågorna om hur det 
demokratiska samtalet iscensatts och vad en sådan iscensättning förutsätter för 
fysiska egenskaper hos det demokratiska samtalssubjektet. Scen, kostym och 
regiinstruktioner är alla lika centrala för att tillsammans, intra-aktivt, skapa de 
fysiska egenskaper som förutsätts av det demokratiska samtalssubjektet under 
kammardebatten.  

Det teatrala perspektiv som jag här satt samman grunderna för erbjuder ett 
konkret sätt att få syn på performativ, subjektskonstruerande makt. Den 
analytiska vinningen av detta perspektiv är att det tar ett helhetsgrepp på det 
demokratiska samtalet som en iscensättning, vilken intra-aktivt producerar 
förutsatta fysiska egenskaper hos det demokratiska samtalssubjektet. Med 
helhetsgrepp menar jag alltså att många olika enskilda delar – scen, kostym 
och regiinstruktioner – kan föras ihop och analyseras som en hel iscensättning, 
där ingen enskild del lyfts fram som mer betydelsefull för konstruktionen av 
samtalssubjektet än någon annan. Enskilda detaljer kan kanske te sig banala, 
men det viktiga är hur de kommer samman i en helhetlig iscensättning. 

Det sätt varpå det teatrala perspektivet lagts fram i det här kapitlet är dock 
tämligen allmänt och skulle kunna tillämpas i studier av 
subjektskonstruerande makt i vidare bemärkelse. Frågan om hur perspektivet 
måste utvecklas för att passa för ett studium av det demokratiska samtalet i 
den parlamentariska kammaren i allmänhet och den svenska riksdagens 
kammare i synnerhet kommer att stå i fokus i nästkommande kapitel. På så 
sätt kommer jag nu att röra mig från avhandlingens bredare analytiska struktur 
till den parlamentariska kammardebattens specifika ”draman”. I det följande 
kapitlet kommer jag att visa vad jag menar med sådana draman och framförallt 
hur dessa draman kan, inom ramen för det feministiskt teatrala perspektivet, 
användas för att konkretisera ett mer tillämpat och situerat tolkningsramverk. 
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3. Det feministiska teatrala perspektivet i 
riksdagen  

I det här kapitlet presenteras ett mer tillämpat tolkningsramverk för 
avhandlingen. Det teatrala perspektivet situeras i det specifika sammanhang 
som står i fokus här, nämligen den svenska riksdagen. Parlament har påståtts 
vara några av de mest komplexa politiska institutioner som överhuvudtaget är 
tänkbara (Crewe & Müller 2006, s. 7). För den som ska ge sig i kast med att 
vetenskapligt studera debatter i en sådan institution innebär detta faktum en 
stor utmaning. Det ter sig helt enkelt mycket svårt att förutsättningslöst ge sig 
in i en parlamentskammare och försöka bilda sig en uppfattning om hur en 
kammardebatt iscensatts. Här är det feministiskt teatrala perspektiv som drogs 
fram i föregående kapitel också fortfarande alltför allmänt formulerat. 
Situering av perspektivet i parlament i allmänhet och det svenska parlamentet 
i synnerhet är därför ett centralt tema i detta kapitel.  

Inledningsvis diskuterar jag hur tidigare forskningsprojekt och 
forskningsansatser gått till väga för att studera materiella aspekter i parlament 
eller i någon annan central institution i en modern demokrati. Därefter redogör 
jag för det tillvägagångssätt som denna avhandling tillämpar för att besvara de 
två forskningsfrågorna. Jag förklarar vilka materiella element som måste 
undersökas i en iscensättning av en parlamentarisk kammardebatt, och visar 
hur dessa materiella element kommer att tolkas.  

Det tolkningsmässiga tillvägagångssättet innebär att jag tar fasta på 
demokratiideal som är ledande för hur iscensättningen av en parlamentarisk 
kammardebatt går till. Idealens bidrag till den intra-aktiva iscensättningen av 
riksdagens kammardebatt som ett demokratiskt samtal kan sägas vara själva 
”dramat”. Idealen gör det helt enkelt möjligt att förstå att ett golv i riksdagens 
kammare inte bara är ett golv i största allmänhet. Genom idealen kommer vi 
snarare att kunna begripliggöra hur golvet, dess material, form och färg i allra 
högsta grad är med om att iscensätta ”dramat”. Detta betyder att idealen också 
utgör det teatrala perspektivets analysverktyg med vars hjälp det empiriska 
materialet kan sorteras och analyseras.  

Det är med hjälp av tidigare forskning om parlamentariska 
kammardebatter, i viss samverkan med mina empiriska förstudier av 
kammardebatter, som jag kunnat identifiera tre parlamentariska 
demokratiideal som är särskilt framträdande vid iscensättning av riksdagens 
kammardebatter som demokratiska samtal. Dessa ideal är: demokratiidealet 
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om jämlikhet, demokratiidealet om folkrepresentation samt idealet om det 
demokratiska samtalet som kamp. Idealen utgör analysverktyg för ett 
empiriskt kapitel vardera. 

Iscensättningen av riksdagens kammardebatter, som alltså kommer att 
analyseras utifrån de tre parlamentariska demokratiidealen, antas förutsätta 
specifika fysiska egenskaper hos det demokratiska samtalssubjektet. Allt som 
rör hur den andra forskningsfrågan besvaras (om vilka fysiska egenskaper som 
förutsätts hos det demokratiska samtalssubjektet i iscensättningarna) kommer 
att diskuteras mer i detalj i slutet av detta kapitel.  

Tidigare forskningsprojekts tillvägagångssätt 
Det finns en handfull relativt närliggande försök att analysera politiska 
institutioner utifrån feministiska perspektiv. Det feministiska teatrala 
perspektivet är i huvudsak förenligt med de tillvägagångssätt som används, 
och arbetet med avhandlingen har hämtat inspiration från flera av dessa 
tidigare studier. Det var dock viktigt att pressa det feministiska teatrala 
perspektivets tillvägagångssätt längre än dessa tidigare studier. Den tidigare 
forskningen inom området uppvisar i allmänhet ett av två problem: antingen 
finns det inte tillräckligt fokus på det materiella eller så saknas tillräcklig 
konkretion och systematik.  

Flera feministiska studier om parlament arbetar utifrån en nyinstitutionell 
ansats. Det nyinstitutionella forskningsfältet är stort inom statsvetenskapen 
och har idag många olika förgreningar. På ett generellt plan kan perspektivet 
sägas vara användbart för att undersöka relationen mellan formella och 
informella institutioner, till exempel samspelet mellan officiella regler och 
praktiker, å ena sidan, och, å andra sidan, informella normer och konventioner. 
Det kan även vara relevant att tillämpa det nyinstitutionella perspektivet om 
man exempelvis har forskningsfrågor som söker svar om förändring 
respektive tröghet i en viss institutions regler och praktiker. Inte minst inom 
feministisk statsvetenskaplig forskning har man sökt kombinera olika 
nyinstitutionella perspektiv och feministisk statsvetenskap för att bättre kunna 
förklara formella institutioners, såsom exempelvis parlaments, tröghet 
respektive förändringspotential jämfört med vad man menar kan betraktas 
som institutioner av mer informell karaktär, såsom exempelvis kön (se 
Mackay, Armitage & Malley 2014). Här blir inte minst analysen av informella 
institutioner i form av normer och konventioner intressant för mitt arbete med 
att undersöka regiinstruktioner (regler och konventioner). Samtidigt är det 
viktigt för det feministiska teatrala perspektivet att analysera 
sammansättningen av regler och konventioner – och andra komponenter – i en 
sammanhållen iscensättning. I allmänhet är dock inte arbeten inom det 
nyinstitutionella forskningsfältet lika intresserade av den materiella aspekten. 
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Fokus på det materiella är dock förhållandevis framträdande inom den 
forskning som undersöker parlament utifrån ett ceremoniellt och rituellt 
perspektiv, som nämndes tidigare i introduktionskapitlet. Här finns inte minst 
den brittiska forskargrupp som studerat könade ritualer och ceremonier i 
parlament (”Gendered ceremony and ritual in parliament”). Denna 
forskargrupp studerade könade ceremonier och ritualer i parlament med en 
företrädelsevis feministisk nyinstitutionell ingång. Rai (2010b, s. 288) har i 
sammanhanget föreslagit att könade ceremonier och ritualer i parlament kan 
studeras på två olika nivåer. För det första en institutionell nivå, där statens 
formella juridiska makt verkar genom olika legitimitetsgivande teknologier. 
För det andra en uppträdandenivå där kroppar uppträder som kvinnor, som 
män, som svarta, som vita i ett specifikt rum i en specifik tid. Det är på den 
andra nivån som spår av inkluderingar respektive exkluderingar lämnas. Det 
är också här normer väntas framkomma om vem som, och på vilket sätt någon, 
antas kunna representera väljare och sig själva (ibid.).  

Puwar (2010) i sin tur föreslår ”flanering” som en lämplig analytisk metod 
för att studera de brittiska parlamentsbyggnaderna. Flaneringen blir ett sätt att, 
likt en guidad tur, strosa igenom olika rum i parlamentsbyggnaden och 
analytiskt skriva fram hur de bär på minnen av mänsklig interaktion. 

I ett annat sammanhang har juristen Linda Mulcahy (2011) studerat 
juridiska rättsprocessers historia från ett arkitekturperspektiv. Hon menar att 
arkitekturen på ett i allra högsta grad fysiskt sätt uttrycker juridiska ideal som 
påverkar förutsättningarna för jämlikhet mellan de olika deltagarna i 
rättsprocessen. Mulcahy har bland annat besökt ett stort antal domstolar och 
rättssalar. Det framgår att några av de historiska rättssalarna hon besökt 
fortfarande är i användning och att hon från allmänhetens läktare då kunnat 
observera sådant som hon beskriver som ”spatial dynamics of trials” (Mulcahy 
2011, s. 6).  

Alla dessa studier är intressanta och på sina respektive sätt banbrytande. 
Däremot är de mindre vägledande när det gäller hur man konkret, 
systematiskt, och transparent går till väga för att studera de materiella 
rummen. Ceremoni- och ritualperspektivet, så som Rai beskriver det, erbjuder 
ingen möjlighet till systematiska studier av parlament eller parlamentariska 
kammardebatter. Det samma gäller Puwars flaneringsmetod. Tar man 
dessutom inte med hela parlamentshuset i undersökningen, utan begränsar 
studien till ett helt förlopp såsom en debatt i kammaren och som empiriskt 
material använder sig av observationer gjorda från stillasittande läge på 
läktaren, ter sig dessutom Puwars flanering som ett mindre användbart 
analytiskt angreppssätt. Mulcahys forskning i sin tur ger mycket lite 
genomarbetad vägledning för hur liknande studier av rättssalar eller andra 
salar, såsom parlamentariska kammare, skulle kunna genomföras i praktiken. 

Det feministiskt teatrala perspektivet tar alltså inte spjärn mot de här 
studierna, utan försöker utveckla den gemensamma ansatsen. De står på 
samma startlinje. När startskottet avlossats går dock denna avhandling vidare 
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och fördjupas metodologiskt i hur man, utifrån en sammansatt paketlösning, 
konkret ska gå till väga om man vill studera subjektskonstruerande makt som 
något materiellt i det demokratiska samtalet. Här räcker det nyinstitutionella 
perspektivet med sin något högre abstraktionsnivå, och sitt mer bristfälliga 
intresse för subjektskonstruerande makt som något materiellt, inte riktigt till, 
och inte heller de studier som saknar konkretion och systematik. Däremot är 
det tänkbart att det feministiskt teatrala perspektivet kan upptas och utvecklas 
till exempel inom ramen för nyinstitutionell teori. På liknande sätt är det 
möjligt att tänka sig att till exempel ceremoni- och ritualprismat skulle kunna 
ingå metodmässigt i det feministiska teatrala perspektiv som jag utvecklar här.  

En fördel med det feministiska teatrala perspektivet är därmed att det 
erbjuder ett tydligare och, för mina forskningsfrågor, lämpligare 
tillvägagångssätt genom att begripliggöra demokratiidealområdena som 
”dramat” i den parlamentariska kammardebatten, varpå sådana ”draman” blir 
möjliga att använda som analysverktyg för att förstå hur kammardebatten 
iscensätts. 

Snart kommer jag att mer djupgående redogöra för hur jag identifierat just 
de tre parlamentariska idealen i fråga och hur de operationaliserats som 
iscensättningens ”draman” och därför också används som mitt feministiskt 
teatrala perspektivs analysverktyg. Först är det dock nödvändigt med en 
konkretiserande diskussion om hur jag – mot bakgrund av tidigare 
parlamentsforskning – operationaliserar scen, kostym och regiinstruktioner i 
en iscensättning av en parlamentarisk kammardebatt som ett demokratiskt 
samtal. 

Operationalisering av kammardebattens scen, kostym 
och regiinstruktioner  
Det är viktigt att vara medveten om att kammaren (eller kamrarna) i ett 
nationellt parlament är en offentlig byggd miljö som inte omedelbart kan 
jämföras med ett hus byggt för mer privata ändamål, såsom Selma Lagerlöfs 
Mårbacka i Katarina Bonneviers studie, som diskuterades i det föregående 
kapitlet (Bonnevier 2007; 2009). En parlamentarisk kammare finns i en vidare 
parlamentsbyggnad. En parlamentarisk byggnads form och omgivande 
miljö/omgivande scen har ofta praktiska orsaker men även djupt symboliska 
innebörder. Där exempelvis det brittiska parlamentet nu ligger i London, vid 
floden Themsens strand, fanns tidigare det gamla slottet som varit residens för 
engelska kungar under fem århundraden. Inkorporerat i den nuvarande 
parlamentsbyggnaden finns väggar från år 1099 som var delar av det 
ursprungliga slottet. Det rör sig om väggar som sett åtskilliga kröningar och 
lit de parades (Goodsell 1988, s. 289). Det moderna Storbritanniens 
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maktcentrum lutar sig med andra ord symboliskt mot ett svunnet kungligt 
maktcentrum.  

Om vi så går in mer direkt på scenen i en iscensättning av en parlamentarisk 
kammardebatt så har också den praktiska såväl som symboliska innebörder. I 
en parlamentarisk kammare finns scenelement i form av väggar, tak och golv. 
Här finns även ett mycket specifikt kännetecken för ett modernt parlaments 
scen: läktaren varifrån allmänheten kan följa debatten. Ofta finns också någon 
form av upphöjt centrum i rummet, ett podium. Inom ramen för det 
feministiskt teatrala perspektivet är det intressant att detaljerat undersöka 
dessa elements former, färger och material. 

En parlamentarisk kammare känns dessutom igen på scenelement i form av 
talmannens stol/bord, talarstol/ar och sittmöjligheter för ledamöter. Dessa 
möbler kan i sin tur tolkas på olika sätt. Här föreslår Goodsell att formen och 
det rumsliga utrymmet, vad avser ledamöternas platser, kan betraktas som 
symboliska markörer för vilken betydelse enskilda ledamöter ges i förhållande 
till hela gruppen folkvalda (1988, s. 296–297). Han exemplifierar detta med 
den amerikanska senatens ledamotsbänkar och uppmärksammar detaljer 
såsom att stolarna och borden inte sitter ihop i exempelvis långbänkar, utan 
står ”individuellt”. Goodsell tolkar detta som att amerikanska senatorer är 
individuellt mycket betydelsefulla offentliga personer (1988, s. 296). Utöver 
talmannens stol/bord, talarstol/ar och sittmöjligheter för ledamöter kan 
moderna parlaments kammarrum fyllas med andra typer av scenelement som 
har symboliska och/eller praktiska funktioner. Hit kan räknas allt från 
konstverk till teknisk utrustning i form av mikrofoner, högtalare och kameror. 
Också när man tittar på den här typen av element handlar det om att detaljerat 
undersöka deras former, färger och material. 

Den kostym som i sin tur ofta kommit att förknippas med parlament och 
med det moderna demokratiska subjektet är kavaj och långbyxa kombinerat 
med skjorta och slips. Precis som att läkaren ofta känns igen på sin vita rock 
och prästen på sin speciella krage är också kavajen, långbyxorna, skjortan och 
slipsen – och dräkten, bestående av kavaj och kjol alternativt byxor – idag 
tämligen vedertagen som arbetsklädsel i västerländska parlament. Det finns 
parlamentsforskning som tar upp kläders – eller det som jag utifrån det teatrala 
narrativet kallar för kostymens – betydelse i parlament. Puwars studie av det 
brittiska parlamentet rapporterar exempelvis att en kvinnlig ledamot från det 
konservativa partiet berättar att hon kan se de manliga ledamöterna på sin sida 
av kammaren börja gunga i rad när de ser en ung kvinnlig kjolklädd ledamot 
passera på motståndarsidan (Puwar 2004, s. 87). I den studie som ska göras 
här, utifrån det feministiskt teatrala perspektivet, handlar det om att undersöka 
kostymen i form av de plagg och accessoarer som bärs vid kammardebatt och 
dessa plaggs och accessoarers snitt, färger och material.  

Jag har tidigare också nämnt att iscensättningen av en parlamentarisk 
kammardebatt även styrs av regiinstruktioner i form av formella regler och 
mer informella konventioner. Med regler menar jag både direkt lagstiftning 
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och regler i form av gemensamma överenskommelser som styr exempelvis 
varifrån en talare får tala och under vilka förutsättningar. Regler och 
överenskommelser som handlar exempelvis om hur debattörer förutsätts 
tilltala varandra är intressanta i den mån som de också kan tänkas styra eller 
på annat sätt påverka debattörerna fysiskt, det vill säga genom att styra deras 
sätt att låta, se ut och röra och föra sig. I den svenska riksdagen styrs 
kammardebatterna lagstiftningsmässigt i huvudsak av Riksdagsordningen. 
Talmannen kan också, i samråd med de olika partiernas gruppledare, fatta 
beslut om regler/koder som ska gälla vid kammardebatter. Dessa regler/koder 
är då ofta av oskriven karaktär. Ett exempel på en kod av oskriven karaktär i 
riksdagen är den som beskriver hur ledamöter som befinner sig i kammaren 
förutsätts klä sig.  

Med regiinstruktioner i form av konventioner menar jag mer informella 
beteendemönster som inte direkt styrs av lagstiftning eller överenskommelser, 
men som kan iakttas bland ledamöterna som en grupp. Här kan det handla om 
rörelsemönster i kammaren: konventioner om hur man bör respektive inte bör 
röra sig under en kammardebatt. Det kan även handla om mer informella 
konventioner som påverkar hur ledamöter klär sig vid kammardebatter, utöver 
det som fastslås i en eventuell klädkod. I Franceschets studie av det chilenska 
parlamentet menar exempelvis en kvinnlig ledamot att kvinnor som träder in 
i parlamentet med sin egen stil, i allt från talstil till klädstil, med tiden 
maskuliniseras (2010, s. 402). En sådan maskulinisering, i den mån den 
existerar, kan inte utifrån det feministiskt teatrala perspektivet betraktas som 
en formell regel eller överenskommelse utan måste betraktas som en 
konvention som uppstått informellt.8  

Ytterligare exempel på informella konventioner kan hämtas från Puwars 
analyser av det brittiska parlamentet. Puwar observerar att skoningslös humor, 
stridslystet, aggressivt och ”macho” beteende har en tendens att beundras vid 

                                                   
8 För görande av maskulinitet i en vidare svensk politisk kontext, se teatervetaren Dirk Gindts 
studie av den dåvarande svenska socialdemokratiska statsministern Göran Perssons tal vid 
första maj (Gindt 2007, kap. 3). Inspirerad av Butlers teori om kön som performativt observerar 
Gindt Perssons rörelsemönster och interaktion med övriga personer på scenen och med publiken 
som ett maskulinitetsgörande. Genom analysen tydliggörs hur Persson använder sig av en 
mängd kontrollerade och disciplinerade kroppsrörelser och gester för att försöka iscensätta 
auktoritet inte bara i förhållande till åskådarna utan också i förhållande till de övriga som står 
på samma scen. Bland annat noterar Gindt Perssons huvud. Det är fixerat precis som blicken 
som i sin tur hela tiden fokuserar på en specifik del av publiken. Persson tar även upp mycket 
utrymme med armarna, samtidigt som allt för mycket handrörelser undviks (i förhållande till 
den heterosexuella matrisen uppfattas mycket handrörelser enligt Gindt som homosexuellt). 
Persson uppges vid ett par tillfällen visserligen vara mycket emotionell i sitt tal. Samtidigt 
uppges han aldrig låta sig ”dras iväg” av känslorna. Dessutom tolkar Gindt Perssons förmåga 
att pausera och uppsluka publiken som en ytterligare teknik för att performativt göra 
maskulinitet. Persson kan, hävdar Gindt, luta sig mot en lång tradition där auktoritet 
sammankopplas med män och mäns utövning av maskulinitet. Det är alltså i kraft av vana som 
män såsom den dåvarande statsministern, enligt Gindt, tar plats och kräver uppmärksamhet. 
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det brittiska underhusets kammardebatter: ”The whole body is propelled into 
this performance, where finger-pointing, the stern folding of the arms, hands 
on hips and the thrusting of chests are all called upon” skriver hon (2004, s. 
83). De kroppsliga rörelserna som nämns i citatet skulle utifrån mitt sätt att 
begripliggöra dem kunna tolkas som exempel på informella rörelse-
konventioner vid kammardebatter i det brittiska parlamentets underhus.9  

Mot denna bakgrund av tidigare parlamentsforskning kan jag 
operationalisera vad scen, kostym och regiinstruktioner innebär just vid en 
parlamentarisk kammardebatt. I fråga om scenen handlar det om att undersöka 
kammarrummets väggar, tak och golv. Det kan också handla om att undersöka 
parlamentshusets vidare geografiska plats och symboliska innebörd. Det kan 
dessutom handla om att undersöka läktare, talmannens stol/bord och 
sittmöjligheter för ledamöter samt förekomsten av konstverk och teknisk 
utrustning. I fråga om kostym kan det handla om att ta reda på om det finns 
formella regler/koder eller informella konventioner rörande kläder och 
accessoarer vid kammardebatten i fråga. Det kan även handla om att 
undersöka vad debattörer observeras bära för kläder och accessoarer vid 
kammardebatter. I fråga om regiinstruktioner kan det handla om att, utöver 
förekomsten av eventuella regler eller koder gällande kläder, även undersöka 
sådan lagstiftning och sådana överenskommelser som styr varifrån och under 
vilka förutsättningar en talare får tala. Det kan dessutom handla om att 
undersöka informella konventioner som inte direkt styrs av lagstiftning eller 
överenskommelser men som kan iakttas bland ledamöterna som en grupp. 

Detta operationaliserar alltså vilka konkreta element man måste titta på i en 
undersökning av scen, kostym och regiinstruktioner i en iscensättning av en 
parlamentarisk kammare. Den inbördes ordningen för hur de analyseras är inte 
det viktiga. Ibland kan de olika delarna dessutom glida in i varandra. Kostym 
och regiinstruktioner kan exempelvis glida ihop då de rör sig om klädkoder. 
Regiinstruktioner kan också uppstå eller understrykas genom det sätt varpå 
scenen (till exempel ledamöternas bänkar) utformats. Det finns ingen 
inneboende analytisk fördel med att kunna hålla isär scen, kostym och 
regiinstruktioner som olika delmoment. Detta betyder också att scen, kostym 
och regiinstruktioner inte kan ställas upp var för sig i någon hierarkisk 

                                                   
9 För rörelsekonventioner för vältalighet på ett vidare plan se exempelvis en artikel om retorik 
och kön av Vivianne Wester (2001). Wester menar att det finns en lång västerländsk tradition 
inom retoriken som råder talare att tala med kraftfull stämma och att stå rak i ryggen, med rakt 
huvud och lätt särade ben – något som Wester också hävdar har kommit att populärt uppfattas 
som ”manligt kroppsspråk” (2001, s. 7). Med anledning av detta ställer Wester den retoriska 
frågan om kvinnor bör sära på benen. Om retoriktraditionen enligt Wester inte ger något svar 
på varför det är bra att stå med rak rygg, rakt huvud och lätt särade ben så menar hon själv att 
det ger bäst förutsättningar för en bekväm kropp. Svaret på hennes retoriska fråga får därmed 
läsas som ett ja: kvinnor bör sära på benen. Män är inte av naturen retoriskt skickligare än 
kvinnor. Snarare har många kvinnor, men även en hel del män, lärt sig att inte använda sig av 
sin fulla potential i talsituationer (se vidare också fotnot 73). 
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ordning, där exempelvis kostym värderas som mer utslagsgivande än scen och 
regiinstruktioner. Det viktiga är emellertid att scen, kostym och 
regiinstruktioner på ett eller annat sätt ingår i och analyseras som en hel intra-
aktiv iscensättning. 

I det följande ska jag övergå till att redogöra för på vilket sätt scen, kostym 
och regiinstruktioner kommer att tolkas med hjälp av mina analysredskap, 
nämligen de tre parlamentariska demokratiidealen inom vilka det 
demokratiska samtalet iscensätts i en parlamentarisk kammardebatt.  

Demokratiideal: ”draman” som iscensätts 
Tre parlamentariska demokratiideal blir centrala ”draman” när en 
parlamentarisk kammardebatt iscensätts. Det handlar om demokratiidealet om 
jämlikhet, demokratiidealet om folkrepresentation och idealet om det 
demokratiska samtalet som kamp. I egenskap av iscensättningens ”draman” 
kommer idealen att fungera som analysverktyg med vars hjälp det blir möjligt 
att sortera och analysera materialet.  

Jag presenterar varje ideal för sig. Idealen har dragits ut deduktivt ur 
tidigare forskning samtidigt som inslag av induktion, genom empiriska 
observationer, styrkt att just dessa ideal är centrala i iscensättningen av 
riksdagens kammardebatter. Inslagen av induktion har dessutom bidragit till 
en mer detaljerad och tillämpad förförståelse av idealen i fråga.  

I anslutning till redogörelsen för respektive ideal operationaliseras det sätt 
varpå idealen kommer att studeras inom ramen för riksdagens 
kammardebatter. Detta görs med stöd i statsvetenskaplig forskning, 
modeforskning och arkitekturteori. Jag diskuterar också varför jag valt att 
fokusera på just dessa tre ideal och inte några andra parlamentariska 
demokratiideal.  

Demokratiidealet om kammardebatten som jämlik 
Demokratiidealet om jämlikhet ter sig som ett mycket grundläggande ideal i 
ett modernt demokratiskt parlament. Sett från ett historiskt perspektiv har 
argument om jämlikhet använts på olika sätt i olika nationella 
parlamentskontexter vid olika tidpunkter. I statsvetaren Jussi Kurunmäkis 
studie (2008) blir det exempelvis tydligt hur 1906 års införande av allmän 
rösträtt i Finland motiverades med argument om att alla, män såväl som 
kvinnor, skulle inkluderas i denna rösträtt för att stärka den politiska 
gemenskapen i ett land som vid den tiden inte fullt ut var suveränt (utan stod 
under ett ryskt tsarvälde som i sin tur var hårt pressat av revolutionära krafter). 
Kurunmäki visar hur denna typ av inkluderingsargument i termer av jämlikhet 
inte var lika starka i Sverige vid samma historiska tidpunkt. Trots 
upplösningen av unionen med Norge fanns inte någon liknande extern press 
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som i grannlandet österut. I den svenska riksdagen drevs frågan om allmän 
rösträtt i stället främst som en fråga om allmän rösträtt för män unisont med 
utformningen av valsystemet (Kurunmäki 2008).  

I en modern demokrati av idag anses jämlikhet medborgare emellan i form 
av allmän rösträtt som en självklarhet, oavsett kön, utbildning, inkomst, 
religiös övertygelse, etnisk tillhörighet eller fysiska förmågor respektive 
oförmågor. Tar man ett steg in i parlamentet och dess kammare så kan de 
folkvaldas voteringsprocedur ses som ett konkret moment i iscensättningen av 
jämlikhetsidealet i parlamentet. Där gäller ”en ledamot, en röst”. Olika partier 
har visserligen olika många mandat och detta är beroende av resultatet i det 
senaste allmänna valet. Däremot har ingen ledamot i ett demokratiskt valt 
parlament fler röster än någon annan (och ingen röstberättigad medborgare 
har det heller vid ett allmänt val). Partipiskan kan möjligen vina hårt och 
fungera mycket tvingande för den enskilda ledamoten, men till syvende och 
sist är denne fri att rösta som hen vill i en viss fråga så länge som folket gett 
hen sitt mandat. I forskning om den parlamentariska kammardebatten har det 
också framhållits att debattens kanoniska format och regler har funktionen att 
söka säkerställa att jämlikhet ska råda vid de olika replikvändningarna (Shaw 
2000). 

Inom modern demokratiteori är jämlikhet också ett mycket centralt ideal 
för hur det demokratiska samtalet ska gå till. Joshua Cohen, en centralgestalt 
inom deliberativ demokratiteori, har ställt upp en definition av jämlikhet vid 
ett idealt demokratiskt samtal och denna definition förutsätter att ingen 
deltagare ska utmärkas mer än någon annan. Ingen ska därmed ha vare sig för- 
eller nackdelar i förhållande till någon annan och detta gäller samtliga moment 
av samtalet. Alla deltagare ska även ha lika möjligheter att ta upp ämnen för 
överläggning, framföra förslag och kritisera lagda förslag. Maktrelationer ska 
därmed inte kunna påverka möjligheterna att bidra till överläggningen. En viss 
deltagare ska heller inte på några villkor kunna ges fördelar framför någon 
annan deltagare i beslutmomentet (Cohen 2003, s. 347–348). 
 Det är mot denna bakgrund som jag kommer att analysera jämlikhetsidealet 
i den parlamentariska kammardebatten utifrån hur man iscensätter att alla 
debattörer ska kunna delta i samtalet på lika villkor (utan att förhindras eller 
exkluderas på grund av exempelvis kön, sexualitet, ras, etnicitet, religion, 
klass, funktionshinder, utbildning, hudfärg eller hårfärg). Det är alltså utifrån 
detta utmärkande drag som scen, kostym och regiinstruktioner i riksdagens 
kammardebatt kommer att tolkas. Men jag kan inte bara stanna vid att 
undersöka hur man i riksdagens kammardebatt iscensätter att alla debattörer 
ska kunna delta i samtalet på lika villkor utan att förhindras eller exkluderas 
på grund av exempelvis kön, sexualitet, ras, etnicitet, religion, klass, 
funktionshinder, utbildning, hudfärg eller hårfärg. Jag måste även undersöka 
om, och i så fall hur, iscensättningen genom scen, kostym och 
regiinstruktioner kan tolkas som hinder för debattörer att delta i samtalet på 
lika villkor. 
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Jag har tidigare slagit fast att riksdagens kammardebatt styrs av strikta 
taltidsregler och att taltiden därmed inte fördelas utifrån vem som har starkast 
röst eller annan förmåga att ta utrymmet till sitt eget förfogande. Sådana regler 
kan också tolkas som regiinstruktioner i iscensättningen av jämlikhetsidealet. 
På vilket sätt kan man då analytiskt närma sig scen och kostym i 
iscensättningen av jämlikhetsidealet? Det är väletablerat inom 
arkitekturforskningen och modeforskningen att man försökt hitta sätt att 
designa byggda miljöer, såväl som kläder, för jämlikhet. Den svenska 
riksdagskammarens scen är exempelvis starkt präglad av funktionalism. 
Funktionalismen, eller funkisen som den populärt kommit att kallas i Sverige, 
har i en svensk kontext just tolkats som design för att motverka det gamla 
ojämlika klassamhället. Stilidealet har i sin svenska kontext dessutom ofta 
vävts in i en stolt berättelse om uppbyggandet av välfärdsstaten, 
upprustningen av folkhemmet och bortbyggandet av fattigdomen (se Rudberg 
1999).  

Modeforskningen har också visat på vilka sätt mörk tvådelad herrkostym 
begripliggjorts som designad för jämlikhet. Efter den franska revolutionen 
kom den enkla och enhetliga kostymen, inklusive arbetarplagget långbyxan, 
att skrivas in i ett narrativ om demokrati och motstånd mot kungamakten och 
slösaktigt överdåd. Tongivande franska författare som Charles Baudelaire 
ansåg att jämlikheten rent av förkroppsligades genom männens nya uniforma 
mörka klädstil (se Harvey 1995, s. 26–27; Stadin 2010, s. 98). När så den 
brittiska psykologiforskaren John Carl Flügel prövade att formulera en 
klädernas psykologi på 1930-talet återkommer idén om att den mörka 
kostymen skulle ha bidragit till demokrati och en ökad jämlikhet (1951, s. 
104). Flügel förutspådde även att ju mer kvinnor integrerades på 
arbetsmarknaden, desto mer skulle också de komma att anpassa sig till det 
enkla, färglösa och uniforma.  
  Jämlik arkitektur och jämlikt mode har i praktiken kritiserats av 
feministisk arkitektur- och designforskning samt modeforskning (se t.ex. Garb 
1998, Entwistle 2000, Bonnevier 2004, 2009). Det har påpekats att de 
konkreta förslagen döljer att de skräddarsytts för att passa mäns kroppar bättre 
än kvinnors. Konsthistorikern Llewellyn Negrin (2006) menar exempelvis att 
ornament och dekorationer blev, i och med modernismens och 
funktionalismens utveckling, kopplade till det femininas och ociviliserades 
sfär. Adolf Loos, en av de ledande modernistiska arkitekterna vid 1900-talets 
början författade rent av en essä med titeln “Ornament and crime”. Essän kom 
att bli en programförklaring för avskaffandet av ornamentala inslag i 
arkitektur och design. In skulle istället vetenskap, teknologi och 
rationalitetstänkande. Feministiska arkitektur- och designforskare såsom 
Negrin (2006) kommer dock fram till att det bakom alla argument om 
vetenskapligt och rationellt grundad design i själva verket gömmer sig design 
som är måttbeställd för att passa fysiska egenskaper som återfinns hos en vit 
manskropp. 
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Feministisk modeforskning har också lyft fram på vilket sätt mode kunnat 
användas i argumentation som gått ut på att undanhålla kvinnor 
maktpositioner i samhället: kvinnor skulle förlora sin charm och estetiska 
glans om de började göra anspråk på den politiska sfären (se Kuchta 2002, s. 
130–132). Teatervetaren Tiina Rosenberg beskriver också i boken Byxbegär 
att byxorna i den västerländska kulturen är en mycket fast förankrad symbol 
för makt och maskulinitet (2000, s. 24). Entwistle noterar i sin tur engelskans 
”she wears the trousers” som ett nedlåtande uttryckssätt som används för att 
beskriva en kvinna som är dominant i en relation (Entwistle 2000, s. 141). 
Byxorna utgör alltså tecknet för det som traditionellt signalerar ”man” vilket 
signalerar dominans och vilket i sin tur, om det gäller en kvinnas bärande av 
byxor, förknippas med ”avvikande” femininitet. Rosenberg komplicerar dock 
bilden något. Hon skriver att kvinnor iklädda plagg som traditionellt 
förknippas med män historiskt sett symboliserar ”en önskan om 
självständighet och frihet, att kunna röra sig ’naturligt’ utanför den 
begränsande kvinnodräkten” (Rosenberg 2000, s. 23).  

Feministisk arkitekturforskning och modeforskning har därmed inte bara 
kritiserat bristen på jämlikhet i konkretiseringarna av jämlik arkitektur och 
jämlikt mode, utan belyser även att förslagen mer eller mindre medvetet döljer 
att de skräddarsytts för att passa mäns kroppar bättre än kvinnors. I vissa fall 
betonas även att det rör sig om en särskild typ av män, nämligen västerländska 
eller så kallade ”vita” män. Denna problematiserande teoretiska fond om 
design för jämlikhet blir viktig för analysen av jämlikhetsidealets 
iscensättning av riksdagens kammardebatt. Också viktigt att notera är att den 
ger skäl att förvänta sig att iscensättning för jämlikhet implicit skulle gynna 
en specifik typ av (vit, manlig) ”superkropp”. 

Demokratiidealet om folkrepresentation 
Det andra demokratiideal som har särskild betydelse för ett modernt parlament 
kretsar kring folkrepresentation. Detta är ett komplext ideal som verkar 
innehålla två dimensioner – en elitdimension och en folklighetsdimension. 

Ända sedan tiden för franska revolutionen har relationen mellan demokrati 
och folkrepresentation sysselsatt politiska teoretiker i stor omfattning. Det har 
diskuterats huruvida representativt styrelseskick, genom folkets val av sina 
representanter, kan betraktas som förverkligad demokrati eller om det snarare 
rör sig om aristokrati. Folkrepresentation har även setts som ett imaginärt 
demokratiideal som används av den styrande klassen för att dölja det 
parlamentariska styrelseskickets inneboende elitism. Idén om att demokrati i 
större folkgemenskaper faktiskt bara kan förverkligas genom val av 
representanter förekommer också. Valets syfte är dock, utifrån en sådan 
tankegång, att överhuvudtaget möjliggöra demokrati men inte därför att göra 
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demokratin mer demokratisk.10 Det har också lyfts fram att val, utifrån sin 
inneboende natur, faktiskt inte kan resultera i en folkförsamling som avbildar 
sina väljare i den meningen att de exakt känner och sympatiserar med deras 
tillstånd, behov och viljor. Inneboende i valmomentet ligger enligt politologen 
Bernard Manin (1997) det faktum att en kandidat måste kunna visa upp 
åtminstone ett karaktärsdrag som av väljarna kan upphöjas eller föredras 
framför motkandidaters och övriga medborgares karaktärsdrag. Om 
kandidaterna inte skulle vara möjliga att urskilja från varandra så skulle det 
också vara mer eller mindre omöjligt för väljarna att välja någon framför 
någon annan. Manin kallar detta för distinktionsprincipen (”the principle of 
distinction”) och härrör historiskt denna princip till de politiska 
diskussionerna om folkrepresentation i 1700-talets England, Frankrike och 
USA. Oavsett hur och till vilka den allmänna rösträtten i praktiken kom att 
utsträckas i de olika länderna menar han att representanterna förutsattes 
uppbära en hög status som kunde urskilja dem från det väljande folket.  

Historikern Pasi Ihalainen (2008) har i sin tur fördjupat sig i hur den 
brittiska parlamentariska eliten i parlamentsdebatter under 1700-talet tvingas 
börja förhålla sig till den alltmer diversifierade politiska kultur som växer fram 
och kräver att få vara med och påverka de parlamentariska beslutsprocesserna. 
Den dåvarande parlamentariska eliten kunde därmed inte längre utgå från att 
den konstituerade det ”folk” (i den mån de överhuvudtaget använde sig av 
begreppet) som skulle kontrollera hur kungen använde skatterna (Dickinson 
1995; Ihalainen 2008). Kathleen Wilson (1998) visar hur folkbegreppet i 
1700-talets brittiska politiska landskap användes som ett retoriskt verktyg för 
att hänvisa till en icke-specifik gemenskap, som argument av skilda slag sedan 
kunde fästas till. Dessutom visar hon att begreppet användes både av den 
politiska eliten i parlamentet och av dem som ifrågasatte den rådande 
maktordningen.  

Idealet om folkrepresentation blir med andra ord viktigt för att legitimera 
parlamentets makt över folket, även om det kan råda oenighet om hur sådan 
folkrepresentation bäst kan förverkligas.  

Utifrån denna inledande politiskteoretiska och historiska diskussion tycks 
två varandra motsatta dimensioner utkristalliseras ur 
folkrepresentationsidealet. Den ena betonar förverkligande genom en upphöjd 
elit. Den andra betonar förverkligande genom bredare folklighet. I det följande 
kommer jag att använda Joseph Schumpeters arbete om elitdemokrati och 
Margaret Canovans teoribildning om folkbegreppets användning i moderna 
demokratier för att tydliggöra vad jag menar med folkrepresentationsidealets 
elitdimension respektive folklighetsdimension. 

Det är i skuggan av andra världskrigets fasor, 1942, som Schumpeter 
(2009) utvecklar sin modell för elitdemokrati, en modell som han också anser 
                                                   
10 Se Urbinati (2004) för en diskussion om dessa teorier om demokratins förenlighet med 
representativt styrelseskick.  
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bygga på empirisk och realistisk grund. Hos honom ska demokrati definieras 
som en metod för att nå politiska beslut snarare än ett sätt att, som han menar 
kan ses i sjuttonhundratalsfilosofin, förverkliga folkets gemensamma bästa. 
Schumpeter snarast avfärdar existensen av folkets gemensamma bästa, utifrån 
ett enligt honom realistiskt antagande om att olika individer och grupper alltid 
kommer att vara oense om vad ett sådant bästa skulle kunna tänkas innebära. 
Centrala i Schumpeters teoribygge om demokratiskt styre är också 
resonemangen om att den enskilda medborgaren är alltför okunnig och 
inriktad på sin privata vinning för att kunna fatta vidare politiska beslut. 
Dessutom faller det han kallar för den vanliga medborgaren lätt offer för 
drifter, manipulerande reklam och massans tryck (2009, s. 225). Hos 
Schumpeter fyller det allmänna valet funktionen att ge politiska ledare rätt att 
fatta beslut för en viss gemenskap. Det är också kampen för ledarskap som 
skiljer hans elitdemokrati från andra politiska styrelseskick (Pateman 1970, s. 
4). Alla är visserligen principiellt fria att ställa upp i kampen, men Schumpeter 
menar att det i realiteten är nödvändigt med en ledarklass som ska förse 
kampen med kandidater. Utifrån hans resonemang kan man därför se det som 
ett utmärkande drag för individer från en ledarklass att de har förmågan att 
lyfta sig upp över det ”vanliga” medborgarskapets bristande politiska 
perspektiv, kunskap och intresse.  

Canovan har som politisk teoretiker studerat hur begreppet ”folket” får 
betydelse i och för demokrati i en modern kontext. Hon utvecklar inte någon 
demokratiidealmodell mot bakgrund av sin forskning, såsom Schumpeter gör 
med sin elitdemokrati. Däremot visar hon hur ”folket” på olika sätt kan 
formuleras som ett slags ideal i praktisk politik för att hänvisa till förbättrad, 
utökad eller bättre förankrad demokrati. Canovan påpekar att vid valtider kan 
hänvisningar till folket höras frekvent. Valbara inom alla partier – från 
högersidan via mitten till vänstersidan – använder ”folket”, var och en till stöd 
för sina egna strategiska syften. I den praktiska politiken i västerländska 
demokratier frodas därmed begreppet i en ideologiskt mycket ambivalent 
terräng. Trots detta har statsvetenskapen och den politiska filosofin enligt 
Canovan inte tillräckligt uppmärksammat det. I en artikel från 1984 drar hon 
fram tre betydelser av ”folket” (Canovan 1984, s. 315). För det första är det 
”folket som nation” och här används det för att referera till en hel politisk 
gemenskap, såsom ”det svenska folket”. För det andra är det ”folket som 
underdogs” och här ställs folket – en mindre priviligierad majoritet – mot en 
elit eller överklass. För det tredje är det ”folket som gemene man” (”People as 
Everyman”) och här kan ”folk” syfta till individer i största allmänhet.11 Å ena 
sidan menar hon att ”folket som nation” i praktisk politisk argumentation ofta 
återfinns i konservativa sammanhang, medan ”folket som underdogs” 
tydligare kan ses i socialistiska sådana. ”Folket som gemene man” i sin tur har 
                                                   
11 I en senare artikel har Canovan lagt till ytterligare en betydelse, nämligen ”folket som 
suveränt” (Canovan 2004, s. 247–248). 
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en tendens att passa mer i liberala sammanhang där individualitet betonas. Å 
andra sidan poängterar Canovan att en klassificering av de olika betydelserna 
av ”folket” utifrån en höger–vänsterskala lätt kan bli alltför förenklad. ”Folket 
som nation” utesluter exempelvis inte att det bara är en specifik del av 
nationen – och inte en annan – som åsyftas. Från exempelvis ett socialistiskt 
perspektiv kan ”folket” ses referera till den arbetande klassen i 
motsatsförhållande till kapitalisterna.  

I politikers retorik ser Canovan att hänvisningar till ”folket” i praktiken ofta 
har en tendens att obemärkt glida från den ena betydelsen till den andra: från 
att artikulera en hel politisk gemenskap till specifika sub-gemenskaper till 
individuella personer (så som i ”folket som gemene man”). Som begrepp tar 
”folket” enligt Canovan således form som ett slags lingua franca som kan talas 
av konservativa, socialister eller liberaler såväl som andra som inte anser sig 
passa in under någon av dessa tre större ideologiska riktningar. Hon framhåller 
här hur nya partier kan, genom att hänvisa till ”folket”, försöka bryta sig in i 
och fånga sympatisörer från de etablerade partierna:  

The basic principle assumed in the rhetoric is that the people are really one 
body, but have been unnaturally divided by squabbling fractions. The new 
leaders will therefore respond to the popular desire for unity, heal the wounds 
and put the people first (Canovan 1984, s. 318). 

 
En central orsak till att Canovan är intresserad av ”folket” som begrepp är 
hennes syfte att utveckla teori om förekomsten av populism i demokratier. 
Begreppets mångtydighet och emotionella laddning gör det nämligen särskilt 
användbart för olika slags populismer. Det kan handla om att samla ”folket 
som underdogs” mot en elit och ett ”etablissemang”. Det kan även handla om 
att samla ”folket som nation” mot en yttervärld såväl som mot specifika 
grupper inom den.  

När det folkliga ställs upp som en dimension av demokratiidealet om 
folkrepresentation så sker det som en slags motsats till dess andra dimension, 
nämligen elitdimensionen (en dimension som alltså spetsades till utifrån 
Schumpeters teori om elitdemokrati). För att tjäna folket, eller till och med 
nationen, behöver parlamentet också kunna iscensätta detta tjänande. I ett 
sådant iscensättande blir folklighetsdimensionen förknippad med 
avslappning, vardaglighet, enkelhet och närhet. Det kan även förknippas med 
upproriskhet och protest mot högtidlighet och strikthet.  

I ett parlament i en modern demokrati tycks det alltså som om idealet om 
folkrepresentation måste delas upp i två dimensioner, inom ramen för ett och 
samma demokratiideal. Elitdimensionen betonar att för att kunna representera 
folket måste parlamentet och dess ledamöter inför sitt folk kunna iscensätta 
högtidlighet, upphöjdhet, strikthet och det formella. Folklighetsdimensionen i 
sin tur innebär att för att representera folket är det viktigt att kunna iscensätta 
vardaglighet, avslappning, enkelhet och närhet.  
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Kännetecknet för elitdimensionen blir därmed upphöjdhet, högtidlighet, 
strikthet och det formella, medan folklighetsdimensionens kännetecken blir 
avslappning, vardaglighet, enkelhet och närhet. När kammardebatten 
analyseras som en iscensättning av demokratiidealet om folkrepresentation så 
är det utifrån dessa två dimensioners respektive kännetecken som scen, 
kostym och regiinstruktioner kommer att tolkas.  

Hur kan man känna igen regiinstruktioner som iscensätter antingen 
elitdimensionen eller folklighetsdimensionen? Politikteoretikern Iris Marion 
Young menar exempelvis att maktens institutioner, såsom parlament och 
rättsinstanser, fortfarande styrs av former och regler som kan spåras till den 
antika grekiska och romerska filosofins, de medeltida universitetens och 
upplysningstidens exkluderande manliga elitmiljöer. Detta får till följd att 
debattprocedurens regler och formaliteter – sådant som utifrån det 
feministiska teatrala perspektivets vokabulär skulle insorteras under 
regiinstruktioner – kan hämma eller rent av tysta personer som inte kommer 
från en vit välutbildad klass. Utifrån Youngs resonemang skulle man därmed 
kunna tolka de parlamentariska debatternas strikta och formella regelverk, 
rörande hur debattörer förutsätts låta när de står i talarstolen, som 
regiinstruktioner som iscensätter elitdimensionen.  

Rörande jämlikhetsidealet förklarade jag ovan att det är väletablerat inom 
arkitekturforskningen och modeforskningen att man försökt hitta sätt att 
designa byggda miljöer såväl som kläder för jämlikhet. I sammanhanget 
diskuterade jag det funktionalistiska stilidealet, särskilt eftersom det så starkt 
präglar den svenska riksdagens nuvarande kammare. Det framgick att 
stilidealet i en svensk kontext ofta vävts in i en stolt berättelse om 
upprustningen av folkhemmet och bortbyggandet av fattigdomen (se Rudberg 
1999). Det nämndes också att ett av de mest slående kännetecknen för 
funktionalismen är uppgörelsen med ornament och dekorationer. Frånvaron 
av rikliga dekorationer kan då tolkas som det funktionalistiska stilidealets 
kritik mot det sätt varpå påkostade utsmyckningar tidigare använts inom 
arkitekturen för att iscensätta högtidlighet och upphöjdhet. Utifrån detta 
arkitekturteoretiska resonemang blir det tydligt att om man ska analysera 
iscensättningen av riksdagens kammardebatt utifrån 
folkrepresentationsidealets två dimensioner så blir det nödvändigt att 
undersöka scenen på detaljnivå, utifrån förekomsten eller frånvaron av 
ornament och smyckande detaljer. Det kan även handla om att undersöka hur 
olika deltagare i iscensättningen av riksdagens kammardebatt kan, eller 
upplever sig kunna, röra och föra sig på scenen – högtidligt, formellt och strikt 
eller avslappnat, vardagligt och enkelt? 

Hur kan man då känna igen kostym som iscensätter antingen 
elitdimensionen eller folklighetsdimensionen? I min diskussion om jämlik 
design framkom även att den mörka tvådelade herrkostymen ansetts vara just 
ett plagg som möjliggjorde jämlikhet mellan medborgare. I resonemanget 
redogjordes även för feministiska teorier som ifrågasatte den mörka 
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kostymens jämlikhetsskapande potential. Det finns också modeforskning som 
kritiserat den mörka tvådelade herrkostymen för att inte alls vara så 
klassöverbyggande som den ibland framställt vara. Sådan forskning 
framhåller snarare denna kostym som ett plagg som urskiljer eliten från den 
breda massan, och som ett plagg som skapar ett slags manligt elit-subjektskap.  

Genom att analysera brittiska tidskrifter som orienterade sig mot 
modeindustrin från 1800-talets andra hälft fram till 1900-talets första 
årtionden konstaterar exempelvis modeforskaren Christopher Breward (1999) 
att det är de små men enligt hans mening ytterst betydelsefulla detaljerna – 
accessoarerna, materialen, snitten, sömmarna, knapparnas utformning och 
placering, byxornas längd och eventuella åtsittande form – som direkt kunde 
avslöja bärarens ekonomiska och kulturella bakgrund och förutsättningar 
såväl som hans sexuella identitet. Historikern Kekke Stadin (2010) visar i sin 
tur på vilket sätt röda, rosa och lilafärgade slipsar historiskt kan 
sammankopplas med elitens män. Den röda färgen kan möjligen dra tankarna 
till arbetarrörelsen, men har i västvärlden under flera hundra år också kommit 
att kopplas till de styrande klassernas män. Idag handlar det visserligen inte 
längre om stora, tunga och dyrbara skrudar men Stadin tolkar den röda slipsen 
som ett maktsignalement som hämtar kraft från en tradition som kan följas 
tillbaka så långt som till renässansens furstar och påvar (Stadin 2010). Stadin 
påpekar även hur purpur länge ska ha använts för att signalera makt och 
maskulinitet i Europas högre samhällsskikt. Fram till 1800-talets mitt var 
färgen ytterst kostlig att framställa. När den sedan började tillverkas på 
syntetisk väg ska dess symbolvärde ha sjunkit och lett till att violett, purpur 
och lila istället kommit att kopplas till femininitet. Under 2000-talets första 
decennier har dock de lila och rosa färgerna återkommit bland män i 
näringslivet och politiken, visar Stadin. En rosa slips är därför ingen omöjlig 
komplettering till den fortfarande strikta mörka tvådelade kostymen (Stadin 
2010, s. 174–175). 

Entwistle (2000, 2007) i sin tur visar hur ”power dressing” introduceras i 
slutet av 1970-talet som en stil för den nya universitetsutbildade kvinnliga 
eliten, som tagit sig in i sfärer som de i egenskap av kvinnor tidigare varit 
uteslutna från: byråkratin, politiken, juridiken och ekonomin. Entwistle 
beskriver hur den nya maktstilen skräddarsys för att kvinnorna ska kunna 
urskiljas från sina medsystrar på lägre befattningar, såsom exempelvis 
sekreterare. Kodord såsom strikt och sobert blir vägledande. Kjol och kavaj 
kombineras gärna med knytblus som inte utmanar. Entwistle menar också att 
denna stil idag är mer etablerad inom den kvinnliga eliten än någonsin.  

Jag har beskrivit mörk kostym med slips, respektive dräkt, som en tämligen 
vedertagen uniform i dagens moderna västerländska parlament. Med det 
menar jag att det förutsätts att ledamöter inte kommer klädda ”for leisure” 
eller ”ledigt” när de befinner sig i parlamentet. T-shirt, pikétröja, collegetröja, 
skinnjacka, chinos eller jeans hör alltså inte till en allmänt etablerad 
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västerländsk klädkod för den nationella parlamentsledamoten.12 Detta gäller 
oavsett att särskilt jeansen faktiskt också, i likhet med den mörka kostymen, 
under den senare hälften av 1900-talet kommit att sammankopplas med mer 
populistiska diskurser om demokrati, oberoende, jämlikhet, frihet och 
broderskap (Davis 1992, s. 70). Såtillvida kan kostym med slips, respektive 
dräkt, förstås som ett konkret kännetecken på upphöjdhet över det vardagliga 
och folkliga. 

Utifrån modeteoretiska resonemang blir det tydligt att om man ska 
analysera hur kostym iscensätter folkrepresentationsidealets elitdimension 
eller folklighetsdimension blir det nödvändigt att undersöka kläder och 
accessoarer på detaljnivå: materialen, formerna, färgerna. Det kan även handla 
om att undersöka sätten som specifika plagg och eventuella accessoaren bärs 
på. Mer generellt kan man se att utifrån Youngs politiska teori, samt 
Entwistles och andras mode- och designteorier, går det också att spåra en 
förväntning om att kammardebatter är riggade för en manlig superkropp med 
viss klassbakgrund. 

Demokratiidealet om kammardebatten som kamp 
Det tredje parlamentariska demokratiidealet är kammardebatten som kamp. 
Kampen är generellt sett en mycket central tematik i och för den 
parlamentariska styrmodellen. Själva meningen med partier i dagens moderna 
parlamentariska demokratier kan i det här sammanhanget sägas vara att 
medborgare ska kunna ta del av olika positioner som ställs emot varandra och 
sedan välja mellan dessa.  

I introduktionskapitlet tog jag upp ett forskningsfält som utgår från 
parlamentarisk politik som en egen politikstil, en specifik retorisk politikstil. 
Detta forskningsfält har betonat konfrontation och kontrovers, här i form av 
argumentation för respektive emot, som mycket centrala länkar mellan en 
generell europeisk retorisk kultur och den historiska utvecklingen av den 
parlamentariska politikstilen (Palonen 2008; Soininen & Turkka 2008). Här 
framhålls också att kontrovers med öppen utgång var ett självklart och 
underförstått element i 1800-talets och 1900-talets parlamentariska 
demokratier. Tuula Vaarakallio (2008) har i antologin The parliamentary style 
of politics undersökt franska boulangisters nationalistiska argument mot den 
parlamentariska politikstilen. Vaarakallio kommer fram till att det är just den 
parlamentariska politikstilens understrykande av kamp och tävlan, ett 
understrykande som förutsätter pluralism, som underminerar grunderna för 
nationalismen. Nationalismen förutsätter nämligen en nationalistisk sanning, 
en deterministisk essens som inte kan ifrågasättas genom diskussion. Med 
bakgrund i denna forskning tolkar jag det som att kampidealet alltså kan 
                                                   
12 För leisure-stil bland svenska män kring 2000-talets första decennium, se Stadin (2010, s. 
130–131). 
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begripliggöras som mycket centralt i och för den parlamentariska 
kammardebatten som ett demokratiskt samtal.  

Idealet om att det demokratiska samtalet ska ta form av en kamp eller 
konflikt är också etablerat i ett vidare demokratiteoretiskt sammanhang. I 
Chantal Mouffes agonistiska demokratiteori är begrepp såsom kamp, konflikt, 
motståndare och meningsskiljaktighet ytterst centrala. En demokrati som 
strävar efter pluralism måste enligt Mouffe skapa samtalsinstitutioner som kan 
ge plats för och erkänna meningsskiljaktighet mellan olika intressepositioner, 
mellan olika ”vi” och ”de” (Mouffe 2009). Snarare än att de utgör ett problem 
som det demokratiska samtalets design måste söka avlägsna är maktrelationer 
dessutom själva orsaken till att det finns ett behov av ett demokratiskt samtal. 
Av denna anledning är det inom den agonistiska demokratiteorin en 
förutsättning i och för det demokratiska samtalet att kampen mellan olika 
intressepositioner måste erkännas och möjliggöras.13 Mot en sådan bakgrund 
skulle en materiell iscensättning av demokratiidealet om det demokratiska 
samtalet som kamp söka understödja konfrontation mellan olika ”vi” och 
”de” i samtalet.  

Tre dimensioner av kamp vid parlamentariska kammardebatter 
Om man tolkar tidigare forskning om parlament och parlamentariska 
kammardebatter och dessutom ser till mina förstudier av riksdagens 
kammardebatter tycks kampideal iscensatt i en parlamentarisk kammardebatt 
ha åtminstone tre olika dimensioner.  

Den första dimensionen skulle kunna beskrivas som rationell kamp. Den 
kan illustreras genom ett kort imaginärt besök i det brittiska underhusets 
kammare där oppositionen sitter på ena långsidan, medan regeringssidans 
ledamöter sitter mittemot. På golvet framför båda bänkraderna kan två 
rödmålade streck observeras. Utrymmet mellan dessa röda streck sägs vara 
två svärdslängder (Goodsell 1988, s. 298; Puwar 2004, s. 83). Idag bär 
naturligtvis inga ledamöter svärd som de skulle kunna sticka i sina 
motståndare, men strecken kan ses som en symbol för att parlamentet står som 
garant för att kampen mellan ”vi” och ”de” ska ske med hjälp av verbala 
argument och inte fysiskt med dragna svärd, även om lusten för det senare 
ibland skulle vara överhängande. Detta är förmodligen också att likna vid den 
kampdefinition som antropologen Marc Abélès använder för att beskriva 
kammardebatten: en strikt reglerad kamp, fri från direkt fysiska slagsmål, om 
betydelsefulla texter (Abélè 2006).  

Den rationella kampdimensionen i den parlamentariska kammardebatten 
har dock en skuggsida. Trots regiinstruktionen om att vapnen som kan skada 
fysiskt ska lämnas utanför kammaren kan debatten likväl betraktas som en 

                                                   
13 I sammanhanget bör det noteras att hos Mouffe är kampen mellan olika intressen inte så 
mycket ett ideal som en nödvändig utgångspunkt, ja rent av ett mänskligt faktum, som inte kan 
förbises i utvecklandet av ett reellt demokratiskt samtal. 
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strid där fler ”vapen” än bara de verbala argumenten är tillåtna. Här handlar 
det om vapen som kan användas i det direkta kampögonblicket för att få 
motståndaren att svaja. Detta är den andra dimensionen, stridskamp. För att få 
syn på sådan stridskamp måste intresset riktas mot mycket raffinerade, knappt 
märkbara kroppsliga uttryck. Puwar beskrev rörelsekonventioner bland 
manliga debattörer i det brittiska underhusets kammardebatter med följande 
ord: “The whole body is propelled into this performance, where finger-
pointing, the stern folding of the arms, hands on hips and the thrusting of 
chests are all called upon” (Puwar 2004, s. 83). Ett pekande finger riktat mot 
motståndaren såväl som en uppblåst och framtryckt bröstkorg kan ses som ett 
exempel på stridsgester och stridsposer som tycks kunna användas åtminstone 
vid brittiska kammardebatter om man analyserar dem som iscensättande 
stridskampsdimensionen. 

Låt mig nu ta oss till franska nationalförsamlingens och senatens kammare 
för att identifiera den tredje dimensionen av kampidealet iscensatt i en 
parlamentarisk kammardebatt. Den franska nationalförsamlingen och senaten 
var nämligen de första parlamentariska institutioner som kom att bli möjliga 
för vanligt folk att bevista. Den nya regi som möjliggjorde folkets närvaro vid 
plenum ansågs emellertid inte alltid leda till att argumentationen bland 
debattörerna blev bättre utan snarare till att uppträdandena blev alltmer 
spektakulära med betoning på känslor, dramatiska gester och tunga löften 
(Turja 2008, s. 157). Det finns också modernare beskrivningar av 
kammardebatten som en kamp som handlar om den offentliga bilden av 
ledamöterna (Ilie 2010a). Mot denna bakgrund kan vi identifiera ytterligare en 
dimension av kammardebatten som kampsituation. Denna tredje dimension 
betonar kammardebatten som en kamp inför publik, en publik som vill bli 
kroppsligen stimulerad för att inte tappa intresset. Här blir uppträdande 
centralt, i modern tid inte minst utifrån vissa media- och partipolitiska 
kamplogiker. Kampen kan här framstå som en intresseväckande performance, 
eller en performancekamp inför folket som publik.  

Mot bakgrund av ovanstående resonemang kan vi alltså konstatera att det 
åtminstone finns tre olika dimensioner av idealet som anger att det 
demokratiska samtalet i ett parlament ska iscensättas som kamp. För att kunna 
analysera hur kammardebatten iscensatts som en kamp måste man därmed 
också vara medveten om alla de tre olika kampdimensionerna. 

Därutöver kan det konstateras att stridskamp och kamp som performance 
ibland kan ses flyta samman. När andra vapen än bara orden används under 
debatten kan detta samtidigt skapa ett ökat publikt intresse. För den analytiska 
tydlighetens skull håller jag ändå de två dimensionerna isär. Låt mig ta ett 
konkret exempel från svensk kammardebatt för att bättre kunna förklara varför 
det är fördelaktigt att göra så. Den dåvarande socialdemokratiska partiledaren 
Göran Persson rapporterades vid ett flertal tillfällen ha sett ut att vända ryggen 
mot kvinnliga motståndare i riksdagens talarstol. Samma beteende noterades 
även i en partiledardebatt i Sveriges Television. Ryggvändningarna blev 
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uppmärksammade i medierna. Kvinnliga motståndare menade att 
statsministern använde sig av härskartekniker för att trycka ner dem. Persson 
i sin tur förklarade sina ryggvändande rörelser med en ond höft som tvingade 
honom att röra sig (se exempelvis Andersson, C.V. (2007); Josefsson, L.-Å. 
& Lindgren, J. (2003)). Om det skulle varit så att Perssons ryggvändningar 
faktiskt syftade till att vinna kampen mot motståndaren med annat än bara ord 
så kan själva rörelsen tolkas som ett exempel på stridskamp: den sker i så fall 
i ett duellögonblick och påverkar på ett eller annat sätt motståndaren så att 
denne, om så bara för ett ögonblick, förlorar sitt fokus på det verbala. Det går 
emellertid inte att utesluta att Persson i så fall gjorde rörelsen, inte bara för att 
få motståndaren att tappa fattningen i duellögonblicket, utan också för att få 
uppmärksamhet genom att göra debatten till en intresseväckande 
performancekamp inför publik. Trots att stridskamp ibland på detta sätt flyter 
in i kamp som performance menar jag att det för den analytiska tydlighetens 
skull ändå är bättre att kunna hålla dem isär istället för att bara analysera allt 
som performancekamp.  

De tre dimensionerna kan återfinnas i anslutning till varandra i kammarens 
scen, kostym och regi. Som jag redan nämnt präglas den svenska riksdagens 
nuvarande kammare av det funktionalistiska stilidealet, ett stilideal som ofta 
förknippas med rationalitet, universalitet, enkelhet, geometri och 
standardisering (Sparke 1995; Negrin 2006). Feministisk arkitektur- och 
designforskning har kritiserat funktionalismen för det sätt varpå den gjort 
disciplineringen av människors kroppar till ett centralt projekt, men också för 
att det skulle vara skräddarsytt för att passa särskilda kroppar, dvs. vita män 
(se Negrin 2006).14 När jag ska analysera riksdagens kammardebatt som en 
iscensättning av kampidealets tre dimensioner är en sådan dubbelbottnad 
förståelse av funktionalismen en bra utgångspunkt. Den gör det möjligt att 
hitta och analysera design för rationalitet och rationell kamp men också 
eventuella avvikelser mot sådan design, avvikelser som istället kan tolkas som 
design för stridskamp och performancekamp.  
 Även den mörka tvådelade herrkostymen – ett vanligt plagg i moderna 
parlament – har, med sina raka linjer och nedtonade färger, tolkats som ett 
försök att designa för rationalitet, enkelhet och universalitet (se exempelvis 
Stadin 2010). I den mån som dräkt (med kavaj, kombinerat med kjol eller 
byxor) kan ses som en kvinnlig variant av den mörka tvådelade herrkostymen 
så bör den kunna beskrivas på liknande sätt. Den tvådelade mörka 
herrkostymen har emellertid också kritiserats för att den skapar ett slags 

                                                   
14 Adolf Loos, en av funktionalismens tidiga förgrundsgestalter, menade att ”social 
disciplinering var lika viktigt som toalett-träning” och att civilisationens framåtskridande 
hängde på att ”libidinala” begär efter ornament kuvades (Negrin 2006, s. 224). Loos, som 
utvecklade sitt resonemang genom att sammankoppla ornament med det irrationella, det 
sinnliga, känslodrivna, onödiga och slösaktiga, menade även att just sådana egenskaper direkt 
kunde härledas till det feminina och till det ociviliserade (Negrin 2006, ss. 224–225). 
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manligt subjektskap som strategiskt exkluderar kvinnor (se exempelvis Garb 
1998, Puwar 2004). Denna teoretiska bakgrund till hur kostym för rationalitet 
och rationell kamp kan kännas igen hjälper mig att också lägga märke till 
avvikelser som istället skulle kunna tolkas som kostym för stridskamp 
och/eller performancekamp. 
 Låt mig sedan förklara hur regiinstruktioner skulle kunna tolkas med hjälp 
av kampidealet. I Puwars forskning om det brittiska underhuset framkommer 
exempelvis en utsaga om att det särskilt bland torypartiets manliga ledamöter 
ska ha förekommit ett vida spritt kommenterande av kvinnliga 
labourledamöter utifrån deras kläder, frisyrer och smink. I sammanhanget 
framkommer även att denna typ av kommenterande lugnats ner något sedan 
kammardebatterna börjat sändas via tv (Puwar 2004, s. 86). Utifrån det 
feministiska teatrala perspektivet skulle man kunna begripliggöra det enligt 
uppgift vida spridda kommenterandet som en konvention, och därmed också 
som en regiinstruktion, vid iscensättningen av det brittiska underhusets 
debatter. Om man skulle tolka regiinstruktionen utifrån kampidealet så kan 
den bäst begripliggöras som en iscensättning av stridskampsdimensionen. 
Kommenterandet framstår som ett sätt att kämpa, som går utanför den 
intellektuella verbala argumentationen i talarstolen. Utsändandet av 
debatterna i tv skulle då kunna tolkas som en ny regiinstruktion, där det i ett 
brittiskt parlamentariskt sammanhang innebär att den rationella dimensionen 
något påverkar performancedimensionen. Inför en vidare allmän publik är det 
inte längre acceptabelt med högljudda nedlåtande kommentarer om kvinnliga 
ledamöter vid sidan om den intellektuella verbala kampen i talarstolen.  

Varför just idealen om jämlikhet, folkrepresentation och 
kammardebatten som kamp? 
Idealen om jämlikhet, folkrepresentation och kammardebatten som kamp är 
de tre parlamentariska demokratiideal som är mest framträdande som 
”draman” i iscensättningen av en parlamentarisk kammardebatt. Det finns 
andra parlamentariska demokratiideal som också skulle kunna beskrivas som 
sådana centrala ”draman”, exempelvis konsensusidealet respektive 
dissensusidealet. Konsensusidealet framhåller värdet av breda 
konsensusuppgörelser medan dissensusidealet istället framhåller värdet av en 
tydlig adversarialitet. Konsensusidealet förknippas ofta med proportionerligt 
valsystem medan dissensusidealet istället ofta förknippas med 
majoritetsvalsystem (Hilson 2008, s. 38). Konsensusidealet och 
dissensusidealet överlappar dock demokratiidealet om det demokratiska 
samtalet som en kamp. För att undvika sådan överlappning har jag i valet 
mellan att undersöka kammardebatten utifrån kampidealet å ena sidan och 
konsensusidealet och dissensusidealet å andra sidan därför gjort bedömningen 
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att kampidealet, med sina tre olika dimensioner, ändå är något tydligare och 
klarare i det material som avhandlingen bygger på.  

Det ska också sägas att det inte finns något som hindrar att parlamentariska 
ideal kan förändras över tid eller till och med helt bytas mot andra ideal. 
Utrymmet för sådan förändring kommer dock inte att studeras i den här 
avhandlingen. 

Betydelsen av politisk kultur och kontext 
Hittills har jag diskuterat den parlamentariska kammardebatten i generella 
ordalag. Idealen är nyckelideal inom modern parlamentarisk demokrati. Men 
de kan givetvis framhävas mer eller mindre i olika parlamentariska 
sammanhang, och på olika sätt över tid. Det blir därför viktigt att ta hänsyn 
till den kontext de utspelar sig i. Faktum är att det inte bara finns olika formella 
institutionella arrangemang som omgärdar nationella parlament. Det finns 
också olika politiska kulturer som påverkar ett visst lands parlament. Även om 
det bör understrykas att min studie i den svenska riksdagen inte ska betraktas 
som någon fallstudie i metodmässig bemärkelse är en kontextualiserande 
diskussion om det specifikt svenska hos iscensättningen av den svenska 
riksdagens kammardebatt därför på sin plats.  

Den svenska riksdagen präglas av konstitutionella och kulturella särdrag 
som utmärker den i ett jämförande perspektiv. Konsensuskultur och 
samförståndsanda brukar ofta beskrivas som framträdande drag i det här 
sammanhanget. I diskussionen om de parlamentariska demokratiidealen om 
konsensus respektive dissensus i avsnittet ovan skrev jag att ett 
proportionerligt valsystem ofta förknippats med konsensusidealet, medan 
dissensusidealet istället ofta förknippats med ett majoritetsvalsystem. Från ett 
sådant synsätt skulle alltså politisk kultur och upplyftandet av specifika ideal 
också kunna sägas hänga samman med vilket valsystem som tillämpas. I 
Sverige tillämpas proportionerligt valsystem, vilket betyder att mandaten till 
riksdagens fördelas proportionerligt utifrån hur många röster olika partier fått. 
Den halvcirkelformade sittningen, som återfinns i den svenska riksdagen, 
anses typisk inom konsensusinriktade politiska system (Goodsell 1988, se 
också diskussionen i Manow 2010, kap. 2). 

Inom forskning om svensk politik och den svenska riksdagen är teorier om 
svensk konsensuskultur och samförståndsanda väletablerade (se exempelvis 
Ruin 1968; Anton 1969; Sannerstedt 1992; Lewin 1996; Möller 2011). En 
uppenbar förklaring till konsensuskulturen och samförståndsandan är att 
majoritetsregeringar varit undantag som snarast bekräftat regeln om att 
Sverige styrs av minoritetsregeringar, och att svenska regeringar därför alltid 
haft att styra genom samarbeten. Utöver detta betonas det också att det i 
svensk politik ska finnas en mycket grundläggande värdegemenskap som går 
bortom ideologiska uppdelningar mellan höger och vänster. I en modern 
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svensk politisk kontext förekommer teorier om att en sådan värdegemenskap 
har genomsyrats av socialdemokratiska värderingar. Det existerar även teorier 
som anger att det förhåller sig tvärtom, att borgerliga grundvärderingar 
upptagits i den socialdemokratiska regeringspolitiken (se Möller 2011 för en 
diskussion om dessa två olika förklaringsmodeller). Ytterligare en förklaring 
till den svenska konsensuskulturen och samförståndsandan kretsar kring 
institutionella mekanismer. Här handlar det om mekanismer som erkänner att 
det finns konflikter i svensk politik och som just därför söker undvika dem 
eller hantera dem på ett så smidigt sätt som möjligt. Statsvetaren Tommy 
Möller lyfter fram maktdelningsprincipen från 1809, representationsreformen 
1865–1866, införandet av det proportionella valsystemet och den svenska 
traditionen av kommittépolitik som exempel på sådana institutionella 
mekanismer som syftat till samförstånd och undvikande av konflikt (Möller 
2011).  

Ett relaterat drag, som också kan anses utmärkande i ett internationellt 
perspektiv, är den relativt lugna atmosfären i den svenska riksdagen. Flera 
forskare visar på en riksdagsmiljö som präglas av frånvaron av dramatik, 
aggressioner och känslomässiga utspel. I Anders Sannerstedts (1992) studie 
om den svenska riksdagen som förhandlingsmiljö påvisas en stark norm om 
att jämlikhet ska råda i riksdagen, i bemärkelsen att auktoritärt beteende inte 
godtas.15 Möjligen kan känslomässiga utspel accepteras om man känner 
motparten väl (Sannerstedt 1992, s. 219).16 Sannerstedt identifierar en 
socialiseringsprocess kring förhandlingskulturen som han beskriver med 
följande ord:  

”[n]ytillkomna aktörer kan göra misstag och bryta mot normer, t. ex. genom att 
göra utfästelser för partiets räkning som den sedan inte kan infria. Särskilt gäller 
detta när ett nytt parti gör sin entré i riksdagen. Emellertid kommer nya partier 
och nya ledamöter att socialiseras in i den rådande förhandlingskulturen” 
(Sannerstedt 1992, s. 229).  

 
Slutsatsen blir att förhandlingsmiljön i riksdagen är homogen, något 
Sannerstedt värderar positivt. I hans studie är det inte kammardebatter utan 
verksamheterna i och kring utskotten som står i fokus.17 Sätten att tala i 
kammare respektive utskott kan vara olika, särskilt om utskottssammanträden 
                                                   
15 Som jag diskuterar i kapitel 5 uppges det emellertid i andra studier också finnas påtagliga 
inslag av hierarki i den svenska riksdagen, till exempel inom partierna (se Pålsson 2013; 
Barrling Hermansson 2004). 
16 Sannerstedts undersökning kommer även fram till att saklighet och pålästhet värderas högt 
kombinerat med ett tekniskt specialiserat och politisk-byråkratiskt språk – resultatet ska ju 
förvandlas till text och paragrafer (Sannerstedt 1992, s. 229). 
17 Sannerstedts studie är dessutom huvudsakligen förlagd till riksdagen mellan 1970- och 1990-
talen och bygger på kvantitativa undersökningar av utskottens betänkanden, ett antal fallstudier 
av riksdagsärenden med inslag av förhandlingar samt intervjuer med riksdagsledamöter och 
tjänstemän från riksdagen. 
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sker bakom lyckta dörrar, och utan allmänhetens insyn kan det bli mer fokus 
på förhandling än på att redovisa konfliktytorna (se exempelvis Pekonen 
2008). Men Sannerstedts bild av riksdagen som en förhandlingsmiljö präglad 
av frånvaron av dramatik, aggressioner och känslomässiga utspel skulle även 
kunna antas säga något om en slags svensk parlamentarisk politisk kultur på 
ett generellt plan. Barrling Hermanssons (2004) avhandling om olika 
partikulturer i den svenska riksdagen antyder också att det finns en påfallande 
likhet mellan partierna vad gäller en gemensam förväntning på 
riksdagsledamöterna om att de ska bete sig sakinriktat och kunna tona ner 
känslor och osakligt tyckande. Det svenska karakteriseras i den här breda 
bemärkelsen mer av politik som rationalitet än av politik som känslor. 

Bland moderna västerländska demokratier kan förmodligen några av de 
starkaste kontrasterna till det svenska parlamentet i fråga om valsystem och 
politisk kultur hittas i det brittiska parlamentet. I det brittiska fallet tillämpas 
majoritetsvalsystem, vilket betyder att den person som får flest röster i en viss 
valkrets vinner hela valkretsens mandat. Denna form av valsystem förknippas 
ofta med dissensusidealet. Sittningsarrangemanget i det brittiska underhuset, 
med de två motstående sidorna, har också spårats till en tävlingsinriktad och 
konfliktbetonad demokratisk kultur, i kontrast till den konsensuskultur som 
associeras med halvcirkelformen (Goodsell 1988; se diskussion i Manow 
2010, kap. 2).  

I det brittiska exemplet återfinns även en kultur av konflikt, dramatik och 
känslomässiga utspel. I sin studie av det brittiska underhuset iakttar Emma 
Crewe hur företrädelsevis manliga ledamöter deltar med en påtagligt 
häcklande och högljudd stil i något som hon benämner ”gladiatorial battles” 
med särskild hänvisning till premiärministerns frågestund och debatter om 
kontroversiella propositioner (2014, s. 675). I sin studie av samma underhus 
framhåller Puwar kammardebatterna i liknande ordalag: aggressiva, macho 
och präglade av lättantändlig humor (2004, s. 83). I underhuset är det 
dessutom tillåtet för ledamöter att stötta talare genom att ljudligt utropa ”hear, 
hear” eller klaga genom att istället utropa ”shame” eller ”withdraw”. 
Dessutom uppges illegitima utrop av ”disgraceful”, ”resign” och ”not true” 
vara vanligt förekommande (Shaw 2000, ss. 207–208). Den generella 
parlamentariska kulturen av konsensus och lugn som uppges prägla det 
svenska fallet tycks alltså skilja sig markant från den politiska kultur som 
präglar det brittiska fallet. 

Det går alltså att se att den svenska riksdagen, precis som det brittiska 
underhuset, också präglas av konstitutionella och kulturella särdrag. Det är 
viktigt att vara medveten om sådana aspekter när man studerar ett parlaments 
kammardebatter utifrån det feministiskt teatrala perspektivet, även om man 
inte skulle genomföra någon regelrätt fallstudie i metodmässig bemärkelse. 
Utan en sådan medvetenhet blir slutsatserna lätt skeva eller rent av 
missvisande. 
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Fysiska egenskaper som förutsätts hos det demokratiska 
samtalssubjektet 
Subjektskonstruerande makt i det demokratiska samtalet är mitt analysobjekt 
i den här avhandlingen. Jag har definierat subjektskonstruerande makt som 
ramarna för hur det demokratiska samtalssubjektet är möjligt. Om den första 
forskningsfrågan gick ut på att ta reda på hur det demokratiska samtalet 
iscensätts i den svenska riksdagens kammare så går den andra 
forskningsfrågan ut på att ta reda på vilka fysiska egenskaper som förutsätts 
hos det demokratiska samtalssubjektet i dessa iscensättningar. När man på ett 
samlat och systematiskt sätt studerar hur de olika idealen som ”draman” 
iscensätts i kammardebattens scen, kostym och regiinstruktioner, får man fram 
konkret information om vilka fysiska egenskaper som förutsätts hos det 
demokratiska subjektet i dessa iscensättningar. Med den andra frågan handlar 
det därför om att ta reda på hur debattörer –som Mona Sahlin, Fredrik 
Reinfeldt, Maud Olofsson och Lars Ohly – förutsätts låta, se ut, röra och föra 
sig för att bli syn- och hörbara under en kammardebatt.  

De förutsatta sätten att låta, se ut, röra och föra sig kan man hitta mycket 
explicit och konkret i iscensättningen av respektive demokratiideal. Finns det 
exempelvis regiinstruktioner eller scenelement som hindrar, eller uppmanar, 
Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson och Lars Ohly att skrika och 
slå sina motdebattörer med knytnävarna? Finns det exempelvis 
regiinstruktioner eller scenelement som hindrar, eller uppmanar, dem att klä 
sig i jeans och sandaler eller kostym och dräkt? 
 Olika förutsatta sätt att låta, se ut, röra och föra sig kan även härledas ur 
exempelvis scenens symbolik. Med detta menar jag att exempelvis golvens, 
väggarnas och möblemangens former, material och färger kan tolkas som 
symboler som bidrar till att förutsätta specifika fysiska egenskaper hos det 
demokratiska samtalssubjektet. Symboliska tolkningar är alltid öppna för 
bestridanden. Därför måste det understrykas att om en analytisk öppenhet 
inför alternativa tolkningar är allmänt nödvändig i ett forskningsprojekt som 
detta, så är en sådan öppenhet synnerligen viktig vid analys av förutsatta 
fysiska egenskaper i scenens symbolik. Det måste också tilläggas att det krävs 
en viss rimlighet vad gäller de symboliska tolkningarna av scenen. Utifrån min 
bedömning skulle en genomskinlig talarstol i plexiglas symboliskt kunna 
tolkas förutsätta ett demokratiskt samtalssubjekt som inte har några behov av 
att gömma sin underkropp bakom en stor talarstol i massivt trä, utan som 
snarare rör sig tryggt och självsäkert. Det finns dock inget som hindrar att 
samma talarstols symbolik också skulle kunna tolkas förutsätta en rad andra, 
eventuellt motstridiga, egenskaper hos samma demokratiska samtalssubjekt. 
Däremot ter det sig orimligt med en tolkning om att denna talarstols symbolik 
skulle förutsätta att det demokratiska samtalssubjektet exempelvis har långa 
ögonfransar. Om man ändå (och absurt nog) skulle komma fram till att en 
iscensättning av en kammardebatt i ett visst parlament förutsätter långa 
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ögonfransar hos det demokratiska samtalssubjektet, så tycks det i alla fall 
mycket svårt att argumentera för att det är med anledning av den 
genomskinliga talarstolen i plexiglas.   

Den tidigare forskning som redan diskuterats i förhållande till de 
parlamentariska demokratiidealen ger starka skäl att anta att kammardebatten 
förutsätter en mycket specifik typ av subjekt. Går det exempelvis att 
identifiera en ”superkropp” som är skräddarsydd för att uppfylla de förutsatta 
fysiska egenskaperna hos det demokratiska samtalssubjektet, en superkropp 
som alla andra kroppar måste mäta sig mot? Inom tidigare 
parlamentsforskning och inom feministisk arkitektur- och modeforskning, 
framstod det ibland som om det skulle vara mer eller mindre måttbeställt för 
att passa ett manligt vitt subjekt. Det kunde även framstå som att den mörka 
tvådelade herrkostymen inte bara var skräddarsydd för att passa en elitman. 
Dess kvinnliga motsvarighet, dräkten, kunde också tolkas som ett försök att 
inkludera en elitkvinna i detta subjektskap. Kan liknande slutsatser dras när 
det gäller det demokratiska samtalssubjektet i riksdagens kammardebatt? Har 
iscensättningen av riksdagens kammardebatt skräddarsytts för att passa en vit 
manlig elitsuperkropp, och eventuellt även en kvinnlig liknande superkropp? 

Jag betraktar mitt sätt att undersöka makt som samstämmigt med Butlers 
teoretiska arbete. Jag vill återigen förtydliga att detta innebär att 
subjektskonstruerande makt är mitt studieobjekt, och därmed inte mitt 
analysverktyg. Det betyder att subjektskonstruerande makt inte är en 
måttstock i den här avhandlingen. Därmed kommer jag utifrån denna studie 
inte att kunna värdera olika fysiska egenskaper och slå fast vilka som krävs 
för att vinna en kammardebatt. Inte heller kommer jag att kunna slå fast vilka 
fysiska egenskaper en eventuell förlust beror på.  

Resultatet av de stegvisa genomarbetningarna – ett 
feministiskt teatralt perspektiv 
Med detta kapitel har jag situerat det feministiskt teatrala perspektivet så att 
det ska fungera för analys av den specifika och mycket komplexa situation 
som en parlamentarisk kammardebatt utgör. Kapitlet för därmed samman den 
analytiska strukturen från det föregående kapitlet med ett tolkningsramverk 
tillägnat den parlamentariska kontexten. Detta kan sammanfattas i 
analysschemat nedan. 
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Figur 1. Avhandlingens analysschema i tabellformat. 

 
Resultatet av de genomarbetningar som gjorts i det föregående och i detta 
kapitel är alltså det feministiskt teatrala perspektiv som kommer att tillämpas 
på avhandlingens empiriska material. I det kommande kapitlet övergår jag till 
att diskutera vilka utmaningar det perspektivet inneburit med avseende på 
datainsamlingsmetoder, och hur jag har valt att hantera dem.  
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4. Metod: att konkret genomföra en feministiskt 
teatral studie 

Detta kapitel beskriver hur insamlandet av avhandlingens material gått till och 
vilken typ av material denna insamlingsprocess resulterat i. 
Materialinsamlingsprocessen i avhandlingen kan beskrivas som etnografisk. 
Jag kommer att redogöra för hur och under vilka förutsättningar jag använder 
det etnografiska angreppssättet för just denna studie, en studie som ska 
tillämpa det feministiska teatrala perspektiv som utvecklats i de två 
föregående kapitlen. Avhandlingen fortsätter alltså i och med detta kapitel att 
förklara hur lämpliga empiriska material från riksdagen och dess 
kammardebatter samlats in för studien.  

Den metodologiska utmaningen består i att konkretisera det feministiskt 
teatrala perspektivet och skapa ett sätt att empiriskt kunna studera en hel 
iscensättning av samtalet. Centralt i detta konkretiserande arbete är att söka 
fånga ett helt förlopp, i vilket det blir möjligt att visa hur de enskilda delarna 
samverkar performativt. För att framkalla ett sådant material kräver 
utvecklandet av datainsamlingsmetoden flera steg av analytiskt arbete. Ett 
sådant utvecklande av datainsamlingsmetoden måste ske i växelverkan med 
det empiriska fältet: riksdagen och kammardebatterna däri. Det är nämligen 
mycket som händer under en enskild kammardebatt och vid större debatter 
befinner sig många människor, i olika roller, i kammaren. Således ska det 
analytiska arbetet utmynna i att relevanta detaljer fångas och urskiljs i ett 
förlopp som annars skulle kunna bli rikt på för avhandlingen irrelevanta 
detaljer. I följande avsnitt redogör jag för hur jag gått till väga med detta 
omfattande (för)analytiska arbete och därmed bemött utmaningen med att 
konkretisera det feministiskt teatrala perspektivet. 

En etnografisk forskningsansats i parlament 
Det är inte möjligt att som forskare gå in och sätta sig på läktaren vid en 
riksdagsdebatt och direkt påbörja detaljerade observationer av hur den 
iscensatts och vilka fysiska egenskaper som där förutsätts av det demokratiska 
samtalssubjektet. Ett parlament är en mycket komplex politisk institution och 
dess kammare är inget undantag. Kontextuella grundkunskaper är därmed 
nödvändiga för en mer djupgående analys. Det är med hjälp av sådana 
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grundkunskaper som det blir möjligt att göra mer detaljerade studier av 
iscensättningen av det demokratiska samtalet och de genom iscensättningen 
förutsatta fysiska egenskaperna hos det demokratiska samtalssubjektet. En 
etnografisk forskningsansats ter sig fruktbar för att nå fram till 
grundkunskaperna och de därpå följande detaljerade studierna. Grunden för 
en sådan forskningsansats utgörs av forskarens sociala interaktion med det 
studerade. Med social interaktion åsyftas i praktiken att forskaren deltar 
tillsammans med, observerar och intervjuar de personer som befinner sig i det 
fält som studeras (Aspers 2007, ss. 33, 40). Sociologerna Martyn Hammersley 
och Paul Atkinson menar vidare att etnografi i praktiken kan formuleras som:  

[…] a particular method or set of methods. In its most characteristic form it 
involves the ethnographer participating, overtly or covertly, in peoples’ daily 
lives for an extended period of time, watching what happens, listening to what 
is said, asking questions – in fact, collecting whatever data are available to 
throw light on the issues that are the focus of research (Hammersley & Atkinson 
2003, s. 1). 

 
Det etnografiska angreppssättet innebär utifrån ett sådant synsätt att det 
empiriska materialet inte enbart bygger på deltagande, observationer och 
intervjuer även om detta är centralt. Empiriska material av vitt skilda slag kan 
i själva verket samlas in. Förutom observationer och intervjuer kan olika 
sorters textuellt och visuellt material, såsom fotografier och filmat material, 
bli aktuella att samla in. Denna avhandling har tagit fasta på en sådan vid syn 
på insamlandet av det empiriska materialet. 

Jag har samlat in avhandlingens empiriska material med hjälp av en 
etnografisk forskningsingång, där social interaktion i form av fältstudier i 
riksdagen varit en central del. Inför riksmötet 2008/2009 tilldelades jag det så 
kallade riksdagsstipendiet – ett stipendium som en doktorand i statsvetenskap 
årligen erhåller av den svenska riksdagen. Stipendiet innebär att doktoranden 
ges möjlighet att arbeta vid ett antal olika enheter inom riksdagens förvaltning 
för att få insyn i riksdagens arbete på ett sätt som kan gynna den fortsatta 
forskningsprocessen.  

Under mitt år som stipendiat tjänstgjorde jag vid riksdagens 
utredningstjänst, kammarkansli, trafikutskott, EU-nämnd, 
konstitutionsutskott, fastighetsenhet och arkiv. Jag deltog vid riksdagens 
öppnande: vid gudstjänsten innan och på läktaren under ceremonin i 
kammaren. Jag åt snittar vid den efterföljande bjudningen i 
sammanbindningsbanan och tillsammans med Sveriges politiska elit lyssnade 
jag på musiken i Konserthuset på kvällen. Min garderob av kavajer och dräkter 
började växa i takt med att jag deltog vid utskottssammanträden och 
utfrågningar och skickades till kammaren för att som föredragande finnas till 
hands för ledamöterna. Jag lärde mig mer om den lagstiftning som styrde 
arbetet i riksdagen och började förstå vilka frågor som olika utskott 
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behandlade. Jag blev van att hantera riksdagstryck genom att delta i arbetet 
med att skriva betänkanden. Jag fick följa med ett utskott till en lobbymiddag 
med en större intresseorganisation. Jag deltog i en endags resa till den finska 
riksdagen tillsammans med en riksdagsförening och sedan ytterligare en resa 
dit tillsammans med ett utskott.  

Min position som tjänsteman i riksdagen gjorde att jag också ganska fritt 
kunde röra mig i och bekanta mig med riksdagens många olika fastigheter, 
något som av säkerhetsskäl inte är möjligt för allmänheten att göra. Jag deltog 
i planeringsmöten rörande olika ombyggnationer av riksdagens hus och kunde 
överlag närvara vid olika sammanträden och sammankomster på ett sätt som 
inte hade varit möjligt utan tjänstemannapositionen. Jag gick regelbundet på 
riksdagens gym, där riksdagsledamöter, tjänstemän vid riksdagen och någon 
minister från andra sidan Strömmen lyfte tyngder och trampade på 
motionscyklar. En del anekdoter och betraktelser om exempelvis regler, 
konventioner och mänsklig interaktion i riksdagens lokaler fångade jag upp 
under luncher och fikaraster. Sist men inte minst har jag tillbringat ett 
hundratal timmar i kammaren vid många olika typer av debatter: som 
tjänsteman nere på kammargolvet och på läktaren som allmänhet.  

Allt detta räknar jag till avhandlingens fältstudie. Inom ramen för 
fältstudien har jag gjort mycket föranalytiskt arbete, något som också kommer 
att framgå i det kommande.  

Innan jag går vidare och mer i detalj redogör för hur jag gått till väga för 
att samla in materialet ska jag nu, med utgångspunkt i metodlitteratur och 
tidigare forskning, mer noggrant diskutera den etnografiska 
forskningsansatsens innebörd.  

Sociologen Patrik Aspers menar att etnografisk forskning innebär att 
”forskaren skapar en förklaring som uttrycks genom teori som är grundad i 
meningen hos aktörerna som studeras” (2007, s. 11). Inom statsvetenskapen 
har detta angreppssätt inte använts i någon större omfattning (Baiocchi & 
Connor 2008; Ullström 2011). Icke desto mindre finns det ett 
tvärvetenskapligt forskningsfält engagerat i så kallad politisk etnografi (se 
exempelvis Eliasoph 1998; Auyero 2001; Mahmood 2005; Kerkvliet 2005; 
Schatz 2009; Gustafsson 2015; Gustafsson & Johannesson 2016). Till den 
politiska etnografin räknas i huvudsak studier som undersöker politik genom 
att fokusera på sociala rörelser eller etablerade institutioner i handlingens 
stund eller genom att fokusera på olika människors möten med etablerade 
institutioner. Till den politiska etnografin kan även räknas studier som 
undersöker politik i form av icke-deltagande i sociala rörelser och etablerade 
politiska institutioner (Baiocchi & Connor 2008). Jag hävdar att det som 
framförallt urskiljer den politiska etnografin är det politologiska 
analysramverk som appliceras på stoffet.  

En styrka med etnografiska metoder är att de kan användas för att få tag på 
breda kunskaper om politisk aktivitet, kunskaper som inte blir tillgängliga 
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genom material som exempelvis textbaserade dokument och enkätstudier 
(Tilly 2006; Baiocch & Connor 2008). 

Den amerikanska statsvetaren Richard F. Fenno (1978) är en tidig och 
numera välkänd anhängare av en metod han kallar ”soak and poke”, en metod 
som kan betraktas som etnografisk. På svenska kan ”soak and poke” översättas 
till en metod som ”snokar runt”, ”lägger näsan i blöt” och ”hänger runt”. I 
praktiken innebär den att den forskare som intresserar sig för politiska 
institutioner under en längre tid utför detaljrika deltagande observationer av 
och med politiker i deras vardagsmiljö. Fenno själv stannade inte bara i den 
amerikanska huvudstaden utan fick följa med och ”skugga” 
kongressledamöter i deras hemvalkretsar. På detta sätt kunde han jämföra hur 
de uppträdde hemma respektive i kongressen.  

Möjligheten att som forskare fritt få ”snoka och hänga runt” i ett parlament 
är i praktiken ytterst liten i moderna demokratier. Ett parlamentshus är 
numera, inte minst på grund av ökade hotbilder, ofta en mycket avskärmad 
plats för såväl allmänhet som forskare. Ett av de få rum i ett parlament som i 
regel är tillgängligt för observation är plenisalen, även om det i vissa 
parlament också är möjligt att som allmänhet närvara vid 
utskottssammanträden.  

Antropologen Emma Crewe har icke desto mindre kunnat göra en bred 
antropologisk studie av det brittiska överhuset för att undersöka hur människor 
inom denna institution säger sig bete sig i förhållande till hur de kan 
observeras bete sig. För detta arbete har hon under två års tid regelbundet 
besökt överhuset, intervjuat ett stort antal ledamöter och tjänstemän som 
arbetar där, genomfört en surveyundersökning samt observerat debatter, 
ceremonier, utskott och utskottssammanträden (Crewe 2005, 2010). Ett 
liknande förfaringssätt har antropologen Marc Abélès använt sig av för att 
studera det franska parlamentet (Abélès 2006).18 Statsvetaren Rosa Malley 
(2012) har gjort en jämförande studie av det brittiska respektive skotska 
parlamentet, med syftet att undersöka skillnader i hur dessa parlament 
inkluderar kvinnor och andra historiskt underrepresenterade grupper. För att 
samla in sitt material har hon fått följa med och skugga ledamöter: kvinnor 
och män från alla partier och från båda parlamenten. Hon har också genomfört 
intervjuer med ledamöter från de båda parlamenten. Dessa studier är konkreta 
exempel på hur etnografiska angreppssätt kunnat användas vid 
undersökningar av parlament, men har endast i mindre utsträckning använt sig 
av ett politologiskt analysramverk. 

Om ett av de första stegen i en etnografisk studie innebär att hitta ett sätt 
att ta sig in i det fält som ska studeras, så innebär nästa steg att man som 
forskare måste hitta ett sätt att ta med sig den alstrade kunskapen ut från fältet. 
Forskarens fältanteckningar är ofta en viktig del av materialet. Ett 
                                                   
18 På franska, ett språk jag själv inte behärskar, har Abélès (2000) skrivit en hel bok om sin 
etnografiska studie av det franska parlamentet. 
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illustrerande exempel kan hämtas från Malleys studie (2012, s. 714). En 
anteckning, som senare blir betydelsebärande för skapandet av Malleys 
övergripande teori om inkluderande respektive exkluderande 
beteendemönster i parlament, beskriver hur hon blir hämtad i entrén av en 
skotsk parlamentsledamot som hon ska skugga. I texten framkommer hur 
ledamoten möter henne på ett informellt och vänligt sätt. Malley blir till och 
med erbjuden en kopp te innan det blir dags att ge sig av till 
kommittésammanträden. Senare bjuder samma ledamot spontant med Malley 
på en middag tillsammans med andra ledamöter. Denna typ av empiriskt 
material, som kan ge mer kunskap om mellanmänskliga beteendemönster, kan 
sällan hittas i exempelvis officiella dokument från ett parlament. En sådan till 
synes betydelselös händelse som att erbjudas en kopp te eller att få en inbjudan 
till en middag kan dock bli betydelsebärande i en studie som bygger på ett 
etnografiskt angreppssätt och som syftar till att få fatt på just sådana 
mellanmänskliga beteendemönster. Malleys uppmärksammande av den 
skotska ledamotens informella stil tycks bero på att hon tidigare, utifrån sitt 
jämförande forskningsupplägg, gjort liknande skuggningar i Westminster. 
Från sitt första besök i det brittiska parlamentet beskriver hon nämligen i 
stället att hon sitter på en grön läderbänk och väntar på den ledamot hon ska 
träffa: ”My feet do not touch the ground, and looking up to the grandly 
decorated curved roof, I feel very small, and suddenly nervous about the day 
ahead.” Här kan vi alltså se hur Malley öppet och medvetet använder sig själv 
för att reflektera över hur hon reagerar i mötet med den miljö hon studerar.  

Under de senaste decenniernas utveckling av etnografisk metod har kritik 
riktats mot förenklade föreställningar om att forskaren kan observera och 
därefter analysera sitt fält på ett rent objektivt sätt. Numera anses det viktigt 
att reflektera över forskarjagets påverkan på produktionen av materialet i 
analysen och därigenom skapandet av ”den andra” (Clifford & Marcus 1986; 
Aull Davies 1999).  

Det finns också en större medvetenhet om att insamlandet av materialet inte 
helt går att skilja från den analytiska processen. Etnologen Agnes Ers (2006), 
exempelvis, redogör för hur hon varje kväll under ett fältarbete ”renskrivit” 
sina fältanteckningar och hur detta renskrivande innebar att hon kunde göra 
preliminära analyser redan under arbetet med att samla in materialet. Därmed 
kritiserar hon också föreställningen om att forskaren i sina fältanteckningar 
oreflekterat kan beskriva verkligheten och därefter i en andra fas analysera 
och konstruera ett narrativ av dessa verklighetsbeskrivningar (Ers 2006, s. 34). 
Framkallandet av materialet och analyserna av det ska inom ramen för detta 
förhållningssätt snarare tolkas som växelverkande. Ett sådant modernt 
etnografiskt förhållningssätt kan tolkas som förenligt med Barads 
begripliggörande av fenomenet som något som är beroende av hela studiens 
apparatur, något som också diskuterades mer ingående i kapitel 2. 

Från denna diskussion om vad ett etnografiskt angreppssätt innebär, en 
diskussion som grundats i metodlitteratur och tidigare etnografiska studier 
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inom politiska institutioner, tar avhandlingen med sig att angreppssättet ter sig 
lämpligt när forskaren önskar sig mer kunskap om politisk aktivitet ”när det 
händer”. Om tillgänglighetsproblemet vad avser parlament kan lösas kan det 
etnografiska angreppssättet därmed öppna upp möjligheten att nå kunskap om 
mellanmänskligt beteende som inte kan nås enbart genom dokumentstudier, 
enkäter eller intervjuer. Angreppssättet kräver dock ett lyhört forskarjag som 
använder sig själv, som intervjuare och observatör, i syfte att samla in 
materialet. Typiskt för det etnografiska angreppssättet är också att 
materialinsamlingsprocessen växelverkar med analysprocessen och att det ter 
sig viktigt att denna växelverkan sker på ett för forskaren så medvetet sätt som 
möjligt.  

Därmed kan det etnografiska angreppssättet också betraktas som lämpligt 
för den studie som föreligger här. För att fånga intra-aktioner av scen, kostym 
och regiinstruktioner i parlament räcker det inte att enbart göra 
dokumentstudier, intervjuer, enkäter eller analyser av filmat material – även 
om denna typ av materialinsamlingstekniker kan ingå i en samlad 
paketlösning. Observationer, gärna grundade i etnografiska fältstudier under 
ett längre tidsförlopp, ter sig också som viktiga i en sådan paketlösning.  

I följande avsnitt kommer det att framgå varför den ett år långa fältstudien 
varit avgörande i arbetet med denna avhandling. Jag kommer även att 
redogöra för hur insamlandet av materialet för avhandlingen växelverkat med 
en analytisk process som kan ses i ljuset av det etnografiska angreppssättet. 

Etnografi i riksdagen 
Riksdagsstipendiet öppnade en hel del dörrar för mig som forskare. Samtidigt 
måste det konstateras att många dörrar ändå förblev stängda. Allra mest kom 
jag, under mitt år i riksdagen, i kontakt med andra opolitiska tjänstemän. 
Utrymmet att använda metoden ”snoka och hänga runt” var således begränsat 
och mina kontakter med ledamöterna blev till följd av riksdagens arbetssätt 
ganska få. I den befintliga riksdagens fastigheter har de flesta ledamöterna 
sina kontor partivis i egna hus eller egna våningsplan. I riksdagens 
lunchrestaurang har ledamöterna också en egen avdelning där de kan sitta, en 
sal dit tjänstemän inte har tillträde.  

Stipendiatåret inföll dessutom under en mandatperiod då Moderata 
samlingspartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna – den 
borgerliga koalitionen – hade egen majoritet i riksdagen. Detta faktum tycktes 
ibland resultera i mycket korta utskottssammanträden och det blev snabbt klart 
för mig att besluten visserligen klubbades igenom formellt vid 
utskottssammanträdet men egentligen redan fattats informellt på annat håll. 
När jag var stationerad på de olika utskottskanslierna var det just vid och i 
anslutning till utskottssammanträdena som jag kom i kontakt med ledamöter. 
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I övrigt arbetade jag enbart med personalen vid utskottskanslierna. Ju kortare 
utskottssammanträden desto mindre såg jag ledamöterna i aktion. 

Under året i riksdagen träffade jag dock tjänstemän anställda inom 
riksdagsförvaltningen som hade expertkompetens och erfarenheter på 
områden som visade sig vara relevanta för min forskning. De kunskaper som 
jag samlat in från mötena med experterna kommer att återges löpande i 
analysen. Jag hade möten med journalister från tidningen Riksdag och 
Departement, sekreteraren för riksdagens lokalkommitté under 1990-talet och 
en ljud- och bildproduktionsansvarig på riksdagen. Jag förde anteckningar vid 
dessa möten. Utifrån sin specialkompetens på ljud- och bildproduktion 
guidade den senare mig runt i de två gamla kamrarna såväl som i den befintliga 
kammaren. Jag fick även följa debatter från kontrollrummen. Här fick jag 
kunskap om hur man filmar kammardebatter, hur man från kontrollrummet 
klipper mellan bilder från de fyra olika filmkamerorna i kammaren och vilka 
möjligheter och begränsningar som kammardebatternas format och rumsliga 
design innebär i detta arbete. Jag fick fördjupade kunskaper om tekniska 
lösningar vad avser ljudet och ljuset i kammaren. Jag lärde mig 
mikrofonlogiker som handlade om hur en talare exempelvis kunde utnyttja 
avståndet mellan mikrofonen och munnen för att skapa upplevelser av 
intimitet eller avstånd hos lyssnaren.  

En månad under året var jag placerad vid riksdagens fastighetsenhet, där 
jag fick möjlighet att följa riksdagens arkitekt som hade arbetat med 
riksdagens lokaler alltsedan 1970-talet. Under denna månad fick jag 
detaljkunskaper om hur man tänkt kring former, materialval och färger för 
exempelvis podiet, talarstolen, ledamotsbänkarna, mikrofonerna, 
voteringsknapparna och de heltäckande mattorna. Arkitekten var hjälpsam 
och frikostig med att berätta om riksdagens lokaler i allmänhet och 
kammarens design i synnerhet. Vid ett tillfälle var vi i kammaren när inget 
plenum pågick. Guidad av arkitekten kunde jag då på nära håll och i lugn och 
ro få observera kammarscenen med dess väggar, golv, möbler, konst och 
tekniska lösningar. Under månaden med arkitekten gjordes alltså viktiga 
observationer som bidragit till att göra det möjligt att besvara den första 
forskningsfrågan, och jag förde anteckningar över dessa observationer. 
Arkitekten gav mig också tillgång till sitt privata arkiv bestående av 
planeringsdokument och nyhetsartiklar rörande riksdagens lokaler.  

Ett par veckor under mitt år i riksdagen fick jag också tillfälle att arbeta på 
riksdagens arkiv. Arkivet visade sig vara rikt på ritningar och modeller av 
olika riksdagshus och kammare. Dessa ritningar och modeller blev viktiga för 
min förförståelse av kammardebatterna i riksdagen, eftersom de gjorde det 
möjligt att förstå hur man tidigare tänkt om det demokratiska samtalets design.  

Även om jag under mitt stipendiatår inte kom i kontakt med ledamöternas 
vardag så mycket som jag forskningsmässigt önskat så gav mig året alltså en 
fördjupad grundförståelse för riksdagen som politisk institution. Jag fick 
också genom mina kontakter med tjänstemän fatt på mycket viktigt empiriskt 
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material. Detta skedde genom expertmöten och genom att jag fick tillgång till 
fotografier, planeringsdokument och unika samlingar av nyhetsartiklar.  

Med detta avsnitt har jag redogjort för hur mitt stipendiatår såg ut i stora 
drag: mina arbetsuppgifter, vilka jag träffade och vad jag lärde mig. Jag kunde 
samla in en hel del konkret material för att besvara forskningsfrågorna. När 
jag befann mig i fältet – i materialet – lärde jag mig dessutom hela tiden mer 
och mer ”inifrån” materialet. Detta innebar även att mycket analytiskt arbete 
utfördes, rörande urval, avgränsningar, definitioner av analysfokus, 
utveckling av observationsmetod och intervjufrågor. Ett sådant inzoomande 
förfaringssätt är vanligt inom ramen för etnografiska studier (jfr. Aspers 2007, 
s. 71). I följande avsnitt ska jag, med denna inzoomande rörelse, diskutera hur 
jag sedan gått till väga för att framkalla avhandlingens observations- och 
intervjumaterial. 

Om att omvandla det obekanta till det bekanta  
Med mitt specifika fokus på det demokratiska samtalet och det demokratiska 
samtalssubjektet kom det efterhand att bli av särskilt intresse att få tillbringa 
mycket tid i kammaren. Jag har redan förklarat att jag under det år jag 
tjänstgjorde i riksdagen vid många olika tillfällen kunde följa 
kammardebatter. På den högra sidan om podiet nere i kammaren får 
tjänstemän från riksdagsförvaltningen sitta, men endast om de är föredragande 
för det ärende som för tillfället debatteras i kammaren. Ibland satt jag därför, 
i egenskap av föredragande tjänsteman, vid dessa stolar inne i kammaren. 
Därutöver har jag suttit på läktaren och observerat olika ärendedebatter, 
interpellationsdebatter, frågestunder och partiledardebatter. Uppskattningsvis 
har jag observerat olika typer av debatter under ett hundratal timmar.  

Det kan konstateras att jag under timmarna i kammaren långsamt kunnat 
nöta in syfte, format och stil hos olika typer av kammardebatter. Detta har jag 
i efterhand kunnat se som en mycket viktig del i att urskilja analytiskt fokus. 
Jag lärde mig vem som satt och fick sitta var i kammaren vid debatt. Jag lärde 
mig om talordningar vid olika typer av debatter. Jag observerade och försökte 
hitta vettiga sätt att notera hur ledamöter kunde röra och föra sig i kammaren 
när de inte stod i talarstolen. 

Till en början tillbringade jag emellertid många timmar i kammaren med 
att bara ofokuserat stirra på rummet och aktiviteterna däri. Därför upplevde 
jag många av observationerna som långt ifrån ”lyckade” i fråga om 
användbara observationsanteckningar. Aspers påtalar att omställningen 
mellan forskarens hemmiljö och den observerade miljön kan vara svår och 
blockerande (2007, s. 30). Jag befann mig visserligen i mitt hemlands 
parlament och var såtillvida bekant med mitt hemlands språk och i viss mån 
dess politiska kultur. Icke desto mindre vistades jag på för mig ny mark: mitt 
bland den politiska eliten, i en miljö som kännetecknades av lagar, strikta 
regler, vakter och särkhetskontroller. Gordon, Holland & Lahelma (2007, s. 
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188) menar att antropologens arbete inte sällan består av att försöka omvandla 
det obekanta och ovanliga till det bekanta, det vanliga. En möjlig förklaring 
till den blindhet jag upplevde inför observationen av kammardebatterna är att 
jag hade, utifrån min egna kulturella bakgrund, normaliserat dem till den grad 
att det tedde sig svårt att komma bortom att ”det är så här det måste vara och 
gå till när man ska iscensätta ett demokratiskt samtal”. En annan förklaring är 
att det strikta och formella formatet på debatterna, den till synes avskalade 
byggda miljön och möblemanget tycktes göra mig närmast blind för det 
levande, det ständigt rörliga. Organisationsforskarna R.D. Hinshelwood och 
Wilhelm Skogstad skriver som följer om sina erfarenheter från undervisning i 
observationsmetoder: 

Again and again, naïve observers have found themselves impressed and excited 
by how much they have retrieved of their experience in a setting which has 
often seemed in advance to be characterised by its dullness or deadness. The 
discovery of humanness of even the most impersonal situations enlivens almost 
all observers, and creates an impetus to persist with the often anxietyprovoking 
work of observing (Hinshelwood & Skogstad 2000, s. 24).  

 
I motsats till detta resonemang blev jag sällan exalterad av det jag såg, även 
om jag hade tillbringat allt fler timmar i kammaren. Kammardebatterna 
kändes som riggade för att observatören i mig skulle tappa koncentrationen. 
Ibland fastnade jag i att bara lyssna på det verbala utbytet snarare än observera 
det materiella, det fysiska. Bänkarna på läktaren blev efter någon timmes 
sittande obekväma och jag besvärades av att känna väktarnas blick i nacken 
där de stod på översta raden och vakade över den ofta ganska tomma läktaren 
avsedd för allmänheten. Att min egen observerande kropp var så strängt hållen 
av de regler som gäller för allmänheten på läktaren skulle i så fall alltså kunna 
sägas ha påverkat mina observationer så till den grad att jag upplevde mig som 
en blind observatör. Oavsett tolkning av vad min ”blindhet” betydde, kändes 
min oförmåga att observera intra-aktioner i kammaren som ett fullständigt 
misslyckande. I det här läget deltog jag i en kurs i feministisk arkitektur- och 
designteori på Arkitekturskolan på Kungliga Tekniska Högskola i Stockholm 
och ordnade möten med personer som hade specialkompetens i 
möbelformgivning och scenkonst. Kursen och mötena resulterade i att min 
uppmärksamhet vid påföljande observationer kom att fästas vid hur 
kammarens design dominerades av det funktionalistiska stilidealet. Jag 
började notera stilidealet i materialvalet i kammarens ytskikt: den ljusa 
björken, de mycket få ornamentala inslagen. Jag kunde också notera stilidealet 
i möblemangets raka linjer. Dessutom blev jag uppmärksam på hur den 
ljuddämpande heltäckande mattan påverkade kropparna som rörde sig på den, 
inte minst beroende av vilka skor en person bar på fötterna. Med stöd i den 
feministiska arkitekturforskningen gick jag vidare och analyserade hur de 
funktionalistiska inslagen kunde tänkas påverka det demokratiska 
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samtalssubjektets tillblivelse genom kroppsdisciplin. Vidare frågor väcktes 
om huruvida specifika kroppsideal byggts in i designen, vilka kunde antas 
gynna vissa fysiska kroppar och kroppsuttryck framför andra. Min nya 
uppmärksamhet till trots insisterade statsvetaren i mig på medvetenhet kring 
de stora ansträngningar som faktiskt gjorts med avseende på kammarens 
design i syfte att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett 
demokratiskt samtal, jämlika samtalssubjekt emellan. Den feministiska teorin 
tillsammans med teorierna om det demokratiska samtalet, 
parlamentsforskningen och min statsvetenskapliga problemformulering kom 
då att bli utgångspunkten för kontinuerlig reflektion kring observationerna av 
kammaren, som designad miljö och som en plats där intra-aktion skedde. Den 
etnografiska metodlitteraturen stödde mitt upptäckande av att sådant som 
tedde sig bekant och självklart, i mitt fall till exempel ett rums väggmaterial 
och möbelformer, faktiskt kan vara svårt och tidskrävande att få syn på och 
beskriva narrativt. När jag fann feministisk arkitektur- och designteori om 
funktionalismen kunde jag börja se en mängd detaljer i ett rum och ett 
sammanhang som jag från början upplevt som mycket avskalat och 
intetsägande. Men det var inte förrän jag hittade tillbaka till mitt 
statsvetenskapliga sammanhang, till mitt politologiska forskningsproblem och 
till teorierna om det demokratiska samtalet och parlamentsforskningen, som 
jag kunde koppla väggmaterialets relevans till det demokratiska 
samtalssubjektet. Nu hade jag alltså börjat hitta sätt att göra materialen, 
formerna, färgerna i kammaren ”bekanta” inom ramen för mitt 
statsvetenskapliga forskningsprojekt. 

Mot bakgrund av Hinshelwoods och Skogstads resonemang ovan kan mina 
initiala ”misslyckanden” med att observera debatterna i kammaren faktiskt 
tolkas som spännande och viktiga fynd: de aspekter av kammardebatten som 
till en början fått mig att tappa koncentrationen och bli uttråkad kunde i själva 
verket tolkas som att ha lett till betydelsefulla insikter. Det var när jag kommit 
så här långt i mina analyser av kammaren som det också blev möjligt att börja 
fokusera på rörelsekonventioner: på hur de olika debattörerna gestikulerade 
och rörde sig i sina kläder, i förhållande till kammarens storlek, golv, väggar, 
möbler, ljudbild och de övriga kroppar som befann sig i kammaren. När jag 
kommit längre i mina analyser av hur scenen designats kunde jag alltså, i 
enlighet med Hinshelwood och Skogstad, lättare få syn på det mänskliga och 
det levande i denna design.  

Från en bred förståelse till analyser av specifika förlopp 
Jag har tidigare nämnt Crewes och Abélès etnografiska studier i det brittiska 
respektive franska parlamentet. Båda dessa tar ett brett grepp på parlamentet. 
Jag har använt den etnografiska metoden för att hitta relevant empiriskt 
material men också för att kunna besluta att göra en närstudie på specifika 
debatter. Detta forskningsdesignmässiga beslut har alltså kunnat tas mot 
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bakgrund av den etnografiska studien och har därmed krävt omfattande arbete 
för att bli möjligt. I det följande ska jag diskutera brister och förtjänster som 
följer av beslutet. 

Debatter i den svenska riksdagens kammare styrs av olika talordningar 
beroende på om det till exempel är ärendedebatter, interpellationsdebatter, 
frågestunder eller partiledardebatter. För att förhindra att en större mängd 
lösryckta betraktelser blandas ihop från många olika typer av debatter där 
olika talordningar gäller har jag, med utgångspunkt i mina etnografiska studier 
i riksdagen, analytiskt kommit fram till att det är viktigt att kunna hålla ett 
visst fokus på en viss debatt eller typ av debatt. En enskild debatt, från början 
till slut, erbjuder en sådan lämplig och rimlig inramning.  

Här föll valet till slut på två partiledardebatter – den sista före valet den 16 
juni 2010 och den första efter samma val, den 3 november 2010. Beslutet att 
koncentrera mig just på partiledardebatten, en debatt som inte är knuten till en 
specifik sakfråga, var strategiskt ur ett forskningsdesignmässigt perspektiv. 
Partiledardebatterna återkommer hela tre gånger varje riksmöte, en debatt 
infaller efter den allmänna motionstidens utgång, en efter juluppehållet och en 
sista före sommaruppehållet. Även om varenda debatt kan betraktas som 
alldeles specifik kunde jag med anledning av partiledardebatternas repetitiva 
karaktär ändå göra förstudier av samma typ av debatter inför de två specifika 
förlopp som valdes för närstudium. Jag kunde genom dessa förstudier 
analysera regler och det specifika förfaringssätt som präglar just 
partiledardebatter i Sveriges riksdag. Det är mot bakgrund av detta 
tolkningsarbete jag sedan analyserat de specifikt utvalda förloppen.19  

Det skulle kunna hävdas att ett upplägg som fokuserar på en eller ett fåtal 
debatter, inramade förlopp, gör avkall på bredden vad avser olika typer av 
kammardebatter. Det skulle också kunna hävdas att en studie med detta 
upplägg bara kan dra slutsatser om den eller de specifika debatterna i fråga, 
snarare än om kammardebatter generellt. Det senare argumentet är särskilt 
svårt att väja för. Det är visserligen samma kammare och en hel del av reglerna 
och konventionerna är också de samma oavsett vilken typ av debatt som 
                                                   
19 När jag observerat och analyserat ärendedebatter i riksdagen har jag kunnat iaktta hur 
sakfrågan kunnat glida in i observationsanteckningarna och i analyserna. Vid en observation av 
en debatt om könsneutralt äktenskap den 1 april 2009 uppmärksammade jag exempelvis hur 
många debattörer tog upp sitt privatliv under denna specifika debatt, vilket annars är mycket 
ovanligt vid kammardebatter. Debattörer berättade om sina civilstånd, om sina bröllopsdagar, 
sitt familjeliv eller sina barns familjeliv. Samtidigt som de talade om detta tyckte jag att deras 
kroppar också rörde sig annorlunda. Känslotillstånden kunde förändras. Denna analys blev 
viktig för mina fortsatta observationer. Jag kunde se hur det ökade komplexiteten enormt i en 
redan komplex undersökning, då den specifika sakfrågan som debatterades måste tas med som 
betydelsebärande i analysen. Vid en partiledardebatt, där partiledarna själva får välja vilka 
politiska frågor de vill ta upp, är naturligtvis det verbala inte mindre viktigt. Jämfört med 
observationen av den nämnda ärendedebatten kom jag fram till att det vid observationer av 
partiledardebatterna blev något lättare att hålla uppmärksamheten på det fysiska görandet. Detta 
är en ytterligare fördel med att välja just partiledardebatter för närstudium av specifika förlopp. 
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studeras. Jag har icke desto mindre kommit fram till att det är viktigt att vara 
noggrann med vilka slutsatser som kan dras om kammardebatter i Sveriges 
riksdag generellt och vad som istället är beroende av den eller de specifika 
typer av debatter som står i fokus. Ett upplägg som fokuserar på en eller ett 
fåtal begränsade förlopp åstadkommer ett mer analytiskt sammanhållet 
material att dra slutsatser ifrån.  

Fokus på partiledardebatter har ytterligare en fördel för avhandlingens 
syfte, nämligen att det bidrar till att tona ner vikten av skillnaderna mellan 
partierna. Som statsvetaren Katarina Barrling Hermanssons (2004) 
avhandling om partikulturer i riksdagen visar, återfinns olika kulturer inom 
riksdagspartierna. Utifrån intervjuer med ledamöter kan hon till exempel 
påvisa att socialdemokrater gärna undviker att verka tvärsäkra, medan 
moderater snarare ser sig vara företrädare för objektiv kunskap. Dessutom ser 
sig moderaterna som rationalistiska i sitt retoriska uttryckssätt så till den grad 
att de oroar sig för att framstå som hårdhjärtade i andras ögon. Detta medan 
Miljöpartiet sägs utmärka sig för att bedriva politik känsloinriktat snarare än 
rationellt. Folkpartiet sägs i sin tur utmärka sig exempelvis för sin höga 
kunskapsnivå och sin individualism – något som gör att Barrling Hermansson 
finner likheter mellan Folkpartiet och Vänsterpartiet.  

Eftersom min studie handlar om subjektskonstruerande makt i det 
demokratiska samtalet studerar jag inte direkt partierna eller partigrupperna, 
och inte heller partiledarna som personer eller i förhållande till sina respektive 
partier och eventuella partikulturer. Jag undersöker hur demokratiteoretiska 
ideal som ett slags draman iscensätts vid partiledardebatter i riksdagen. I den 
stund som partiledarna kliver in på scenen, in i partiledardebatten i riksdagens 
kammare, gör jag därför antagandet att de står jämsides i följande avseenden: 
de måste alla vara med om att iscensätta de olika demokratiteoretiska idealen 
som draman. De står i samma kammare, i samma talarstolar, och förhåller sig 
till samma regiinstruktioner. Det kan tänkas vara möjligt att hitta tendenser till 
partikulturer med avseende på klädstilar20 och mer informella konventioner, 
men likväl måste alla partiledare först och främst försöka låta, se ut och röra 
och föra sig som demokratiska samtalssubjekt i kammardebatten sedd som ett 
demokratiskt samtal.  

Att fånga intra-aktioner 
Det feministiskt teatrala perspektivet, som jag utvecklat för att studera det 
demokratiska samtalet, har lett mig till att med en slags etnografisk metod 
undersöka riksdagens kammardebatter som en iscensättning. I ett tidigare 
avsnitt har jag nämnt att fältanteckningar utgör en viktig del i etnografiska 

                                                   
20 I Barrling Hermanssons studie, exempelvis, nämns i en mening att en av hennes moderata 
intervjupersoner säger att vänsterpartister inte anpassar sig till det krav på sådan formell klädstil 
som bör ställas i det parlamentariska arbetet (2004, s. 220). 
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studier. I praktiken har jag använt mig av fältanteckningar på ett flertal olika 
sätt under arbetsprocessen. Dels gäller det informativa anteckningar från 
möten och guidade turer med experter i riksdagen. Här har betoningen legat 
på att notera faktakunskaper eller åsikter som framkommit vid dessa möten 
och guidningar. Denna typ av informations- och åsiktsnoteringar utgjorde 
ingen större utmaning vad avser formatet på mina fältanteckningar.  

Jag började även öva på att fotografera i kammaren som ett sätt att föra 
noteringar. Jag laborerade också med något som den brittiska 
socialpsykologen Wendy Hollway (2007) kallar ”feel-notes” vid ett par 
observationstillfällen. ”Feel-notes” (känsloanteckningar) kan, i jämförelse 
med field-notes (fältanteckningar), betraktas som observationsanteckningar 
som strävar efter att i forskningsprocessen inkludera och göra bruk av 
observatörens egna känslor inför det som observeras, för att bättre förstå 
mellanmänsklig interaktion. Denna och liknande typer av observationsteknik 
används i utbildningen av psykoterapeuter och psykoanalytiker och har sedan 
anpassats till studier av social interaktion inom organisationer (se exempelvis 
Hinshelwood & Skogstad 2000; Armstrong 2005; Hollway 2007). Jag 
beslutade mig dock för att inte gå vidare med ”feel-notes” i detta 
avhandlingsprojekt. Jag upplevde att det ganska snabbt blev en mättnad på 
anteckningar om hur den strikta miljön i kammaren och dess läktare påverkade 
mig fysiskt och känslomässigt, inte minst med trötthet och stelhet. Detta var 
visserligen observationer som i sig kunde ge mig viktig information, men 
informationen blev inte mer värd för att jag uppmärksammade samma sak om 
och om igen. Om man som forskare gör observationer ute i fält som är något 
mer omväxlande och inbegriper mer interaktion med de observerade blir det 
förmodligen också intressantare och viktigare att ständigt reflektera över sina 
känslor inför de observerade och sin egen position som forskare. Gör man 
observationer från en och samma läktare i en och samma riksdagskammare, 
där utrymmet för interaktion med de observerade är mycket begränsat, tycks 
det inte bli riktigt samma sak. Jag blev alltså inte helt övertygad om att det 
rikliga förandet av observationsanteckningar om mina känslor inför det jag 
observerade uppe på läktaren nödvändigtvis fördjupade kunskapen om 
subjektskonstruerande makt i det demokratiska samtalet. En svårighet jag 
ställdes inför under mina observationer var att kammaren är ett stort rum och 
det är inte bara i rummets uppfattade centrum – vid podiet eller någon av 
talarstolarna – som något händer hela tiden. I mina observationer från 
partiledardebatten den 16 juni 2010 hittar jag följande anteckning:  

Det finns mycket kvinnor med färgglada kläder i kammaren. Tidigare lade jag 
märke till vänsterpartiets ekonomiska talesperson som gick igenom kammaren. 
Hon hade jeanskjol och T-tröja, skor med lite klack. Hon gick med kraftfulla 
steg från ena sidan av kammaren till den andra, det var något med det hela. Man 
kunde inte undgå att lägga märke till det. 
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I mina observationer från partiledardebatten den 3 november 2010 hittar jag 
följande anteckning:  

GH (Göran Hägglund) och LO (Lars Ohly) småpratar efter debatt. Skrattar, 
särskilt GH. Jag tänker att också detta ingår som ett moment i spelet. Man 
iscensätter att gränsen mellan det antagonistiska debattmomentet är över och 
nu kan man skratta ihop. Man visar att man känner varandra även på ett annat 
sätt. Det är väl också något med status. Att man visar att man kunnat drämma 
på under debatten, men sen klarar man ändå av att ha kul ihop. Om man under 
debatten vill försöka signalera hur scenen är som mitt vardagsrum, här är jag 
bekväm, så blir man ännu mer bekväm här.  

 
Utan att här fördjupa mig i hur dessa citat skulle kunna tolkas kan det 
konstateras att de visar sådant som observeras hända vid en partiledardebatt i 
kammaren vid sidan om, eller efter, skeendet i själva talarstolarna. Givetvis är 
det en skillnad mellan vad jag som observatör borde vara observant på och 
vad jag i praktiken råkar observera. Det är omöjligt att se allt som händer hela 
tiden. Samtidigt är frågan viktig att ställa om vad som i praktiken ska 
observeras i ett projekt som detta. Huvudfokus kom med tiden att bli det som 
hände i eller i nära anslutning till någon av talarstolarna, och det i sig får ses 
som en avgränsningsfråga motiverad av studiens fokus på samtalet. Icke desto 
mindre noterade jag fortfarande också sådant som hände ute i kammaren i den 
mån min uppmärksamhet fästes vid det. 

Dessutom är det en praktisk utmaning att samtidigt hinna både observera 
och notera så rikt som möjligt. Socialantropologen Renita Thedvall skriver att 
hon under sina observationer av EU- kommittémöten inte kunde följa med i 
vad som hände, eftersom hon var upptagen med att skriva 
observationsanteckningar (Thedvall 2006, ss. 32–34). Att observera och 
samtidigt hinna notera, genom fotografier och anteckningar, upplevde jag 
stundtals som en omöjlig uppgift. Noteringarna om händelser, rörelser och 
gester gjordes i skriftform, men alltså även med hjälp av stillbildskameran, i 
syfte att kunna använda fotografierna som evidens i anslutning till analyserna. 
Det är på detta sätt som fotografierna, tillsammans med de skriftliga 
anteckningarna, ska räknas till observationsanteckningarna. Mina 
observationsanteckningar från debatter innehåller även beskrivningar av vilka 
kläder jag tyckte mig ha sett att de olika debattörerna bar: typ av skor, 
klädesplagg och förekomsten av eventuella accessoarer. Färger, material och 
snitt noterades så noga som möjligt. Efter att observationen genomförts 
renskrev jag de handskrivna noteringarna. Med observationen i färskt minne 
kunde jag också lägga till någon detalj eller ett reflekterande resonemang som 
jag inte hunnit få med när jag satt på läktaren. Jag gick också tillbaka i 
efterhand och kontrollerade klädobservationerna med hjälp av mina 
fotografier och de filmade versionerna av debatterna i riksdagens webbarkiv. 
Klädobservationerna sammanställde jag också i efterhand i tabellform. 
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Partiledardebatterna bevakas normalt av en mängd fotografer. Jag använde 
främst de fotografier som jag själv tog under observationerna. Även om mina 
egna fotografiers kvalitét inte kommer nära en professionell fotografs kom jag 
fram till att det var viktigt att jag själv suttit bakom kameran och fotograferat 
just de moment som jag under observationen uppfattat som viktiga att notera.21 
Med dessa fotografier och de tillhörande noteringarna håller jag som forskare 
kontroll över hur jag begripliggjort förloppet på ett annat sätt än om jag 
använder någon annans fotografier som tagits från en annan position i 
kammaren och utifrån ett annat syfte än mitt. 22 

Att fånga iscensättning i filmat material 
Sedan ett antal år finns på riksdagens hemsida möjlighet att se alla debatter 
från kammaren live och därefter genom webbarkivet. Denna filmade version 
fyller en viktig demokratisk funktion i det att här kan allmänheten följa 
debatten även utanför kammaren, både i direktsändning och i efterhand. 
Debattörerna förhåller sig också till att de kan ses utanför kammaren när de 
befinner sig i kammaren. Det ska därför även nämnas att jag observerat de två 
partiledardebatterna i fråga i det filmade format som finns att tillgå i 
riksdagens webbarkiv.23  

Videoinspelningar har blivit allt vanligare som komplement till 
observationsstudier, eftersom det kan vara svårt att se ”allt” när det händer och 
dessutom samtidigt hinna anteckna på ett tillfredställande sätt (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson & Wägnerud 2007, s. 353). På så sätt skulle webbarkivet 
kunna betraktas som en empirisk guldgruva för den som vill använda sig av 
ett teatralt perspektiv på kammardebatter. Jag har emellertid upptäckt vikten 
av att vara medveten om att allt som ses live inte kan fångas av kameralinsen, 
och inte heller av mikrofonerna som fångar upp talet. I kammaren finns 
kameror placerade på olika ställen. Kamerorna styrs via redigeringsrummet, 
där sedan bilder klipps samman mellan exempelvis lyssnande ledamöter och 
talarstol/podium.24 Till skillnad från liveobservationerna från kammarens 
                                                   
21 Det kan även tilläggas att jag hade kontakt med den fotograf som riksdagen brukar anlita för 
olika typer av fotograferingsuppdrag, angående möjligheten att använda mig av hans 
fotografier. Fotografen ställde sig positiv till att med sina bilder medverka i min studie men från 
riksdagen, som ägde rättigheterna till bilderna, fick jag nej till att använda bilderna i fråga. 
22 I efterhand har jag dock tänkt att jag kunde ha utvecklat ytterligare en observationsmetod 
genom att, med observationen och fotograferandet fortfarande i färskt minne, ladda ner bilderna 
på datorn och bild för bild göra anteckningar till dessa. 
23 I praktiken har jag dock observerat dem med samma analysverktyg och i samma stil som 
liveobservationerna av partiledardebatterna. Några mer avancerade observationsmetoder har 
därmed inte tillämpats för det filmade materialet. 
24 Faktum är att det i kammaren under debatten finns storbildsskärmar från vilka det också är 
möjligt att följa det som sker och det rör sig då om samma filmade material som sedan 
publiceras i webbarkivet. När man befinner sig på läktaren för att observera är det tämligen 
oundvikligt att ögonen stundtals fastnar på att betrakta skeendet i kammaren från skärmarna. 
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läktare zoomar kameran allt som oftast in på överkroppen på den som för 
närvarande har ordet. Det är också ljudet från dennes mun som främst blir 
hörbart genom mikrofonerna. Ibland klipps vidvinkelbilder in, som visar 
talarstolen i dess helhet och delar av podiet. Stundtals klipps det även in bilder 
på lyssnande ledamöter i kammaren. På så sätt kan man få ganska olika 
iakttagelser om man först observerar live och därefter tittar på den filmade 
versionen av debatten. Vid en observation i kammaren kunde jag exempelvis 
notera hur en av de manliga partiledarna höjde rösten mycket kraftigt vid ett 
replikskifte med en av de kvinnliga partiledarna. Faktum är att jag från min 
plats på läktaren uppfattade det som skrik. Just det ögonblicket blev det dock 
ett avbrott i mikrofonens ljudupptagning. Dagen därpå stod det att läsa i 
Aftonbladet att den manliga partiledaren tagit i så att mikrofonerna gått sönder. 
Detta skeende i sig skulle dock inte, eftersom ljudupptagningen inte 
fungerade, på samma sätt ha kunnat uppmärksammas om man bara tittat på 
den filmade versionen av debatten. Mot bakgrund av detta exempel ter sig 
enbart filmat material som alltför bristfälligt för att fånga upp ett helt 
debattförlopp.  

Intervjumaterialet 
Under arbetet med att ta fram avhandlingens empiriska material har jag gjort 
samtalsintervjuer. Samtalsintervjuerna har gjorts i syfte att komma åt 
konventioner, och i två fall även regler, vad avser uppträdande vid 
kammardebatter. Samtalsintervjuer anses fungera bra, när det ännu finns 
begränsat med kunskaper på ett område eller när man som forskare önskar få 
fram information om vilken mening människor ger ett specifikt fenomen 
(Esaiasson et al. 2007, s. 285). Esaiasson och hans medförfattare skiljer mellan 
samtalsintervjuer av informant- respektive respondentkaraktär. De menar att 
informantintervjuer syftar till att nå kunskap om och belägg för exempelvis ett 
visst handlingsförlopp, medan syftet och arbetssättet med 
respondentintervjuer är ett annat. Här handlar det i huvudsak om att fånga 
tankemönster. Eftersom tankemönster speglar förhållningssätt bland dem som 
intervjuas kan de inte på samman sätt beläggas som sanna eller falska 
(Esaiasson et.al. 2007, s. 291). Från ett sådant perspektiv blir antalet intervjuer 
också mindre viktigt och urval sker snarare utifrån hur man bäst uppnår 
täckning vad gäller olika möjliga tankemönster. Jag har använt mig av en slags 
kombination av dessa två typer av intervjuer. Jag har ställt informantfrågor i 
syfte att få mer information om partiledardebatterna som ett specifikt förlopp 
och i syfte att fånga konventioner vid kammardebatter. Jag har vid 
intervjutillfällena även använt mig av respondentfrågor i syfte att fånga olika 
förhållningssätt till och tankemönster kring kläder, accessoarer och rörelser 
som finns hos debattörerna. Förhållningssätten och tankemönstren som jag 
hittar i intervjumaterialet använder jag som en pusselbit i mängden av 
pusselbitar om iscensättning av det demokratiska samtalet. När jag avslutat 
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insamlandet av intervjumaterial blev det också tydligt att vissa svar kunde 
tolkas som gällande debatter i riksdagens kammare mer generellt, exempelvis 
svar om hur man uppfattade talarstolen, om rörelsekonventioner som man 
uppfattade fanns och hur man själv försöker röra sig, medan andra svar var 
kopplade mer specifikt till konventioner vid partiledardebatter. 

Avhandlingen ska betraktas som en nutidsstudie. Intervjupersonerna har 
ombetts att diskutera partiledardebatter på ett mer generellt plan och inte exakt 
de debatter jag observerat, eftersom fokus inte ligger på att skriva fram en tät 
berättelse om två isolerade partiledardebatter i den svenska riksdagen år 2010, 
som ett slags historiskt nedslag. Intervjupersonerna talar ibland om tid, 
exempelvis i fråga om ”utveckling”, ”förändring”, ”nu” eller ”förut”. I den 
analytiska behandlingen av sådana tidsreflektioner och tillbakablickar, liksom 
av de sediment av tidigare iscensättningar som återfinns i ting och 
konventioner, ligger fokus på hur de hjälper oss att bättre förstå och tolka de 
intra-aktioner som utspelar sig i nutiden.  

Totalt tio intervjuer genomfördes. I ett tidigt skede av 
avhandlingsprocessen intervjuades före detta riksdagsledamöterna Yvonne 
Ruwaida (MP) och Maj-Britt Theorin (S). Dessa intervjuer blev långa och 
explorativa. Särskilt intervjun med Theorin pendlade mellan informant- och 
respondentkaraktär.  

Det var inte förrän i materialinsamlingens slutfas som de övriga 
intervjuerna gjordes. Två personer med talmanserfarenhet valdes: en kvinnlig 
från den borgerliga sidan och en manlig från socialdemokraterna, nämligen 
tredje vice talman Liselott Hagberg (FP) och före detta talman Björn von 
Sydow (S). Intervjufrågorna till dessa personer utformades först och främst 
mot bakgrund av deras ledarposition som talmän vid kammardebatter. Vissa 
av frågorna, som handlar om regler och konventioner i kammaren, är av 
informantkaraktär medan andra, som handlar om deras egna tankemönster, är 
av respondentkaraktär. Björn von Sydow var talman då kammaren genomgick 
den senaste stora ombyggnationen, vilket också gjorde det lämpligt att ställa 
ett antal informantfrågor till honom angående detta.  

Då de två partiledardebatterna observerats skickades en förfrågan om 
intervju till de flesta av de partiledare som deltog i dessa.25 Mona Sahlin, Lars 

                                                   
25 Här bör det nämnas att någon förfrågan aldrig gick till Sverigedemokraternas partiledare 
Jimmie Åkesson. Åkesson deltog inte i debatten den 16 juni 2010, eftersom hans parti inte var 
representerat i riksdagen då. Sett till partiets bakgrund hade det förmodligen krävts en vidare 
kontextualisering runt analyserna av deras partiledare, något jag befarade skulle kunna skapa 
en analytisk obalans i förhållande till de andra partiledarna. Beslutet att inte inkludera Åkesson 
i just denna studie betyder emellertid inte att jag anser en sådan studie skulle vara oviktig. Ingen 
intervjuförfrågan gick heller till Miljöpartiets Peter Eriksson, då frågan istället gick till deras 
kvinnliga partiledare Maria Wetterstrand. I efterhand kan det konstateras att det varit lämpligare 
att skicka en förfrågan till Peter Eriksson, istället för till Maria Wetterstrand, för att få bättre 
balans mellan kvinnliga och manliga partiledare i intervjumaterialet. Om en intervju med 
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Ohly och Maria Wetterstrand tackade genast ja till att medverka, medan de 
borgerliga partiledarna tackade nej med hänvisning till tidsbrist. Det visade 
sig med andra ord omöjligt att få till stånd intervjuer med statsministern och 
de övriga partiledare som var statsråd. Maud Olofsson tackade dock genast ja 
till att ställa upp på en intervju efter att hon avgått som partiledare och statsråd, 
vilket gjorde att jag lyckades få med en borgerlig partiledarrepresentant i 
materialet. Det måste också nämnas att även Mona Sahlin och Maria 
Wetterstrand precis hade hunnit avgå som ledare för sina respektive partier då 
intervjun genomfördes. Möjligen medförde detta ett större utrymme för 
frispråkighet för intervjupersonerna, då de inte längre satt i politisk 
ansvarsposition på samma sätt.  

Det är mycket svårt att få till stånd forskningsintervjuer med ett lands 
sittande statsminister och statsråd. Som studien är upplagd, med sin 
kombination av observationer av specifika partiledardebatter och intervjuer, 
tedde det sig också svårt att ersätta de manliga borgerliga partiledarna med 
exempelvis en tidigare manlig borgerlig partiledare med erfarenheter från 
samma typ av debatter i riksdagen. Reinfeldt, Björklund och Hägglund har 
dock inte strukits ur studien helt, bara för att det inte gått att få till stånd någon 
intervju, utan inkluderats genom observationsmaterialet precis som de övriga 
partiledarna. Om så inte skett befarar jag att analysen blivit alltför skev. Till 
syvende och sist menar jag ändå att frånvaron av intervjuer med manliga 
borgerliga partiledare inte är ett problem sett till avhandlingens 
syftesformulering, som inte handlar om att deskriptivt täcka så många 
partiledares personliga åsikter och erfarenheter som möjligt.  
 Eftersom avhandlingens ingång till det demokratiska samtalssubjektet har 
utvecklats ur Butlers teori om den heterosexuella matrisen och om kön som 
performativt, menar jag att analysen av samtalssubjektet kunde berikas om 
några öppet homosexuella ledamöter intervjuades. Två ledamöter, en från 
vardera sidan av blockgränsen, som lever i homosexuella relationer och är 
aktiva i HBTQ-relaterade frågor i sina respektive partier, har därför också 
intervjuats. Dessa är moderaternas Olof Lavesson, en yngre manlig 
homosexuell ledamot, och vänsterpartisten Marianne Berg, en kvinnlig 
homosexuell ledamot i övre medelåldern. Precis som vid intervjuerna av 
partiledarna handlade frågorna om kammardebatter och hur man rör sig och 
för sig i dem. Ett par frågor om partiledardebatter i riksdagen ställdes också. I 
och med detta erbjöds en möjlighet att få information om hur dessa två 
personer, som betraktande ledamöter, såg på partiledardebatterna i riksdagens 
kammare. 

                                                   
Eriksson också hade genomförts skulle det ha kunnat hävdas att bristen på balans mellan 
representanter från de olika blocken i intervjumaterialet inte rättats till utan snarare förvärrats. 



� !!�

Semistrukturerade intervjufrågor 
Det ska understrykas att de tematiskt upplagda intervjuguiderna kunde 
utformas mot bakgrund av de observationer jag gjort i kammaren i takt med 
att mitt analytiska fokus blev tydligare. Intervjuerna hade alltså inte varit 
möjliga att utföra innan jag tillägnat mig betydande kunskaper om riksdagens 
kammardebatter och deras scen, kostym och regiinstruktioner. Med hjälp av 
sådan kunskap blev det möjligt att utforma teman såsom ”kläder och 
utseende”, ”rummet och omgivningen” och ”kroppen och kroppsspråket” med 
detaljerade underfrågor om hur intervjupersonerna uppfattade och tänkte 
kring riksdagsdebatter. I intervjuerna med partiledarna ställdes frågorna med 
särskilt fokus på partiledardebatter.  

Med det tematiska upplägget har det också blivit möjligt att i analysskedet 
jämföra resonemang från olika respondenter. Under loppet av hela processen 
med att samla in intervjumaterialet försvann dock enstaka frågor medan andra 
tillkom eller omformulerades för att bli mer begripliga för intervjupersonen. 
Jag har även betraktat utrymmet för att ställa följdfrågor som ytterst viktigt 
för ett explorativt forskningsprojekt som detta. Ibland har det mest handlat om 
ett förtydligande, ibland har det handlat om att intervjupersonen enligt min 
mening kommit in på ett ämne som jag bedömt som viktigt att få utvecklat. 
Ibland har jag också kunnat stryka en viss fråga eftersom jag gjort 
bedömningen att ämnet redan berörts i anslutning till en annan fråga, eller för 
att tiden för intervjun helt enkelt runnit ut. Med det beskrivna intervjuformatet 
menar jag sammanfattningsvis att det åstadkommits en jämförbarhet utan att 
alltför mycket avkall behövt göras på öppenheten för eventuella oväntade 
svar. 

Intervjusituationen och efterbehandling 
Politiker är ofta människor som är vana vid att framställa verkligheten på ett 
sådant sätt att de själva framstår i fördelaktig dager (Ullström 2011, s. 65). I 
intervjumaterialet skulle en sådan förmåga kunna ses särskilt påtagligt i 
exempelvis gliringar och skämt riktade mot andra partier eller andra partiers 
representanter, skämt och gliringar som kan uppfattas som grundade i den 
parlamentariska partipolitiken. Jag har uppfattat det som synnerligen viktigt 
att analysera intervjuerna med en medvetenhet om denna typ av politiska 
logiker.  

Alla intervjuer utom de två första, vilka genomfördes i ett tidigt skede av 
avhandlingsprocessen, har transkriberats i sin helhet. Transkriberingen 
gjordes samma dag eller dagen efter intervjutillfället när minnet av 
intervjusituationen fortfarande var klart. Talspråk är emellertid ofta fyllt av 
upprepningar och tankepauser och ibland förekommer sådant som i ordagrant 
transkriberad form skulle kunna betraktas som osammanhängande meningar 
och resonemang. I värsta fall kan sådant språk få en person att verka förvirrad 
(Kvale & Brinkmann 2009, s. 204). I analysskedet har intervjucitaten därför 
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genomgått en lätt redigering för att fungera i skrift.26 Inga meningsbärande 
ändringar har dock gjorts i det intervjupersonerna säger.  

I analyserna redogörs vid citat dessutom alltid för vem det är som säger 
något. Anonymitet kan visserligen anses skydda intervjupersonerna, men kan 
samtidigt också anses förvägra dem såväl inflytande som erkännande i 
analysen (Kvale & Brinkmann 2009, s. 89). Anonymisering gör också 
undersökningen mindre transparent (Barrling Hermansson 2004, s. 49). I 
praktiken får det betraktas som omöjligt att anonymisera exempelvis den lilla 
gruppen partiledare som varit aktiva vid partiledardebatterna i fråga, eftersom 
det rör sig om i Sverige mycket kända personer. Sannolikheten är stor att dessa 
partilederas identitet skulle kunna avslöjas utifrån vad de säger. På liknande 
grunder bedömde jag även de övriga respondenterna som svåra att 
anonymisera. Dessutom används i anslutning till analyserna fotografier som 
jag tagit under de debatter som närstuderats. Fotografierna, där partiledarnas 
kroppar syns tydligt och väl, skulle i detta fall vara omöjliga att anonymisera. 

Forskaren i materialet 
Jag har tidigare diskuterat vikten av att reflektera över forskar-jagets påverkan 
på forskningsprocessen och skapandet av ”den andra”. Om man accepterar 
Butlers teoribildning kan vare sig de jag observerar och intervjuar eller jag 
som forskare fullständigt undkomma den heterosexuella matrisens sorterande 
av människor och deras beteenden i kön. ”Själva akten, att kategorisera och 
analysera ett utvalt material, inbegriper även makten att identifiera, inkludera 
och exkludera sociala kollektiv”, skriver dessutom socialantropologen Fanny 
Ambjörnsson (2004, s. 48). Det sätt på vilket jag väljer att hantera min 
delaktighet i materialet och den makt som ligger i att identifiera, inkludera och 
exkludera är genom att eftersträva så mångbottnade analyser av materialet 
som möjligt.  

Etiska avvägningar vid närstudiet av partiledardebatter 
Det är också viktigt att reflektera över de etiska dimensionerna i ett 
etnografiskt forskningsprojekt (Aull Davies 1999, kap. 3; Aspers 2007, ss. 
112–113). Inom ramen för denna avhandling är en diskussion om etiska 
avvägningar relevant i förhållande till närstudierna av partiledardebatter. 
Människorna jag har observerat har deltagit i partiledardebatter i kammaren i 
Sveriges riksdag på de villkor som riksdagen ställer upp för sina 
partiledardebatter. Dessa människor har varit ovetande om att jag suttit på 
läktaren och som forskare observerat dem under debatterna. De har inte heller 

                                                   
26 Tredje vice talman Liselott Hagberg bad särskilt om att få läsa igenom och själv justera sitt 
talspråk till skriftspråk. Efter att ha säkerställt att inga ändringar av sakinnehållet gjorts har jag 
därför i analyserna använt mig av citat som hon själv justerat till skriftspråk. 



� 
(
�

getts möjlighet att godkänna sin närvaro i observationsmaterialet. Dessutom 
kan politiker betraktas som vana vid att bli intervjuade om sakfrågor och 
förfaranden rörande beslutsprocesser. Detta forskningsprojekt innebär att jag 
under intervjuerna ställer frågor till politikerna som rör deras fysiska kroppar 
i en debattsituation – något som i vissa fall kan tangera det som betraktas som 
privat. Detta faktum kan sätta intervjupersonerna i en något sårbar position. 
När denna typ av material hanteras av forskaren krävs därför en omsorg och 
lyhördhet om personerna som observerats och intervjuats. Det kan exempelvis 
betyda att citat från intervjuer bör väljas med omsorg för att i största möjliga 
mån försöka undvika att intervjupersonen i fråga ska uppleva sig som uthängd. 
Dessutom kan det inte nog understrykas att den här avhandlingen inte alls 
intresserar sig för intervjupersonerna som personer. Inte heller används något 
observationsmaterial för att, från en kritiskt bedömande forskarposition, 
försöka bevisa hur bra eller dåliga olika debattörer är på att framstå som 
demokratiska samtalssubjekt. Snarare har mitt intresse utgått från ett 
antagande om att vi alla faktiskt är sårbara när vi kämpar med att röra och föra 
oss inom ramen för det som i stunden och i sammanhanget tycks krävas för 
att uppfattas som ”bra” eller ”normal”. I denna avhandling är platsen Sveriges 
riksdag och partiledardebatter i dess kammare. Det är när allt analyseras i ett 
vidare sammanhang som jag menar att den enskilda personens betydelse och 
eventuellt medvetna eller omedvetna förehavanden kan sättas åt sidan. I det 
här fallet är det alltså det demokratiska samtalet och det demokratiska 
samtalssubjektet som kan beskrivas som ett sådant vidare sammanhang.  

Dessutom kan det konstateras att offentligheten är ett grundläggande 
element i ett modernt parlament. Kammardebatter är i Sveriges riksdag i 
princip alltid tillgängliga för allmänheten, och därför också för mig som 
forskare. Det är av denna anledning som jag kunnat sitta på läktaren och 
observera debatterna. Jag har alltså inte på något sätt varit ohederlig, då jag 
tagit mig in för att observera debatterna på det sätt som jag gjort.  

Från datainsamlingsprocess till konkret material 
Jag har nu redogjort för hur jag med ett etnografiskt angreppssätt gått till väga 
för att samla in materialet för denna avhandling. Det kan konstateras att det 
etnografiska angreppssättet och fältstudierna i riksdagen utgjort en viktig del 
av uppbyggandet av nödvändiga kontextuella grundkunskaper om parlament 
i allmänhet och den svenska parlamentariska kammaren i synnerhet. Denna 
fältstudie, som inte minst inbegriper de timmar som jag på olika sätt 
tillbringade i kammaren, bidrog till att långsamt hjälpa mig i arbetet med att 
urskilja analytiskt fokus. Fältstudien bidrog också till att jag hittade 
dokumentmaterial, böcker, nyhetsartiklar och fotografier som använts som 
källor för att förstå hur man planerat och tänkt kring designen av kammaren 
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och det demokratiska samtalet. Detaljerade observationer av 
kammardebattens scen kunde också göras inom ramen för denna fältstudie.  

Allteftersom utvecklandet av datainsamlingsmetoderna under mötet med 
fältet fortskred blev det lättare att göra urval och val av fördjupningar av 
specifika delar av undersökningen. Analysarbetet hade därmed, i linje med det 
etnografiska angreppssättet, redan påbörjats under den tid då jag samlade in 
materialet. I det följande kommer jag att beskriva det material som jag samlat 
in under datainsamlingsprocessen. Det är på denna empiri som avhandlingen 
är baserad.  

Det empiriska materialet 
Till empirin räknar jag fältnoteringar från mitt år i riksdagen. Hit hör 
exempelvis anteckningar gjorda under debattobservationer tillsammans med 
en designexpert. Jag har även fört anteckningar från samtal och rundvandring 
i riksdagens kammare tillsammans med riksdagens arkitekt och från samtal 
och rundvandringar med riksdagens ljud- och bildansvarige.  

Som observationsmaterial räknas även de 247 fotografier jag tagit med 
stillbildskamera under de närstuderade partiledardebatterna, de 
observationsanteckningar jag gjort i skriftlig form under debatterna samt de 
skriftliga noteringar jag gjort när jag observerat de filmade versionerna av 
debatterna.  
 Därutöver består avhandlingens empiri av en mängd olika typer av 
material. Hit räknar jag en pärm bestående av kopierade protokoll från 
planerings- och styrmöten rörande den senaste stora ombyggnationen av 
riksdagens kammare, vilken färdigställdes år 2006. I detta material syns hur 
och på vilka grunder beslut tas om den nya utformningen av kammaren.  
 Böcker och skrifter från eller om riksdagen används också som empiriskt 
material. Skriften Riksdagsförvaltningen 1971–2002: enkammartiden – 
lokaler, service och säkerhet/bevakning vid RFK (Etzén 2005) används som 
ett offentligt dokument från riksdagen om dess lokaler, service och säkerhet. 
En bok om riksdagens hus, nämligen Hedvig Hedqvists Möte med Sveriges 
riksdag: arkitektur, konst och inredning (2003), som producerats i riksdagens 
namn, används som källa för offentliga beskrivningar av kammarens design. 
Skriften ”Visningsguide för riksdagens lokaler”, från riksdagens 
informationsenhet, redogör för vad man berättar för visningsgrupper om 
riksdagens lokaler. I skriften berättas kort om kammarens arkitektur och konst 
och det är därför som den också ingår i materialet. Boken Riksdagens hus: 
röster om byggnaden och ombyggnaden, producerad av 
Riksantikvarieämbetet år 1983, räknas också till materialet. I boken berättar 
exempelvis konstnären Elisabet Hasselberg-Olsson om sin vävnad som än 
idag hänger på kammarens fondvägg. 
 I riksdagens bildarkiv fann jag en portfölj med fotografier från riksdagen 
vid Sergels torg. Fotografierna (av vilka ett urval sparats i elektronisk form) 
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används som material i syfte att spåra former, materialval och färger i dagens 
kammare bakåt i tiden till riksdagshuset vid Sergels torg. Därutöver lät 
riksdagens arkitekt mig ta del av sitt privata arkiv, med planeringsdokument, 
informationsbroschyrer och nyhetsartiklar om riksdagens lokaler, en samling 
som sträcker sig från 1970-talet fram till idag. Jag gick igenom detta arkiv, 
gjorde ett urval grundat på mitt forskningsproblem och kopierade delar av det 
utifrån detta urval. Dessa kopior ingår i materialet. Med hjälp av samma 
arkivmaterial kunde jag även ringa in ett specifikt debattprotokoll från den 8 
mars 1978 som ingår i materialet. Debatten föregick riksdagens beslut om 
flyttning från Sergels torg till Helgeandsholmen och här framkommer olika 
argument för hur ett parlamentshus borde vara utformat och geografiskt 
placerat i staden. När den ombyggda kammaren tas i bruk hösten 2006 hälsar 
riksdagens ålderspresident Per Westerberg ledamöterna välkomna. I sitt tal 
reflekterar han över ombyggnationen och de förändringar som den inneburit. 
Av denna anledning ingår också kammarprotokollet från denna dag i 
materialet. För att bättre förstå bakgrunden till dagens iscensättningar används 
dokument producerade av riksdagens lokalkommitté under 1990-talet, en 
pärm med artikelurklipp ihopsamlade av en dåvarande riksdagsdirektör samt 
ett urval av fotografier som jag hittat i riksdagens bildarkiv och som visar 
kammardebatter under tiden för tvåkammarriksdagen. Lokalkommitténs 
dokument beskriver utmaningar och expansionsmöjligheter vad avser 
riksdagens lokaler under 1990-talet. Urklippspärmen beskriver riksdagens 
lokaler och arbetet däri under först och främst 1940-talet.  

Regiinstruktioner i form av regler och konventioner har också identifierats 
som viktiga delar i iscensättningen av det demokratiska samtalet. För att 
komma åt sådana regiinstruktioner används också olika typer av material. 
Riksdagsordningen (RO) innehåller regler om riksdagsarbetet. Ett särskilt 
kapitel i RO innehåller regler för kammarsammanträden. Vid de 
partiledardebatter som närstuderas är det 1974 års riksdagsordning som är i 
kraft (fr.o.m. september 2014 finns emellertid en ny, något omarbetad 
riksdagsordning). I 1974 års version samlas reglerna för 
kammarsammanträden i huvudsak i det andra kapitlet. Det är denna version 
som ingår i den här avhandlingens material. En annan källa för regler och 
konventioner är talarlistor och kammarprotokoll för de debatter jag observerat 
i vilka specifika regler för talarordningen framkommer. Noteringar om 
gällande klädkoder som jag hittat på riksdagens webbplats ingår också. En 
artikel i riksdagens lokaltidning Mitt i Strömmen, där den dåvarande 
talmannen och en tjänsteman från kammarkansliet intervjuas, har också 
ringats in eftersom den behandlar kammarens klädkod och dess uppkomst. Till 
källorna för regiinstruktioner vid kammardebatter räknas också en artikel i 
Riksdag och Departement, där personer som deltagit i en kurs för nya 
riksdagsledamöter intervjuas. För att få fatt på regiinstruktioner vid 
kammardebatter används också intervjumaterialet, som i sin helhet består av 
10 intervjuer. Av dessa är två intervjuer gjorda med ledamöter som har eller 
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har haft talmanspositioner. Delar av dessa två intervjuer används för att 
undersöka debattregler. I övrigt används intervjumaterialet för att få fatt på 
konventioner vad avser kostym och fysisk rörelse. Intervjuerna tillsammans 
med fältstudierna i riksdagen har också hjälpt mig att identifiera hur tidiga 
ledamöter från Miljöpartiet aktivt arbetat för att få till stånd en ny klädkod vid 
kammardebatter. I boken Maskrosbarn: Miljöpartiets första tjugo år (Nyberg 
2001) beskrivs dessa aktiviteter av miljöpartistiska före detta 
riksdagsledamöter. Boken används därför som källa för dessa aktiviteter. En 
nyhetsartikel som tar upp kaffedrickande i kammaren har också 
uppmärksammats.27 

Avslutande reflektioner 
I början av kapitlet beskrev jag hur den metodologiska utmaningen hos det 
feministiska teatrala perspektivet bestod i att hitta ett sätt att konkret fånga 
intra-aktioner. En slutsats som kan dras utifrån kapitlet är att arbetet med att 
hitta metoder för att fånga sådana intra-aktioner varit långsamt och skett 
stegvis i en inzoomande rörelse. I mötet med materialet har flera analytiska 
processer ägt rum. Det har inledningsvis varit nödvändigt att få fördjupad 
kunskap om de många enskilda komponenter som med hjälp av det 
feministiska teatrala perspektivet sedan kan ses stråla samman i intra-aktion. 
Flera olika typer av material har samlats in genom flera olika typer av 
datainsamlingsmetoder. Fältstudien, som gjordes under riksdagsåret 
2008/2009, har använts i forskningsprocessen för att samla in olika typer av 
empiriskt material i syfte att svara på frågan om hur det demokratiska samtalet 
iscensatts. Året i riksdagen har delvis också använts som en slags förstudie 
som möjliggjort de därefter kommande fördjupningsstudierna av 
partiledardebatterna.  
 Med detta konstaterat är vi redo att övergå till avhandlingens empiriska 
analys. 

                                                   
27 Liebermann (2012). 
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5. Demokratiidealet om kammardebatten som 
jämlik 

I detta kapitel, det första empiriska analyskapitlet, står demokratiidealet om 
kammardebatten som jämlik i centrum. I kapitel 3 konstaterade jag att 
jämlikhetsidealet är ett mycket grundläggande ”drama” som iscensätts under 
det demokratiska samtalet i parlamentet. Det utmärkande draget när detta 
drama iscensätts i en parlamentarisk kammare är att alla debattörer kan delta 
i samtalet på lika villkor (utan att förhindras på grund av exempelvis kön, 
sexualitet, ras, etnicitet, religion, klass, funktionshinder, utbildning, hudfärg 
eller hårfärg).  

Forskning om svensk politik visar att den svenska riksdagen präglas av 
hierarkier inom partier, under möten, och mellan ledamöter. Anne Marie 
Pålsson, docent i nationalekonomi och själv före detta riksdagsledamot för 
moderaterna (mellan åren 2002 och 2010), riktar skarp kritik mot hur formell 
lagstiftning och regler, samt informella konventioner kring arbetsprocesser i 
riksdagen, upprätthåller hierarkier och gör enskilda ledamöter svaga i 
förhållande till partitoppen med partiledaren i spetsen (Pålsson 2013). Inte 
minst ifrågasätter hon den ordning som gör gällande att exempelvis 
assistentersättningar betalas ut centralt till partiorganisationen och inte direkt 
till ledamöterna. Som ett resultat av en sådan ordning har man enligt Pålsson 
försvagat ledamöterna och istället fått en stark och välutbildad politisk 
tjänstemannakår i riksdagen, en kår som alltså inte är folkvald, men som går i 
partiledningens ledband. I sin mer fritt skrivna bok Knapptryckarkompaniet: 
rapport från Sveriges riksdag (2011, s. 52) diskuterar Pålsson hur designen av 
salen där moderaterna håller sina gruppmöten varje vecka, den gamla 
förstakammarsalen, har en form som också bekräftar bilden av riksdagen som 
hierarkisk: 

Den är byggd för att skapa distans och hierarki, perfekt för maktspel med andra 
ord. 

Talmannens plats, som under gruppmötena intas av gruppledaren, är belägen 
uppe på ett podium. Mellan podiet och bänkarna finns ett tomt utrymme, ett 
slags politikens vallgrav. Bakom den breder ledamöternas bänkar ut sig i 
solfjädersform, med de bakre bänkarna högre upp än de främre.  
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Också annat arbete visar på liknande dynamiker och hierarkier inom partier 
och grupper i riksdagen (se till exempel Barrling Hermansson 2004). Rester 
av gamla hierarkier finns även att se inom riksdagen på mer symboliskt plan 
(se till exempel Åse 2009). 

Men när man studerar riksdagskammaren med fokus på iscensättning av 
det demokratiska samtalet framträder intressant nog en annan bild. För i linje 
med vad som förutsätts av kammardebatter i ett modernt demokratiskt 
parlament har stora ansträngningar gjorts för att försöka designa för jämlikhet 
även när det gäller den svenska riksdagens kammardebatt som ett 
demokratiskt samtal. 

I det här kapitlet visar jag hur riksdagens kammardebatter iscensätter ett 
samtal där alla debattörer kan delta på lika villkor. Kapitlets första del visar 
hur ett försök att designa kammardebatten för jämlikhet präglar scen, 
regiinstruktioner och kostym. I kapitlets andra del problematiserar jag hur 
denna iscensättning utspelar sig genom att granska på vilket sätt specifika 
fysiska egenskaper ändå förutsätts hos det demokratiska samtalssubjektet. 
Avslutningsvis diskuterar jag vad en sådan i praktiken mångtydig 
iscensättning av jämlikhetsidealet betyder för subjektskonstruerande makt i 
det här demokratiska samtalet. 

Scen för en jämlik kammardebatt 
Iscensättningen av jämlikhetsidealet i riksdagens kammardebatt sker på flera 
plan, inklusive scen, regiinstruktioner och kostym. För iscensättningen av 
jämlikhetsidealet är den nuvarande kammarens funktionalistiska design 
bärande. Viktiga finslipningar i detta hänseende ägde rum vid den senaste 
stora ombyggnationen av kammaren, som färdigställdes till riksdagens 
öppnande hösten 2006.   

Vid ombyggnationen infördes flera inslag i kammaren som iscensätter 
jämlikhetsidealet. Efter denna ombyggnation av kammaren har inte längre 
talmannen en särskild stolsutdragare, en tjänsteman med uppdraget att för 
talmannen dra ut den tunga talmansstolen. Den nya talmansstolen är nämligen 
mycket mindre och har dessutom hjul och är därför lätt för talmannen själv att 
dra ut.28 Denna förändring av scenen tonar ner talmannens överordnade 
position i kammaren. Det betyder inte att den svenska riksdagens talman 
numera sitter mitt bland ledamöterna, eller ens vid likadana bänkar som 
ledamöterna. Talmanspositionen bärs fortfarande upp av det något upphöjda 
podiet i rummets centrum, mittemot ledamöterna och även av det stora 
skrivbordet som står mitt på podiet. Dessutom har talmannen fortfarande en 

                                                   
28 Kammarens protokoll, 2006/07:01. Hälsningsanförande av ålderspresidenten. Anf. 1. 
Ålderspresident Per Westerberg (M). 
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något större stol än övriga i kammaren.29 På så sätt finns alltså också i 
fortsättningen scenelement som upphöjer talmanspositionen framför övriga 
ledamöter. När jag intervjuar Björn von Sydow, som var talman under tiden 
för den senaste ombyggnationen av kammaren, framhåller han emellertid 
följande:  

[J]ag ville inte att Sveriges talman ska sitta högt upp, upphöjt. Den traditionen 
finns i andra länder. Du behöver bara gå till Finland eller Danmark för att se att 
det är på det sättet. I någon mån också, fast lite mindre, i det norska Stortinget. 
Jag var helt emot det. För mig ska talmannen sitta på ett sätt som symboliserar 
att hon eller han är en av ledamöterna och är jämlik med dem. Jag sa därför till 
medarbetarna att det gäller att sänka talmansbordet som vi tidigare hade här i 
huset. 

 
Enligt von Sydows uttalande om ombyggnationen har alltså hela podiet 
sänkts. Detta har gjorts för att bättre iscensätta talmannen som jämlik med de 
övriga riksdagsledamöterna.  
 

 
Bild 1. I den svenska riksdagens kammare sitter talmannen vid ett podium som är 
upphöjt med endast tre trappsteg från ledamöterna på det svagt sluttande 
kammargolvet. Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen 

 
Även designen av andra scenelement såsom sittplatser och talarstolar följer 
samma tema. Alla ska kunna lyssna, delta, synas och höras i det demokratiska 
                                                   
29 Anteckningar gjorda under stipendiatåret månad med riksdagens arkitekt, Rolf Egertz. 



�
(��

samtalets alla led i den svenska riksdagen. Ett exempel är hur sittplatserna är 
utformade. Stolarna är lika stora. Inte ens stolarna avsedda för statsråden är 
större än ledamöternas. På så sätt framhävs alltså inte statsrådens maktposition 
på något särskilt sätt genom scenens möblemang. Endast en liten lapp på 
stolsryggen markerar att fyra stolar är reserverade för ministrar.30 Stolsitsarna 
är dessutom anpassade för att ledamöterna bekvämt ska kunna stå upp vid sin 
plats då de talar, oavsett om de är smala eller korpulenta.31 
Voteringsknapparna på ledamöternas bänkar är också anpassade för att 
synskadade lättare ska kunna vara säkra på vad de trycker på när de röstar.32  

En liknande design kännetecknar kammarens tre olika talarstolar. Den fasta 
talarstolen uppe vid podiet används vid anföranden, medan de två mindre, 
flyttbara talarstolarna på golvet mellan podiet och de främre 
ledamotsbänkarna används vid replikskiften. Samtliga talarstolar är höj- och 
sänkbara efter talarens längd. Högväxta debattörer behöver inte huka sig ner 
mot mikrofonen. Kortväxta talare behöver heller inte stå på tå för att synas 
och höras.  

 
Bild 2. Mona Sahlin (S) i replikskifte med Maud Olofsson (C) vid partiledardebatten 
2010-11-03. Talarstolarna avsedda för replikskiften är höj- och sänkbara samt 
försedda med mikrofon. Foto: Anneli Gustafsson 

 

                                                   
30 Noteringar från rundvandring i plenisalen tillsammans med riksdagens arkitekt Rolf Egertz, 
gjord under stipendiatåret. 
31 Ibid. 
32 Minnesanteckningar, Styrgruppsmöte. Plenisalsprojektet. Riksdagsförvaltningen, 
Fastighetsenheten, Rolf Egertz. 
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De tre talarstolarna samt alla ledamotsplatserna är även utrustade med 
mikrofon. Det finns dessutom högtalare i kammaren. Högtalarna gör att det 
av mikrofonen upptagna ljudet kan höras bättre ute i kammaren. Denna form 
av scenelement borgar för att alla talare ska kunna delta i kammardebatten på 
lika villkor. Med mikrofonernas och högtalarnas hjälp blir inte talarens 
röststyrka, eller bristen på den, (och inte heller åhörarnas hörsel) avgörande 
för huruvida en ledamot kommer eller inte kommer att kunna höras när hen 
fått ordet av talmannen. På liknande sätt hänger storbildsskärmar på vardera 
sidan om vävnaden på fondväggen. Med dessa är det lättare att i närbild följa 
talarna när de står i någon av talarstolarna. Storbildsskärmar hjälper alla att 
följa debatten, oavsett om man har bra eller lite sämre syn och oavsett var man 
råkar sitta i kammaren.  

Alla scenmässiga arrangemang är anpassade för rörelsehindrade. Scenen är 
rullstolsanpassad. Längst ut på båda sidor om podiet finns sluttande ramper 
och dessa gör det möjligt för debattörer som inte kan använda trapporna att ta 
sig upp till eller ner från podiet. Utanför kammaren finns handikappanpassade 
hissar som underlättar kammarens tillgänglighet för exempelvis 
rullstolsburna. Det finns även en handikappanpassad toalett utanför 
kammaren.33 Alla ska kunna delta i samtalet oavsett rörelsehinder. Riksdagens 
kammare är alltså medvetet designad för jämlikt deltagande på ett fysiskt plan. 

Andra scenelement bidrar till iscensättningen av kammardebatten som 
jämlik på ett mer symboliskt plan. Minnet av ett landskap, vävnaden på 
fondväggen skapad av Elisabet Hasselberg-Olsson, är ett exempel på sådana 
scenelement. Det 54 kvadratmeter stora konstverket är vävt av lin som 
kommer från hela Sverige.34 Att man valt detta konstverk att pryda fondväggen 
med i den svenska riksdagens kammare kan tolkas som att oberoende av var 
en ledamot är bosatt i Sverige ska denne kunna känna sig lika inkluderad i 
verket. I Riksantikvarieämbetets bok om ombyggnationen av riksdagshuset på 
Helgeandsholmen (en ombyggnation som färdigställdes år 1983) intervjuas 
konstnären: ”Föreställer det fjällen, skärgården, eller är det skogar och ängar?” 
frågar intervjuaren Hasselberg-Olsson och får då svaret: ”Det beror på varifrån 
du kommer […] vilket landskap du själv tycker om”.35  

Regiinstruktioner för jämlik kammardebatt  
Det andra nyckelelementet i iscensättningen av riksdagens kammardebatt är 
regiinstruktioner. Det handlar om regler som styr de olika deltagarna i samtalet 
och de omständigheter under vilka de får eller inte får tala vid debatten och 

                                                   
33 Minnesanteckningar, Styrgruppsmöte. Plenisalsprojektet. Riksdagsförvaltningen, 
Fastighetsenheten, Rolf Egertz. 
34 Informationsenheten, Sveriges Riksdag (2007). Visningsguide för riksdagens lokaler, s. 21. 
35 Riksantikvarieämbetet (1983). Riksdagens hus: röster om byggnaden och ombyggnaden.  
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var de får befinna sig i rummet. Det genomgående temat är att det ska vara 
strikt lika för alla. 

En tydlig rollfördelning och den formella fördelningen av ordet speglar en 
strävan efter jämlikt deltagande. Första paragrafen i Riksdagsordningens 
andra kapitel anger att talmannen är satt att leda kammarens sammanträden. 
Vid kammardebatter har talmannen därmed rollen att övervaka samtalet så att 
det sker i enlighet med regler och överenskommelser som ställts upp. 
Talmanspositionen borgar för att alla övriga debattörer ska kunna delta i 
kammardebatten på lika villkor. Det innebär naturligtvis också att det finns en 
person vid kammardebatter i riksdagens kammare som har en formellt högre 
maktposition än övriga ledamöter. Det faktum att någon har en högre 
maktposition i samtalet än övriga deltagare skulle emellertid kunna betraktas 
som designat för ojämlikhet. Emellertid hindrar den första paragrafen i 
Riksdagsordningens andra kapitel uttryckligen talmannen från att själv delta i 
debatten genom anföranden eller repliker. Denna paragraf handlar nämligen 
om talmannens opartiskhet och anger att ”vid överläggning i ett ämne som är 
upptaget på föredragningslistan får talmannen inte yttra sig i sakfrågan”. 
Detsamma gäller den vice talman eller ålderspresident som leder ett 
sammanträde.36 På så sätt kan talmannens funktion som ledare över samtalet 
tolkas som en opartisk garant för att debattörerna sinsemellan ska vara jämlika 
under debatt.  

Ledamöterna kan också som grupp sägas övervaka talmannens arbete så att 
denne exempelvis inte kan gynna någon eller några ledamöter framför andra 
under en kammardebatt. Talmannen kan nämligen inte enväldigt eller 
godtyckligt besluta om vilka regler som ska gälla vid en debatt. Av 
riksdagsordningen framgår att talmannen ska samråda med de särskilda 
företrädarna för partigrupperna om uppläggningen av kammarens 
överläggningar.  

De regler som styr i vilken ordning och exakt hur länge ledamöterna får 
tala under debatten betonar att alla debattörer ska delta på lika villkor vid 
riksdagens kammardebatter. I den svenska riksdagen förekommer exempelvis 
ärendedebatter, interpellationsdebatter, frågestunder, aktuella debatter och 
särskilt anordnade debatter. Partiledardebatter räknas till den senare kategorin 
(Holmberg & Stjernquist 2007, s. 44). Reglerna varierar något beroende på 
vilken typ av debatt det rör sig om. Partiledardebatter återkommer tre gånger 
varje år och innebär att riksdagspartiernas ledare ges möjlighet att 
argumentera för den politik de vill föra.37 Bestämmelserna för den 
partiledardebatt som utspelade sig den 16 juni 2010 klargör att: 

                                                   
36 RO 2. kap. 2. §. 
37 http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/Ett-ar-i-riksdagen/. 
Hämtningsdatum 2014-09-10. 
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Varje talare har rätt till ett anförande på högst tio minuter. Statsministern inleder 
och därefter följer partierna i storleksordning. På varje anförande gäller fri 
replikrätt för de anmälda talarna, även här med partierna i storleksordning. 
Duellmetoden tillämpas. Repliktiden är högst två minuter för den första 
repliken och högst en minut för den andra. Anförandena hålls i talarstolen; 
replikerna tas i talarstolarna framför podiet.38  

 
Vid partiledardebatten den 3 november 2010 angav debattreglerna istället att 
företrädaren för det största oppositionspartiet skulle inleda, varpå partierna 
följde i storleksordning. Man kastar alltså om ordningen på inledningstalaren, 
också detta för att det över tid ska bli jämlikt – åtminstone mellan de största 
partierna. Regeln som styr hur länge partiledarna får tala i debattens olika 
moment säkrar att ingen partiledare kan få mer talartid än någon annan under 
ett anförande eller under ett visst replikskifte. Den som har bäst förmåga att ta 
talutrymme till sitt förfogande får inte heller mer taltid i riksdagsdebatter än 
den som av någon anledning inte är lika bra på att ta plats. Vid riksdagens 
kammardebatter får debattörer alltså tala till punkt så länge de håller sig inom 
den givna taltiden och varje replikskifte, och varje replikant inom ett visst 
replikskifte har lika mycket tid till sitt förfogande för att utveckla sin 
argumentation. Vid exempelvis tv-debatter kan sällan sådan noggrann 
tidsmässig jämlikhet garanteras för alla debattens deltagare. 

Strävan att designa för en jämlik fördelning av taltid mellan debattörerna 
understryks dessutom genom tidtagaruren som finns på talarstolarna, hos 
talmannen samt uppsatta på fondväggen. Med hjälp av dessa tidtagarur kan 
alla, debattörer såväl som åskådare, sekund för sekund följa hur taltidsreglerna 
efterlevs.  

Den paragraf i riksdagsordningen som styr ledamöternas platsfördelning 
eftersträvar också att framhäva jämlikhetsidealet. I den svenska riksdagen är 
det reglerat att alla får sittplats under debatten. Av riksdagsordningen framgår 
att ”[f]ör varje ledamot ska det finnas en särskild plats i plenisalen.39 
Paragrafens tilläggsbestämmelse anger att ledamöternas platser ska vara 
fördelade utifrån valkrets. Under till exempel votering, som bara sker vid 
specifika tidpunkter, sitter ledamöterna valkretsvis, och dessutom efter så 
kallad anciennitetsprincip.40 Anciennitetsprincipens innebörd är att platserna 
närmast podiet fördelas efter hur länge ledamoten suttit i riksdagen. De som 
varit ledamöter längst tid sitter också längst fram. Tilläggsbestämmelsen till 
paragrafen om platsfördelning anger även att det ska finnas särskilda platser 
för talmannen, vice talmännen samt för statsråd.41 I praktiken finns i 
kammaren även, på båda sidor om de två inre halvcirkelformade bänkraderna, 
mindre stolar avsedda för tjänstemän. Numera råder dock generellt sett fri 

                                                   
38 Kammaren/Talarlista. 2009/10:20100616. 
39 RO 2. kap. 3. §. 
40 Informationsenheten, Sveriges Riksdag (2007). Visningsguide för riksdagens lokaler. 
41 RO 2.3.1.  
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sittning under riksdagens debatter, och orsakerna till detta kommer jag att 
komma mer in på i kapitel 7. 

Sittningsreglerna kan jämföras med exempelvis det brittiska underhusets 
kammare där endast 437 av de 635 ledamöterna har sittplats. När kammaren 
återuppbyggdes efter de tyska bombningarna under andra världskriget var inte 
minst den dåvarande premiärministern Winston Churchill starkt pådrivande 
för att den nya kammaren skulle bli mer eller mindre en exakt kopia av den 
sönderbombade. Argumentet för att behålla en liten kammare utan fler 
sittplatser uppges främst ha varit att den intima och dramatiska 
debattatmosfären inte skulle få gå förlorad till förmån för sittplatser för alla i 
en sal som då också skulle behöva bli mycket större (Goodsell 1988, s. 298).  

Kostym för jämlik kammardebatt 
Iscensättningen av jämlikhetsidealet i den svenska riksdagens kammardebatt 
understryks inte bara av regiinstruktioner, utan också av klädseln. Här rör vi 
oss mot en mer informell del av iscensättningen, nämligen koder och 
konventioner rörande klädsel. Något kostym- och dräkttvång finns inte i 
riksdagens kammare, även om jag tidigare i avhandlingen konstaterat att 
kostym och dräkt kan beskrivas som något av ett uniformt arbetsplagg för 
ledamöter i moderna västerländska parlament. Det betyder dock inte att talare 
i riksdagens kammare kan klä sig precis hur de själva önskar.  

Det finns en förväntan om att ledamöterna ska klä sig vårdat, men det 
behöver inte innebära dyra eller exklusiva kläder. I en artikel i riksdagens 
lokaltidning Mitt i Strömmen från 2004 framgår att det några år tidigare ska 
ha funnits planer på att ta fram skriftliga klädkoder inom riksdagen. Några 
sådana regler blev aldrig en realitet och i artikeln förklarar kammarkansliets 
chef Ulf Christoffersson varför: ”Det ansågs vanskligt att sätta klädkoder på 
pränt eftersom modet växlar och tiderna förändras”.42 För ledamöterna i 
kammaren finns därför inga detaljerade bestämmelser om vilken klädsel som 
ska gälla vid kammardebatter. Det finns bara en mycket kortfattat formulerad 
kod. Under arbetet med denna avhandling har formuleringen varierat något. 
Angående ledamöternas kläder i kammaren hittar jag i januari 2012 följande 
formulering på riksdagens hemsida:  

Det finns inga skrivna regler om ledamöternas klädsel, men det är vårdad stil 
som gäller för både kvinnor och män. För männen innebär det kavaj eller 
kavajliknande kofta. Slips är dock inte nödvändigt. Skulle en ledamot ha glömt 
kavajen finns det kavajer att låna på kammarkansliet.43 

 
                                                   
42 Björkhem. (2004). 
43 http://www.riksdagen.se/templates/R_BannerPage____3212.aspx. Hämtningsdatum 2012-
01-31. 
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Denna kod gör viss skillnad på män och kvinnor i det att den av manliga 
ledamöter kräver kavaj medan den av kvinnliga ledamöter endast kräver 
vårdad klädsel. Vid tidpunkten för intervjun med den moderata 
riksdagsledamoten Olof Lavesson är det denna klädkod som gäller. Under 
intervjun ger Lavesson mig ett exempel på hur han kunnat se att en kvinnlig 
och en manlig ledamot burit samma typ av plagg på överkroppen men att bara 
kvinnan fått befinna sig i kammaren utan att få en tillsägelse: 

Jag vet att Fredrick Federley hade på sig tenniströja när han var inne och 
voterade en gång och blev tillsagd av en vakt att ”du, det är lite mer vårdad 
klädsel i kammaren”. En vecka senare kunde man se en kvinnlig ledamot stå 
och debattera i en tenniströja. I och för sig en proper tenniströja, men ändå. Det 
var alltså ok för en kvinna att stå i talarstolen i tenniströja, men inte för någon 
att stå längst bak och trycka på en knapp. 

 
Den könsgrundade skillnad som finns i klädkoden från januari 2012 skulle 
kunna betraktas som exempel på design för ojämlikhet eftersom den i sin 
formulering gör viss skillnad på kvinnors och mäns klädhandlingar.  

Hösten 2014 anges emellertid på riksdagens hemsida att ”[a]lla som vistas 
i kammaren ska ha vårdad klädsel. Det innebär till exempel att män bör ha 
kavaj.”44 Nu finns alltså ordet ”bör” med i meningen om män och kavaj, vilket 
kan tolkas som att manliga ledamöter uppmanas, men ändå inte längre tvingas, 
att bära kavaj i kammaren. Formellt sett skulle den nya formuleringen alltså 
kunna sägas iscensätta ett mer jämlikt demokratiskt samtal än den tidigare, i 
det att den inte längre riktigt lika explicit kräver bärandet av ett särskilt plagg 
vad gäller ledamöter av ett visst kön medan den är mer fritt formulerad för 
ledamöter av ett annat kön.  

Ett citat från intervjun med tredje vice talman Liselott Hagberg tjänar som 
exempel på hur alla riksdagens ledamöter också i socioekonomiska termer har 
tämligen lika förutsättningar att leva upp till kravet på den vårdade klädseln 
vid kammardebatter: 

Man kan inte heller hänvisa till att man inte har råd att köpa representabla 
kläder, för det är ju välarvoderat. I andra sammanhang, kan det vara så, att man 
inte tjänar så mycket pengar och att man måste se till att man har bostad och 
mat. Försörjningskrav för många familjemedlemmar förekommer också. Och 
då kanske man inte alltid kan tänka på det egna klädvalet utan måste se till att 
andra har kläder på kroppen och mat i magen. Men man kan, i allmänhet, inte 
skylla på att man inte har råd som riksdagsledamot. Utan det har de allra flesta 
vill jag påstå. Och som sagt, det behöver inte handla om dyra kläder. 

 
Om man ska tro detta citat kan alltså inte en låg inkomst påstås hindra en 
riksdagsledamot från att bära vårdad klädsel i kammaren. Även om vissa 

                                                   
44 http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Debatter-och-beslut-i-kammaren/Debatter-
-beslut-i-kammaren/. Hämtningsdatum 2014-11-25. 
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skillnader kan finnas i arvodet riksdagsledamöter emellan så är alla ledamöter 
jämlika, sett till att de är välarvoderade för sitt uppdrag som folkvalda 
lagstiftare. Därmed borde de även kunna anses ha jämlika ekonomiska 
förutsättningar att köpa vårdade kläder att bära vid kammardebatter. 

Det finns heller inget som hindrar exempelvis bärande av accessoarer 
såsom slöja i kammaren. När jag frågar Liselott Hagberg om användandet av 
slöja svarar hon att det för tillfället inte finns någon som bär sådan. När jag 
vidare frågar henne om bärande av slöja, annat religiöst kopplat plagg eller 
annan religiöst kopplad accessoar skulle kunna anses skapa problem säger 
hon: 

Nej, jag ser egentligen inga problem med det eftersom oftast är det ju kopplat 
till religion. Och vi har ju religionsfrihet i Sverige. Och därför tror jag att det är 
olämpligt att styra, men man kan komma med goda råd om klädsel i allmänhet. 
Förbud kopplade till religion i allmänhet skulle innebära att man heller inte får 
bära religiösa symboler. Hindra någon att exempelvis bära ett kors. Det ser jag 
som väldigt svårt. Det har ju med en personlig religiös övertygelse att göra. 

 
En person som alltså, av religiösa eller kulturella skäl, vill bära något särskilt 
klädesplagg eller någon särskild accessoar bör alltså rent formellt betraktat 
kunna delta i kammardebatter på lika villkor som exempelvis kavajklädda 
talare. 

Fysiska egenskaper som förutsätts för jämlik 
kammardebatt 
Riksdagskammarens scen, regiinstruktioner och kostym iscensätter 
kammardebatten som ett samtal där alla deltagare kan vara med på lika villkor. 
Utifrån en sådan analys ter det sig som att kammardebatten iscensätts som ett 
jämlikt samtal som är öppet och tillåtande vad gäller det sätt varpå det 
demokratiska samtalssubjektet förutsätts låta, se ut och röra och föra sig. I det 
följande kommer jag att visa att det trots denna iscensättning av 
jämlikhetsidealet likväl tycks finnas en slutenhet vad gäller de sätt varpå det 
demokratiska samtalssubjektet förutsätts just låta, se ut och röra och föra sig. 

Analysen i den första delen av det här kapitlet visade att en viss 
ansträngning gjorts för att designa iscensättningen jämlikt. Detta förstärktes 
också i och med ombyggnationen 2006. Detta understödjer att det 
demokratiska samtalssubjektet i riksdagens kammardebatt kan se ut, låta och 
röra sig och föra sig på olika sätt. Det finns exempelvis ingen formell regel 
som förbjuder bärandet av religiösa klädesplagg eller accessoarer såsom slöja 
eller kors. Av både kvinnor och män förväntas först och främst bara vårdad 
klädsel. Talarstolarnas höj- och sänkfunktioner tillåter att man är lång såväl 
som kort. Kropparna som sitter vid ledamöternas bänkar kan vara smala såväl 
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som runda. Oavsett kroppshyddans storlek är det enkelt att sätta sig såväl som 
lämna sin plats i kammaren. Det demokratiska samtalssubjektet bör kunna ha 
olika typer av röst. Scenen är utrustad med mikrofoner och högtalare som gör 
det möjligt för debattörer med mindre god röststyrka att höras lika väl som 
sådana med god röststyrka. Ledamöternas voteringsknappar är anpassade för 
synskadade. Det demokratiska samtalssubjektet bör också kunna röra sig på 
olika sätt. Det finns ramper upp till podiet och handikappanpassade hissar och 
toaletter så att man ska kunna röra sig i rullstol lika väl som på två ben.  

Jämlikheten som designats in har ändå vissa begränsningar. I analysen av 
jämlikhetsiscensättande regiinstruktioner skrev jag om hur taltidsreglerna gör 
att taltid fördelas lika mellan debattörerna under en partiledardebatt. I 
praktiken måste det dock betraktas som fördelaktigt att vara representant för 
ett större parti och därför få hålla sitt anförande så tidigt som möjligt. I början 
av en debatt brukar alla, debattörer såväl som åhörare, vara piggare och mer 
närvarande. Partiledardebatterna är fysiskt krävande på grund av sin längd. De 
kan ofta vara i över fyra timmar i sträck. I slutet kan både deltagare och 
åhörare få svårt med koncentrationen.  

”[D)e stora partierna gynnas per automatik, för det är alltid vi som får 
börja”, säger Mona Sahlin när jag intervjuar henne. ”Stackars Lars Ohly som 
kommer in allra sist när alla är dödströtta och det har gått tre timmar och ingen 
orkar lyssna”, fortsätter hon. Miljöpartiets Peter Eriksson lockar till skratt i 
sitt anförande vid partiledardebatten den 3 november 2010, precis efter valen 
där Miljöpartiet fått fler mandat i riksdagen: ”För första gången får jag också 
hålla mitt anförande i partiledardebatten innan radion bryter sändningen för 
Lunchekot. Det uppskattar jag”.45 Erikssons ord visar hur den mycket strikta 
talarordningen, som kan betraktas som ett moment i iscensättningen av 
kammardebatten som ett jämlikt demokratiskt samtal, i realiteten inte kan 
garantera debattörerna helt lika villkor.  

I det följande vill jag gå ett steg till för att visa att det finns en slutenhet i 
designen som påverkar hur det demokratiska samtalssubjektet förutsätts 
synas, höras, röra och föra sig. Flera av de invändningar som framhållits i 
förhållande till funktionalistisk design blir aktuella här. Som diskuterades i 
kapitel 3 handlar kritiken om svårigheten att konkretisera jämlik design i 
praktiken. Ytterligare ett viktigt kritiskt argument har handlat om att designen 
döljer hur den skräddarsytts för vissa (till exempel manliga, vita) kroppar 
snarare än andra kroppar. Men samtidigt är det inte heller entydigt att dessa 
kritiska argument helt håller i det här sammanhanget. Detta betyder att det i 
slutändan blir en dubbelhet i ramarna för det demokratiska samtalssubjektet i 
den här iscensättningen. Dubbelheten kretsar i det här fallet kring hårfärg, 
kroppsfunktion och binär könsordning. Mitt resonemang på den här punkten 

                                                   
45 Riksdagens protokoll, 2010/11:9. Onsdagen den 3 november. Partiledardebatt, 
anf. 43. 
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blir tydligare när jag ännu en gång går in och undersöker scen, 
regiinstruktioner och kostym.  

”Blondhet” etableras genom det sätt som kammarens formspråk och 
materialval beskrivs i litteratur utgiven av Sveriges riksdag. I Möte med 
Sveriges riksdag: arkitektur, konst och inredning, orsakar kammarens ljusa 
färgskala i Helgeandsholmens plenisal rent av en viss stolthet.46 Glasfasaden 
mot Mälaren, den funktionella utformningen och väggarnas blondhet anges 
vara tänkta som markörer för det skandinaviskt nymoderna, och ställs i 
kontrast till den ursprungliga bankhallens rosa marmormålade väggar:   

Med sin moderna glasfasad mot väster och sin funktionella form utgör den nya 
plenisalen ett gott exempel på skandinavisk nymodernism.  
För att skilja nya tillägg från den äldre arkitekturen valdes olika färgteman. 
Rummen med anor från riksbankens tid är målade i den rosa ton som finns i 
bankhallens veronamarmor. Alla nya tillägg är nordiskt blonda.47   

 
Tre av väggarna i dagens kammare är klädda med björkfanér. 
Uppmärksammar man talarstolarna och borden på podiet ser man att också 
dessa är utförda i björk. Björkträ kan därmed sägas vara det mest framträdande 
materialet man möts av då man träder in i den svenska riksdagens kammare. 
En kammarscen utförd i björk fanns redan då riksdagen tillfälligt var inhyst i 
Kulturhuset på Sergels torg i Stockholm mellan åren 1971 och 1983. I en skrift 
från 1970 beskriver husets och kammarens arkitekt Peter Celsing, tillsammans 
med arkitektkollegan Hans Jensfelt, den nya kammaren vid Sergels torg med 
orden ”[s]venskt blond med ljus björk”.48 Björkmaterialet och beskrivningarna 
av dess ”blonda” formspråk finns därmed redan vid tiden för flytten till 
Sergels torg 1971 men har förstärkts genom ombyggnationerna av kammaren. 
Vid Sergels torg fanns kontrasterande inslag av mörkbrunt och svart i 
möblemanget, golvet var svartvitrutigt och på väggarna hängde mönstrade 
textiler. Sådana inslag har alltså försvunnit i och med de senare versionerna 
av kammaren.  
 

                                                   
46 I det här fallet handlar det om kammaren i sitt utförande efter flytten till Helgeandsholmen 
från Sergels torg. I denna kammares ytskikt var björkträ, precis som idag, det mest framträdande 
materialet. 
47 Hedqvist (2003, s. 24). 
48 Celsing & Jensfelt (1970). 
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Bild 3. Scenelement utförda i björk kan redan hittas i den kammare som fanns i 
riksdagen på Sergels torg. Foto: Nils-Johan Norenlind  

 
Enligt den etablerade feministiska arkitektur- och designforskningen som 
diskuterades i kapitel 3 skulle den här typen av argumentation för valet av 
björkmaterialet i termer av ”det svenskt blonda” eller ”de nordiskt blonda” 
väggarna (och de möbler i riksdagens kammare som är utförda i björk) också 
kunna tolkas som implicit hyllande blonda människor som mer svenska eller 
mer nordiska än människor med andra hårfärger (se t.ex. Negrin 2006; 
Bonnevier 2009 men även Dyer 1997). Mot en sådan teoretisk fond skulle 
kammarens väggar i den svenska riksdagen, utförda i björk, också kunna sägas 
förutsätta att det demokratiska samtalssubjektet i den svenska riksdagens 
kammardebatt ser ut på ett specifikt sätt, nämligen att det har blont hår. 

Men en sådan slutsats är faktiskt inte okomplicerad att dra i det här 
sammanhanget. Riksdagens ljud- och bildproduktionsansvarige framhöll, när 
jag under mitt riksdagsår följde honom i hans arbete, att björkfanéren i fonden 
var mycket besvärlig. Han pekade dock på andra problem än att den skulle 
hylla blonda människor som mer nordiska eller svenska än människor med 
andra hårfärger. Problemet var snarare att ledamöterna kunde – enligt denne 
ljud- och bildproduktionsansvarige – beroende av klädval, ta sig mycket olika 
ut i de filmade versionerna av kammardebatterna. Genom att göra mig 
uppmärksam på hur en ledamot i talarstolen klädd i beige kavaj hade en 
tendens att flyta samman med den björkklädda väggen i bakgrunden, 
argumenterade den ljud- och bildproduktionsansvarige för att det var klokare 
att bära kläder som tydligt bröt av mot fondväggens färg. Med samma 
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argument kan det antas att blonda talare flyter in mer i den björkklädda 
bakgrunden än talare med hårfärger som kontrasterar mot den med åren 
alltmer ljusgulnade björken. I den mån som talarna också behöver synas och 
inte bara höras i talarstolen gör den björkklädda bakgrunden att blonda talare 
därmed i praktiken inte tar sig lika väl ut som talare med andra hårfärger, 
särskilt inte i filmade versioner av debatter.49 Här finns med andra ord inte 
bara en dubbelhet mellan öppet och slutet. Det är också mångbottnat och 
komplext att tolka scenelementen. 
 

 
Bild 4. Partiledardebatt 2010-06-16. Vem syns tydligast mot bakgrunden i ljus björk 
– Jan Björklund (FP) vid den vänstra talarstolen eller Lars Ohly (V) vid den högra? 
Foto: Anneli Gustafsson 

 
Andra scenelement understryker också symboliskt hur det demokratiska 
samtalssubjektet förutsätts se ut och röra och föra sig. Jag har visat hur 
                                                   
49 Till resonemanget kan det även tilläggas att det förekommit en hel del diskussioner om att 
Hasselberg-Olssons stora vävnad på fondväggen bakom talmanspodiet är alltför ”färglös” 
(noteringar från samtal med riksdagens arkitekt). Således har det alltså funnits önskemål om en 
bredare färgskala representerad i kammarsalen. Dessutom kan den med tiden alltmer ljusgula 
björken i kombination med de gråblå stolarna tolkas som färgerna i den svenska flaggan. Något 
tillspetsat skulle kammaren, sett på detta sätt, kunna tolkas som en enda stor svensk flagga. 
Vävnadens symboliska svenskhet har också diskuterats från andra perspektiv (se till exempel 
Berggren & Trägårdh 2015).  
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talarstolarna i flera avseende kunnat sägas iscensätta att alla ska kunna delta i 
samtalet på lika villkor. Samtidigt finns aspekter hos dem som pekar i 
specifika riktningar. Med utgångspunkt i den feministiska arkitektur- och 
designteori om det funktionalistiska stilidealet som jag diskuterade i kapitel 3 
(se t.ex. Bonnevier 2004, 2009; Negrin 2006) riktas kritik mot sättet designen 
kan associera till eller skräddarsys för (specifika typer av) manliga kroppar. 
Ska man tolka talarstolarnas formspråk utifrån sådana tankebanor drar de inte 
associationerna till att det demokratiska samtalssubjektet ska se kurvigt, runt, 
korpulent eller rullstolsburet ut. Snarare ser det då rätlinjigt ut. Ja, det har rent 
av en fysisk kropp bestående av smala stabila ben och en bredaxlad och 
kontrollerad överkropp från midjan upp till axlarna.  
 

 
Bild 5. Fredrik Reinfeld (M), partiledardebatten 2010-11-03. Kostymen formar hans 
kropp till något lika rätlinjigt som talarstolen. Foto: Anneli Gustafsson 

 
I den mån som talarstolen utifrån detta formspråk symboliskt berättar något 
om hur det demokratiska samtalssubjektet i riksdagens kammare förutsätts se 
ut så skulle den alltså kunna sägas bära fram en slank, vältrimmad och rätlinjig 
kropp mer än en kurvig, korpulent eller rullstolsburen sådan. 
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Jag har tidigare diskuterat hur flera fysiska designlösningar hjälper 
rullstolsburna att delta i kammardebattens olika moment på samma villkor 
som icke rullstolsburna. När jag intervjuar Maria Wetterstrand, som annars 
tycker att talarstolen är funktionell, lyfter hon dock fram att just denna faktiskt 
ändå kan göra det svårt för rullstolsburna debattörer att bli hörbara.  

Den enda den inte är funktionell för är ju riksdagsledamoten som sitter i rullstol, 
för att mikrofonen är lite för kort. Den går ju att sänka ner, men mikrofonen är 
för långt bort, för han kan inte komma in med rullstolen under.  

 
Mot bakgrund av detta citat kan talarstolarnas form och korta mikrofoner 
också förstås som ett exempel på att det demokratiska samtalssubjektet i 
riksdagens kammardebatt ändå inte förutsätts vara rullstolsburet. 

Kammarens klädkod visar också på en slutenhet. Den tycks förutsätta en 
viss binär uppdelning med skilda koder för kvinnor och män. Om den 
nuvarande klädkoden i kammaren formellt sett kan sägas bidra till att 
iscensätta ett jämlikt demokratiskt samtal så är det emellertid inte det samma 
som att slå fast att alla debattörer förutsätts kunna se ut som de vill för att 
kunna framstå som demokratiska samtalssubjekt i riksdagens kammardebatt – 
så länge de klär sig vårdat. Det finns regiinstruktioner av mer informell 
karaktär som tycks förutsätta olika typer av klädsel beroende på om debattören 
är man eller kvinna. När jag intervjuar Marianne Berg, en av riksdagens första 
öppet lesbiska ledamöter, menar hon att kvinnliga ledamöter förutsätts klä sig 
”kvinnligt” och hon förklarar dessutom mer ingående vad detta förutsätts 
betyda: 

Kvinnor får mycket uppskattning när de klär sig väldigt snyggt och typiskt 
kvinnligt, gärna i kjol. Om jag tar på mig en kjol så tar det inte ens 5 minuter 
innan någon säger: ”gud vad snygg du är idag”. Och det händer väldigt sällan 
att jag har på mig kjol, men på sommaren brukar jag ha på mig det ibland. Då 
kommer det direkt. De ser det så sällan. Och då tänker jag: ”jaha, det var det, 
det var kjolen som gjorde det”.  

 
Det är inte bara Berg som berättar om informella klädkonventioner som går ut 
på att kvinnliga debattörer gärna förutsätts bära kjol. Maria Wetterstrand 
berättar också, när jag intervjuar henne, att det hänt att någon partimedlem 
uppmanat henne att oftare bära just kjol eller klänning. Hon betraktar dock 
kjolen – eller dräkten som hon säger – som en omöjlighet för sin egen del. Jag 
får under intervjun inget svar på min fråga om varför, annat än att ”det är inte 
jag” och att ”det skulle inte funka”. Dessa intervjucitat tjänar som exempel på 
att det, trots en numera mer könsmässigt jämlik klädkod, kan finnas mer 
informella regiinstruktioner som förutsätter att det demokratiska 
samtalssubjektet faktiskt ser ut på ett ganska specifikt sätt om det är fråga om 
ett kvinnligt sådant. 
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Idag verkar informella regiinstruktioner förutsätta att kvinnliga ledamöter ser 
annorlunda ut än sina manliga kollegor. För 30–40 år sedan var sådana koder 
av mer formell karaktär, om än inte av så formell karaktär att de funnits 
nedtecknade i skriftlig form. När jag intervjuar Maj-Britt Theorin förklarar 
hon att fram till början av 1970-talet betraktades kjolen som ett självskrivet 
plagg för den fortfarande lilla gruppen kvinnliga ledamöter då de befann sig i 
riksdagen. Theorin berättar dock i sammanhanget om hur hon och några andra 
kvinnliga ledamöter i början av 1970-talet gjorde slag i saken och kollektivt 
började bära byxor i riksdagen. Detta ska ha mottagits som en stor ”sensation”. 
Byxbärande på den tiden kan, mot bakgrund av Theorins ord, tolkas ha varit 
vikt för manliga ledamöter.  

När jag just avslutat intervjun med Mona Sahlin, stängt av ljudinspelningen 
och är på väg att säga adjö nämner hon kort en incident där hon som ung och 
ny riksdagsledamot burit jeansbyxor när hon skulle gå upp i talarstolen. Sahlin 
berättar att hon då blev tillsagd av talmannen att jeans var olämpligt och att 
hon som kvinna dessutom helst skulle bära kjol.50 Sahlin kom in i riksdagen 
1983, 13 år efter att de första kvinnliga byxpionjärerna börjat försöka förändra 
förutsättningarna för de kvinnliga ledamöternas klädsel. På 2000-talet skulle 
det inte vara möjligt för en talman att be en kvinnlig debattör klädd i byxor gå 
ner från talarstolen med argumentet att hon ska bära kjol. Detta i sig kan ändå 
tolkas som att hur det demokratiska samtalssubjektet i riksdagens 
kammardebatt förutsätts se ut blivit mer jämlikt sett till kön. 

När jag intervjuar Olof Lavesson kommer dock transsexualitet på tal i 
förhållande till att vara i kammaren som riksdagsledamot. Lavesson berättar 
nämligen att han av en besökande skolklass nyligen fått frågor om 
klädkodernas tolkningsgränser: ”Vad händer om vi får in en transsexuell i 
kammaren, någon som utforskar sin könsidentitet? Hur skulle det accepteras?” 
Lavesson menar att detta är intressant:  

Jag hoppas att det då inte hade markerats kring det. Men jag kan inte utesluta 
att någon sur ledamot någonstans ifrån ändå hade tyckt att ”nä, men vadå, ska 
han klä ut sig, spöka ut sig på det sättet”.  

 
Även om det egentligen inte finns något i klädkoden som hindrar transsexuella 
eller transvestiter att vara ledamöter och delta i riksdagens kammardebatter – 
så länge de klär sig vårdat – så är det, om man ska tolka Lavessons 
resonemang, inte givet att en sådan person motsvarar det utseende som 
förutsätts av ett demokratiskt samtalssubjekt i riksdagens kammardebatt.51  

                                                   
50 Om samma incident berättar Sahlin också i sin självbiografi (Sahlin 1997, s 43). 
51 Till detta resonemang om kvinnliga ledamöter i kjol respektive byxor, transvestiter och 
transsexuella kan ett exempel från det svenska sametinget infogas. Tingets ordförande Stefan 
Mikaelsson väckte nämligen hösten 2011 uppmärksamhet, då han gick ut offentligt med att 
kalla sig queer och berätta om att han målat naglarna och klätt sig i nylonstrumpor vid 
plenumsmöten. Enligt Mikaelsson själv ska han bara ha bemötts med tystnad av de övriga 
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Det demokratiska samtalssubjektet förutsätts också låta på sätt som 
traditionellt förknippas med manliga talare. Om mikrofonerna och högtalarna 
bidrar till att röststyrkan inte påverkar huruvida en debattör kan höras eller ej, 
så är det emellertid inte det samma som att slå fast att debattörer röstmässigt 
kan låta hur som helst för att kunna framstå som demokratiska samtalssubjekt 
i riksdagens kammardebatt. Det finns tecken på regiinstruktioner av mer 
informell karaktär som förutsätter att ett demokratiskt samtalssubjekt ska låta 
på ett särskilt sätt. När jag intervjuar Maria Wetterstrand menar hon att en 
mörk röst innebär fördelar för henne som talare: 

Det är ju väldigt effektivt. […] Därför att folk känner sig bekväma med det. 
Både för att jag tror att jag pratar i ett tonläge som passar min röst och då låter 
det också rätt. För att man inte spänner sig för mycket, man försöker inte prata 
ljusare än man bör. Så det är nog dels det, att folk tycker att det låter behagligt, 
men sen är det också att man är vanare vid att människor som ska vara 
auktoriteter har mörk röst. Eftersom de oftast är män. Skulle jag gissa. Och att 
kvinnor med väldigt ljusa, pipiga röster har mycket svårare att bli tagna på 
allvar. Sägs det. Och det stämmer säkert. Men jag är ju rätt medveten om det, 
hur jag pratar. 

 
När jag intervjuar Maud Olofsson berättar hon om hur hon sänkt sitt röstläge 
och sitt taltempo i offentliga sammanhang: 

Jo, men du vet. Kvinnor får inte prata som de pratar. […] Det går inte. Och det 
där har upprört mig våldsamt. Men jag reagerar ju själv också. Det är det som 
är det värsta. Att vi är så in i Norden vana att höra på män som pratar att vi 
kvinnor reagerar själva på rösten som vi har. En del av det där med att man 
pratar högt är naturligtvis brist på erfarenhet, och lite nervositet. Då blir ju 
rösten hög. Men en del av det där hör ju också till ens temperament. Men det 
funkar inte. Det är bara att konstatera. Det funkar inte. […] Och det var ju 
jättemånga som sa åt mig – och det gällde ju i alla debatter – att: ”du får inte 
prata så fort, du får inte prata så högt!” 

 
Sett till dessa citat tycks alltså kammardebatten inte vara helt öppen för pipiga 
röster och ett snabbt taltempo. För att uppfylla det sätt på vilket det 
demokratiska samtalssubjektet förutsätts låta tycks det viktigt att debattörerna 
undviker sådana röstmässiga egenskaper. 

Genom att återigen gå in och undersöka scen, regiinstruktioner och kostym 
ser vi att det, trots den medvetna iscensättningen för jämlikhet, också finns en 

                                                   
debattdeltagarna. Spydiga kommentarer ska ha uteblivit helt (se Letmark 2012). Ett exempel av 
denna typ av politiskt könsöverskridande klädhandlingar säger å ena sidan något om en 
förflyttning av gränser för hur ett demokratiskt samtalssubjekt kan kännas igen på sitt utseende 
– åtminstone sett i en svensk, eller kanske snarare samiskt, kontext – men kan å andra sidan 
också tas för ett undantag som snarare bekräftar regeln att ett demokratiskt samtalssubjekt inte 
bör ha nylonstrumpor och nagellack om denne är en man. 
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viss slutenhet vad gäller de sätt varpå det demokratiska samtalssubjektet 
förutsätts låta, se ut och röra och föra sig. 

Subjektskonstruerande makt i iscensättningen av 
jämlikhetsidealet 
Det här kapitlet visar hur jämlikhetsidealet iscensätts som ett ”drama” i 
riksdagens kammardebatt genom regiinstruktioner, kostym och scen. Jag har 
även undersökt vilka fysiska egenskaper som förutsätts hos det demokratiska 
samtalssubjektet i denna iscensättning. Analysen har visat på en dubbelhet. 
Det tycks finnas både en öppenhet och en slutenhet vad avser hur det 
demokratiska samtalssubjektet förutsätts låta, se ut, röra och föra sig. Denna 
dubbelhet påverkar hur den subjektskonstruerande makten verkar inom 
iscensättningen av jämlikhetsidealet. 

Vi återfinner dubbelheten i iscensättningens scen, regiinstruktioner och 
klädkoder. Om man exempelvis betraktar scenelement såsom talarstolarna så 
har dessa medvetet designats för att fungera för talare som är långa såväl som 
korta. Talarstolarnas rätlinjiga symboliska formspråk kan dock tolkas skapa 
associationer till utseendemässiga egenskaper hos det demokratiska 
samtalssubjektet såsom slankhet och rätlinjighet snarare än kurvighet, 
korpulens eller rullstolsburenhet. Å andra sidan var ledamöternas bänkar 
utformade så att också mer korpulenta kroppar utan problem skulle kunna 
sätta sig i och ta sig ur dem. Det faktum att talarstolarnas form och korta 
mikrofoner tycks kunna göra det besvärligare för rullstolsburna debattörer att 
göra sig hörda kan också tolkas som att det demokratiska samtalssubjektet 
ändå inte riktigt förutsätts röra sig i rullstol – trots ramper till podiet och 
handikappanpassade hissar och toaletter. Talarstolarna har även designats för 
att passa talare med stor röstvolym såväl som liten. Samtidigt framkommer 
det att det är viktigt att inte låta ”pipig”. Scenens dominans av björkträ kunde, 
utifrån den etablerade feministiska arkitektur- och designteorin om 
funktionalism, också tolkas framhålla blondhet som en utseendemässig 
egenskap som förutsätts hos det demokratiska samtalssubjektet i riksdagens 
kammardebatt. Samtidigt framkom att blont hår – eller kläder i beige kulör – 
faktiskt kan göra debattören mer osynlig. Sådan hårfärg och sådana kläder kan 
nämligen skapa intrycket av att debattören smälter ihop med den björkklädda 
fondväggen. Numera finns också en tämligen jämlikt formulerad klädkod som 
inte kräver något annat än att alla ledamöter som befinner sig i kammaren ska 
klä sig vårdat. Samtidigt kan det förekomma informella klädkonventioner som 
förutsätter olika utseende hos det demokratiska samtalssubjektet beroende på 
om det rör sig om en kvinna eller en man.  

Som jag har diskuterat kritiserar feministisk arkitekturforskning och 
modeforskning bristen på jämlikhet i konkretiseringar av design för jämlik 
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arkitektur och jämlikt mode, men framhåller också framförallt att designen 
mer eller mindre medvetet döljer att den skräddarsytts för att passa mäns 
kroppar bättre än kvinnors, och då inte sällan specifikt västerländska eller så 
kallat ”vita” mäns kroppar. Ur detta perspektiv skulle man kunna förvänta sig 
att det som borde träda fram ur iscensättningen av jämlikhetsidealet är en 
specifik typ av ”superkropp”. Jag har kunnat se att iscensättningen pekar på 
blondhet, kroppsfunktion och binärt kön. 

Men i stället för att ha kunnat identifiera en tydlig ”superkropp”, som kan 
manifestera den subjektskonstruerande makten, identifierar jag snarare en 
dubbelhet i iscensättningen och därmed en otydlighet i förväntningarna på 
samtalssubjektet. Analysen visar å ena sidan att ramarna för hur det 
demokratiska samtalssubjektet är möjligt är tydliga. Det är rätlinjigt och 
slankt. Möjligen också blont, även om en sådan tolkning inte kan stå 
oemotsagd. Om det är en kvinna så klär det sig så att det tydligt syns att det 
inte är en man. Det talar dessutom med mörk röst och det rör och för sig på 
två ben. Å andra sidan är ramarna inte alls lika entydiga. Om man bara skulle 
ge sig ut för att hitta sådana specifika fysiska egenskaper som förutsätts av det 
demokratiska samtalssubjektet, och som inte alla sorters debattörer alltid kan 
anses ha lika lätt att uppfylla, riskerar man att missa hur iscensättningen 
faktiskt också medvetet designats för olika sätt att låta, se ut och röra och föra 
sig. Det skulle innebära att man utesluter möjligheten av en mer helhetlig 
iscensättning av riksdagens kammardebatt utifrån jämlikhetsidealet, en mer 
helhetlig iscensättning där det demokratiska samtalssubjektet i riksdagens 
kammardebatt faktiskt också inte förutsätts vara slankt, gå på två ben eller 
bära särskilda kläder bara för att det är en kvinna eller man.  

Om man ser till en mer helhetlig iscensättning inrymmer kammardebatten 
därmed en ambivalens vad gäller subjektskonstruerande makt. Den inrymmer 
både en slags slutenhet och en öppenhet vad gäller ramarna för hur det 
demokratiska samtalssubjektet är möjligt. I det kommande kapitlet vänder vi 
oss till iscensättningen av idealet om folkrepresentation vid riksdagens 
kammardebatt. 
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6. Demokratiidealet om folkrepresentation 

I det här kapitlet står det parlamentariska demokratiidealet om 
folkrepresentation i fokus. Ur idealet utkristalliserades två dimensioner av hur 
folkrepresentation bäst kan förverkligas. Det jag kallar för elitdimensionen 
betonar förverkligande genom högtidlighet, upphöjdhet, strikthet och 
formalitet och det jag kallar för folklighetsdimensionen betonar istället 
förverkligandet genom avslappning, vardaglighet, enkelhet och närhet. Tagna 
var för sig kan såväl elitdimensionens som folklighetsdimensionens 
betoningar ses som rimliga för en parlamentarisk kammardebatt. Däremot är 
det svårt att argumentera för båda dimensionernas betoningar på en och 
samma gång, i en och samma iscensättning. Det tycks helt enkelt mycket 
besvärligt att kombinera högtidlighet med vardaglighet, upphöjdhet med 
närhet, formalitet med enkelhet och strikthet med avslappning. När riksdagens 
kammardebatter iscensätts går båda dimensionerna ändå hand i hand. Det här 
kapitlet undersöker hur elit- och folklighetsdimensionerna iscensätts, som ett 
konfliktfyllt drama i scen, kostym och regiinstruktioner. 

Folkrepresentationens två dimensioner återfinns både separat och 
sammanflätade inom både ceremoniella och vardagliga inslag i Sveriges 
offentlighet som demokratisk nation (se till exempel Åse 2009). Men en 
riksdagsdebatt som ägde rum 1978 fick stor betydelse för hur idealet kommit 
att iscensättas specifikt i riksdagens kammare. Jag inleder detta kapitel med 
att titta närmare på denna debatt. Analysen visar sedan hur den nuvarande 
kammardebattens iscensättning av folkrepresentation kom att innefatta båda 
dimensionerna, såväl elit som folklighet. Efter denna analys undersöks vilka 
fysiska egenskaper som förutsätts av det demokratiska samtalssubjektet i 
iscensättningen av konflikten mellan folkrepresentationsidealets två varandra 
motsatta dimensioner. Slutsatsen här blir att det inte heller i det här fallet går 
att identifiera någon ”superkropp” som en gång för alla kan manifestera den 
subjektskonstruerande makten i denna iscensättning.  

Riksdagens vidare scen: “samhällets utslagna” eller närhet till 
slottet? 
Under den riksdagsdebatt som ägde rum den 8 mars 1978 debatterades och 
voterades det om hur en flyttning skulle gå till från det provisoriska hus 
riksdagen befunnit sig i på Sergels torg, mitt i Stockholms nybyggda 
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betongstadskärna, tillbaka till ett gammalt men ombyggt riksdagshus på 
Helgeandsholmen. Denna riksdagsdebatt fick stor betydelse för hur idealet om 
folkrepresentation iscensätts i den nuvarande riksdagens kammare. 

En aspekt av den centrala tematiken i debatten kan sägas ha varit hur 
riksdagshusets ”vidare scen” påverkar riksdagen och riksdagsledamöterna. 
Med riksdagshusets vidare scen menar jag i det här specifika fallet husets inre 
och yttre utseende såväl som den omgivande miljön. Jag kommer att tolka 
olika debattinlägg om den vidare scenens utseende som exempel på konflikten 
mellan folkrepresentationsidealets elitdimension och folklighetsdimension i 
iscensättningen av riksdagen och i förlängningen också dess kammardebatt. 
För att kunna förstå inläggen i debatten bättre ska jag först ge en något mer 
fördjupad historisk kontextualisering av debatten.  

Sedan 1905 hade riksdagen varit inhyst i det då nybyggda huset på 
Helgeandsholmen, ritat av Aron Johansson. När enkammarreformen år 1971 
blev en realitet kom första och andra kamrarna i riksdagshuset på 
Helgeandsholmen att bli oanvändbara som plenisalar och riksdagen tvingades 
att se sig om efter nya provisoriska lokaler med en mer rymlig plenisal i väntan 
på en mer hållbar och långsiktig lösning anpassad för den nya ordningen.  

Det nya cityområdet, som byggdes upp under 1950- till 1970-talen efter 
rivningen av Klarakvarteren, präglades av betong, moderna höghus och T-
centralen som en sammanbindande kärna. Stockholms stads kulturhus, ritat av 
arkitekten Peter Celsing, höll på att byggas här, närmare bestämt på Sergels 
torg. Det ekonomiska läget hade dock förändrats och nu hade det uppstått 
svårigheter att få huset färdigt. När riksdagen sagt nej till förslaget att tillfälligt 
flytta till Gärdet och det nya byggnadskomplexet Garnisonen, stod 
Kulturhuset kvar som enda förslag. För att passa tidsramen för 
enkammarreformen färdigställdes och anpassades byggnaden i rasande takt 
och 1971 kunde riksdagen flytta in.  

Affärerna och kommersen runt omkring Sergels torg bidrog till det ständiga 
flödet av människor. Torget, mitt i det nybyggda cityområdet, blev inte bara 
en central mötesplats för riksdagsledamöterna utan också för olika typer av 
demonstrationer såväl som för sociala realiteter såsom brottslighet och 
knarkhandel. En sådan närmast omgivande miljö står i kontrast till den lilla 
holmen ett stenkast från Kungliga Slottet i Gamla Stan. 

Lokalerna i Kulturhuset började emellertid snabbt bli alltför trånga. Det 
blev då akut att finna en mer slutgiltig lösning för riksdagshuset. Valet stod 
mellan om det kunde anses klokt att bygga om på Helgeandsholmen, något 
som skulle komma att kosta åtskilliga miljoner kronor, eller om ett helt nytt 
hus borde byggas, anpassat för moderna behov. År 1971 inbjöd riksdagen till 
en nordisk arkitekttävling om parlamentsbyggnad på Helgeandsholmen. 
Tävlingen var uppdelad i ett nybyggnadsalternativ (som förutsatte rivning av 
Aron Johanssons riksdagshus) respektive ett ombyggnadsalternativ. Även om 
ett nybyggnadsalternativ gick vinnande ur tävlingen togs år 1975 ett 
riksdagsbeslut om en flyttning tillbaka till Helgeandsholmen till de 
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existerande lokalerna, fast då i ombyggd form. Efter en omfattande utredning 
hade man nämligen bestämt sig för att det var av betydande historiskt och 
symboliskt värde att bevara det gamla riksdagshuset. Den 8 mars 1978 skulle 
så beslutet tas om ett konkret förslag till ombyggnationen vid 
Helgeandsholmen, som bland annat skulle innebära ett införlivande av 
riksbankens hus mittemot det gamla parlamentshuset, varvid en ny plenisal 
skulle byggas högst upp.  

Motståndare till förslaget hade emellertid nu mobiliserat sig i en rad olika 
riksdagsmotioner och reservationer. Flyttförespråkare såväl som 
flyttmotståndare fanns dessutom på båda sidor om blockgränsen och frågan 
skar på så sätt genom partierna. Debatten engagerade dessutom ledamöterna 
till den grad att den kom att pågå i över fem timmar.52 Debatten präglades 
dessutom av en starkt polemisk ton. Bland dem som önskade se en flyttning 
till Helgeandsholmen förekom argument om behovet av ett mer högtidligt och 
respektingivande hus. Bland dem som önskade att riksdagen skulle stanna 
kvar vid Sergels torg förekom argument om nödvändigheten i att 
riksdagsledamöterna inte isolerade sig på en ö utan fanns där folket fanns – 
mitt i det vardagliga myllret av demonstrationer, social utslagning och 
kommers.  

Nils Berndtsons (VPK) argumentation för att stanna kvar vid Sergels torg 
kan tolkas som ett exempel på inlägg till stöd för folklighetsdimensionen. Han 
frågar sig om statustänkande och överdriven nostalgi för pelare och valv hade 
präglat husfrågan: ”Också riksdagsmän kan må väl av att möta en 
demonstration på Sergels torg. I valet mellan isolering av parlamentet bakom 
broar och lättillgänglighet för allmänheten föredrar vi det sistnämnda”. Alf 
Lövenborg (APK) avfärdar likaså ”drömmande” om närhet till Kungliga 
Slottet och tycker istället att Sergels torg erbjuder riksdagsledamöterna 
viktigare påminnelser:  

Det är klart att om man nu tycker att riksdagen skall vara en fridfull och avskild 
oas, då är kanske placeringen vid Sergels torg inte den bästa. Strax nedanför det 
här huset finns ju en representativ uppsättning av samhällets utslagna: 
knarklangarna, de av sprit permanent omtöcknade, ungdomar som varken har 
en meningsfull fritid eller ett hyggligt jobb. Här illustreras verkligen samhällets 
brister och grymhet. Här ser också riksdagens ledamöter hur mycket återstår att 
göra och verkningarna av ett system som varken garanterar meningsfull fritid, 
arbete eller trygghet åt människorna.  
 

Socialdemokraten Erik Wärnbergs argumentation kan istället tolkas som ett 
inlägg till stöd för elitdimensionen när han menar att det inte är någon  

                                                   
52 Riksdagens protokoll, 1977/78:90. Onsdagen den 8 mars. Riksdagens lokalfrågor 

på längre sikt. 
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unken nostalgi eller annan sentimentalitet när man anser att det åvilar dagens 
generation att bevara kulturbyggnader som tidigare betydligt fattigare 
generationer orkat skapa för att ge den spirande demokratin i vårt land en bostad 
att vara i.  

 
I samstämmighet med sådan argumentation hävdade partikollegan Gusti 
Gustavsson att ”parlamentsbyggnaden skall vara en monumental byggnad”, 
efter att ha frågat sig om det finns ”något annat land i världen där parlamentet 
är inhyst i ett halvt kontorshus med bottenvåningen uthyrd till 
affärsverksamhet?”  

Numera finns alltså Sveriges riksdag på Helgeandsholmen och man har sin 
plenisal i en tillbyggnad på toppen av det före detta riksbankshuset. Detta 
eftersom flytta-sidan vann den efter debatten följande voteringen med 196 
röster mot stanna-sidans 121, med en avstående röst. Detta skulle kunna 
förstås som att elitdimensionen vunnit konflikten om hur riksdagen, som en 
central institution för demokratiska samtal, ska iscensättas. Riksdagen är alltså 
nu faktiskt inhyst i ett drygt hundra år gammalt, monumentalt hus med en 
pampig trapphall, kolonner, medaljonger, byster, tunga eleganta möbler och 
vacker konst. Icke desto mindre återkommer i den nya plenisalen på 
Helgeandsholmen de funktionalistiskt släta ytorna och frånvaron av ornament 
som så starkt präglade Sergelstorgsriksdagens plenisal. De släta ytorna och 
frånvaron av ornament understryker, i sin enkelhet, folklighetsdimensionen. 
Kontrasten mellan ett tungt monumentalt hus och kammarscenens avskalade 
ytmaterial kan därför snarare tolkas som ett exempel på att konflikten än idag 
fortsätter i iscensättningen av riksdagens kammardebatt. Å ena sidan finns 
elitdimensionens betoning av högtidlighet, upphöjdhet, strikthet och 
formalitet och å andra sidan folklighetsdimensionens betoning av 
avslappning, vardaglighet, enkelhet och närhet.  

I de följande två avsnitten kommer jag först att visa hur scen, kostym och 
regiinstruktioner betonar elitdimensionen och därefter hur de också 
understryker folklighetsdimensionen. 

Iscensättning av elitdimensionen i riksdagens 
kammardebatt 
Flera aspekter understryker elitdimensionen i den nuvarande 
riksdagskammardebattens iscensättning av folkrepresentationsidealet. Jag 
diskuterar i tur och ordning hur iscensättningens scen, regiinstruktioner och 
kostym bidrar till detta. 
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Scen för elitdimensionen 
I samband med flyttningen tillbaka till den ståtliga byggnaden på 
Helgeandsholmen gjordes flera viktiga val som understryker kammarens 
högtidliga och strikta utformning som scen, och därmed bidrar till 
elitdimensionen i folkrepresentationens iscensättning.  

Kammaren byggdes med rymd. Golvet nere i kammaren är 730 
kvadratmeter stort och rymmer platser för 353 personer. Dessutom har 
scenelement i form av åhörarläktaren längs kammarens bakvägg ovanför 
ledamöterna en golvyta på 470 kvadratmeter och rymmer 450 personer.53  

 
Bild 6. Debattens strikthet kan ses som betonad av kammarens rymd. Högst upp till 
vänster syns läktaren varifrån allmänheten kan följa kammardebatterna på plats. 
Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen 

 
När jag frågar Maria Wetterstrand om vad som är speciellt med riksdagens 
kammare jämfört med andra debattsammanhang hon befunnit sig i, svarar hon 
att hon som ny ledamot upplevt det som att hon knappt visste om hon fick röra 
sig i kammaren.  

Den är ju lite ”intimidating”. Man blir lite… lite sådär att man får respekt för 
själv rummet. Och det är ju också ett avstånd mellan bänkarna där man lyssnar 
och själva talarstolen som ju gör att man inte får någon nära relation med dem 
man pratar med. Det är ju mycket längre avstånd än vad det är vanligtvis om 

                                                   
53 Informationsenheten, Sveriges Riksdag (2007). Visningsguide för riksdagens lokaler, ss. 20–
21. 
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man står på någon konferens och man står på en scen. Sen är ju publiken ganska 
speciell också, men det är ju en annan sak. Det är lite mer respektingivande än 
när man står i en tv-studio eller på en scen, eller vid något bord eller något 
sådant. 

 
Om man lyssnar till Wetterstrand kan alltså kammardebattens scen få den som 
träder in på den att känna sig underdånig eller till och med rädd. Enligt henne 
beror detta på scenens rymd och avståndet mellan talaren och de lyssnande. 
Scenen får helt enkelt, med sin rymd och sitt avstånd mellan läktare och 
podium, effekten att talaren känner respekt i talarstolen. I den mån som en 
sådan respektingivande scen kan sägas uppmana debattörerna som befinner 
sig i den att bete sig strikt snarare än ledigt kan samma scen också tolkas som 
understrykande folkrepresentationsidealets elitdimension.  

Den strikta och högtidliga inramningen sträcker sig också till scenelement 
som allmänhetens läktare. Här är det inte frågan om någon myllrande stökig 
och folkligt avslappnad, kaféliknande plats där allmänheten kan röra sig fritt, 
småprata med varandra om det som sägs och fika eller äta lunch medan de 
lyssnar på sina folkvalda. Det är inte tillåtet för besökare att ta med sig något 
som helst ätbart eller drickbart in på läktaren. Jag har vid ett 
observationstillfälle av vakterna tvingats slänga ett litet paket halstabletter 
som jag burit med mig för att inte behöva hosta under min 
observationssession. Det hela slutade med att jag fick en hostattack som 
hindrade mig från att sitta kvar på läktaren. Inte heller har det i foajén precis 
utanför ingången till läktaren ordnats med något ätbart att köpa för den 
hungrige besökaren. Det finns överhuvudtaget ingenting i matväg inom 
riksdagshuset som allmänheten kan köpa. Vill man ta en matpaus och sedan 
komma tillbaka måste man därför lämna huset och återigen passera 
säkerhetskontrollen innan man får tillåtelse att komma in på läktaren igen. 
Under den tid som allt detta tar hinner man förmodligen missa en hel del av 
en debatt man kanske varit särskilt intresserad av att följa.  

På allmänhetens läktare lyder snarast sträng disciplin, och att följa debatter 
därifrån kräver en hel del kroppslig foglighet. Vid en observation gjord från 
läktaren har jag noterat att en sovande skolungdom på besök med sin klass blir 
väckt av väktare. Väktarna uppe på läktaren ska alltså inte bara se till att 
allmänheten inte tar med sig vapen in till kammaren eller utför 
demonstrationsaktioner under debatterna. Min observation kan tolkas som att 
väktarna också ska se till att allmänhetens läktare inte används som någon 
sovsal. I stället ska kammardebattens högtidlighet respekteras på allmänhetens 
läktare med vakenhet och upprätt sittande läge.  

Vad gäller konstverk finns det särskilt ett sådant på scenen som betonar 
elitdimensionens högtidlighet i kammardebattens iscensättning, nämligen 
riksvapnet utfört av konstnärerna Ingegerd Råman och Per Sundberg. 
Utförandet och användandet av denna offentliga statssymbol, med sköld och 
lejon, är strikt reglerat av lag och i enlighet med flerhundraårig svensk 
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tradition. Det är med andra ord inte en symbol som vem som helst får använda 
var som helst.  

 
Bild 7. Partiledardebatt 2010-11-03. Mona Sahlin (S) klädd i svart kjol och svart kofta 
över svart tröja. Talarna ramas in högtidligt genom talarstolens riksvapen. Foto: 
Anneli Gustafsson 

 
En tidigare version av riksvapnet, som funnits uppsatt på fondväggen, uppges 
ha varit felaktigt utformad, varför den bytts ut. Den nya versionen, som följer 
alla regler, finns nu medieanpassat uppsatt på den fasta talarstolen uppe på 
podiet.54 Trots den i övrigt avskalade scenen för detta med sig att talarna nu 
alltid omges av högtidlighet när de står i talarstolen.  

                                                   
54 Minnesanteckningar, Styrgruppsmöte. Plenisalsprojektet. Riksdagsförvaltningen, 
Fastighetsenheten, Rolf Egertz. 
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Regiinstruktioner för elitdimensionen 
Regiinstruktioner i form av formella tilltalsregler och informella uppträdande- 
och klädkoder bidrar också till att understryka kammardebattens högtidlighet 
och strikthet, och därigenom elitdimensionen i iscensättningen av 
folkrepresentation. 

När den svenska riksdagens talman på morgonen träder in i kammaren 
finns konventionen att alla närvarande är tysta och står upp.55 Denna 
konvention, där ledamöterna tyst och vördnadsfullt reser sig för den person 
som innehar det högsta ämbete någon kan väljas till i Sverige, understryker 
elitdimensionen vid iscensättning av folkrepresentationsidealet i riksdagens 
kammardebatter.  

Vid debatterna finns det även en tilltalsregel som föreskriver att man vid 
anföranden och replikskiften ska tilltala sin motståndare via talmannen och 
inte använda sig av duande. Förbudet mot duande förstärker 
folkrepresentationsidealets elitdimension: debatten ska hållas strikt och 
formell och inte göras fysiskt avslappnad som ett pratigt samtal mellan civila 
personer med avslappnade fysiska kroppar. Tilltalet genom talmannen gör det 
alltså lättare för debattörerna att iscensätta det formella och det strikta. 

Informella konventioner om hur man bör röra och föra sig under 
kammardebatten betonar stundens högtidlighet. Dessa informella 
konventioner är krävande. När kammardebatten iscensätts utifrån 
elitdimensionen ter det sig mycket viktigt att högtidlighålla den genom att inte 
tillåta sig minsta lilla avslappnade kroppsrörelse. Partiledardebatter i 
riksdagens kammare brukar, på grund av tidsreglerna och det strikta formatet 
med anföranden och replikskiften, pågå i över fyra timmar utan avbrott. Maud 
Olofsson förklarar, i mitt intervjumaterial, att det är en enorm ansträngning att 
sitta i fyra timmar och inte göra ”någonting dumt” – ”och dumt i det här 
sammanhanget kan verkligen vara vad som helst. […D]u vet ju det, att har du 
suttit och gäspat, kliat dig i örat, ja då är det ju på bild i tidningen efteråt.”  

Ett exempel på regiinstruktion i form av rörelse- och 
uppförandekonvention, som understryker elitdimensionens strikthet och 
högtidlighet, är att man som debattör bör undvika tuggummituggande. 
Olofsson drar sig till minnes en situation då hon vid en partiledardebatt fått ett 
tuggummi av Göran Hägglund som för tillfället suttit bredvid henne.  

Då ringde de från departementet: ”Säg åt Maud att hon inte får tugga tuggummi 
i tv!” Då hade folk ringt. Och det är förbjudet, inom citationstecken. Att tugga 
tuggummi är nonchalant.  

 
Olofsson var alltså vid tillfället statsråd, och därför måste det i sammanhanget 
tilläggas att platserna för statsråd under debatt är precis bakom den vänstra 
talarstolen avsedd för replikskiften. Detta gör att statsråd som sitter på sina 
                                                   
55 Observationsnotering, stipendiatåret. 
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stolar alltid är exponerade i bakgrunden när kameran är riktad mot talaren i 
just den talarstolen.  

 
Bild 8. Partiledardebatt 2010-11-03. På storbildsskärmen: Mona Sahlin (S) med Jan 
Björklund (FP) och Fredrik Reinfeldt (M) i bakgrunden. Foto: Anneli Gustafsson 

 
När jag tog fotografiet ovan hade jag riktat min kamera mot en av 
storbildsskärmarna på fondväggen som i närbild visar talaren. Eftersom Mona 
Sahlin vid detta tillfälle står just vid den vänstra talarstolen exponeras därmed 
också Jan Björklund (FP) och Fredrik Reinfeldt (M), där de sitter på sina 
ministerplatser. Vid tuggummiincidenten har Olofsson alltså suttit på någon 
av dessa exponerade platser. Tuggummituggande – om än alltså bara i 
bakgrunden – kan te sig nonchalant (som Olofsson själv säger) och vara ett 
alltför avslappnat sätt att röra och föra sig för en talare vid en så högtidlig 
situation som en kammardebatt i Sveriges riksdag.   

I en observationsanteckning vid partiledardebatten den 11 november 2010 
har jag också noterat att:  

Fredrik Reinfeldt sitter och äter äpple medan Jan Björklund står i replikskifte. 
Han bär mörk kostym och ser lite besvärad ut då han vet att han filmas medan 
han äter. 

 
Till skillnad från matförbudet på allmänhetens läktare är det tillåtet för 
ledamöterna att äta frukt i kammaren. Men av observationsanteckningen att 
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döma är det ändå inte helt comme-il-faut att äta äpple, åtminstone inte för 
statsministern, när scenen är designad så att denne kan hamna i kamerans 
fokus, även då han bara sitter och lyssnar på sin plats i kammaren. Likt 
tuggummituggande kan äppelätande te sig alltför avslappnat i en så högtidlig 
situation som en partiledardebatt i Sveriges riksdag. Det tycks också som om 
den strikthet med vilken Reinfeld klär sin kropp, genom den mörka kostymen, 
inte heller stämmer särskilt väl överens med hans äppelätande i en 
kammardebatt som är iscensatt utifrån folkrepresentationsidealets 
elitdimension. 

Det faktum att det överhuvudtaget finns en överenskommelse om en 
klädkod, och att ledamöter därmed inte kan klä sig precis hur de vill när de 
befinner sig i kammaren, kan också tolkas som en regiinstruktion som 
framhäver folkrepresentationsidealets elitdimension vid riksdagens 
kammardebatter.  

När jag intervjuar före detta talman Björn von Sydow om konventioner 
rörande kläder vid kammardebatter uttrycker han att det är viktigt att 
ledamöterna klär sig lite bättre än vad gemene man gör till vardags. För att 
upprätta en nödvändig respekt för riksdagen hos det svenska folket är det 
viktigt att man vid kammardebatterna undviker det han kallar ”fritidsmodet”: 

När jag var talman hade jag nästan alltid kostym eller blazer. På fredagarna 
kunde jag ha någon udda kavaj eller så där. Jag var rätt konservativ på det. 
Alltid slips. […] Men det får man säga är ett krav från svenska folket. Man vill 
se sina ledamöter som lite mer än man själv klär sig. […] Du ser ju hur modet 
är, och det räcker inte riktigt till för den bild som folk ändå vill att riksdagen 
ska ge. Och jag står bakom det. Jag vill inte ha ett frågasättande av riksdagens 
roll därför att man tycker att ledamöterna är för enkelt eller för sjavigt klädda. 

 
När jag intervjuar tredje vice talman Liselott Hagberg är hon inne på liknande 
tankebanor då hon utvecklar sin personliga syn på klädsel vid 
kammardebatter:  

[M]an debatterar frågor som är av stor betydelse för svenska folket i plenisalen. 
Det är en viktig arena för debatt vad gäller lagstiftning, och det sänds ut via TV 
och i efterhand kan man titta på upptagningar på webben. Jag tycker att det är 
viktigt att man visar respekt för de människor som berörs av det som vi beslutar 
om. Och jag personligen tycker därför att det är viktigt att klä sig respektfullt. 
Och nu, sen jag blev vice talman så vet jag att det är många som kommenterar 
klädsel. […] Personligen har jag alltid kavaj när jag sitter som talman, kavaj 
eller dräktjacka. Om man är fritidsklädd så känner man sig mer ledig och 
avslappnad. Jag är till exempel väldigt noga när jag kommer hem, då tar jag av 
mig de formella kläderna och går in i ledighet. Det är viktigt att skilja mellan 
olika roller och situationer. För mig är det i alla fall så. 

 
Citaten från intervjuerna med von Sydow och Hagberg innehåller personliga 
betraktelser av innebörden av och nödvändigheten i en mer högtidlig klädkod 



� 
$	�

vid kammardebatter i riksdagen. Personer i talmansposition förutsätts kanske 
också klä sig mer strikt än den vanliga ledamoten. Båda talar också utifrån sin 
talmansposition, varför citaten är exempel på att riksdagens ledning gärna 
önskar upprätthålla mer högtidliga klädkonventioner vid kammardebatterna 
för att den respekt som riksdagen behöver uppbära hos det svenska folket inte 
ska riskeras. Som högtidlig klädsel tycks von Sydow och Hagberg personligen 
lyfta fram kostym eller kavaj, alternativt dräktjacka för kvinnor. Dessa sorters 
plagg bidrar till att upprätthålla en för kammaren nödvändig formell hållning 
hos hela den fysiska kropp som bär dem, en strikthet som markerar ett avstånd 
från den fritid och ledighet som riksdagsledamoten kan befinna sig i innanför 
hemmets väggar. 

Kostym för elitdimensionen 
I fråga om iscensättningens kostym ser vi att partiledarnas sätt att klä sig under 
partiledardebatterna också betonar elitdimensionen i kammardebattens 
iscensättning av konflikten mellan folkrepresentationsidealets två olika 
dimensioner. Här understryks återigen högtidlighet, strikthet och en formell 
stil. 

De tre manliga borgerliga partiledarna observeras bära, vid båda 
debatterna, välsittande tvådelade herrkostymer. Kostymerna är dessutom i 
samtliga fall mörkt grå. Här är det alltså inte frågan om några folkligt lediga 
koftor och jeansbyxor eller chinos. Till de mörka kostymerna bärs vita skjortor 
i samtliga fall, med ett möjligt undantag. Göran Hägglund bär nämligen, vid 
debatten i juni 2010, en skjorta i någon ljus kulör. Till dessa kläder ses alla tre 
manliga borgerliga partiledare bära välputsade svarta skor. Några folkligt 
enkla och lättsamma gymnastikskor eller loafers bär de alltså inte. Samtliga 
tre manliga borgerliga partiledare bär även slips, något som kan tolkas som ett 
understrykande av situationens högtidlighet. Fredrik Reinfeldt bär vid båda 
partiledardebatterna vinröd slips, medan Jan Björklund vid debatten i juni bär 
en djupt rosa slips och en mörkt lila sådan vid debatten i november. Hägglund 
bär för sin del en slips som förmodligen är orange vid debatten i juni och 
ljusrosa, alternativt korallrosa, i november. Samtliga slipsar framstår som 
moderiktiga i stil och färg. Hägglund bär även en elegant och med slipsen 
noga matchad näsduk instoppad i bröstfickan vid båda debatterna. Också detta 
inslag understryker, i sin elegans, folkrepresentationsidealets elitdimension. 
Hans manschettknappar syns dessutom tydligt ända upp till min plats som 
observatör på allmänhetens läktare och förstärker det högtidliga intrycket. 
Dessa manschettknappar tyder också på att skjortan inte är en billig variant 
med fabrikssydda plastknappar på manschetterna. I sammanhanget måste det 
dock understrykas att det är mycket möjligt att flera av de manliga partiledarna 
bär manschettknappar utan att de varit lika tydligt synbara för det 
observerande ögat som hos Hägglund.  
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Bild 9. Partiledardebatt 2010-11-03. Göran Hägglund (KD) klädd i mörk kostym, vit 
skjorta, ljus- eller korallrosa slips och matchande näsduk i bröstfickan. Foto: Anneli 
Gustafsson 

 
När jag intervjuar Mona Sahlin uppger hon att hon gärna bär jeans, samtidigt 
som hon säger sig inse att jeans inte fungerar vid partiledardebatter i 
riksdagen. Sahlin är, som socialdemokratisk partiledare, också oppositionens 
statsministerkandidat vid tidpunkten för de observerade partiledardebatterna. 
Som sådan måste hon framstå som en tänkbar statsminister och en sådan klär 
sig inte avslappnat i jeans vid en partiledardebatt, där den sittande 
statsministern bär strikt mörk kostym, vit skjorta och vinröd slips. Vid 
partiledardebatten i juni observeras Sahlin klä sig i helsvart – kavaj och 
knälång kjol i någon typ av spetsmaterial – bortsett från den lila tröjan under 
kavajen. Ett litet hängsmycke runt halsen kan urskiljas. Kavajen och den 
svarta kjolen är strikt och formell. Efter valet bär Sahlin dock kofta till svart 
kjol. Under koftan syns en svart tröja. Runt halsen hänger ett hängsmycke. 
Kofta kan som plagg tolkas som ledigare och enklare än en mer högtidlig 
kavaj. Eftersom just Sahlins kofta är sobert svart och stilren i sin form skulle 
den emellertid ändå kunna tolkas som lutande mot det högtidliga. Sahlin 
studsar inte heller fram i gymnastikskor eller lätta sandaler utan markerar 
debattens högtidlighet med klassiska svarta pumps. Vid debatten i juni 
observeras Maria Wetterstrand bära beige kavaj, som understryker det 
formella även om hon därutöver inte tycks bära några accessoarer som 
förhöjer högtidligenheten. Till kavajen bär hon svarta långbyxor och svarta 
boots. Maud Olofsson observeras bära, vid debatten i juni, en storblommigt 
mönstrad klänning i vitt och svart under en liten svart kofta. Ett pärlhalsband 



� 
$��

hänger runt halsen och på fötterna bär hon svarta pumps. Vid debatten i 
november bär hon en turkos mönsterstickad kofta ovanpå en svart kjol eller 
klänning. Runt halsen hänger ett litet hängsmycke och en brosch är fäst på 
koftan. På fötterna bärs återigen svarta pumps. Även om hennes storblommiga 
klänning och starkt turkosfärgade kofta inte är direkt diskreta så kan klädseln 
inte heller betraktas som ledig. När jag intervjuar Olofsson talar hon dessutom 
om sina klädval inför riksdagsdebatter i termer av ”snyggt skräddat” och ”lite 
extra strikt”. Såtillvida kan hon också med sina klädhandlingar tolkas slå ett 
slag för folkrepresentationsidealets elitdimension vid riksdagens 
kammardebatter.  

Iscensättning av folklighetsdimensionen i riksdagens 
kammardebatt 
Scen, regiinstruktioner och kostym bidrar till att iscensätta 
folkrepresentationsidealet med betoning på elitdimensionen, framförallt 
genom att accentuera högtidlighet och stramhet. Men för att fullt ut förstå 
iscensättningen av detta ideal måste vi ta hänsyn till hur den andra 
dimensionen inom folkrepresentationsidealet också träder fram. Intressant 
nog blir det tydligt att scen, regiinstruktioner och kostym samtidigt också 
underbygger en viss folklighet. 

Scen för folklighetsdimensionen 
Kammardebattens scenelement underbygger folklighetdimensionen på flera 
plan, genom att erbjuda ett intryck av allmänhetens nära kontakt med 
ledamöterna, uppvisa en avskalad enkelhet, och tillåta att vardagens 
kontorsattribut flyttar in i kammaren.  

I och med 2006 års ombyggnation av kammaren underströks allmänhetens 
närhet till debattörerna nere på kammargolvet, åtminstone om man ska tro 
Björn von Sydow som, när jag intervjuar honom, berättar om på vilka grunder 
man under ombyggnationen gjort vissa förändringar på läktaren: 

Vi bestämde oss för att inte glasa in läktaren, utan istället försöka komma vidare 
med kontroll av de besökande, genom bågar och säkerhetskontroller. För att 
inte skapa intrycket av att det är ett pansarglas mellan väljare och valda. […] 
Sen gjorde vi en viss förändring som innebar att vi tog bort en betongmur som 
var uppe på läktaren och som skiljde av lite för mycket. Den ersattes av glas, 
upp till midjehöjd ungefär. 
 

Även om attentatsrisken och hotbilden mot olika ledamöter har ökat under 
senare år sitter alltså inte allmänheten i den svenska riksdagen bakom 
pansarglas, såsom exempelvis i det brittiska underhuset, utan öppet i samma 
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rum som debattörerna. Som von Sydow nämner är dessutom numera räcket 
längst fram på läktaren i genomskinligt glas så att de som sitter längst fram 
har bättre sikt ut över kammaren. Sammantaget skulle dessa förändringar, med 
argumentet om närheten mellan debattörerna och allmänheten, kunna tolkas 
som ett försök att framhäva folklighetsdimensionen i iscensättningen av 
folkrepresentationsidealet i riksdagens kammardebatt. 

De släta träytorna och frånvaron av ornament i den nuvarande scenen 
understryker också folklighetsdimensionen. Enligt minnesanteckningarna 
från styrgruppsmöten gällande den senaste ombyggnationen är exempelvis 
ledamöternas bänkar visserligen noga utformade för att passa olika kroppar 
och dessutom utförda i omsorgsfullt valda material. Däremot finns inget 
iögonfallande överdåd när man betraktar bänkarnas formspråk. Inte heller kan 
sådant ses i andra för den parlamentariska kammaren centrala scenelement, 
såsom talmannens bord och stol eller talarstolarna. De raka linjerna och 
standardiseringen kan snarast tolkas som förenliga med 
folklighetsdimensionens betoning på enkelhet. ”Det är ju taget från Folkets 
Hus, för så ser ju talarstolarna ut där också” säger rent av Maud Olofsson när 
jag ställer frågor om talarstolen och dess form.  

Folklighetsdimensionen poängteras även av konstverk såsom den enorma 
vävnad i lin som hänger på fondväggen, skapad av Elisabet Hasselberg-Olsson 
och vävd hos Handarbetets vänner. Vävkonst leder associationerna till folkligt 
slöjdhantverk, och dessutom till traditionellt kvinnligt sådant.  

Kammardebattens folklighetsdimension framhävs även genom mera 
subtila förändringar i scenrummet. Ledamöterna tillåts numera i praktiken ta 
med sig sitt kontor och sitta vid sina bänkar i kammaren och jobba medan de 
lyssnar på debatter. När jag intervjuar Björn von Sydow ger han exempel på 
vad det jag kallar kontor kan innebära: 

Jag ville ha det lite mer easy going, och det blev lite lättare med datoriseringen. 
Du kunde ta med dig din PC och mobil så småningom. Det fanns möjlighet att 
vara i kammaren och sköta mailen och jobba med texter och sådant. Jag ville 
bejaka det. […] Det är lite mer avslappnat. Lite mer fredag än söndag.  

 
Björn von Sydow pratar uttryckligen om verksamheten i kammaren som ”lite 
närmare vardagslivet” och det är alltså under hans ledarskap som nya typer av 
scenelement i form av datorer, mobiler och senare också läsplattor blivit 
vanligt förekommande vid kammardebatter. Nu behöver de ledamöter som 
lyssnar på debatterna alltså inte bara sitta stilla och lyssna högtidligt på det 
som sägs från någon av talarstolarna utan kan också sköta andra 
arbetsuppgifter, samtidigt som de lyssnar på debatten. När jag intervjuar Olof 
Lavesson säger han att han någon gång blivit uppringd av någon person som 
sagt att ”du sitter bara och leker med din telefon”. Lavesson tycks dock snarare 
se det som att han gör ett viktigt arbete när han kommunicerar med sina väljare 
genom sin mobiltelefon och ger dem personliga skildringar om vad som 
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händer i kammaren.56 En sådan personlig rapportering från en enskild ledamot 
på plats i kammaren kan bli långt mer intim och närgående än exempelvis en 
mer officiell rapport i form av ett debattprotokoll eller en webbsändning. 
Vardagslivet kommer in och riksdagsdebatten når ut i en mera vardaglig och 
avslappnad form. Allt detta förstärker folklighetsdimensionen. 

Som kontrast till kammarens rymd, som något tillspetsat kunnat ses skapa 
en upplevelse av rörelseförbud, har en rad olika moment införts som 
understryker att det i allra högsta grad är tillåtet för ledamöter att röra sig 
tämligen fritt i kammaren. I anslutning till ombyggnationen av kammaren 
fanns till och med en idé om att bygga scenelement i form av ett ”barbord” 
bakom de nya inre halvcirklarna närmast talmanspodiet. Tanken var att de 
ledamöter som önskade stå upp eller gå runt under debatter skulle ha en mer 
självklar plats att samlas kring. Barbordet stannade dock på idéplanet och 
orsakerna till detta anges först och främst ha varit praktiska.57 Ett sådant 
barbord i kammaren hade annars kunnat tolkas som en direkt inbjudan till 
ledamöterna att röra sig mer och småprata med varandra under 
kammardebatterna. Även om det inte blev något barbord så finns i dagens 
kammare, på vardera kortsidan, scenelement i form av vattenkranar där 
törstiga ledamöter kan gå och hämta vatten. 

Regiinstruktioner för folklighetsdimensionen 
På ett liknande sätt bidrar regiinstruktioner inte bara till elitdimensionen utan 
också till folklighetsdimensionen i folkrepresentationsidealets iscensättning 
av kammardebatten. Här finns instruktioner för mer avslappning.  

Såsom antyddes i observationerna av ätande partiledare kan de ökade 
förtäringsmöjligheterna ses som ett led i att skapa en mer ledig iscensättning. 
Idag är ledamöterna tillåtna att ta in kaffe och frukt att stärka sig med vid 
kammardebatt (kaffet och frukten finns för ledamöterna att hämta i foajén 
precis utanför kammaren). Denna regiinstruktion har lett till att ledamöter nu 
kan ses gå runt i kammaren med en kaffekopp i handen, precis som i snart sagt 
vilket modernt kontorslandskap som helst. En kaffekopp i handen bidrar även 
till att den striktaste kostym- eller dräktklädda ledamot ser något mer 
vardaglig och avslappnad ut.  

När Per Westerberg blev riksdagens talman efter valet år 2006 ska han ha 
bidragit till att göra vardagligheten till konvention vid kammardebatten så till 
den grad att det till och med blivit tillåtet att dricka kaffe när man står i 
talarstolen. Detta stod nämligen klart efter att den moderata finansministern 
Anders Borg tagit med sig sin kaffekopp upp i talarstolen och druckit ur den 
under replikskiftet vid en interpellationsdebatt i juni 2012. Detta var ett tilltag 
som fick socialdemokraternas politiska sekreterare i skatteutskottet att författa 
                                                   
56 Intervju, Olof Lavesson. 
57 Spridda samtal under stipendiatåret, december, med riksdagens arkitekt, Rolf Egertz.  
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en skrivelse till talmannen med en önskan om ett tillrättavisande av Borg samt 
en policy som förbjuder kaffedrickande i talarstolen. Denna önskan ska ha 
motiverats med att kaffedrickande i talarstolen visar på nonchalans mot 
interpellanten. ”Som talman har jag gjort bedömningen att tillåta att 
ledamöterna dricker kaffe i kammaren” ska dock den dåvarande talmannen 
Per Westerberg ha svarat på skrivelsen.58  

Tidigare tolkade jag förbudet mot duande och tilltalet genom talmannen 
som ett uttryck för elitdimensionens strikthet. När jag intervjuar tredje vice 
talman Liselott Hagberg säger hon sig emellertid ha noterat att duandet ökat 
vid riksdagens kammardebatter under de senaste åren. Det ökade duandet kan 
då tolkas som en konvention som innebär att ledamöterna slår ett slag för 
enkelhet och avslappning vid iscensättning av kammardebatten och 
folkrepresentationsidealet.  

Jag har tidigare också analyserat förekomsten av en klädkod som ett uttryck 
för elitdimensionens betoning på högtidlighet och strikthet. Icke desto mindre 
finns det tecken på förekomsten av konventioner rörande klädsel som kan 
tolkas slå ett slag för folklighetsdimensionen. Ett parti som kan tolkas ha 
profilerat sig på att förändra klädkoden till att vara mer ledig och vardaglig är 
Miljöpartiet. Partiets före detta språkrör Birger Schlaug var under sin tid som 
riksdagsledamot aktiv då kavajliknande kofta blev tillåtet för manliga 
ledamöter att bära vid kammardebatter. Den före detta riksdagsledamoten 
Inger Schörling utvecklar i en intervju i boken Maskrosbarn – Miljöpartiets 
första tjugo år (Nyberg 2001) sitt partis speciella, och i medierna mycket 
omskrivna förhållande mellan kläder och uppdraget som folkvald. Hon menar 
till och med att klädfrågan blev en sorts identitet som några av de tidiga 
miljöpartisterna anammade för att sticka ut gentemot de övriga ledamöterna. 
Här tycks motståndet framförallt ha riktats mot kostymens och kavajens 
strikthet och formalism. Det berättas till och med att en av Miljöpartiets första 
riksdagsledamöter upproriskt ska ha deklarerat att han i sin första debatt 
ämnade ha kavajen över axeln och sen ta av sig den när han steg upp i 
talarstolen. Sådana upproriska handlingar kan tolkas som försök att etablera 
en ny klädkod vid iscensättning av riksdagens kammardebatter, en klädkod 
som ligger närmare folklighetsdimensionens betoning på avslappning och 
enkelhet. 

I en artikel i tidningen Riksdag och Departement intervjuas tredje vice 
talman Liselott Hagberg och före detta andre vice talman Birgitta Sellén med 
anledning av att de anordnat en kurs i vett och etikett för nya 
riksdagsledamöter efter valet 2010. Deras intervjusvar antyder att det blivit 
konvention, särskilt bland vissa kvinnliga ledamöter, att klä sig allt enklare 
vid kammardebatter. ”Det har hänt mer än en gång att kvinnliga ledamöter i 
kammaren kommit klädda i linne med bh-smala axelband”, säger Hagberg i 
artikeln. ”Under de senaste åren har vi sett en otrolig förändring för damerna, 
                                                   
58 Se Liebermann (2012) 



� 
&
�

till det sämre”, säger i sin tur Sellén.59 När jag sedan själv intervjuar Hagberg 
utvecklar hon detta genom att säga att känslan av ”ledig klädsel” ökar i 
riksdagens kammare: 

Det är mycket mer jeans. Det är mycket mer lättare skor. Tofflor förekommer 
också. Sandaler, alltså barfota sandaler på sommaren och vadlånga byxor på 
damer. […] Det är mina personliga intryck. Alltså att det har blivit ledigare och 
ledigare. Att det har blivit en del joggingskor och så. 

 
Den ökade ledigheten i kammaren ska alltså kunna noteras genom att bärandet 
av jeans och vissa typer av enklare skor blivit vanligare. Till sitt resonemang 
tillägger Hagberg även att hon, när hon besökt andra parlament, inte stött på 
ledamöter som är så ledigt klädda som i den svenska riksdagen. En sådan 
iakttagelse om förändrade klädkonventioner bland vissa ledamöter skulle 
kunna tolkas som en indikation på att framhävande av folklighetsdimensionen 
blivit starkare i iscensättningen av folkrepresentationsidealet vid riksdagens 
kammardebatt.  

Någon reell rätt att ingripa mot en ledamot som inte klär sig enligt 
klädkoden förklarar Hagberg sig inte ha som talman: 

Är det en partikollega så kan man ju säga vänligen att ”vi har ju pratat om det 
här med klädkod”, det gjorde vi när jag kom in som ny ledamot. Kanske är det 
inte det lämpligaste att komma in i gympadojor. Eller man kanske kan ta upp 
det som en diskussion i sin riksdagsgrupp. Men jag skulle aldrig komma på 
tanken att kalla upp någon från ett annat parti och säga att ”du är illa klädd”. 
Det ligger inte riktigt i min roll. Möjligen kan man informellt föra upp en sådan 
fråga i gruppledarkretsen men då är det i så fall med anledning av att det har 
kommit reaktioner från allmänheten. Och det förekommer också. Mail och 
telefonsamtal om att ”hur kan ni acceptera att man står med ett linne i talarstolen 
– det är väl ingen badstrand?” Så människor reagerar, inte bara på vad som sägs 
utan också på hur ledamöter är klädda. Det är inte jättevanligt, men det händer. 

 
Även om talmännen gärna vill slippa att få upprörda mejl och samtal från 
allmänheten om lättklädda eller alltför ledigt klädda talare i talarstolen så är 
klädkodens efterlevnad alltså till syvende och sist den enskilde folkvaldes eget 
ansvar. Detta egna ansvar gör det möjligt för den enskilda ledamoten att själv 
bedöma huruvida gymnastikskor, tofflor eller linnen kan betraktas som vårdad 
klädsel. Då kan det också sägas finnas utrymme för den enskilda ledamoten 
att, genom sina klädhandlingar, slå ett slag för en mer avslappnad och enkel 
folklighetsdimension vid iscensättningen av folkrepresentationsidealet i 
riksdagens kammardebatt.  

                                                   
59 Orrenius (2010). 
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Kostym för folklighetsdimensionen 
Nu går vi vidare från regiinstruktioner om kläder till kostymens bidrag. 
Partiledarnas kläder och accessoarer framhäver nämligen också 
folklighetsdimensionen i iscensättningen av folkrepresentationsidealet, ofta 
genom små detaljer som markerar vardaglighet och avslappning.  

Vid de partiledardebatter som närstuderats framkommer 
folklighetsdimensionens betoning på avslappning främst hos Vänsterpartiets 
partiledare Lars Ohly och Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson. Ohly 
observeras visserligen bära högtidligt tvådelad kostym under 
partiledardebatten före valet men den ljusgrå, alternativt ljusbeige, kulören 
ger, i jämförelse med de borgerliga partiledarnas mörka kostymer, ett något 
mer ledigt intryck (också Jimmie Åkesson bär vid debatten den 3 nov 2010 
ljusgrå kostym, kombinerad med vit skjorta och ljust grå-rosa slips). Till sin 
ljusa kostym bär Ohly ljusblå skjorta. Vid detta tillfälle bär dock den 
vänsterpartistiske partiledaren inte slips till kostymen. Istället är översta 
skjortknappen uppknäppt. I jämförelse med de manliga borgerliga 
partiledarnas strikt knutna slipsar kan en sådan avslappnat öppen hals med 
uppknäppt skjortknapp tolkas som slående ett slag för folklighetsdimensionen.  

Vid debatten efter valet observeras Ohly bära en något mörkare grå kostym, 
vit skjorta och brun slips med röda prickar. En sådan prickig slips skulle kunna 
tolkas som en humoristisk, för att inte säga upprorisk, kommentar till den 
upphöjdhet och strikthet som slipsen annars kan anses stå för. Ohly kan även 
ses smycka kavajslaget med en vit brosch som inte ter sig särskilt strikt och 
formell. Broschen sticker nämligen ut genom sin storlek och form från andra 
och diskreta små partipins som jag ibland sett förekomma på 
riksdagsledamöters och partiledares kavajslag, dräkter eller koftor. Från 
läktarplats, och på de fotografier jag tagit, uppfattar jag den som en ”rör-inte-
min-kompis-brosch”, en typ av brosch som under 1980-talet spreds i Sverige 
som en blocköverskridande manifestation mot främlingsfientlighet och 
rasism.60 
 

                                                   
60 Se http://www.rorinteminkompis.se/. Hämtningsdatum, 2011-09-04 
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Bild 10. Partiledardebatt 2010-11-03. Lars Ohly (V) ses här klädd i grå kostym, vit 
skjorta och brun slips med röda prickar. Kavajslaget smyckar han med en ”rör-inte-
min-kompis-brosch”. Foto: Anneli Gustafsson 

 
Vid partiledardebatten i november observeras Miljöpartiets Peter Eriksson 
bära en mörkt grå kavaj med ljusblå skjorta under. Det är alltså inte fråga om 
någon avslappnad kofta i stil med hans företrädare Birger Schlaug. Det faktum 
att Eriksson inte bär slips, har den översta skjortknappen uppknäppt och 
dessutom bär ordinära jeans kan dock tolkas som ett slag för 
folkrepresentationsidealets folklighetsdimension. Dessa detaljer signalerar 
nämligen snarare vardaglighet och enkelhet än högtidlighet och strikthet.61  
  

                                                   
61 Vid debatten i juni är det Wetterstrand som i stället för Eriksson deltar som Miljöpartiets 
ledare, vilket är orsaken till att Eriksson observerats endast vid en av partiledardebatterna. 
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Bild 11. Partiledardebatt, 2010-11-03. Peter Eriksson (MP) ses här klädd i mörk 
kavaj och ljusblå skjorta med översta knappen uppknäppt. Foto: Anneli Gustafsson 

 
I ett parlamentariskt sammanhang skulle just bärandet av jeans å ena sidan 
kunna analyseras som en slags folklig, eller kanske till och med populistisk, 
protest mot det gamla, formella, elitistiska, ”snobbiga” eller disciplinerande 
som den mörka kostymen för ett kritiskt öga kan sägas representera. Å andra 
sidan kan viss försiktighet vara på sin plats vad avser sådana tolkningar. Idag 
kan ett par jeans faktiskt kosta mer än en hel kostym från klädaffärer såsom 
Dressman eller H&M. På så sätt skulle i praktiken vissa typer av jeans kunna 
analyseras som mer ”snobbiga” än vissa typer av kostymer. Det bör även 
framhållas att partibeteckning inte heller kan betraktas som en självklart 
avgörande faktor för huruvida en debattör i den svenska riksdagens kammare 
kan tänka sig att bära jeans. När jag intervjuar moderaten Olof Lavesson, såväl 
som vänsterpartisten Marianne Berg, framkommer att de båda kan bära jeans 
i kammaren. Sammanfattningsvis kan dock konstateras att små detaljer 
rörande kostym, såsom mönstret på en slips, snittet på ett par jeans och att ha 
översta skjortknappen uppknäppt bidrar till att framhäva 
folkrepresentationsidealets folklighetsdimension. 
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En konfliktfylld iscensättning av folkrepresentationsidealet 
Kammardebattens scen, regiinstruktioner och kostym iscensätter således 
folkrepresentationsidealets båda dimensioner – elitdimensionen och 
folklighetsdimensionen – och gör det på ett sådant sätt att de ofta står i 
motsättning. Högtidlighet, upphöjdhet och strikthet markeras samtidigt med 
vardaglighet, avslappning och direkt kontakt med folket. Att de två 
dimensionerna opererar på en och samman gång skapar en iscensättning som 
är fylld av spänning och konflikt. Dessa spänningar och konflikter inverkar i 
sin tur på det som förutsätts hos det demokratiska samtalssubjektet. 

Fysiska egenskaper som förutsätts i 
folkrepresentationens iscensättning 
I det följande ska jag analysera vilka fysiska egenskaper som förutsätts hos 
det demokratiska samtalssubjektet i iscensättningen av 
folkrepresentationsidealet i riksdagens kammardebatt. Här handlar det alltså 
om att ur iscensättningsanalysen ovan vaska fram fysiska egenskaper som 
berättar om hur det demokratiska samtalssubjektet förutsätts låta, se ut och 
röra och föra sig. Eftersom både elit- och folklighetsdimensionen iscensätts på 
en och samma gång, ofta i motsättning, i riksdagens kammardebatt, blir de 
fysiska egenskaper som förutsätts hos det demokratiska samtalssubjektet 
motstridiga eller otydliga. 

Motstridigheten kommer till uttryck i att debattörerna ska, för att uppfylla 
vad som förutsätts av det demokratiska samtalssubjektet, röra sig strikt och 
formellt såväl som avslappnat och vardagligt i kammarrummet. Det fanns en 
indikation att kammardebatten kan upplevas som respektingivande så till den 
grad att debattörer som ska försöka uppfylla de fysiska egenskaperna hos det 
demokratiska samtalssubjektet, lite tillspetsat, inte ska röra sig alls. 
Kaffeautomaterna ute i foajén kunde samtidigt ses bidra till ett ledigt sätt att 
röra och föra sig i kammaren. Dessa automater tycktes närmast uppmuntra 
debattdeltagarna att närma sig varandra och ”hänga” i kammaren med en 
kaffekopp i handen – precis som i vilket svenskt kontorslandskap som helst. 
Dessutom fanns frukt att hämta i foajén för hungriga debattörer. Däremot 
tycktes det inte nödvändigtvis vara helt lätt för debattörer att sitta vid sin bänk 
och äta under debatt och samtidigt uppfylla de sätt som det demokratiska 
samtalssubjektet förutsätts röra och föra sig på. Det var möjligt att tolka det 
som att det var elitdimensionen som orsakade svårigheten. Ätandet kunde 
framstå som alltför avslappnat för en så högtidlig situation som en 
kammardebatt och därför också som alltför avslappnat för det demokratiska 
samtalssubjektet, åtminstone om det var frågan om en partiledardebatt och en 
statsminister, för tillfället iklädd en mörk tvådelad herrkostym som underströk 
elitdimensionen. 
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De fysiska egenskaperna kan också vara otydliga. Av iscensättningen att döma 
förutsattes det demokratiska samtalssubjektet låta och föra sig på ett mycket 
specifikt sätt när hen talar. Hen skulle rikta allt sitt tal till talmannen och 
därmed inte direkt till sina motståndare i talarstolen. Trots kravet på en sådan 
strikthet vad avser tilltalet – en strikthet som jag i det här kapitlet alltså tolkat 
som ett framhävande av folkrepresentationsidealets elitdimension – tycktes 
det demokratiska samtalssubjektet i praktiken kunna låta och föra sig på ett 
mer avslappnat och mindre formellt sätt i talarstolen. Duande såväl som direkt 
tilltal av motståndaren sägs ha ökat bland debattörer vid riksdagens 
kammardebatt.  

Av iscensättningen att döma ska det demokratiska samtalssubjektet i 
riksdagens kammardebatt dessutom se vårdat ut. Personer i talmansposition 
gav kostym, kavaj eller dräktjacka som exempel på vad vårdad klädsel konkret 
kunde innebära. Icke desto mindre är det i stor utsträckning den enskilda 
debattörens ansvar att bedöma vad som är att betrakta som vårdad klädsel. Det 
finns därför inget som hindrar en debattör vid riksdagens kammardebatt att se 
mer vardaglig och enkel ut, exempelvis genom bärande av jeans och 
gymnastikskor eller tofflor. Man kan till och med tolka det en intervjuad 
talman säger som att ett frekvent bärande av just sådana plagg och accessoarer 
skulle kunna sägas vara kännetecknande för den svenska riksdagen.  

Hur det demokratiska samtalssubjektet förutsätts se ut kan eventuellt också 
vara beroende av vilken typ av kammardebatt det rör sig om. I de närgranskade 
partiledardebatterna använde ingen av debattörerna gymnastikskor eller 
tofflor och endast en bar jeans. Till jeansen bar denna manliga partiledare 
dessutom mörk kavaj. En kvinnlig partiledare kunde vid ett tillfälle 
exempelvis ses bära en kofta som gav ett mjukare och mer avslappnat intryck 
än den kavaj hon burit vid ett annat tillfälle. Koftan, som var sobert svart, 
kunde dock betraktas som stilren. Det tycks med andra ord finnas en gräns för 
hur enkelt och avslappnat ett demokratiskt samtalssubjekt ändå kan se ut i 
riksdagens kammare, särskilt om det rör sig om en partiledardebatt. 

Av det faktum att både elit- och folklighetsdimensionen iscensätts på en 
och samma gång i riksdagens kammardebatter kan jag dra slutsatsen att de 
fysiska egenskaper som förutsätts hos det demokratiska samtalssubjektet blir 
motstridiga eller otydliga. Med detta konstaterat ska jag nu övergå till att 
diskutera vad detta har för implikationer på subjektskonstruerande makt.  

Subjektskonstruerande makt i konflikten mellan elit och 
folkligt 
Finns det en ”superkropp” som kan se ut, låta och röra och föra sig precis på 
de sätt som förutsätts av ett demokratiskt samtalssubjekt i iscensättningen av 
folkrepresentationsidealet vid kammardebatten? Manifesteras den 
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subjektskonstruerande makten i så fall av en elitman? Är alla övriga deltagare 
dömda till att ständigt kämpa för att efter bästa förmåga försöka härma hur 
denna elitman ser ut, låter och rör och för sig? Såsom redan diskuterats ger 
tidigare feministisk forskning fog för ett jakande svar på alla dessa frågor. I 
det här fallet är det inte enbart den feministiska mode och arkitekturteoretiska 
kritiken av funktionalismen som är relevant utan också feministisk politisk 
teori (se till exempel Young 1997, kap. 3). 

I kontrast till sådana antaganden återfinns i detta kapitel ingen superkropp. 
I stället verkar det som att det inte går att vaska fram några entydiga ramar för 
hur det demokratiska samtalssubjektet är möjligt i iscensättningen av 
folkrepresentationsidealet. Det tycks snarast förhålla sig så att alla debattörer 
– kvinnliga såväl som manliga – måste balansera konflikten mellan 
folkrepresentationsidealets två diametralt motsatta dimensioner.  

Konflikten mellan elitdimensionen och folklighetsdimensionen är mycket 
fundamental när folkrepresentationsidealet iscensätts i ett modernt parlament. 
Även om det skulle kunna tänkas finnas tendenser som särskilt framhäver den 
ena dimensionen vid en viss historisk tidpunkt i ett visst modernt parlament, 
så skulle det samtidigt vara omöjligt att fullständigt avlägsna den andra 
dimensionen. Elitdimensionen är helt enkelt svår att begripa utan att man 
samtidigt begriper folklighetsdimensionen. Det går alltså inte bara att klä sig 
i elegant tvådelad kostym (eller dräkt), rätta sig efter de formella 
tilltalsreglerna, hålla sig stilla, samt undvika att dricka kaffe och äta frukt, och 
sedan förutsätta att man kommer att synas och höras som ett demokratiskt 
samtalssubjekt. Det går heller inte att klä sig i jeans och kofta, dua sina 
motståndare i talarstolen och röra sig ledigt med en kaffekopp i näven och 
sedan förutsätta att man kommer att synas och höras som ett demokratiskt 
samtalssubjekt.  

För debattörerna i riksdagens kammardebatt innebär detta att de måste 
utföra ständiga mer eller mindre avancerade balanskonster mellan att låta, se 
ut, och röra och föra sig högtidligt respektive vardagligt, upphöjt respektive 
nära, formellt respektive enkelt, strikt respektive avslappnat. Balanskonsterna 
utförs både över tid och i stunden. Det senare syns till exempel när Maud 
Olofsson blir ombedd att sluta tugga tuggummi, när Peter Eriksson bär kavaj 
men har översta skjortknappen uppknäppt eller när en kostym- och slipsklädd 
Fredrik Reinfeldt smyger med sitt äppelätande. 

När sådana balanskonster misslyckas – vilket de i någon utsträckning alltid 
kommer att göra – är det lätt hänt att debattören i fråga snarare syns och hörs 
antingen som en verklighetsfrånvänd elitrepresentant eller som en respektlös 
populist istället för ett fullfjädrat demokratiskt samtalssubjekt.  
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7. Det demokratiska idealet om 
kammardebatten som kamp 

I detta kapitel står det parlamentariska demokratiidealet om kammardebatten 
som en kamp i centrum. I kapitel 3 förklarade jag att det utmärkande draget 
för iscensättning av kampidealet är att det ska understödja konfrontation 
mellan olika ”vi” och ”de” i samtalet. Ur tidigare forskning om 
parlamentariska kammardebatter drog jag dessutom ut tre olika dimensioner 
av kampidealet som är centrala vid en iscensättning av en parlamentarisk 
kammardebatt. Den första dimensionen kallade jag för rationell kamp. 
Intellektet, orden, argumenten är denna dimensions vapen och när kampen ska 
ske rationellt är det därför dessa vapen som ska användas. I kapitel 3 
refererade jag till det brittiska underhusets kammare och utrymmet mellan de 
två rödmålade linjerna på golvet framför de två sidorna av ledamotsbänkar, 
som sägs vara två svärdslängder. I modern tid bär naturligtvis inga ledamöter 
svärd, med vilka de skulle kunna skada sina motståndare på andra sidan, men 
linjerna kan ses som en iscensättning av att parlamentet står som garant för att 
krigföringen om makten ska ske verbalt med hjälp av argument och inte med 
vapen som kan skada fysiskt, även om lusten för det senare ibland skulle vara 
överhängande.  

Golvlinjerna i underhusets kammare förde oss vidare till den andra 
kampdimension som jag drog fram ur tidigare forskning. Denna dimension 
kunde då begripliggöras som en skuggsida av den första dimensionen. Trots 
den parlamentariska överenskommelsen om att lämna fysiska vapen utanför 
kammaren kan debatten också betraktas som en strid, där fler vapen än bara 
de verbala argumenten faktiskt är tillåtna. Här handlar det om sådana typer av 
”vapen” som kan användas i det direkta kampögonblicket för att få 
motståndaren att svaja. För att få syn på sådan stridskamp kunde det 
konstateras att observationerna ibland måste inriktas på mycket raffinerade, 
knappt märkbara fysiska uttryck.  

Den tredje dimensionen, som följer ur den andra, betonade 
kammardebatten som en kamp inför publik, en publik som vill bli stimulerad 
för att inte tappa intresset. I modern tid sker uppträdandet inför publiken inte 
minst i enlighet med vissa media- och partipolitiska kamplogiker. Kampen 
kan här framstå som en performancekamp.  
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Som jag diskuterade i kapitel 3 är en starkt betonad samförståndsanda och 
konsensuskultur väldokumenterad inom svensk politik i allmänhet och i den 
svenska riksdagen i synnerhet (se exempelvis Ruin 1968; Anton 1969; 
Sannerstedt 1992; Lewin 1996; Möller 2011). Utöver detta visar flera studier 
att det finns en grundläggande värdegemenskap och förväntan om att 
riksdagsledamöter ska bete sig sakinriktat och med jämnmod, att de ska tona 
ner känslor, osakligt tyckande och auktoritära beteenden (se Barrling 
Hermansson 2004; Sannerstedt 1992). Mot denna bakgrund blir det särskilt 
intressant att utforska hur det – centrala och internationellt väletablerade – 
parlamentariska demokratiidealet om kammardebatten som kamp iscensätts i 
det svenska sammanhanget. I analysen tydliggörs hur idealet om 
kammardebatten som kamp iscensätts med en distinkt lokal särprägel.  

Det här kapitlet visar hur kammardebatten i Sveriges riksdag först och 
främst iscensätts som en rationell kamp. I linje med forskningen om en 
grundläggande svensk parlamentarisk värdegemenskap kring sakinriktat 
förhållningssätt, nedtonade känslouttryck och frånvaro av auktoritärt 
beteende, betonar regiinstruktioner, scen och kostym den rationella 
kampdimensionen. Men intressant nog återfinns också tydliga spår av de 
andra två dimensionerna. Trots ett upphöjande av den rationella kampen visar 
analysen hur stridskamp och performancekamp också designats in i 
iscensättningen av riksdagens kammardebatt, samt att effekten av detta blir 
störande för iscensättningen av den rationella kampen. Denna iscensättning, 
där den rationella kampen har en upphöjd status över stridskamp och 
performancekamp, inverkar i sin tur på de fysiska egenskaper som förutsätts 
av det demokratiska samtalssubjektet. De störande momenten, som innebär att 
strids- och perfomancedimensionerna ändå träder in, gör att ramar för hur det 
demokratiska samtalssubjektet är möjligt inte blir entydiga i denna 
iscensättning heller. 

Iscensättning för rationell kamp i riksdagens 
kammardebatt 
Kammardebatten i Sveriges riksdag iscensätts alltså först och främst som en 
rationell kamp. Dess scen, regiinstruktioner och kostym understödjer och 
betonar en iscensättning där orden, det intellektuella argumentet och den 
intellektuella positionen ska stå i centrum. Med detta menas att scen, 
regiinstruktioner och kostym riktar fokus mot det verbala och intellektuella 
och samtidigt bidrar till att undertrycka det fysiska engagemanget, den 
påtagliga kroppens närvaro.  
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Scen för rationell kamp 
Att kammardebattens scen är utformad på ett sätt som upphöjer den rationella 
kampdimensionen märks bland annat i den omsorg med vilken scenen har 
utformats för att avlägsna alla störande ljud- och synintryck som kan överrösta 
och distrahera från det verbala och de intellektuella sakargumenten. Det märks 
också i de ansträngningar som gjorts för att göra sittningarna i kammaren så 
bekväma som möjligt, så att den fysiska kroppen inte ska behöva göra sig 
påmind. 

Avlägsnandet av störande ljud, som kan distrahera från den verbala 
argumentationen, syns i scenelement i form av en ljusgrå heltäckande matta 
som täcker stora delar av kammarens golv. Mattan förhindrar störande ljud 
från klapprande skor. Fotstegsljud skulle i övrigt också kunna tänkas markera 
på vilket sätt en viss debattör tar plats i kammaren. Skor med hårda sulor som 
med bestämda steg klapprar mot ett hårt golv medför en annan entré än mjuka 
tofflor som tassar in eller gymnastikskor som studsar fram. Hårt och bestämt 
klapperljud från höga klackar kanske till och med kan sägas ha blivit något av 
en feminin teknik för att markera auktoritet. Heltäckningsmattan gör denna 
typ av ljudliga markeringar omöjliga för samtliga som befinner sig i 
kammaren, vilket ter sig funktionellt vid en kammardebatt, såvida det finns en 
önskan att uppmärksamheten inte ska ledas bort från den verbala kampen 
mellan olika ”vi” och ”de”.  
 I kammaren finns också scenelement i form av den bakre väggens 
glasdörrar, genom vilka ledamöterna kommer in och ut ur kammaren. Dessa 
dörrar öppnas tyst och stängs snabbt. Även dessa tysta dörrar betonar 
kammardebatten som en rationell kamp, då de förhindrar att den verbala 
aktiviteten i kammaren störs av dörrskrammel och ljud från foajén.  

Utformningen av kammardebattens scen är nedtonad och neutral. Detta kan 
ses i det funktionalistiska stilideal som dominerar kammarens möblemang. I 
mitten av podiet sitter talmannen bakom ett massivt bord i björk. Bordets 
formspråk är enkelt, linjerna raka och utan inslag av smyckande inskurna 
detaljer eller ornament. Sett till formspråket kan denna möbel tolkas som en 
slags disciplinerande förlängning av talmannens kropp – inga oroligheter, 
bland ledamöter eller bland folket, ska kunna rubba dessa massiva träblock 
(och i förlängningen inte heller den svenska parlamentariska demokratin).62  

Även andra möbler på scenen, såsom talarstolarna, utmärks av sitt enkla 
och rätlinjiga formspråk. Precis som i fallet med talmannens massiva bord 
syns inte heller på dessa några inskurna smyckande detaljer. Längs sidorna av 
talarstolarnas bordskivor löper också handtag för talarna att hålla i. Det enkla 
och rätlinjiga formspråket kan tolkas som att talarstolarna på inga villkor ska 
få stjäla uppmärksamhet från den verbala kamp som pågår från dem. 
                                                   
62 En bieffekt av det massiva klossliknande talmansbordet är att människorna i kammaren, och 
då inte minst de vid podiet – talmannen och dennes tjänstemän –  faktiskt också ter sig som 
ytterst små. 
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Talarstolarnas handtag kan också begripliggöras som en uppmaning till 
talarna att hålla händerna i styr: under kammardebatten som en rationell kamp 
ska kroppens fysiska kamppotential nedtonas till förmån för den goda 
argumentationen.  
 

 
Bild 12. Maud Olofsson vid partiledardebatt, 2010-11-03. Handtagen längs 
talarstolsskivans sidor kan tolkas som en uppmaning till debattörerna att tona ner 
händernas rörelser under debatt. Foto: Anneli Gustafsson 

 
Det faktum att man har två talarstolar avsedda specifikt för replikskiften, i 
stället för att bara ha en talarstol uppe vid podiet, kan också förstås som en 
betoning på riksdagens kammardebatt som en rationell kamp. De debattörer 
som för tillfället är engagerade i ett visst replikskifte behöver inte springa upp 
och ner från talarstolarna, eftersom det finns två. Den talare som ska besvara 
repliker står kvar tills alla dennes replikskiften är genomförda, medan de som 
begärt repliker lämnar över sin plats till eventuellt nästkommande replikant 
efter genomförd replikväxling. Så hålls tiden för förflyttning till och från 
talarstolen kort och debatten kan flyta mer effektivt. På detta sätt bidrar 
scenens två talarstolar till att uppmärksamheten riktas mot själva replikskiftet, 
den rationella kampen. Ju mindre tid som går åt för debattörerna att rent fysiskt 
ta sig upp och ner i en talarstol desto mer kan fokus hållas på den verbala 
argumentationen.  
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Ledamöternas stolar betonar också den rationella kampen i riksdagens 
kammardebatt. Stolarna blev, när de designades, noga utprovade inte minst av 
flertalet ledamöter. Tanken var att alla, oavsett kroppsform, ska klara långa 
sittningar utan att orsakas för mycket smärta och stelhet.63 När en ledamot 
lämnar sin plats vrids stolen dessutom tillbaka mot bänkskivan, oavsett i 
vilken riktning ledamoten lämnade den.64 Denna funktionella design gör att 
ledamöterna slipper påminnas om sina kroppar genom obekväma stolar då de 
sitter och lyssnar. Vridningsfunktionen kan i sin tur medföra att 
uppmärksamheten på den verbala aktiviteten inte hotas av ett stökigt intryck, 
orsakat av stolar som står vridna lite hur som helst i kammaren.  

Färgvalet i kammaren bidrar till ett neutralt och nedtonat scenrum. Scenens 
ljusa väggar i björk och de gråblåa stolarna skapar en sval ton över hela 
kammaren. En sådan sval ton kan ses som något som ”kyler ner” eventuella 
utbrott av upphettade känslor under debatten. Valet av en omönstrad ljusgrå 
design för den heltäckande mattan är också betydelsefullt i sammanhanget, då 
den inte avleder uppmärksamheten. Så har det emellertid inte alltid varit. När 
riksdagen var inhyst vid Sergels torg täcktes kammargolvet av en svartvitrutig 
heltäckningsmatta. Mona Sahlin, som var riksdagsledamot redan då, säger, när 
jag intervjuar henne, att den rutiga mattan gjorde henne alldeles ”yr i huvudet” 
när hon stod i talarstolen. Den nuvarande mattans diskreta ljusgrå färg riskerar 
inte att distrahera från argumenten på samma sätt som den mönstrade mattan 
vid Sergels torg. En omönstrad ljusgrå heltäckningsmatta får förmodligen 
ingen, förutom möjligen den svårt allergiska eller astmatiska ledamoten, att 
bli fysiskt illamående. 

Scenelement i form av konstverk och dekorationer underbygger på ett 
liknande sätt främst iscensättningen för rationell kamp. Sett till kammarsalens 
storlek är konstverken överlag få. Den sparsmakade utsmyckningen kan tolkas 
som att konst och dekorationer inte ska dra uppmärksamhet från det talade 
ordet, och därmed inte heller från den rationella kampen.  

På fondväggen dominerar den enorma vävnaden av Elisabet Hasselberg-
Olsson, som också diskuterades i kapitel 5. Med sina 200 olika grå toner,65 kan 
den inte betraktas som någon färgexplosion. Dess motiv består av ett abstrakt 
och avskalat naturlandskap. Det abstrakta och avskalade motivet och de grå 
tonerna är allt annat än emotionellt uppeldande, och innebär ingen eller 
mycket liten risk för att uppmärksamhet ska stjälas från det verbala utbytet. 

Bortsett från riksvapnet, som smyckar framsidan av den stora talarstolen, 
fyller de få konstverk som finns i kammaren också en praktisk funktion vid 
vissa sammanträden. Valurnan, utformad av konstnären K.G. Nilson, används 
exempelvis vid slutna omröstningar (som exempelvis i vissa fall vid valet av 

                                                   
63 Minnesanteckningar, Styrgruppsmöten. Plenisalsprojektet. Riksdagsförvaltningen, 
Fastighetsenheten, Rolf Egertz. 
64 Anteckningar gjorda under stipendiatårets månad med riksdagens arkitekt, Rolf Egertz. 
65 Informationsenheten, Sveriges Riksdag (2007). Visningsguide för riksdagens lokaler, s. 21. 
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ny talman). Asken på talmannens bord, också den utformad av K.G. Nilson, 
används i sin tur vid lottning i händelse av lika röstetal vid en förberedande 
votering.66 Konstverken finns alltså inte i kammaren enbart i smyckande syfte, 
utan legitimeras även av sina högst praktiska funktioner vid vissa 
sammanträden.  

 
Bild 13. Partiledardebatt 2010-06-15. Maud Olofsson (C) i talarstolen. Den 
sparsamma blomsterdekorationen betonar den rationella dimensionen. Till vänster 
syns det enda blomsterarrangemanget för dagen i kammaren, en enkel vas med ett 
knippe snittblommor. Foto: Anneli Gustafsson 

 
Dekorerandet med blommor är också mycket sparsmakat vid kammardebatter 
i riksdagen. En, sett till kammarens 730 kvadratmeter stora golvyta, ytterst 
liten vas med snittblommor står på ena änden av de vice talmännens bord (som 
i sin tur står bredvid talarstolen avsedd för anföranden). Vid riksdagens årliga 
öppnande eller andra mer festliga sammanhang har blomsterarrangemangen 
varit större.67 Det sparsamma smyckandet med blommor till vardags kan även 
det tolkas som ett betonande av kammardebatten som en rationell kamp. Stora 
blomsterarrangemang skulle nämligen kunna tänkas stjäla uppmärksamhet 
från den verbala kampen.  

                                                   
66 Ibid. 
67 Observationsanteckningar gjorda och fotografier tagna under stipendiatåret. 
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Regiinstruktioner för rationell kamp 
Regiinstruktionerna i kammaren är i första hand också utformade för att 
iscensätta rationell kamp. Detta ser man i formella regler såsom de som styr 
tilltal och kontrollerar ljudrummet, såväl som de informella instruktionerna 
som formar klädkod och uppträdande. 

Riksdagsordningen förbjuder debattörer att uttala sig otillbörligt om eller 
förolämpa någon annan under debatter i kammaren.68 En sådan talregel stödjer 
iscensättningen av kammardebatten som en rationell kamp, genom att upprätta 
ett filter som ska kunna rensa ut alla typer av tjuvnyp och öppna 
förolämpningar ur samtalet. 

Den rationella kampen blir även poängterad av kammardebattens 
tilltalsregler, vilka förklarar att debattörer under replikskiften förutsätts rikta 
talet till fru eller herr talman och därmed inte direkt till motståndaren genom 
exempelvis ”duande”. Talaren får endast tilltalas i tredje person med bara 
efternamn eller med både förnamn och efternamn, som exempelvis när Maud 
Olofsson kan tänkas säga: ”Herr talman! Maria Wetterstrand tycker att…”.  

 
Bild 14. Maria Wetterstrand (MP) och Maud Olofsson (C), partiledardebatten 2010-
06-15. Vid replikskiften står debattörerna i sned vinkel framför talmannen (som på 
bilden ses sitta längst till vänster). Trots debattörernas duellposition ska de inte 
tilltala varandra, utan talmannen. Foto: Anneli Gustafsson 

                                                   
68 RO 2. kap. 12. §. 
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Rent fysiskt betyder detta att talarna förväntas tilltala en person, som ur ett 
scenrumsperspektiv sitter vid ett stort podium snett bakom talarnas rygg, 
samtidigt som själva repliken uppstår som svar på tal från en person som står 
i en talarstol i ”duelläge” i sned vinkel mot dem (se bilden på föregående sida).  

När jag intervjuar dåvarande tredje vice talman Liselott Hagberg utvecklar 
hon tilltalsregelns innebörd i riksdagens kammare: 

Det är ju för att hålla en värdighet att man inte angriper en person rakt på. Det 
är därför man talar genom talmannen och säger: ”fru eller herr talman”. Man 
argumenterar inte mot en person utan det är sakfrågorna som ska debatteras. 

 
Den som uppfattar ett replikskifte under en partiledardebatt som en maktkamp 
mellan låt oss säga statsministern och oppositionsledaren skulle, utifrån det 
synsätt som framkommer i citatet ovan, faktiskt kunna sägas ha missuppfattat 
den parlamentariska debattens innebörd. Med ett sådant synsätt på 
tilltalsregeln som ses i citatet, ter sig, om än lite tillspetsat, personerna bakom 
orden faktiskt mest som ett nödvändigt ont. Det är dock mot bakgrund av 
Hagbergs synsätt som tilltalsregeln kan tolkas som ett moment i 
iscensättningen av kammardebatten som en rationell kamp. Regeln 
understödjer visserligen konfrontation mellan olika ”vi” och ”de” i samtalet, 
men dessa är att förstå mer som olika verbalt formulerade intellektuella 
positioner i en viss fråga än som rent fysiska kroppar. 

Tilltalet via talmannen kan verka förvirrande för de oinvigda men ska 
egentligen inte vara något problem för vana debattörer att hantera. När jag 
intervjuar Mona Sahlin berättar hon emellertid att hon kunnat höra sitt 
förnamn nämnas under en partiledardebatt, utan att efternamnet följt direkt 
därpå: 

Vid första partiledardebatten efter att jag tillträtt sa Reinfeldt hela tiden 
”Mona”. Och så sa han ”Lars Ohly” och ”Maud Olofsson”. I början noterade 
jag det, men sen fortsatte han med ”Mona”. Då kände jag att det inte är ok och 
sa därför: ”jag heter faktiskt Mona Sahlin”. Han blev jättesur och sa: ”ja, 
PARTIORDFÖRANDE SAHLIN”. Men då hade jag ändå tid att tänka att det 
här var nog ändå en strategi. […] Förstår du? Jag är ett förnamn hela tiden. Och 
det kan vara bra, för att man blir väldigt nära och personlig. Folk hälsar ju på 
mig som att de har känt mig hela livet: ”Hej Mona!” Men det är också ett 
förminskande drag att kvinnor blir förnamn. Det är svårt att vara statsman när 
man bara är en Mona.  

 
Mer än ett utslag av den möjligen stundtals förvirrande tilltalsregeln tycks 
Sahlin mena att den moderata statsministerns tilltal med enbart hennes 
förnamn just varit ett medvetet tjuvnyp som syftat till att försöka bedriva kamp 
med annat än en god argumentation. I sammanhanget är det viktigt att påtala 
att det inte enbart är Fredrik Reinfeldt som någon gång använt enbart 
förnamnet för att tilltala sin partiledarmotståndare i talarstolen. Under 
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partiledardebatten den 12 oktober 2011, exempelvis, var det möjligt att höra 
även Sahlins manliga efterträdare på partiledarposten, Håkan Juholt, ”dua” 
alla sina motståndare under replikskiften, och detta utan att få någon tillsägelse 
av talmannen eller reaktioner från övriga debattörer. Sverigedemokraternas 
Jimmie Åkesson och Vänsterpartiets Lars Ohly tilltalade dessutom den 
socialdemokratiska partiledaren med endast förnamn, precis så som Sahlin 
beskriver att Reinfeldt gjort mot henne under hennes första partiledardebatt i 
riksdagen.69 Samtidigt var Juholt inte konsekvent i sitt brott mot kammarens 
tilltalspraxis under debatten i fråga, då han exempelvis inte nöjde sig med 
enbart förnamnet ”Fredrik” under replikskiftet med statsminister Reinfeldt. 
Sahlin påpekar dock att förnamnsanvändandet också kan medföra en närmare 
och intimare direktkontakt med människor i största allmänhet. Detta skulle 
rimligtvis kunna tänkas vara något positivt. Förnamnstilltal vid en 
partiledardebatt i riksdagens kammare tycks emellertid kunna intimisera den 
som råkar ut för det, vilket kan få effekten att denne framstår mer som en 
vanlig person än som en partiledare och företrädare för sitt partis politiska 
argumentation.70 För att kammardebatten ska kunna iscensättas som en 
rationell kamp, där argumentet står i centrum, är det alltså mycket viktigt att 
debattörerna inte intimiserar varandra, och då särskilt inte genom att tilltala 
varandra med förnamn. 

Betoningen på den rationella kampen kan även ses i reglerna som 
kontrollerar ljudrummet. För allmänheten på läktaren är det nämligen 

                                                   
69 Detta kan ses i riksdagens webbarkiv: 
 http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-
debatter/Partiledardebatter/Partiledardebatt/?did=GZC120111012pd#pos=34.  
Hämtningsdatum 2014-08-11. I det skrivna protokollet har man dock korrigerat Juholts repliker 
och lagt till ”Herr talman” (Kammarens protokoll 2011/12:15. Onsdagen den 12 oktober. 
Partiledardebatt).  
70 När jag intervjuar tredje vice talman Liselott Hagberg framhåller hon att ”duandet” generellt 
ökat i kammaren på senare tid. Retorikforskaren Cornelia Ilie bekräftar detta i sina studier av 
tilltal i parlamentsdebatter, studier där kammarprotokoll stått för det empiriska materialet. 
”Duande” såväl som direkt tilltal används ofta vid kammardebatter i den svenska riksdagen (Ilie 
2004, 2010b). Ilie menar vidare just att tilltalsregler kan manipuleras för att uppnå strategiska 
mål i en debatt (2010b, s. 886). Vare sig Hagberg eller Ilie säger emellertid något om att 
”duandet” skulle användas oftare av män och särskilt då som en strategi för att försöka 
underminera kvinnliga motståndare. Att brott mot tilltalsregeln förekommer och att sådana brott 
kan ha strategiska effekter, när kammardebatten inte bara är en rationell kamp, är inte heller det 
samma som att alla brott mot tilltalsregeln har medvetet strategiska syften. Kanske satt vare sig 
Reinfeldt eller Juholt med sin stab natten innan debatten och planerade att de skulle bryta mot 
några tilltalsregler i syfte att platta till sina motståndare. Däremot kan tilltalsbrott tänkas få olika 
typer av konsekvenser för olika debattörer i kammardebatten om den analyseras utifrån idealet 
om det demokratiska samtalet som en kamp. Det ter sig emellertid aldrig helt förutspåbart hur 
en medveten eller omedveten ordningsstörande handling mot exempelvis tilltalsregeln kommer 
att emottas eller påverka debattörerna. Det är heller aldrig helt förutspåbart hur en anmärkning 
från den som tycker sig ha utsatts för brottet kommer att landa: kommer den att väcka sympatier 
eller antipatier? 
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strängeligen förbjudet att prata eller klappa händerna för att visa sin 
uppskattning av en talare nere i kammaren. I observationsanteckningarna från 
partiledardebatten den 3 november 2010 finns följande notering efter 
debutanförandet av Sverigedemokraternas partiledare, Jimmie Åkesson: 

Tre besökare på läktaren, alla unga män, klappar händer efter Jimmie Åkessons 
tal. Jag blir ställd där jag sitter, över trycket i applåderna som Åkesson får, 
eftersom dessa tre sitter mycket nära mig. En väktare går och säger till männen 
att de inte får klappa händerna. 

 
Åhörare som uppträder störande får under kammardebatter utvisas och om 
oordning uppstår bland åhörarna får talmannen utvisa alla.71 
Observationsnoteringen ovan visar vad som i praktiken händer om någon eller 
några besökare på allmänhetens läktare beter sig störande genom att klappa 
händerna. Applådförbudet på läktaren är viktigt, eftersom det markerar att 
kampen ska ske nere på kammargolvet genom verbal argumentation utförd av 
dem som genom allmänna val blivit utsedda att föra den där. Den ska inte 
utspela sig på läktaren och inte heller understödjas genom applåder av dem 
som befinner sig där.  
 
En liknande betoning av rationell kamp märks i de informella 
regiinstruktionerna. Ett exempel är konventioner kring den informella 
klädkoden. I de föregående kapitlen har det framkommit att man i riksdagen 
kommit överens om att alla som vistas i kammaren ska bära ”vårdad klädsel”. 
Också denna klädkod kan sägas framhäva den rationella kampen. Om alla klär 
sig någorlunda i samma stil och ingen klär sig utmanande på ett eller annat 
sätt så är sannolikheten större att fokus kan hållas på den verbala 
argumentationen mellan olika intellektuellt formulerade positioner av ”vi” 
och ”de”, snarare än att uppmärksamheten smyger över till förekomsten av 
olika klädstilar bland debattörerna.  

Intervjumaterialet visar också på informella regiinstruktioner i form av 
konventioner om rörelser och uppträdande, konventioner som tydliggör hur 
debattörerna regisseras att tona ner sina fysiska kroppars betydelse till förmån 
för den verbala argumentationen. Maud Olofsson betonar exempelvis att hon 
undviker att hånskratta och göra sig rolig över andra när hon debatterar: 

Alltså man får ju passa sig, det har man ju lärt sig, man får ju passa sig för att 
gå över gränsen i sådana här sammanhang. Så man blir nog mer strikt. Att 
hånskratta eller göra sig rolig över människor, det passar sig inte i de där 
debatterna. Åtminstone tycker jag det. Jag har försökt ta de där debatterna på 
sakargumentsidan, även om jag använt min förmåga att uttrycka mig. Det är ju 
en helhet. Och jag har ju sett en del exempel på när man försökt göra sig rolig 
över andra. Det funkar absolut inte. […] Särskilt om det är någon som är illa 
ute i opinionen, eller något sådant, då kan du aldrig göra något. 

                                                   
71 RO 2.4.1. 
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Enligt detta kan alltså hånskratt fungera så att det drar uppmärksamhet till den 
skrattande kroppen och på så sätt kan den skrattande kroppen också stjäla 
uppmärksamhet från den verbala kampen. Man kan förstå detta som att 
debattörer regisseras att undvika sådana hånskratt till förmån för 
kammardebatten som en strikt rationell kamp. Dessutom tycks en 
hånskrattande debattör kunna framstå som elak på andra debattörers 
bekostnad på ett sätt som i alla fall inte Olofsson tycks betrakta som gynnsamt.  

Det finns dock en viss typ av leende som faktiskt skulle kunna tolkas som 
kroppsnedtonande vid kammardebatten som en rationell kamp, och om ett 
sådant leende berättar Maud Olofsson vidare: 

Jag vet att jag hade någon debatt med Mona där hon var väldigt duktig i sin 
svarsreplik. Och då – det finns ju liksom ett språk emellan oss där – ”jäklar, nu 
fick du in en bra replik!”. Och då kan man le liksom lite bekräftande, trots att 
vi varit såhär (Maud Olofsson visar konfrontation med kroppen) under debatten. 
Och om hon då får till en bra slutreplik så kan man alltså le så att båda fattar att 
”det där gick bra för henne”. Så det finns lite såna där. Och det är inte ett elakt 
leende, utan det är ett snällt leende. Liksom: ”jäklar, vad du fick till det!”. 

 
Detta ger ett intryck av att debattörer ibland upplever sig bli regisserade att le 
på ett avslappnat sätt för att kunna visa att de har förmåga att ta ett steg tillbaka 
och klarar av att särskilja sig själva från argumentationspositionen. Det är på 
det sättet som ett avslappnat leende kan tolkas som ett upphöjande av den 
rationella kampen. Med leendet visas att skämtet i den verbala 
argumentationen inte ”tog” på ett personligt plan och att den som blev utsatt 
för det står kvar, ja till och med ler lugnt. Denna typ av leenden – i sitt rätta 
sammanhang – gör att fokus på argumentationen kan bibehållas och att ingen 
behöver oroa sig för eller störas av någon debattörs obekvämhet eller 
nervositet. 

Olofsson berättar även om hur hon tränat på att inte röra händerna så 
mycket när hon står i talarstolen, eftersom hon fått kommentarer om att hennes 
handrörelser tagit bort fokus från hennes verbala argumentation:  

Mycket av det där handlar ju om att man ska stå still. Det har jag fått lära mig, 
apropå det här med manligt och kvinnligt och som man sa till mig i början, det 
var ju det här med att: ”vifta inte så mycket med händerna”.  
Talarstolen i riksdagen ger inte så mycket utrymme för att stå och vifta med 
händerna, för att den ser ut som den gör. […] Men det där har jag ju fått höra: 
”Du bara stör när du rör händerna så där”. Och i synnerhet i TV. ”Ja, men håll 
ordning på händerna så du inte viftar för mycket, för det stör tittarna”. Och det 
var väl mer så i början att jag fick träna på att inte vifta så mycket. 

 
Också Mona Sahlin talar, på liknande grunder, om att hon medvetet tänker på 
att inte ”vifta” lika mycket som hon annars säger sig göra:  
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[J]ag viftar gärna med händerna. Jag tänker oftare i talarstolen på att jag inte 
ska vifta fullt lika mycket som när man för ett vanligt samtal eller när man sitter 
och argumenterar med någon. Det gör jag verkligen. Det blir störande. Det tar 
bort fokus från det jag säger. Jag känner det så i alla fall. Så man håller lite 
oftare i kanten på talarstolen och argumenterar med en hand och inte med 
båda.72 

 
När jag intervjuar Lars Ohly säger han, ”om han tillåter sig att vara lite 
fördomsfull”, att ”vi i Norden har lite mer kontrollerat kroppsspråk”. Med ett 
litet skratt fortsätter han: ”Om någon uppträdde väldigt yvigt i talarstolen, så 
skulle vi andra skratta lite.” Ohly är alltså, precis som Olofsson och Sahlin, 
medveten om att ”viftande” undviks vid riksdagens kammardebatter. 
Undvikandet av livliga handrörelser kan mot bakgrund av dessa utsagor 
begripliggöras som en regiinstruktion (i form av rörelsekonvention) som 
betonar kammardebattens rationella kampdimension och bidrar till att hålla 
fokus på det verbala utbytet, så att inte uppmärksamheten förflyttas till 
debattörens fysiska kropp.  

Lars Ohly talar dock om sitt eget förhållningssätt till händernas och 
armarnas rörelser på ett något annorlunda sätt än Sahlin och Olofsson: 

(Lars Ohly visar där han sitter på stolen hur man släpper armarna och låter 
dem hänga längs kroppen. Han guppar med axlarna som för att släppa 
spänningar). Släppa händerna. Klara av att stå så. Känna att man inte behöver 
vare sig gömma eller bry sig om vad man gör med händerna. Det viktiga är att 
man känner sig bekväm. Och det gör man när man har fått öva framför en 
kamera och titta på det i efterhand. När man har fått göra det flera gånger, och 
fått kritik för vad som verkar nervöst, eller vad som verkar påtvingat eller så 
där. Då lärde jag mig att känna en slags säkerhet genom att bara vara och då 
kan man koncentrera sig på det man ska säga istället. Då kommer gesterna 
väldigt naturligt, för de flesta. Det är ju lite individuellt hur mycket man 
använder händer och kroppsspråk i övrigt, men det kommer naturligt när man 
slappnar av. Så att, om jag inte tänker på det, då använder jag händer. Men om 
jag däremot står och tänker på det då blir det ett sätt att dölja att jag inte vet vad 
jag ska göra av händerna. Men om jag är bekväm då kommer händerna fram för 
att understryka, betona något speciellt. 

 
Enligt Ohly kan alltså den fysiska kroppens betydelse tonas ner till förmån för 
den verbala argumentationen genom ett inövat avslappnat förhållningssätt till 
händernas och armarnas rörelser. Samtidigt säger både Maud Olofsson och 
Mona Sahlin att de har fått tänka en hel del på vad de ska undvika att göra 
med händerna under debatter, medan alltså Lars Ohly säger sig ha tränat 
mycket på att inte gömma undan händerna.  

Mona Sahlin säger dessutom, när jag intervjuar henne, att hon fått mycket 
kommentarer om att hon lägger huvudet på sned: 

                                                   
72 Intervju, Mona Sahlin. 
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Det där med rörelsemönster har jag ofta fått höra, även av dem som jobbar med 
mig. Jag lägger nämligen huvudet på sned (Mona Sahlin visar hur). Och det 
tycker folk inte är bra, det ska visst signalera osäkerhet om man lägger huvudet 
på sned och ler. Och jag (skrattar till med något frustrerat i rösten) har hört det 
så många gånger och jag kan inte göra någonting åt det. För mig är det ett sätt 
att visa, när man lyssnar på någon, att ”ok, nu lyssnar jag på dig”. Jag lägger 
huvudet på sned för att visa att ”nu är jag verkligen koncentrerad på dig”. Men 
det säger tydligen någonting annat. Så det är mycket beteendemönster som man 
inte är medveten om att de symboliserar saker.  

 
Om man ska tro Mona Sahlin så lägger hon huvudet på sned, mer eller mindre 
omedvetet, för att visa att hon är fokuserad på vad den andra personen säger 
verbalt. Utifrån det mottagande hon ska ha fått på rörelsen instrueras hon dock 
att undvika detta. Ett huvud på sned uppges nämligen göra att fokus istället 
förflyttas till hennes kropp på ordens bekostnad, särskilt som ett huvud på sned 
uppges kunna förknippas med osäkerhet.73    

Sammanfattningsvis betonas alltså den rationella kampen genom en rad 
olika formella och informella regiinstruktioner i form av regler och 
konventioner. Gemensamt för alla regiinstruktioner som nämnts här är att de 
syftar till att tona ner debattörernas fysiska engagemang i kampen till förmån 
för en strikt verbal kamp.  

Kostym för rationell kamp 
Liksom scen och regi understryker kostymeringen iscensättningen av 
riksdagens kammardebatt som en rationell kamp. Klädkoden avleder fokus 
från kropp och person, och tillåter i stället fokus på politisk argumentation 
både för den medverkande debattören och för åhörarna. Informella 
konventioner förstärker denna tendens. 

Klädkoden hjälper debattören att slippa tänka på kläder inför debatter som 
denne ska delta i på ett sådant sätt att fokus istället kan hållas på den verbala 
kampen. Lars Ohly förklarar att när han ska gå ner i kammaren ”hänger jag 
bara på mig en kavaj. Så enkelt funkar det. Så det är inte mycket tanke bakom 

                                                   
73 En stel nacke är mycket etablerad på många håll och långt tillbaka i den västerländska 
kulturen som ett tecken på auktoritet och hög status. Den nederländska historikern Jan Bremmer 
(1991), som studerat hur man gick, stod och satt i antikens Grekland, menar att fria män – den 
antika demokratins samtalssubjekt med andra ord – skulle hålla huvudet högt. Gjordes det 
motsatta kunde det vara ett tecken på skam, förtvivlan, sorg alternativt passiv homosexualitet. 
Slavar sågs dessutom aldrig gå med kroppen alldeles upprätt. Under 1800- och tidiga 1900-
talen bar inte minst borgerlighetens män de stärkta skjortkragar som kallades fadermördare. 
Kragen tvingade huvudet till mycket kontrollerade rörelser för att inte de vassa snibbarna skulle 
skära in i kinderna (Stadin 2010). I relation till den stela nacken kan ställas att en kvinnas huvud 
lätt på sned bland annat har föreslagits signalera viljan att vara tilldragande, söt, charmig eller 
sexig (Wester 2001, s. 10). 
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det”.74 Maria Wetterstrand säger att hon tycker om att klä sig i ”kostym” vid 
partiledardebatter. Med följande ord utvecklar hon detta något mer: 

Jag tror att om jag ser ut så som folk förväntar sig att en miljöpartist ska se ut 
så lyssnar de mindre på mig, medan om jag klär mig på ett sätt som bryter mot 
deras fördomar och förväntningar, då lyssnar de mer på mig. Och i det här fallet 
handlar det om att jag klär mig i kostym. […] Låter man radikal och SER radikal 
ut dessutom, så uppfattas man som mycket mer extrem än om man klär sig 
precis som de andra, och säger precis samma radikala sak.75  

 
I Wetterstrands resonemang framstår hennes klädval vid en partiledardebatt 
som ett sätt att avleda fokus från hennes utseende och delvis också från hennes 
parti till förmån för det hon verbalt argumenterar för.  

I motsats till den analys som framförs här försökte riksdagsledamöter i det 
tidiga Miljöpartiet få till stånd en mindre strikt klädkod i riksdagen (ett 
engagemang som också nämndes i föregående kapitel). Detta har ibland setts 
som ett försök att just fästa fokus på det rationella argumentet. Partiets före 
detta språkrör Birger Schlaug uppges exempelvis ha övertygat den dåvarande 
talmannen Ingemund Bengtsson om det nödvändiga i att bredda männens 
klädkod i kammaren. I en tidigare version av klädkoden förklarades därför att 
män kunde bära kavaj eller ”kavajliknande kofta”76 (ett förtydligande tillägg 
som alltså numera tagits bort). Ska man tolka det Maria Wetterstrand säger 
nedan kan detta betraktas som en alternativ strategi för att iscensätta 
kammardebatten som en rationell kamp: 

Ja, det var väl mer så att Miljöpartiet hade en väldigt avslappnad inställning till 
hur man borde klä sig som politiker och tyckte att man kunde klä sig som vem 
som helst. Och det var ju lite av en ideologisk fråga. Rätten att få klä sig som 
man vill och att man inte skulle tvingas in i en mall, att inte alla måste se 
likadana ut.77  

 
En helt fri klädkod skulle, sett till Wetterstrands logik i citatet ovan, betyda att 
om alla tillåts klä sig som de själva vill kommer den enskilda debattörens 
fysiska kropp i förlängningen kunna bli betydelselös i och för 
kammardebatten. I en stor och brokigt klädd skara av ledamöter sticker, enligt 
den logiken, en manlig ledamot klädd i klänning inte ut vare sig mer eller 
mindre än en manlig ledamot klädd i slips och kostym.  

Men när jag intervjuar Lars Ohly om hans förhållningssätt till kläder vid 
partiledardebatter framhåller han dock att kostymen och slipsen kan ha en 
utjämnande potential.  

                                                   
74 Intervju, Lars Ohly. 
75 Intervju, Maria Wetterstrand. 
76 Nyberg (2001). 
77 Intervju, Maria Wetterstrand. 
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I partiledardebatter brukar det vara jag och Peter Eriksson av männen som är 
lite nedklädda. Vi har ofta inte slips och kanske inte kostym heller, utan kavaj 
och byxor. I det läget kan det kanske ibland ändå vara en fördel att sätta på sig 
den där kostymen och slipsen, just för att jämna ut, så att man är klädd på 
ungefär samma sätt som de övriga männen. 

 
Nedklädd stil skulle i vänsterpartisten Ohlys fall kunna tänkas utgöra ett vapen 
i kampen som en performance mellan en vänster- och en högersida. Om 
högerns partiledare bär kostym och slips skulle en lutning mot det nedklädda 
alltså kunna utgöra en teknik för att skapa en socialistisk ”arbetar-vi-
tillhörighet” gentemot borgerlighetens kostymklädda ”de”. Trots detta betonar 
Ohly alltså istället kostymens utjämnande potential mellan de manliga 
partiledarna, över blockgränserna. På så sätt kan Ohlys resonemang om 
bärandet av kostym vid partiledardebatter sägas iscensätta den rationella 
kampens upphöjda position över stridskampen och performancekampen. 

När jag frågar Mona Sahlin om hennes klädval vid partiledardebatter visar 
hon mig ringen som hon bär på ett finger, en ring som har en liten ögla som 
klingar när handen rörs. ”Det kom jag på efter ett tag, att den kan jag inte ha, 
för den klingar hela tiden.” Också Liselott Hagberg säger sig, när jag 
intervjuar henne, ha lärt sig att inte bära smycken som låter, i form av 
exempelvis armringar som slår mot varandra.  

Sahlin berättar även om hur hon vid ett tillfälle gjort misstaget att bära en 
rutig kavaj. När hon i efterhand såg den inspelade debatten ska det bara ha 
varit ”ett enda stort flimmer i rutan” som hon säger. ”Det gör ju att alla de som 
tittar på debatten kanske tittar mer på hur konstig kavajen var än vad jag 
faktiskt sa”. 

Sahlin säger också att hon, för att avleda fokus från hennes ben, tänker på 
att kjolen hon bär inte ska vara för kort. Särskilt inför partiledardebatter i 
riksdagen säger hon sig dessutom tänka på vad hon bär för skor eftersom 
alltför höga klackar eller för trånga skor kan göra att kroppen får en underlig 
lutning. Maud Olofsson säger sig också hon tänka på vad hon bär på fötterna 
inför långa debatter:  

Jag har ju stått i interpellationsdebatter i fyra, fem timmar och inte tänkt på vad 
jag hade på fötterna. Jag hade ju så ont i fötterna att jag höll ju på att gå åt! Då 
blir du ju en nervös debattör. […] Alltså det här med kläder, det är ju en sak att 
det är snyggt, men det ska ju funka i praktiken också. Då kan du ju inte gå i 
höga klackar hur länge som helst, hur snyggt det än är. Det är klart jag tycker 
att det är snyggt, men det är ju sådana där ”sittskor” brukar jag säga (skrattar).78 

 
Dessa ovan beskrivna manövrar rörande kostym, som alltså Sahlin, Hagberg 
och Olofsson berättar om, kan ses som exempel på upphöjande av 
kammardebatten som en rationell kamp. De syftar till att under debatten 

                                                   
78 Intervju, Maud Olofsson. 
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försöka tona ner betydelsen av den fysiska kroppen, till förmån för det verbala 
utbytet. Icke desto mindre kan klädsel, frisyr och smink faktiskt även hjälpa 
till när kammardebatten ska upphöjas som en rationell kamp. Enligt Maria 
Wetterstrand kan nämligen en inre känsla av snygghet – något som just kan 
åstadkommas genom en viss omsorg om kläder, smink och frisyr – göra att 
det blir lättare att fokusera på det verbala utbytet: 

Det är ju viktigt det här med utseende faktiskt. Att känna sig snygg själv, att 
känna att: ”jag är bekväm i de kläder jag har”. Att jag hunnit sminka mig lite 
och sätta upp håret. Ja, jag brukar ju inte överanstränga mig. Men för mig är det 
viktigt att känna att jag själv tycker att jag är snygg, för då är jag mycket mer 
bekväm i situationen. Då har jag mycket lättare med att ha självförtroende och 
att vara närvarande i det jag pratar om och inte distraheras av en massa andra 
saker.79  

 
När den fysiska kroppen är kostymerad och sminkad och håret kammats eller 
satts upp på ett sätt som får debattören att uppleva sig själv som snygg, tycks 
risken minska att man som debattör börjar fundera mer på hur man ser ut än 
på vad man säger mitt i debattögonblicket. Från ett sådant synsätt kan 
omsorgen om kostym, inklusive frisyr och smink, i förlängningen faktiskt 
också syfta till att tona ner den fysiska kroppens betydelse till förmån för den 
rationella kampen. 

Sammanfattningsvis iscensätter riksdagens kammardebatt framförallt den 
rationella kampdimensionen i idealet om debatten om kamp. Scen, 
regiinstruktioner och kostym intra-agerar för att betona det verbala 
argumentet, och för att tona ner betydelsen av debattörernas fysiska kroppar, 
så att inte stridskamp eller kamp som performance ska ta över. Icke desto 
mindre kommer jag i det följande att visa på vilket sätt stridskamp och kamp 
som performance fortfarande gör sig gällande i den nutida riksdagens 
kammardebatt.  

Iscensättning för stridskamp och kamp som 
performance 
Den rationella kampdimensionen, med sitt nedtonande av stridskamp och 
performancekamp, har en tendens att göra kammardebatten ostimulerande att 
delta i och ur publikperspektiv mindre entusiasmerande att titta på. 
Renoveringen av kammaren år 2006 blev ett försök att få in mer av 
stridskamps- och performancekampsdimensionerna. Jag ska nu först visa hur 
den nya scenutformningen samverkar med utformandet av nya 
regiinstruktioner för ökad stridskamp och performancekamp. Därefter 

                                                   
79 Intervju, Maria Wetterstrand. 
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analyserar jag hur andra typer av regiinstruktioner och kostym ökar fokus på 
stridskamps- och performancekampsdimensionerna.  

Scen och regiinstruktioner för stridskamp och kamp som 
performance 
Ombyggnationen av riksdagens kammare som blev klar 2006 införde en rad 
förändringar, av vilka flera förstärker kammardebatten som stridskamp och 
performancekamp och därmed stör iscensättningen av kammardebatten som 
rationell kamp. 

En viktig aspekt här har att göra med sittningsmodellen, som gjordes om 
för att göra debatterna mer intima och intresseväckande också för en tv-publik. 
Detta i sin tur förstärkte iscensättningen av såväl performancekamp som 
stridskamp. När jag intervjuar Björn von Sydow, som var talman under tiden 
då kammarscenen byggdes om, berättar att ombyggnationen föranletts av att 
ett utskott bett att få använda bänkarna längst fram vid podiet för att 
ledamöterna skulle kunna komma lite närmare varandra under ärendedebatter 
och samtidigt skilja regerings- respektive oppositionssidan rent fysiskt. 
Utskottet önskade alltså komma bort från den existerande regeln som 
förklarade att ledamöterna under debatt skulle sitta vid sina egna platser, 
utspridda över hela den stora kammaren. von Sydow berättar vidare att 
önskemål hade inkommit från Sveriges Television om en mer tv-anpassad 
dramaturgi som också skulle vara lättare att filma. ”De ville få 
kammaragerandet samlat vid talmanspodiet, och inte behöva svänga in någon 
från Norrbotten däruppe – en som ryter – och sen Västmanland där och sen 
Skåne där”, säger von Sydow. Detta önskade man sig eftersom man ämnade 
börja direktsända fler debatter inom ramen för en av Sveriges Televisions nya 
kanaler.  

Ombyggnationen av kammarens scen innebar att den debattordning som 
uppstått på initiativ från ett utskott fastställdes för att gälla vid alla debatter. 
Den enligt riksdagsordningen föreskrivna valkretsvisa sittningen har inte 
frångåtts, men vid ärendedebatter och andra debatter som normalt inte fyller 
hela kammaren kan ledamöterna nu välja att logga in på någon av platserna i 
de två halvcirkelformade bänkraderna närmast podiet. Dessutom har det blivit 
en konvention att ledamöter från den borgerliga sidan sätter sig på den högra 
sidan av halvcirkeln, sett från talmannen, medan socialdemokrater, 
miljöpartister och vänsterpartister vanligtvis sätter sig vid den vänstra. ”(D)et 
hade motivet att skapa intimitet men ändå effektivitet i debatterna. Lite av det 
där ’vi här och de andra där, vi är reko och hyvens och de andra är ondskans 
företrädare’, lokalt sett”, utvecklar von Sydow.  

En sådan ny regiinstruktion gällande sittning, och motivet bakom den, kan 
inte anses vara förenligt med upphöjandet av kammardebatten som en rationell 
kamp, eftersom den nya konventionen personifierar och grupperar och 
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därigenom också emotionaliserar debattörerna utifrån en höger- respektive 
vänstersida. Sådan personifiering, gruppering och emotionalisering riskerar 
att avleda fokus från den argumentationsbaserade verbala kampen till förmån 
för en intresseväckande performancekamp mellan två block.  

När jag intervjuar Olof Lavesson beskriver han, från ett 
ledamotsperspektiv, hur den nya sittningen kan användas: 

Vi fattar en del tuffa beslut som berör väldigt många människor, beslut där man 
vet att många människor ofelbart kommer att drabbas av dem, även om vi fattar 
besluten för att de är bra för Sverige och för att få landet vidare. Då kan det vara 
rätt skönt att känna att man är ganska nära sina partikamrater eller 
allianskamrater. […] Om ett utskottsbetänkande är inför debatt så försöker vi i 
utskottet vara på plats, även om det inte är vår debatt. Och det är bara för att 
finnas där och stötta lite. Det är inte kul att stå helt ensam i en kammare och ha 
kanske sex socialdemokrater och två vänsterpartister emot sig. Då kan det bli 
lite grann det här med en opposition som vädrar blod. Man hittar ett fel och så 
går alla upp och hugger på det: ”nu jäklar ska vi sätta dit den där”. Då 
avpersonifierar man nästan den man debatterar mot. Den blir representant mot 
regeringen och all ondska i samhället, ungefär. Och då känner man sig väldigt 
liten och ensam som ledamot. 

 
Den tidigare valkretsvisa sittningen, som gällde i alla sammanhang i 
kammaren och som innebär att ledamöterna inte sitter samlade med ledamöter 
från sitt eget parti, avledde uppmärksamheten från motstridiga block. Detta 
kan betraktas som en fysiskt lugnande design, i det att fokus riktas mot den 
verbala kampen om den bästa argumentationen snarare än mot ett visst partis 
förmåga att mobilisera sina ledamöter i kammaren. Den nya förändrade 
sittningsmöjligheten under debatt har alltså istället inneburit att det bland 
ledamöterna blivit konvention att mobilisera sig partimässigt och tillsammans 
med eventuella samarbetande kollegor från andra partier försöka bygga upp 
en fysisk stödgrupp under kammardebatten som en kamp. Genom att fysiskt 
närvara i kammaren kan de lyssnande ledamöterna alltså samla ihop ett slags 
”vi”-skapande stöd åt en debatterande kollega som hör till deras sida om 
mittgången. Uppslutningen framstår då, enligt Lavesson, som rent fysiskt 
uppbyggande för debattören som blir mindre ensam och utsatt i 
kammardebatten som en stridskamp mellan olika ”vi” och ”de”. Sådan 
stödjande fysisk mobilisering kan naturligtvis också fungera rent fysiskt 
pressande på motståndaren och dennes eventuella kollegor i kammaren. 
Bristen på uppslutning från det egna partiet eller från samarbetskollegor från 
andra partier kan istället upplevas som raka motsatsen, särskilt om 
motståndarpartiets eller motståndarpartiernas ledamöter har riklig 
uppslutning. Den nya designen av scenen som mobiliserar ledamöterna i olika 
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block måste betraktas som störande för iscensättningen av kammardebatten 
som en helt och fullt rationell kamp om den bästa verbala argumentationen.80  

En effekt av den nya scenens två talarstolar avsedda för replikskiften är att 
replikanterna nu hamnar närmare varandra rent fysiskt i en duellposition snett 
emot varandra. Även om avståndet mellan replikanterna fortfarande är flera 
meter så är utrymmet också tillräckligt litet för att bygga upp en mer påtaglig 
emotionell laddning dem emellan. Sådan emotionell laddning stör 
fokuseringen på kampen om den bästa verbala argumentationen.  

De två talarstolarna framför podiet gör även att tilltalet genom talmannen 
(något jag tolkat som ett upphöjande av den rationella kampen) ter sig mer 
absurt, eftersom talmannen nu sitter snett bakom de duellerande replikanterna. 
Tredje vice talman Liselott Hagberg menar att man numera kan tvingas ändra 
i protokollet om någon debattör använder fel tilltal: ”[O]m en ledamot börjar 
med att säga att ’Fru talman, jag anser att du har fel där’, då kan man ju, om 
man läser protokollet, uppfatta det som att det är talmannen som har fel.”.81  

Den nya scenutformningen har alltså gett upphov till nya regiinstruktioner, 
till exempel nya sätt att gruppera sig i kammaren. Ytterligare regiinstruktioner 
har också uppkommit i och med den nya utformningen av scenen, 
regiinstruktioner som kan sägas störa iscensättningen av kammardebatten som 
en rationell kamp genom att betona stridskamp och kamp som performance. 
Man applåderar på nya sätt. Ledamöter på kammargolvet är, till skillnad från 
åskådarna, nämligen tillåtna att klappa händerna som reaktion på det som sägs 
från talarstolen. En sådan applådregel kan tolkas störa kammardebatten som 
en rationell kamp, där kampen ska stå om den mest övertygande 
argumentationen och ingenting annat. Denna uppfattning uttrycks av Olof 
Lavesson som, när jag intervjuar honom, förklarar att applåder kan vara ett 
sätt för ledamöterna att stötta någon i talarstolen: ”Är det en stor debatt, som 
en partiledardebatt, och de flesta ledamöterna är på plats i sina respektive 
stolar, då är det lite mer sådär att man applåderar och försöker stötta upp”. 
Tolkar man Lavessons ord kan ledamöternas applåder skapa en förstärkt 
person- eller gruppidentifiering och en känsla av ett ”vi” som står mot ett ”de”. 
Ju starkare rungande applåder, desto starkare framstår ”vi” gentemot 
motståndarna. På så sätt kan applådregeln för ledamöterna också ge 
kammardebatten ett drag av stridskamp, om än en mycket strikt tyglad sådan. 
Ju större parti, eller ju fler allianskollegor, desto större möjlighet att mobilisera 
applåderande ledamöter.  

                                                   
80 Under planerings- och byggnationstiden av den nya kammaren förekom även synpunkten att 
en helt fri sittning skulle bli förödande för de små partierna, eftersom fri sittning skulle innebära 
att blockpolitiken stadfästs. Det ansågs viktigt att kunna träffa de valda ombuden från 
hemtrakten oavsett partifärg (Bilaga 1 till Minnesanteckningar, Styrgruppsmöte nr 6. 
Plenisalsprojektet. 2004-09-17. Riksdagsförvaltningen, Fastighetsenheten, Rolf Egertz). 
81 Intervju, Liselott Hagberg. 
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Den regiinstruktion som tillåter ledamöter att applådera gör även 
kammardebatten till en mer intresseväckande performancekamp. Applåderna 
kan höras i filmade (såväl som i radiosända) versioner av debatterna. Ju 
kraftfullare applåder en viss talare får, desto kraftfullare framstår också denne 
talare i den offentliga bilden av den specifika kammardebatten. Applåderna 
får dessutom ledamöterna att framstå som engagerade i ”sin” talare i en kamp 
mot motståndarnas talare. En sådan ljudbild där kraftfulla applåder 
förekommer kan dessutom tänkas få debatterna att te sig mer intresseväckande 
och stimulerande för de tittare/radiolyssnare som befinner sig utanför 
kammaren.82  

Kamp som performance poängteras även av att det idag är tillåtet för 
ledamöter att vara uppkopplade på internet genom att ha med sig 
mobiltelefoner, surfplattor och datorer in till kammaren. Mobiltelefonerna, 
surfplattorna och datorerna gör det möjligt för lyssnande ledamöter att vara i 
kontakt med varandra och med omvärlden via internet, medan de följer det 
som sker i talarstolen. Genom uppkopplingen kan debatterna infogas i ett 
medialt utrymme (som exempelvis Twitter), vilket i sin tur iscensätter kampen 
i kammaren som en slags skuggdebatt inför en publik som kan befinna sig 
såväl i som utanför den mera kontrollerat iscensatta kammaren. 
Skuggdebatterna kan ha en avledande effekt på den rationella kampens 
fokusering på sakfrågorna och den mest övertygande argumentationen. Detta 
kan vi se ett exempel på i följande intervjucitat. När jag intervjuar Lavesson 
berättar han nämligen om hur twittrande i kammaren kan gå till (i det här 
specifika fallet medan ett replikskifte pågår i talarstolarna mellan Göran 
Hägglund och en kvinnlig replikant): 

[H]an (Göran Hägglund) lyckades på ett mycket snyggt sätt berätta för henne 
att hon inte hade någon aning om vad hon pratade om. Och då skrev jag: ”Jag 
tycker att Göran Hägglund just nu är strålande i talarstolen…”.  

Och sen så ser jag Göran Hägglund sitta bredvid talarstolen och skriva: 
”Äsch, du är också rätt bra”. Och då sitter man alltså tio meter ifrån varandra 
och twittrar till varandra. (Skrattar). Sånt kan hända. Följer man till exempel 
twitterflöden under en partiledardebatt kan du ofta se att det pågår en parallell 
debatt på Twitter mellan olika ledamöter: ”nu gick den upp där” och (skrattar), 
”nu gick den ut där – tycker hon inte om det som sägs?” och lite sådär.  
 

                                                   
82 När jag intervjuar Maj Britt Theorin berättar hon att riksdagsledamöterna vid en tidpunkt 
under 1970-talets riksdag på Sergels torg började smälla i bänklocken under debatter, som ett 
sätt att reagera på talet från talarstolen. Enligt Theorin tog det emellertid inte lång tid innan 
bänkarna i kammaren försetts med dämpande gummilister som förshindrade smällandet. 
Uppgifterna om bänklockssmällandet har också bekräftats under mina samtal med riksdagens 
arkitekt. Gummilisterna kan tolkas som moment i iscensättning av den rationella 
kampdimensionen i det att de söker upprätta ett slags filter mot att debattörerna ska bli fysiskt 
engagerade i debatten så till den grad att fokus på den verbalt argumenterande kampen blir 
lidande. 



� 
/!�

Lavessons ord visar alltså hur uppkopplingsmöjligheten via mobiltelefonerna, 
surfplattorna och datorerna gör att kammardebatten kan sammanfogas med ett 
medialt utrymme. Här blir det den enskilda twittraren i kammaren som ges 
möjlighet att tolka och förmedla olika skeenden i kammaren utifrån sina 
specifika intressen i kammardebatten som en kamp mellan olika ”vi” och ”de”. 
Den enskilda twittraren deltar också i kampen, genom sina bedömningar av 
någon talares inlägg eller genom sina analyser av detaljer som ligger bortom 
det verbala utbytet (såsom betydelsen av att en viss person gick ut ur 
kammaren vid ett specifikt tillfälle). Det är på det sättet som 
uppkopplingsmöjligheten alltså kan sägas skapa skuggdebatter som 
understödjer strids- och performancekampen men som stör den 
argumentsbaserade rationella kampen. 

Även olika rörelsekonventioner bidrar numera till att regissera debattörerna 
att använda sina fysiska kroppar under kammardebatten på sätt som påminner 
om stridskamp och performancekamp.  

Björn von Sydow påpekar under intervjun att den före detta 
socialdemokratiska statsministern Göran Persson vid debatter ska ha använt 
sig av specifika rörelser eller ”grepp” när han stod i talarstolen: 

Persson hade ju glasögongreppet (von Sydow visar genom att komiskt gestalta 
Göran Persson). Han hade vattengreppet. Kluck, kluck (von Sydow visar 
återigen). Det tog 14 sekunder. Du vet, ”lugna ner. Det är bara jag som gäller. 
Jag är på scenen. Ni ska vara glada. Låt det vara tyst”… så där va. Så det finns 
ju sådana grepp.  

 
Om man tolkar von Sydows ord kan Göran Persson sägas ha använt sig av 
tämligen raffinerade fysiska rörelser för att strida under kammardebatter som 
en kamp. Dessa rörelser ska ha använts i syfte att framstå som enormt lugn 
och säker, ja rent av som debattens mittpunkt. Med tanke på 
kammardebatternas strikta taltidsregler kan sådana tidskrävande rörelser 
möjligen tyckas något extrema. Maud Olofsson menar dock att det är oerhört 
viktigt att rent fysiskt framstå som säker och bestämd när man står i talarstolen 
och hon berättar hur en sådan säkerhet kan iscensättas med hjälp av 
debattörens fysiska kropp, och alldeles särskilt med hjälp av blicken: 

[H]ela kroppen måste ju signalera att du har ett bestämt mål och att du vet vad 
du pratar om. Då måste du vara stadig i hela kroppen och i blicken. Och det är 
väldigt viktigt att våga titta på den du debatterar med, till exempel. Men även 
att du vänder dig till dem som sitter i riksdagen. Du vet ju att de som sitter och 
tittar på tv, de vill ju också se dig. Så att det är väldigt viktigt att du är 
närvarande. Både i kroppen och i blicken. För det finns ju en del som tittar 
bort.83 

 

                                                   
83 Intervju, Maud Olofsson. 
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När jag intervjuar Mona Sahlin talar hon om på vilket sätt debattörens kropp, 
och särskilt blicken, kan användas som en teknik för att framstå som säker 
under replikskiften: 

När man står emot varandra och har de där duellerna, då är det jätteviktigt att 
man tittar så (Mona Sahlin visar med fast blick). Man viker inte med blicken 
utan visar verkligen att ”det här tror jag på, kom igen, svara nu!” Då använder 
man mycket medvetet blicken, och man ser också om personen i fråga flackar 
till och börjar vända sig om. Då tänker man: ”ok, det här var känsligt, nu biter 
jag mig kvar!” Så det är inte bara att man använder sin egen blick. Man ser ju 
och försöker tolka hur motståndaren använder sin blick, för jag tycker att 
blicken och hur man använder den avslöjar mest.  

 
Detta är ett exempel på att kammardebatten alltså inte bara är en verbal kamp 
mellan argumentationspositioner, en kamp där debattörernas fysiska kroppar 
förutsätts ha en ytterst nedtonad betydelse. Här kan vi se att debattörerna 
upplever att deras fysiska kroppar faktiskt i allra högsta grad regisseras att 
vara med i kampen, genom strategiska manövrar som görs i förhållande till 
debattören de står i duellposition mot. Sahlin säger sig använda blicken som 
ett sätt att visa sin egen bestämdhet, men också som ett sätt att läsa av eventuell 
tvekan hos motståndaren.  

Debattörerna tycks även uppleva att de regisseras att försöka skapa 
utrymme för skratt, inte minst för att göra debatten mer stimulerande att lyssna 
på. När jag intervjuar Maria Wetterstrand säger hon att ”det är ju mycket 
roligare att lyssna på någon som är rolig”. Även Sahlin säger sig tycka om 
skratt: ”Jag tycker om när man försöker vara rolig. Det ger man gärna cred 
för, när en motståndare skämtar till det, även om det är man själv som är offer 
i skämtet. Det tycker jag bara är bra, det är roligt.”84  
 Lars Ohly tycks även uppleva att man som debattör regisseras att 
”attackera” och att ”bli attackerad” genom skämt och skratt. När man blir 
”attackerad” med ett skämt gäller det enligt honom att undvika två saker: 

Det ena är att skratta nervöst. (Skrattar). Alltså skrattet har inte alltid en plats 
utan det kan vara väldigt felplacerat och då ger det helt fel effekt. Så man ska 
inte le och skratta och tro att man därmed fixar en bra debatt, utan man ska vara 
väldigt noga med att lyssna av vad som sägs. Men om man får en väldigt kul 
replik, då måste man visa att man har självdistans och kan garva åt det.85  

 
I det här fallet tycks det vara stridskampsdimensionen som får debattörer att 
uppleva sig bli regisserade att använda skämt och skratt för att utkämpa en 
slags mikrokamp i kammardebatten som en kamp. Mikrokamper om vem som 
har bäst förmåga att framstå som så lugn att hen kan skratta avslappnat även 
om en motståndare försökt göra sig lustig över hens politik. Ett avväpnande 
                                                   
84 Intervju, Mona Sahlin. 
85 Intervju, Lars Ohly. 



� 
�
�

skratt ska då alltså kunna användas som en manöver för att oskadliggöra 
eventuella tecken på osäkerhet, medan ett nervöst skratt snarare kan 
understryka det.  

Kroppslig smärta och sjukdom hos en debattör kan ha mycket olyckliga 
konsekvenser för den som ska debattera när kammardebatten analyseras som 
en stridskamp eller performancekamp, åtminstone om det gäller en debatt som 
får så mycket uppmärksamhet som en partiledardebatt. Mona Sahlin, till 
exempel, berättar att hon kan vara spänd innan partiledardebatter: ”därför att 
jag vet att om jag har en dålig dag för att jag har ont i huvudet eller för att jag 
har mensvärk – då är hela mitt parti dåligt i två månader framåt”. I den 
offentliga bilden av kammardebatten är det i allra högsta grad ett ”jag” som 
debatterar och inte bara en abstrakt argumenterande position i en rationell 
kamp. Då kan en debattör inte förklara att hon har månadsvis återkommande 
premenstruella syndrom och sedan hoppas på att få sympati vare sig från 
motståndaren eller från alla de som följt debatten.  

Kostym för stridskamp och kamp som performance 
Kammarens nya scenutformning intra-agerar med utformandet av nya 
regiinstruktioner för ökad stridskamp och performancekamp. Kostym bidrar 
på ett liknande sätt till att framhäva stridskamps- och 
performancekampsdimensionerna på bekostnad av iscensättningen av den 
rationella kampen. 

Kostym används inte bara för att minska debattörernas kroppsliga 
engagemang och därmed framhäva den rationella kampen. Den kan även 
användas för att skruva upp det. Ett exempel på detta framkommer när jag 
intervjuar Lars Ohly. Han förklarar nämligen hur tvådelad herrkostym och 
slips kan bli betydelsefulla genom att skapa en fysisk upplevelse av 
självförtroende:  

Ja, det kanske inte bara handlar om att hänga på sig kavajen. Men med kostym 
och slips, då tror jag att det blir lite högtidligare. Såväl i ens egna ögon som i 
andras. Så jo, där finns nog en förändrad attityd. Om jag står i kostym och slips 
känns det mer seriöst på något sätt, mindre vardagligt. Så det ändrar nog 
statusen på hur man uppfattar mig, men förmodligen också lite mitt eget sätt att 
bete mig. Man blir lite självsäkrare! (Skrattar). Sen beror ju det också lite på 
hur omgivningen ser ut.  

 
Om man betraktar kammardebatten som en stridskamp eller som en 
performancekamp tjänar alltså inte en tvådelad herrkostym och slips enbart 
syftet att tona ner kroppen för att ge plats åt kampen om det bästa argumentet. 
I partiledardebatten som en stridskamp eller performancekamp, som 
regisseras till att handla om att besegra motståndarna, ter sig snarare alla 
självsäkerhetshöjande verktyg som finns till hands som goda. Ju självsäkrare 
och seriösare Ohly känner sig, desto svårare kan det tyckas för andra att 
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komma åt honom. Kostym och slips tycks alltså kunna vara ett sådant 
självsäkerhets- och seriositetshöjande verktyg för en manlig partiledare. 

I intervjun med Maria Wetterstrand återfinns ett resonemang som kan 
tolkas som att bärandet av byxor och kavaj, eller ”kostym” som hon själv 
säger, också för henne som kvinnlig debattör ackompanjeras av en upplevelse 
av statsmannamässighet:  

Dräkt är no way! Jag skulle känna mig… det skulle inte funka. I kostym känner 
jag mig snygg och cool (småskrattar). […] Det här exemplet är i och för sig 
inte från kammaren, men jag skulle vara i en partiledardebatt i TV för några år 
sedan och jag hade inte några bra kläder hemma som var rena. Då gick en från 
vår pressavdelning iväg och införskaffade en kostym åt mig på Filippa K på 
Åhléns. När jag fick på mig den är jag helt övertygad om att jag gjorde den 
debatten mycket bättre än vad jag skulle gjort annars! Jag kunde göra det 
mycket mer statsmannamässigt och med mycket större självförtroende än om 
jag hade stått där i någon blus som jag inte kände mig bekväm i. 

 
Om man ska tro Wetterstrand så är det fullt möjligt för henne som kvinnlig 
debattör att ta del av den ökade känsla av självförtroende som en kostym kan 
medföra. Mona Sahlin ger däremot uttryck för en annan ståndpunkt när jag 
intervjuar henne. Kostymen är inget plagg som skapar självförtroende (för 
henne) eller utjämnar och enkelriktat leder fokus mot den verbala 
argumentationen. Manliga motståndares bärande av kostym och slips tycks ur 
hennes synpunkt snarare kunna begripliggöras som ett vapen som riktas mot 
henne. Just för att kostym och slips fungerar utjämnande, kroppsavledande 
och avpersonifierande för hennes manliga motståndare så tycker hon sig som 
kvinna och iklädd kjol istället bli än mer synlig för sitt fysiska utseende och 
sin person. Sahlin ställer en retorisk fråga om hur en kvinna gör för att se ut 
som en statsman. Sedan besvarar hon själv frågan med följande ord: 

Många har försökt att ge mig råd om att tänka så här power-aktigt. Men det är 
ju inte jag. För då ska man se ut som Condoleezza Rice förstår du, riktigt såhär 
svindyrt. Någon dräkt, häftiga stövlar. (Skrattar till). Det tyckte jag var 
plågsamt, för uppenbarligen, när det går dåligt för en så förstärks diskussionen 
om att ”hon ser ju inte ens ut som en statsminister”. […] [H]ar vi aldrig haft en 
kvinnlig statsminister då kommer ju en kvinna aldrig att se ut som en 
statsminister, hur mycket trista svarta kostymer jag än köper på mig. […] Det 
är verkligen det jag säger, hur jag säger det och vad jag driver, det är ju det jag 
vill ska vara i centrum. Men sen är jag ju inte dummare än att jag inser att man 
måste försöka förstärka eller tänka på hur man klär sig. Men sen ger man också 
upp lite, eftersom uppgiften liksom inte går att göra fullt ut. Inte om man är en 
sådan som jag, det går inte. Hade man varit smäckrare, känt sig lite mer bekväm 
i att se chic ut, ja så som många förväntar sig att en kvinna i politiken ska se ut, 
då hade det varit lättare. Men jag trivs i jeans, men inser att man inte alltid kan 
komma i jeans när man ska ha en partiledardebatt. Så det är snarare det man 
måste brottas med, sina principer om något som man egentligen tycker är helt 
ointressant. Därför att jag vill koncentrera mig på vad jag säger och hur det 
låter, och hur jag klarar debatten i sig. 
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I praktiken finns det ingen tradition i Sverige av kvinnligt statsministerskap. 
Som kvinnlig statsministerkandidat och deltagare i partiledardebatten i 
riksdagen regisseras Sahlin inte till att klä sig i kostym och slips, såsom 
tidigare statsministrar ofta setts göra. I den mån som hon blir regisserad att klä 
sig på ett sätt som förknippas med kvinnor så ser hon inte ut som en 
statsminister – eftersom statsministrar i Sverige regisseras att klä sig i kostym 
och slips vid partiledardebatterna i riksdagen.  

Således blir det rundgång i logiken. Statsministern ska se ut som en man. 
Sahlin ser inte som en man. Att klä sig i kostym upprätthåller det rationella – 
för en man. För Sahlin, som kvinna, slår det utstuderade kostymbärandet över 
till performance. Det är en rundgång som Sahlin, som kvinnlig 
statsministerkandidat, tycks uppleva att hon måste navigera i. Den rationella 
kampen störs av stridskamps- och performancekampsdimensionerna, då de 
rider på kulturburna föreställningar om hur kön ska göras. Bara det faktum att 
hon är kvinnlig partiledare och kvinnlig statsministerkandidat skulle, mot 
bakgrund av hennes egna tolkningar om klädsel, få performancedimensionen 
att dominera över den rationella kampdimensionen, utan att hon tycks kunna 
göra så mycket åt det. Den klädtradition som möjligen kan sägas ha etablerats 
för kvinnliga makthavare verkar Sahlin inte betrakta som någon reell 
möjlighet för henne att använda. 

Det kan emellertid finnas kvinnor som välkomnar performanceaspekten av 
kampdimensionen. Ett exempel på en kvinnlig debattör som försöker 
tillgodogöra sig det goda med att synas för sin klädda kropp är Maud Olofsson. 
När jag intervjuar henne säger hon sig använda färgglada kläder vid 
partiledardebatter för att visa att hon vill ta plats. Hon säger sig dessutom 
uttryckligen vilja sticka ut från ”gubbarna” med hjälp av kläderna. ”Ska jag 
markera skillnad mellan män och kvinnor så är ju kjolen och klänning det 
tydligaste sättet att visa det”, förklarar hon och lägger till att hon bara av den 
anledningen burit mer kjol och klänning i offentliga sammanhang. ”För då är 
det fler som ser ’ja, det finns de med kjol som har de här uppdragen!’” Även 
om Olofsson också säger sig klä sig ”strikt, eftersom jag har stor respekt för 
riksdagen” kan hon alltså på ett mycket medvetet plan sägas bryta mot 
regiinstruktionerna om hur man bör klä sig för kammardebatten som en 
rationell kamp, en kamp som ju snarare kräver en nedtoning av alla debattörers 
fysiska kroppar. Istället kan hon anses försöka använda performancekampen 
som ett sätt att dels leda uppmärksamheten via sin fysiska kropp till sitt 
verbala tal och dels på sikt förändra bilden av hur en makthavare regisseras att 
se ut. ”Det är ju det första intrycket och vad folk tycker om en, det är ju det 
som öppnar möjligheten för att få dem att lyssna på vad man säger” förklarar 
hon. Samtidigt uttrycker också hon en trötthet över att som kvinna få mer 
uppmärksamhet för sitt utseende och därför inte bli jämlikt värderad bredvid 
sina manliga kollegor: ”Alltså kvinnor är ju avvikare eftersom vi inte har de 
yttersta positionerna, och makten representeras ännu av män i grå kostymer 
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och röd slips”, säger hon. I sammanhanget kan det tilläggas att även Sahlin 
talar om användande av läppstift som ett sätt att ta strid, genom att understryka 
snarare än tona ner den fysiska kroppens betydelse, och samtidigt på ett 
praktiskt plan försöka förändra regiinstruktionerna för hur en politiker kan se 
ut: ”Jag skaffade ett rödare och rödare läppstift. Det var ett sätt att visa ’ja 
visst, jag är kvinna, jag är inte som ni’”, säger hon när jag intervjuar henne.  

Kostymregi kan få olika innebörder. Kostym kan inte bara användas för att 
tona ner debattörernas kroppsliga engagemang till förmån för en rationell 
kamp mellan olika ”vi” och ”de”. Kostym kan också vara med i att iscensätta 
kammardebatten som en stridskamp och som en intresseväckande 
performance. Samtidigt går det faktiskt inte att förutsätta att kvinnliga 
debattörer i kläder som skulle kunna betraktas som ”chica” känner sig 
bekväma i talarstolen. Reinfeldt eller andra manliga debattörer kan inte heller 
förutsättas trivas och känna sig avslappnade i tvådelad kostym, skjorta och 
slips.  

Aldrig bara rationell kamp 
Min analys av hur demokratiidealet om kammardebatten som en kamp 
iscensätts visar alltså att det är idealets första dimension, den rationella 
kampdimensionen, som betonas i den svenska riksdagen. Jag har tidigare 
skrivit om hur jag själv inledningsvis upplevde kammardebatten som 
ostimulerande och svår att koncentrera sig på. Det var inte förrän i ett senare 
analysskede som jag gjorde upptäckten att det var de rationella inslagen som 
jag mött, i min skamfyllda känsla av att vara uttråkad av det jag skulle 
observera. Den rationella kampdimensionen åtföljs dock oundvikligen av de 
två andra dimensionerna, nämligen stridskampsdimensionen och 
performancekampsdimensionen. Dessa två dimensioner tycks också ofta 
kunna tvinnas samman på ett för den rationella kampen störande sätt i 
iscensättningen av riksdagens kammardebatt. Det kan bli mer performance när 
lyssnande ledamöter och debattörer i talarstolen börjar använda mer eller 
mindre subtila sätt att strida på, sätt som inte bara består av verbala argument. 

Den nya utformning av kammardebatten som infördes år 2006, och som 
inneburit förändringar i scen och regiinstruktioner, förstärker stridskamps- 
och performancekampsdimensionerna. Moderna mediers förmåga att sprida 
de parlamentariska kammardebatterna på ett vidare plan till folket har medfört 
ett annorlunda intresse för kammardebatter som stridskamp och kamp som 
performance. De ökade möjligheterna för allmänheten att följa de filmade 
versionerna av debatterna på tv och via internet tycks också ha uppmuntrat ett 
annorlunda intresse för hur debattörerna låter, ser ut och rör och för sig. I 
filmat format fungerar det dåligt att genom debattregler och genom rummets 
design försöka rensa ut alla möjligheter till fysisk kamp till förmån för en 
rationell kamp mellan verbala positioner. Här tycks den fysiska 
kampdimensionen i viss mån flyta samman med kamp som performance. 
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Stridskamp är nämligen också underhållande. En dramahungrig publik 
framför datorer eller tv-apparater kan antas förvänta sig högre tempo 
kombinerat med en intimiserande dramaturgi, en dramaturgi som bärs upp av 
ett tydligt konfliktmoment med en blandning av närbilder på debattörernas 
fysiska kroppar, reaktioner, känslor och grupperingar.  

Kammardebatten är med andra ord aldrig bara en rationell kamp. Det måste 
emellertid understrykas att en sådan slutsats inte betyder att debattörernas sätt 
att låta, se ut och röra och föra sig innan filmatiseringens tid inte varit lika 
betydelsefulla. Däremot tycks bildmediedramaturgin, som söker göra 
kammardebatten mer till en intresseväckande show, hamna i direkt konflikt 
med den dimension av kampidealet som begripliggör kammardebatter som en 
fråga om strikt rationell kamp där orden ska vara i centrum.  

Fysiska egenskaper som i kampidealets iscensättning 
Iscensättningen av det parlamentariska demokratiidealet om kammardebatten 
som kamp blir i den svenska kontexten en iscensättning som betonar den 
rationella kampen. Den uppvisar emellertid också betydande spår av en 
konfliktfylld tredimensionell iscensättning där fokus på den rationella kampen 
störs. Den konfliktfyllda tredimensionella iscensättningen av kampidealet gör 
att de fysiska egenskaper som förutsätts blir motstridiga.  

Vilka fysiska egenskaper förutsätts hos det demokratiska samtalssubjektet 
när kampidealet iscensätts som ett ”drama” genom regiinstruktioner, scen och 
kostym? Analysen visar att när kammardebatten iscensätts som en 
tredimensionell kamp blir det sätt varpå det demokratiska samtalssubjektet 
förutsätts låta, se ut och röra och föra sig återigen motstridigt. Detta subjekt 
ska både tona ner sin kropp – så till den grad att den rent av framstår som ett 
nödvändigt ont för att verbala argument ska kunna bli hörbara – och skruva 
upp dess engagemang, så att kampen samtidigt ska kunna bli intressant att 
delta i och höra och se på.  
 Ett demokratiskt samtalssubjekt ska både inte låta alls utöver det verbala 
utbytet, och samtidigt låta mycket. Å ena sidan fanns det i analysen debattörer 
som sa sig undvika att bära accessoarer som kan ta upp ljudutrymme genom 
att skramla och klinga. Klapprande med skor visade sig inte alls vara möjligt, 
då scenens golv täcks av en mjuk heltäckningsmatta i syfte att just avlägsna 
störande stegljud. Å andra sidan framkom det att regiinstruktionerna 
uppmuntrade till emotionellt engagemang i form av applåder såväl som till 
välavvägda skratt (med välavvägda skratt menas exempelvis att hånskratt och 
nervöst skratt undviks, samtidigt som avslappnat skratt är nödvändigt i vissa 
sammanhang).  

Det demokratiska samtalssubjektet förutsätts se ut på ett sådant sätt att 
utseendet inte stjäl uppmärksamhet från det talade ordet – samtidigt som det 
också ska strida och göra kampen intressant att se på med hjälp av sitt utseende 
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och sin klädsel. I analysen framkom exempelvis att rutiga kläder undviks, då 
sådana plagg kan fungera störande för den verbala kampen. Det framkom även 
exempel på kvinnliga debattörer som undviker korta kjolar och mycket höga 
klackar, då sådana kan göra att uppmärksamheten leds för mycket till deras 
fysiska kroppar. Samtidigt kunde vi se exempel på hur kostymer kan användas 
för att strida fysiskt – av manliga debattörer såväl som av kvinnliga. Läppstift, 
kjolar och klänningar i glada färger tycks även kunna användas för att få 
uppmärksamhet av en mer performancekampaktig karaktär – åtminstone av 
kvinnliga debattörer.  

Vidare förutsätts det demokratiska samtalssubjektet röra och föra sig så att 
det fysiska engagemanget både skruvas ner och upp. I analysen framgick 
exempelvis hur handtagen på talarstolarna kunde tolkas symboliskt som en 
uppmaning åt debattörerna att hålla händerna i styr. Det fanns även debattörer 
som framhöll vikten av att ”viftande” med händer och armar undviks 
(samtidigt framhölls det som viktigt att händerna och armarna inte heller blev 
störande spända). Vi såg dessutom att det demokratiska samtalssubjektet inte 
ska drabbas av värk och smärtor som påverkar hur denne rör eller för sig. Det 
finns även symboliska scenelement som illustrerar antagandet om att ett 
demokratiskt samtalssubjekt håller sitt känslomässiga engagemang borta från 
den verbala kampen. Trots detta finns det regler, konventioner och 
arrangemang av möbler på scenen som förutsätter ett känslomässigt engagerat 
demokratiskt samtalssubjekt. Analysen visar att samma samtalssubjekt också 
ska kunna röra och föra sig självsäkert och stridslystet, inte minst genom en 
stadig hållning och blick.  

Subjektskonstruerande makt i iscensättningen av 
kampidealet 
Det faktum att de fysiska egenskaper som förutsätts hos det demokratiska 
samtalssubjektet i iscensättningen av kampidealet blir motstridiga har 
inverkan på den subjektskonstruerande makten inom iscensättningen. Finns 
det en ”superkropp” som kan se ut, låta och röra och föra sig precis på de sätt 
som förutsätts av ett demokratiskt samtalssubjekt, när riksdagens 
kammardebatt iscensätts som en kamp? Kan någon verklig grupp av personer 
sägas manifestera den subjektskonstruerande makten i det demokratiska 
samtalet och därmed staka ut ramarna för hur ett sådant överhuvudtaget är 
möjligt?  
 I empirin hittas exempel på kvinnliga debattörer som antyder att svaret på 
den retoriska frågan om existensen av en superkropp är ”ja”. De talar i termer 
av att kammardebatten skräddarsytts för att passa en kostymklädd man med 
mörk röst – en slags superkropp, jämfört med vilken deras egen kropp ständigt 
kommer att misslyckas i att framstå som ett demokratiskt samtalssubjekt. Den 
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här typen av argumentation liknar de teoretiska förväntningar som kan 
härledas utifrån olika delar av den feministiska litteraturen. 
  Min slutsats är att det inte är så tydligt. De motstridiga förväntningarna på 
det demokratiska samtalssubjektet i den här iscensättningen gör att ramarna 
blir otydliga. Om det finns en superkropp när kammardebatten iscensätts som 
en tredimensionell kamp så ter sig denna superkropp i realiteten som omöjlig 
för någon att till fullo manifestera. Jag har visserligen visat hur den rationella 
kampen betonas vid riksdagens kammardebatt. Men jag har även visat hur 
kammardebatten är en stridskamp och en performancekamp. För att synas och 
höras som ett demokratiskt samtalssubjekt räcker det därför inte för en 
debattör att exempelvis klä sig nedtonat i tvådelad kostym (eller dräkt) och 
tala med mörk röst. Som debattör måste man nämligen både kunna göra den 
fysiska kroppen obetydlig i förhållande till den verbala argumentationen 
(något som i sig tycks vara en stor utmaning) och samtidigt skruva upp dess 
engagemang så att kampen ska kunna uppfylla stridskamps- och 
performancekampsdimensionerna. I någon mån kommer därför också alla 
debattörer att fumla och misslyckas i sina försök att uppfylla de omöjliga 
ramarna för hur det demokratiska samtalssubjektet förutsätts låta, se ut och 
röra och föra sig, när kammardebatten iscensätts som en kamp. 
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8. Ett feministiskt teatralt perspektiv på 
subjektskonstruerande makt i det demokratiska 
samtalet 

Avhandlingens övergripande syfte är att studera subjektskonstruerande makt 
i det demokratiska samtalet utifrån ett feministiskt teatralt perspektiv. Det 
problem som identifierades i introduktionskapitlet var att det saknas tillräcklig 
förståelse av hur konstruktionen av det demokratiska samtalssubjektet hänger 
samman med makt. För att kunna nå sådan fördjupad förståelse menar jag att 
det inte räcker att studera det demokratiska samtalet som en intellektuell 
verbal situation. Mer intresse behöver riktas mot det demokratiska samtalet 
som en i allra högsta grad materiell situation. Därför har den här studien skiftat 
fokus från det som ofta stått i centrum i studier av det demokratiska samtalet, 
det vill säga den verbala argumentationen, till de materiella förutsättningar 
under vilka samtalssubjektet konstrueras.  

För att förstå vad ett demokratiskt samtalssubjekt är har jag gjort 
antagandet att man måste undersöka de fysiska egenskaper som debattörer 
förutsätts uppfylla för att kunna bli syn- och hörbara i ett specifikt 
demokratiskt samtal. Subjektskonstruerande makt i det demokratiska samtalet 
definieras i sin tur som ramarna för hur det demokratiska samtalssubjektet är 
möjligt. Utifrån en sådan definition måste subjektskonstruerande makt i det 
demokratiska samtalet betraktas som en aspekt av makt som är mer 
fundamental än till exempel den makt som skulle kunna avgöra huruvida 
specifika debattörer, som Mona Sahlin eller Fredrik Reinfeldt, ”vunnit” eller 
”förlorat” en viss partiledardebatt i riksdagens kammare.  

Om man vill undersöka subjektskonstruerande makt i det demokratiska 
samtalet måste man fråga sig hur ett specifikt och konkret demokratiskt samtal 
iscensätts och därefter fråga vilka fysiska egenskaper som förutsätts hos det 
demokratiska samtalssubjektet i en sådan iscensättning. Detta motiveras 
utifrån antagandet om att iscensättningen av det specifika och konkreta 
samtalet förutsätter en rad olika fysiska egenskaper hos dess samtalssubjekt. 
Genom att studera iscensättningen kan man identifiera ramarna för hur det 
demokratiska samtalssubjektet är möjligt inom just detta demokratiska samtal. 

Avhandlingen har lagt betydande vikt vid att utveckla ett genomarbetat 
feministiskt teatralt perspektiv, som kan användas för att studera konkreta 
demokratiska samtal som sammansatta materiella iscensättningar. Det är alltså 
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utvecklandet av detta perspektiv som jag betraktar som avhandlingens 
huvudsakliga forskningsbidrag. Som specifikt och konkret samtal har denna 
avhandling studerat kammardebatten i den svenska riksdagen och närmare 
studerat två partiledardebatter från 2010 som utspelat sig i denna 
riksdagskammare. 

I detta avslutande kapitel kommer jag inledningsvis att redogöra för 
studiens mest centrala empiriska slutsatser. Därefter kommer jag att redogöra 
för avhandlingens teoretiska slutsatser. Detta innebär också att jag 
avslutningsvis kommer att diskutera det feministiska teatrala perspektivet och 
dess bidrag till statsvetenskapen och till forskning om det demokratiska 
samtalet. 

Empiriska slutsatser 
Avhandlingens första forskningsfråga handlade om att undersöka hur det 
demokratiska samtalet iscensätts i den svenska riksdagens kammare. Den 
andra forskningsfrågan handlade om vilka fysiska egenskaper som förutsätts 
av det demokratiska samtalssubjektet i dessa iscensättningar av det 
demokratiska samtalet. Den forskningsdesign som gjorde det möjligt att 
besvara forskningsfrågorna innebar att tre centrala demokratiideal för den 
parlamentariska kammardebatten drogs ut deduktivt genom tidigare 
forskning. Dessa ideal kunde beskrivas som ett slags ”draman” som iscensätts 
genom scen, kostym och regiinstruktioner under kammardebatten. Dessa 
draman bestod av idealen om jämlikhet, folkrepresentation och det 
demokratiska samtalet som kamp. Tidiga observationer i riksdagens kammare 
indikerade dessutom att de deduktiva antagandena var rimliga i fråga om just 
dessa ideals centralitet vid iscensättning av kammardebatter i Sveriges 
riksdag. 

Idealen operationaliserades och användes som redskap för att analysera hur 
scen, kostym och regiinstruktioner iscensatts vid riksdagens kammardebatt. 
Varje ideal fick ett empirikapitel. Det betyder att frågan om hur det 
demokratiska samtalet iscensätts, respektive frågan om vilka fysiska 
egenskaper som förutsätts av det demokratiska samtalssubjektet i dessa 
iscensättningar, besvarats tre gånger. Varje demokratiideal har behandlats 
separat, men utifrån samma riksdagskammare och med fokus på samma 
partiledardebatter.  

Subjektskonstruerande makt i det demokratiska samtalet 
Finns det alltså en fysisk kropp som skulle kunna sägas manifestera makten i 
det demokratiska samtalet, en ”superkropp” som helt skulle kunna uppfylla 
ramarna för hur det demokratiska samtalssubjektet kan kännas igen? Tidigare 
feministisk forskning på fältet pekar mot att det faktiskt finns skäl att kunna 
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anta något sådant. Detta var till viss grad också min egen förväntan på 
materialet. Den parlamentariska kammardebatten kan enligt denna forskning 
antas vara mer eller mindre skräddarsydd för att passa en vit man, kanske från 
en viss samhällsklass, som rör och för sig på ett sätt som utstrålar en 
självsäkerhet som aldrig väjer för konfrontationer. Detta bidrar till att personer 
som inte är vita, självsäkra och konfrontativa män måste kämpa mer för att 
synas och höras och upplever sig som annorlunda, avvikande eller rent av som 
”fel” när de deltar i debatter, eller till och med bara befinner sig inom 
parlamentets väggar (se t.ex. Young 1997, kap. 3; Childs 2004; Puwar 2004; 
Negrin 2006; Crewe 2014). Denna typ av upplevelser kunde också återfinnas 
hos några av avhandlingens intervjupersoner.  

Emellertid kan den här studien inte fullt ut bekräfta en sådan förväntan på, 
eller misstanke om, att riksdagsdebatten som demokratiskt samtal skulle vara 
riggad för en superkropp. Resultaten av denna studie visar snarare att den 
subjektskonstruerande makten är ambivalent. Med ambivalent menar jag att 
det finns identifierbara ramar för hur det demokratiska samtalssubjektet är 
möjligt, men att ramarna är mycket motstridiga. Det finns inte någon reell 
fysisk kropp, en ”superkropp”, som helt skulle kunna motsvara de fysiska 
egenskaper som förutsätts hos det demokratiska samtalssubjektet.  

Då jag på ett sammansatt och systematiskt sätt analyserat hur det 
demokratiska samtalet i riksdagens kammare iscensätter olika parlamentariska 
demokratiideal har det blivit tydligt hur detta iscensättande präglas av en rad 
olika motstridigheter och otydligheter och stor komplexitet. 

Iscensättningen av jämlikhetsidealet i riksdagens kammardebatt visade en 
dubbelhet rörande de fysiska egenskaper som förutsätts av det demokratiska 
samtalssubjektet. Ramarna för hur det demokratiska samtalssubjektet kan 
kännas igen tedde sig å ena som tydliga och slutna: det demokratiska 
samtalssubjektet är rätlinjigt och slankt. Möjligen också blont. Om det är en 
kvinna så klär det sig så att det tydligt syns att det inte är en man. Det talar 
dessutom med mörk röst och det rör och för sig på två ben. Å andra sidan var 
kammardebatten iscensatt på ett sådant sätt att det demokratiska 
samtalssubjektet inte alls kunde förutsättas vara slankt, gå på två ben eller bära 
särskilda kläder bara för att det är en kvinna eller man. Snarare hade den 
iscensatts för att detta samtalssubjekt skulle kunna låta, se ut och röra och föra 
sig på högst olika sätt.  

Iscensättningen av folkrepresentationsidealet visade också på motstridiga 
och otydliga ramar. Det tycktes snarast förhålla sig så att alla debattörer – 
kvinnliga såväl som manliga – måste kämpa i konflikten mellan 
folkrepresentationsidealets elit- respektive folklighetsdimension. För 
debattörerna innebar detta ständiga och mer eller mindre avancerade 
balanskonster mellan att låta, se ut, och röra och föra sig högtidligt respektive 
vardagligt, upphöjt respektive nära, formellt respektive enkelt, strikt 
respektive avslappnat. Då balanskonsterna misslyckas – vilket de i någon 
utsträckning alltid är dömda att göra – konstaterades risken vara överhängande 
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att debattörerna ses och hörs exempelvis som verklighetsfrånvända elit-
representanter eller respektlösa populister snarare än som demokratiska 
samtalssubjekt.  

På ett liknande sätt visade analysen av iscensättningen av kammardebatten 
som en kamp att ramarna är spänningsfyllda, något som fick konsekvenser för 
hur det demokratiska samtalssubjektet är möjligt. Det demokratiska 
samtalssubjektet förutsattes här både kunna tona ner sitt kroppsliga 
engagemang till förmån för en strikt verbal kamp och skruva upp sitt 
engagemang, så att kampen skulle kunna bli mer intressant att höra och se. 
Detta tolkades vara omöjligt för någon debattör att fullständigt lyckas med.  

Det är mot denna bakgrund som jag kommer fram till att den 
subjektskonstruerande makten i det demokratiska samtalet är ambivalent. Jag 
har visserligen kunnat identifiera ramar för hur det demokratiska 
samtalssubjektet är möjligt, men ramarna har varit motstridiga eller otydliga.86 
Den subjektskonstruerande makten finns där, men jag har inte kunnat 
identifiera någon given grupp av ”super-Reinfeldts”, eller ”super-Sahlins”, 
som riksdagens kammardebatt är skräddarsydd för, ingen modell i jämförelse 
med vilken andra sorters debattörer alltid måste anstränga sig för att 
överhuvudtaget kunna synas och höras. Snarare har jag funnit att alla 
debattörer tycks behöva anstränga sig på olika sätt för att försöka framstå som 
demokratiska samtalssubjekt i riksdagens kammardebatt. 

Det övergripande resultatet, att ramarna är ambivalenta, skulle troligen inte 
rubbas om jag intervjuat andra debattörer eller om jag studerat ett annat 
parlament. Om jag hade studerat ett annat parlament är det möjligt, och till 
och med troligt, att jag skulle finna att man där betonar andra dimensioner i 
samma ideal än de som gäller i det svenska fallet. Det finns till exempel skäl 
att förvänta sig att iscensättningen av kampidealet i det brittiska fallet skulle 
betona stridskampsdimensionen eller performancekampsdimensionen jämfört 
med den rationella kampdimensionen. Det är också möjligt att till exempel 
folkrepresentationsidealet iscensätts med en tydligare slagsida mot antingen 
elitdimensionen eller folklighetsdimensionen i andra nationella parlament 
eller under andra tidsperioder. Icke desto mindre misstänker jag att den 
subjektskonstruerande maktens motstridighet eller otydlighet fortfarande 
skulle återfinnas. 

                                                   
86 De är också komplexa. I avhandlingen har iscensättningen av varje parlamentariskt 
demokratiideal analyserats i ett eget kapitel. I riksdagskammarens verklighet under en 
partiledardebatt är förutsättningarna för aktörerna än mer komplexa eftersom alla 
demokratidealen iscensätts samtidigt i en och samma debatt. Det betyder i praktiken att 
kammardebatten i Sveriges riksdag kan sägas iscensättas utifrån idealet om jämlikhet, idealet 
om folkrepresentation och idealet om det demokratiska samtalet som kamp på en och samma 
gång. Det är i den ideal-multipelt-komplexa iscensättningen som Mona Sahlin, Maria 
Wetterstrand, Lars Ohly och de övriga debattörerna låter, ser ut och rör och för sig.  
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Vad för slags slutsats ska man dra av en sådan ambivalens? Bör man 
eftersträva en bättre och mer slutgiltig design av det demokratiska samtalet. 
En design som skulle kunna helt eliminera påverkan av denna 
subjektskonstruerande makt i det demokratiska samtalet som är av så 
ambivalent karaktär? Är en sådan lösning möjlig att hitta? Jag hävdar utifrån 
min studie att det är mer fruktbart att söka omfamna ambivalensen. Hur 
mycket man än slipar på iscensättningen av det demokratiska samtalet så tycks 
utsikterna nämligen vara små att helt kunna avlägsna ramarna för hur det 
demokratiska samtalssubjektet är möjligt inom ett specifikt demokratiskt 
samtal.  

Det faktum att man inte kan utesluta ramarnas ambivalens betyder inte att 
man för den sakens skull ska sluta sätta upp och slipa på dessa ramar. Tvärtom 
ter det sig viktigt med riktmärken för vad som är ett möjligt och acceptabelt 
sätt för en debattör/samtalsdeltagare att synas, höras och röra och föra sig 
under det demokratiska samtalet. Det här är en mycket viktig del av mina 
teoretiska slutsatser.  

Jag återkommer till de teoretiska implikationerna av den 
subjektskonstruerande maktens ambivalenta karaktär och ramarnas betydelse 
inom kort. Först vill jag dock stanna kvar ännu en stund vid avhandlingens 
empiriska slutsatser. Det finns nämligen ytterligare några reflektioner som kan 
göras över vad som blivit tydligt när jag undersökt just den svenska riksdagens 
iscensättningar av kammardebatter. 

Konfliktytor som tydliggörs i det svenska demokratiska samtalet 
Vid sidan om de för avhandlingen centrala resultaten kring 
subjektskonstruerande makt i det demokratiska samtalet framträder 
intressanta spår av konfliktytor inom områden som profilerar svensk 
parlamentarisk kultur i ett jämförande perspektiv. Som betonats tidigare i 
avhandlingen är ett av de mest framträdande drag som anses utmärka det 
svenska parlamentariska sammanhanget i internationellt perspektiv den lugna 
konsensusinriktade kulturen, där dramatik, aggressioner och känslomässiga 
utspel lyser med sin frånvaro och där en hög grad av samverkan och konsensus 
eftersträvas. Genom att studera den materiella iscensättningen av riksdagens 
kammardebatt, i stället för det verbala utbytet eller beslutsprocesserna, 
framträder intressant nog en viss udd i sammanhanget.  
 I linje med detta såg vi att iscensättandet av demokratiideal i riksdagens 
kammare, särskilt kampidealet, betonade rationalitet och frånvaro av starka 
emotioner. Det som är intressant är dock att genom den ombyggnation av 
kammaren som färdigställdes hösten 2006 har iscensättningen av riksdagens 
kammardebatt närmat sig den adversariala iscensättning som utmärker det 
brittiska underhusets kammardebatt. Flera moment i iscensättningen av 
kampidealet gör nu i högre utsträckning gällande att riksdagens kammardebatt 
också måste laddas med fysiska och känslomässiga investeringar. Det betyder 
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inte att lyssnande ledamöter i den svenska riksdagens kammare numera kan 
skrika ”skam på dig”, ”lägg ner”, ”bravo” eller ”instämmer” till dem som står 
i talarstolen, så som brittiska ledamöter kan. Däremot uppmanas ledamöter 
från de borgerliga partierna numera att gruppera sig sittande på den högra 
sidan av de främre bänkraderna, medan ledamöter från den politiska 
vänstersidan uppmanas att gruppera sig sittande på den vänstra sidan av de 
främre bänkraderna. Dessutom medför de två mindre talarstolarna framför 
talmannens podium, som nu används vid replikskiften, att ett replikskifte än 
tydligare görs som en fysiskt engagerande duell mellan två kombattanter som 
står snett emot varandra. Sett till det demokratiska samtalets iscensättning är 
det alltså fortfarande så att det svenska sammanhanget utmärker sig genom att 
så tydligt framhäva det rationella argumentets roll, samtidigt som en mer 
adversarial stil och känsloladdade inslag numera också uppmuntras. 

Detta var främst en studie om det demokratiska samtalet, och inte det 
svenska fallet som sådant. Mitt material är alltför begränsat för att dra robusta 
slutsatser om svensk politik i generella ordalag. En intressant fråga för 
framtida forskning skulle dock vara att följa upp dessa preliminära fynd om 
konfliktytor som kan skönjas inom svenska profilområden, och att undersöka 
detta i ett systematiskt jämförande perspektiv. Med tanke på det eventuella 
samspelet mellan iscensättning, ideologi och politisk kulturtradition, som 
diskuterades i introduktionen och i kapitel 3, skulle det vara belysande för 
forskningen om det demokratiska samtalet att jämföra inte bara etablerade 
västerländska parlament utan också yngre demokratier. 

Teoretiska slutsatser 
Samtalssubjektet är en viktig del av det demokratiska samtalet. När jag 
undersökt ramarna för hur ett sådant subjekt är möjligt har jag kunnat dra 
slutsatsen att dessa ramar – det vill säga den subjektskonstruerande makten – 
präglas av ambivalens. Detta har implikationer för hur vi tänker kring makt i 
det demokratiska samtalet. Efter att ha konstaterat detta kommer jag att 
diskutera innebörden av en sådan slutsats i ljuset av närliggande forskning om 
det demokratiska samtalet. Här kommer två huvudsakliga resonemang att 
lyftas fram. Det första är att studien bidrar till att bättre belysa vad som är 
utmärkande för den representativa demokratins demokratiska samtal. Det 
andra är att slutsatsen om den subjektskonstruerande maktens ambivalenta 
karaktär berikar förståelsen av villkoren för ett sådant samtal, något som också 
kommer det bredare forskningsfältet om det demokratiska samtalet till gagn. 
Efter denna diskussion kommer jag avslutningsvis att reflektera över det 
feministiska teatrala perspektivet och dess bidrag till statsvetenskapen och till 
forskningen om det demokratiska samtalet. 
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Makt i det demokratiska samtalet 
Inom forskningen om det demokratiska samtalet råder enighet om att det är 
viktigt att beakta makt i detta samtal. Den här avhandlingen har studerat 
subjektskonstruerande makt i det demokratiska samtalet. Genom att 
undersöka det som materiellt betingat har jag funnit att den 
subjektskonstruerande makten här är ambivalent. Ambivalensen går inte att 
polera bort. Tvärtom är den möjliggörande. 

I introduktionskapitlet konstaterade jag att det fanns högst olika ingångar 
till hur makt i det demokratiska samtalet ska beaktas. Inom deliberativ 
teoribildning, särskilt inom dess habermasianska fåra, fanns en tendens att 
artikulera makt som något som enskilda aktörer kan ha i förhållande till 
varandra under samtalet. Denna typ av makt befarades försvåra för 
samtalsdeltagarna att erkänna varandra som jämlika. Av den anledningen 
fanns ett intresse inom sådan teoribildning att försöka minimera dess 
betydelse. Det fanns även en strukturell ingång som undersökte mot-
offentligheter i förhållande till en dominerande offentlighet. Här bekymrade 
man sig över makt som aktörer har i förhållande till varandra under samtalen. 
Sådan makt sågs visserligen som något oundvikligt, men genom att 
uppmärksamma dess existens framhölls att det ändå var möjligt, utifrån 
tillfälliga separatistiska mot-offentligheter, att motväga de strukturbundna 
fördelar som vissa grupper har i den dominerande offentligheten. Det fanns 
också en agonistisk demokratiteori som framhöll makt som något produktivt 
för det demokratiska samtalet i den bemärkelsen att den producerar ett ”vi” 
genom olika utpekanden av ”de andra”. Utifrån sådan teori blev makt något 
som man måste utgå ifrån för att kunna skapa ett demokratiskt samtal, snarare 
än försöka eliminera.  

Jag har i den här avhandlingen utgått från makt som något materiellt. Av 
de ovan nämnda ingångarna är det den agonistiska demokratiteorin som 
intresserar sig tydligast för makt i det demokratiska samtalet i termer av 
subjektskonstruktion. Detta är eftersom den inte förutsätter något på förhand 
existerande samtalssubjekt och eftersom det antas att det inte är möjligt att 
avlägsna makten. Förutom ett intresse för känslors och affekters betydelse 
kunde ändå inte något explicit engagemang identifieras, rörande det 
materiellas och det fysiskas betydelse för denna makt. Man kommer dock inte 
ifrån att ett demokratiskt samtal inte bara är en verbal sysselsättning. Ett 
demokratiskt samtal måste också iscensättas materiellt, och inte ens i 
cyberspace undkommer man ett sådant faktum. Iscensättningen kan inte heller 
bara betraktas som livlös materia, opåverkbar av sociala diskurser. Därför är 
det också viktigt för forskningen om det demokratiska samtalet att undersöka 
makt i det demokratiska samtalet som något materiellt.  

Jag har varit särskilt intresserad av subjektskonstruerande makt. Till 
skillnad från vissa andra starka forskningstraditioner, som jag nämnt ovan, 
utgår jag från att subjektet inte finns på förhand utan är något som produceras 
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under samtalet. Det är därför som de materiellt betingande ramarna kring 
samtalssubjektet blir viktiga.  

Det är genom att undersöka ramarna utifrån ett materiellt perspektiv som 
jag funnit att de är ambivalenta. Samtidigt är ramarna väsentliga för 
samtalssubjektet och det demokratiska samtalet. Det faktum att de i någon 
mån alltid kommer att vara ambivalenta verkar också ha en viktig konstruktiv 
dimension i det demokratiska samtalssubjektets tillblivelse. Här liknar mitt 
resonemang det som Butler för om kön som performativt. För att det 
demokratiska samtalssubjektet ska verka trovärdigt och självklart måste 
nämligen alla debattörer/samtalsdeltagare hela tiden, mer eller mindre 
ängsligt, härma det demokratiska samtalssubjektet i enlighet med vad de 
uppfattar som ”rätt sätt” i den specifika iscensättningen av ett demokratiskt 
samtal. I detta avseende kan makten betraktas som ofrånkomlig och 
nödvändig i det demokratiska samtalet. 

Ramarna är därmed inte bara begränsande. De är också möjliggörande. I 
det här sammanhanget, det demokratiska samtalet, kan de rent av beskrivas 
som emancipatoriskt disciplinerande. Disciplinen är det som gör det möjligt 
att medverka demokratiskt. Det är här som jag menar att Foucaults 
disciplinbegrepp riskerar att bli alltför onyanserat för att direkt appliceras på 
en iscensättning av en parlamentarisk kammardebatt. Disciplin är inte bara 
negativt. Utan den är risken överhängande att den med starkast röst och bäst 
förmåga att ta plats tar över hela samtalet, medan de andra inte ens blir subjekt. 

För det demokratiska samtalet innebär ramarna därmed en möjliggörande 
öppenhet såväl som en inneboende ängslighet, begränsning och sårbarhet. De 
till syvende och sist ambivalenta ramarna kommer oupphörligen att hålla 
iscensättningen och dess debattörer i rörelse och tillblivelse. Debattörerna 
kommer alltid att fumla, misslyckas och försöka igen att till fullo uppnå de 
fysiska egenskaper som förutsätts utifrån de ambivalenta ramarna. Det är i 
detta avseende som jag menar, i likhet med Butlers resonemang om kön som 
performativt, att dessa ambivalenta ramar också bär på en viktig konstruktiv 
dimension – även för det demokratiska samtalssubjektet. Att kunna se denna 
allmänmänskliga sårbarhet är också en viktig del av det feministiska anslaget 
i den här studien. Jag återkommer till detta inom kort. 

Mitt intresse har kretsat kring subjektskonstruerande makt i just det 
demokratiska samtalet, och därmed inte i vilket samtal som helst. Här berikar 
studiens resultat andra närliggande forskningsområden som också fokuserar 
på detta samtal. 

Parlamentarism som styrning genom samtal förutsätter materiella 
iscensättningar 
Avhandlingens resultat understryker den parlamentariska kammardebattens 
säregna karaktär som demokratiskt samtal. Om parlamentarismen är en 



� 
���

särskild politikstil bygger detta inte bara på sättet att använda ord. Genom att 
undersöka samtalets materiella villkor får vi en rikare förståelse av särprägeln.  

I inledningskapitlet diskuterade jag forskning som undersöker 
parlamentarism som en särskild politikstil. Denna forskning lyfter fram det 
retoriska sättet att tala för och emot, pro et contra, som det särskilda med just 
den parlamentariska politikstilen. I den mån som denna politikstil kan 
betraktas som styrning genom samtal för och emot, står den i 
motsatsförhållande till monarki som nedärvt envälde, till byråkrati, till ett 
hegemoniskt parti såväl som till direkt folkstyre (se Palonen 2008, s. 82).  

Avhandlingens resultat understryker hur parlamentarism som styrning 
genom samtal också inkorporerar särskilda materiella iscensättningar av 
själva samtalet och visar hur parlamentariska demokratiideal om jämlikhet, 
folkrepresentation och samtalet som kamp iscensätts materiellt. Detta bidrar 
till att bättre belysa vad som är speciellt för den parlamentariska politikstilen 
jämfört med andra icke-demokratiska såväl som demokratiska politikstilar, 
såsom exempelvis monarki som ärvt envälde, byråkrati, ett hegemoniskt parti 
eller direkt folkstyre.  

Avhandlingens resultat belyser också att det speciella med den här 
politikstilen sällan är renodlat. Även om pro et contra är ett centralt inslag i 
det som särpräglar den parlamentariska politikstilen, visar denna avhandling 
att den inte är ostörd. Som jag skrev tidigare ligger pro et contra nära 
kammardebatten som rationell kamp. I mina analyser har jag emellertid 
kunnat visa hur denna hela tiden störs av strids- och performancekamp.  

Att ta de materiella villkoren på allvar gör det även möjligt att studera hur 
rester av andra politikstilar fortfarande kan prägla den parlamentariska 
politikstilen. Vi såg en antydan till detta i hur parlamentsbyggnader inte sällan 
byggs inom eller i nära anslutning till en kunglig slottsbyggnad eller syftar till 
att efterlikna en sådan. 

Ett nytt sätt att gå in i det ”gamla” 
Avhandlingens resultat bidrar även till en rikare förståelse av villkoren för ett 
demokratiskt samtal också bortom just den representativa demokratins 
demokratiska samtal. Ett växande forskningsfält är särskilt intresserat av 
villkoren för demokratiska samtal, i bemärkelsen hur de kan designas. Den här 
avhandlingen belyser ambivalensen i all design.  

Som noterades i avhandlingens inledning har intresset för så kallade ”mini-
publics” och ”deliberative polls” under senare år vuxit sig starkt inom den 
deliberativa teoribildningen (se exempelvis Fishkin 1991, 1997, 2009; Fishkin 
& Luskin 2005; Goodin & Dryzek 2006; Fung 2007; Warren 2009; Dryzek 
2010; Grönlund, Bächtiger & Setälä 2014). Denna forskning har bidragit med 
ett rikt utbud av fallstudier från praktiska försök att åstadkomma demokratiska 
samtal i format som inte är lika etablerade som den parlamentariska 
kammardebatten. Den kan även sägas utgå från att det samtalas alltför lite i 
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dagens moderna demokratier. Detta är en skillnad från denna avhandling, som 
utgått från att subjektskonstruerande makt i det demokratiska samtalet, som 
alltså hänger ihop med själva betingelsen för detta samtal, alltför mycket 
förbisetts. 

Även om vi alltså försöker besvara olika frågeställningar rörande det 
demokratiska samtalet har vi ändå ett gemensamt fokus på samtalets villkor. I 
forskningen om ”mini-publics” och ”deliberative polls” syns ett påtagligt 
engagemang i att försöka hitta en design för det demokratiska samtalet som 
kan skapa så jämlika förhållanden som möjligt för alla deltagare. 
Engagemanget i designfrågor kan då vara mycket konkret: det kan handla om 
hur samtalsämnen bör ramas in, hur rekrytering och urval av samtalsdeltagare 
bör göras, hur ramar bör ställas upp för samtalsmoderatorer och nödvändig 
samtalstid.  

 Jag har dock funnit att det är svårt att uppnå en fulländad design. Ett visst 
mått av ambivalens kommer alltid att återstå vad avser konstruktionen av det 
demokratiska samtalssubjektet och ramarna för hur detta samtalssubjekt är 
möjligt, för att kunna synas och höras. Som framhölls tidigare behöver inte 
detta nödvändigtvis ses som problematiskt. Jag konstaterade ju att ett visst 
mått av ambivalens faktiskt är möjliggörande, i det att de underdefinierade 
ramarna alltid kommer att hålla iscensättningen och dess deltagare i ängslig 
rörelse och tillblivelse. En ökad kunskap och medvetenhet om den 
subjektskonstruerande maktens ambivalenta karaktär kan dock exempelvis 
tänkas bidra till att enskilda deltagare, som ibland eller ofta upplever en känsla 
av att vara ”fel” eller ”misslyckade” (eller ”bra” och ”lyckade”) under det 
demokratiska samtalet, kan begripliggöra denna upplevelse i ett vidare 
sammanhang.  

Därutöver kan avhandlingen sägas ha gjort det motsatta, jämfört med mer 
radikala riktningar inom den deliberativa teoribildningen, riktningar som inte 
visar något eller begränsat intresse för etablerade liberala demokratiska 
politiska institutioner. Jämfört med sådan forskning kan den här avhandlingen 
sägas ha gått in i det ”gamla”, det vill säga den mest etablerade politiska 
institutionen i en modern demokrati, nämligen parlamentet, och undersökt 
dess kammardebatt som ett demokratiskt samtal. Det faktum att parlamentet 
är en institution som fortfarande har betydande makt i moderna demokratier 
är, enligt min mening, en viktig orsak att stanna kvar och undersöka detta 
parlament mer. Undersökningen av den parlamentariska kammardebatten som 
ett demokratiskt samtal har emellertid genomförts på ett nytt sätt, med hjälp 
av det genomarbetade feministiska teatrala perspektivet, som inneburit att de 
materiella omständigheterna för det demokratiska samtalet (och det 
demokratiska samtalssubjektet) satts i fokus.  

Till detta resonemang kan tilläggas att även om det feministiskt teatrala 
perspektivet är särskilt lämpat för studiet av parlamentariska kammardebatter 
så skulle det vara tänkbart att modifiera perspektivet något för att kunna 
tillämpas på ett konkret fall av ”mini-public” som ett demokratiskt samtal.  
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Det feministiska teatrala perspektivet  
Denna avhandling vilar på ett feministiskt perspektiv. Det är viktigt att 
understryka detta, eftersom jag inte direkt studerar kvinnor eller kön. I det 
följande ska jag gå över till att diskutera det feministiska teatrala perspektivet 
och dess bidrag till statsvetenskapen och till forskningen om det demokratiska 
samtalet. 

Det feministiska i denna studie 
Avhandlingen skiljer sig från tidigare feministiska arbeten kring politisk 
representation i allmänhet och parlamentarisk representation i synnerhet. Den 
gemensamma utgångspunkten för forskningen om politisk representation av 
kvinnor brukar vara just kvinnor, alternativt kön, även om det i 
forskningsfältet finns en medvetenhet om att kön är mycket komplext och att 
en kvinna inte på ett självklart sätt kan antas representera alla kvinnor, bara 
för att hon är kvinna.  

Jag har inte främst studerat kön. Betydelsen av kön kan snarare sägas ha 
kommit in i andra hand, genom jämlikheten och det demokratiska med det 
demokratiska samtalet. Eftersom avhandlingen analyserat den 
parlamentariska kammardebatten som ett demokratiskt samtal har mycket 
också kommit att handla om hur vi ska kunna begripliggöra den 
parlamentariska kammardebatten som ett demokratiskt samtal. Detta betyder 
alltså att fokus inte hamnat på hur vi ska kunna begripliggöra kön i 
kammardebatten som ett demokratiskt samtal. Detta är en viktig skillnad mot 
exempelvis den feministiska forskning som studerat politisk representation av 
kvinnor, forskning som också diskuterades i inledningskapitlet (se exempelvis 
Dahlerup 1988, 2006; Wägnerud 1998; Celis 2006, 2014; Childs & 
Lovenduski 2013; Meier & Lombardo 2014).  

Den huvudsakliga feministiska dimensionen i den här studien ligger någon 
annanstans: den ligger i uppmärksammandet av det materiellas och därmed 
även det kroppsligas betydelse i och för det demokratiska samtalet. Och kropp 
hänger ihop med makt. I slutsatserna till sin studie av det hon kallar 
”manhood” i västerländsk politisk teori menar Wendy Brown att det är dags 
för huvudet att återförenas med kroppen (1988, s. 187). Ett sådant 
återförenande tycks hon betrakta som ett viktigt feministiskt projekt, för livet 
och för människors möjlighet att kunna mötas. Det feministiska i den här 
avhandlingen kan, i överensstämmelse med ett sådant resonemang, sägas ligga 
i försöket att dra in det materiellas och kroppsligas betydelse i ett samtal som 
annars först och främst kommit att betraktas som styrt av huvudet, av 
intellektet.  

Det feministiska ligger även i att inte bara studera kvinnor, samt i slutsatsen 
att alla som deltar i det demokratiska samtalet måste anstränga sig. I studien 
framkom hur några kvinnliga intervjupersoner upplevde att de granskades 
utifrån hur de lät, såg ut och rörde och förde sig. De kunde rent av uppleva att 
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de gjordes till mer kropp än intellekt. Dessa kvinnliga intervjupersoner 
menade också att orsaken till ett sådant intresse för deras kroppar var just att 
de var kvinnor. De tyckte att det var lättare för manliga debattörer att tas som 
självklara. I den här avhandlingen har dock inte manliga debattörers sätt att 
låta, se ut och röra och föra sig undgått att granskas. Därför har exempelvis 
Lars Ohly också kunnat uppmärksammas för sina till synes omsorgsfulla 
klädhandlingar och sin mödosamma strävan att konstruera ett ledigt 
förhållningssätt till sina händer och armar i talarstolen. Detta exemplifierar att 
det också för manliga debattörer krävs fysisk ansträngning för att försöka låta, 
se ut och röra och föra sig så som det förutsätts av det demokratiska 
samtalssubjektet. Ett sådant synliggörande av manliga debattörers mödor med 
kläder och gester kan också betraktas som feministiskt.  

 Trots skillnader i feministisk ingång kan det feministiska teatrala 
perspektivet användas i kommande projekt för att ställa fördjupande och mer 
direkta frågor om hur exempelvis kön iscensätts i det demokratiska samtalet. 
Det kan också användas inom feministisk representationsforskning, och 
särskilt inom forskning inom symbolisk representation, för att fördjupa 
reflektionerna kring hur exempelvis talarstolarnas rätlinjiga formspråk drar 
associationerna till smala stabila ben och breda axlar snarare än till kurvor, 
korpulens eller rullstolar.  

 

Det feministiska teatrala perspektivets bidrag 
Det feministiska teatrala perspektivets främsta bidrag till statsvetenskapen är 
att det erbjuder ett helhetligt och systematiskt perspektiv och ett konkret 
tillvägagångssätt för att fånga och granska subjektskonstruerande makt i det 
demokratiska samtalet. I den här studien har detta kunnat belysa det 
parlamentariska samtalets säregenheter, men också på ett djupare plan det 
demokratiska samtalets villkor. 
 Detta är tillämpligt på metodologin. Jag vänder mig särskilt till dem som 
delar mina utgångspunkter i det nymaterialistiska angreppsättet och är 
intresserade av det politiska i ritualer och praktiker. Nymaterialistisk 
forskning må peka mot hur samhälleliga fenomen produceras (Fox & Alldred 
2017, kap. 2) men är ofta vag om exakt hur man analytiskt eller metodologiskt 
fångar och studerar detta. Detta är en utmaning som jag i den här avhandlingen 
velat ta mig an på allvar. 

En viktig del av avhandlingens bidrag finns därför i utarbetandet av det 
feministiska teatrala perspektivet i dess politilogiska form. Perspektivet är 
speciellt i sitt sätt att kombinera statsvetenskaplig teori rörande det 
demokratiska samtalet med feministisk nymaterialistisk forskning och 
feministisk arkitektur- och modeforskning. Genom att göra till synes 
komplicerade feministiska nymaterialistiska teorier om materialitet på 
partikelnivå konkreta och applicerbara på en av den moderna demokratins 
mest centrala politiska institutioner, måste perspektivet även kunna betraktas 
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som ett statsvetenskapligt bidrag till feministisk nymaterialistisk forskning. 
Som tidigare diskuterats kan det feministiskt teatrala perspektivet i princip 
vara förenligt också med nyinstitutionella ansatser. Ett särskiljande drag är 
dock att perspektivet antar att det materiella ingår på ett grundläggande sätt i 
subjektskonstruerande makt. Det är dock tänkbart att det feministiskt teatrala 
perspektivet i framtiden kan upptas och utvecklas inom ramen för 
nyinstitutionell teori, eller vice versa.  

Det feministiskt teatrala perspektivet, och det metodologiska 
tillvägagångssätt som det innebär, har utvecklats i flera steg. Butlers teoretiska 
arbete om subjektet som performativt, och beroende av upprepade 
efterhärmande subjektskonstruerande handlingar i en viss historisk kontext, är 
en starkt bidragande orsak till att intresset för det meningsbärande med 
iscensättning ökat kraftigt under senare år (Carlson 2002, 2004; Schechner 
2006). Från Butlers teori om subjektet som performativt har jag också hämtat 
grunden för det feministiska teatrala perspektiv som jag utvecklat i denna 
avhandling. Butler intresserade sig dock inte för en hel iscensättnings 
betydelse för konstruktionen av subjektet, och därför behövs solidare 
teoretiska grundvalar för att kunna utveckla det feministiska teatrala 
perspektivet, så att det ska kunna användas för att bättre kunna studera 
subjektskonstruerande makt i det demokratiska samtalet. Barads intra-
aktionsbegrepp blir här oerhört viktigt. Det gör det möjligt att se att ett 
demokratiskt samtal pågår på en scen och styrs av regler och konventioner, 
som antas vara nödvändiga för att samtalet ska gå till på ett demokratiskt sätt. 
Dessutom är en kammardebatt en situation som inbegriper fler än en enskild 
deltagare – deltagare som är klädda på olika vis. Vid sidan om en talman och 
servicepersonal finns vid riksdagens kammardebatter flera debattörer, 
lyssnande ledamöter, journalister och allmänhet.  

Barads intra-aktionsbegrepp behöver därför konkretiseras för att 
möjliggöra en studie av kammardebatten som en situation där många olika 
sorters deltagare är med, samt där den rumsliga kontexten inte enbart betraktas 
som icke-levande icke-diskursiv materia i jämförelse med levande och 
förexisterande debattörer/samtalssubjekt. Jag har konkretiserat begreppet med 
hjälp av ett teatralt narrativ som situerats i sitt parlamentariska sammanhang. 
Detta metodologiska drag möjliggör ett tillvägagångssätt där en 
parlamentarisk kammardebatt – som styrs av ytterst komplexa logiker – kan 
analyseras systematiskt utifrån hur scen, kostym och regiinstruktioner intra-
agerar med parlamentariska demokratiideal som ”draman”. Det är när man 
analyserar kammardebatten som en sådan intra-aktiv iscensättning som man 
också kan vaska fram förutsatta fysiska egenskaper hos det demokratiska 
samtalssubjektet. 

I kapitel 2 har jag förklarat att Barads intra-aktionsbegrepp utgår från att 
forskaren och den tekniska materiel som används för att genomföra 
experiment, inklusive de gränsdragningar och uteslutningar inom vilka 
experiment genomförs, inte kan isoleras bort ur kunskapsproduktionen. 
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Sådant måste snarare situeras inom den. Intra-aktionerna har endast varit 
möjliga att iaktta med de uteslutningar och begränsningar som mitt år som 
stipendiat vid riksdagsförvaltningen inneburit. Jag har i högsta grad blandat in 
mig själv som apparatur för att samla in observationer från kammardebatten. 
Till exempel använder jag min känsla av uttråkning inför kammardebatter som 
ett centralt fynd, som i sin tur kan tydliggöra hur kammardebatten iscensatts 
som en strikt rationell kamp. Därutöver har den här studien närstuderat två 
specifika partiledardebatter i Sveriges riksdag under år 2010, och därmed 
uteslutit närstudier av andra typer av kammardebatter med andra debattörer 
vid andra tidpunkter i andra parlament. Likaså har fokus legat på dem som 
samtalat och exempelvis inte på medierna eller åskådarna på eller utanför 
allmänhetens läktare. Sådan teknisk materiel, förutsättningar, gränsdragningar 
och uteslutningar är också del av fenomenet. Från ett feministiskt 
nymaterialistiskt perspektiv betyder detta inte att de slutsatser jag drar här i 
slutkapitlet enbart kan sägas vara diskursivt beroende av min sociokulturella 
situering och alla gränsdragningar som den inneburit. Som forskare har jag 
inte fullt ut styrt de intra-aktioner jag studerat. Långt därifrån. Samtidigt kan 
alltså inte min inverkan sägas vara betydelselös för hur intra-aktionerna 
kunnat observeras. 

Det feministiskt teatrala perspektivet – och det konkreta och systematiska 
tillvägagångssätt som det innebär – bör dessutom kunna användas på ett 
fruktbart sätt i andra sammanhang. Trots att denna studie inneburit en situering 
i en parlamentarisk kontext i allmänhet och i en svensk riksdagskontext i 
synnerhet, kan perspektivet alltså även tänkas vara användbart för andra typer 
av studier och kontexter, där man önskar förstå mer om subjektskonstruerande 
makt. Det kan röra sig om att systematiskt analysera scen, kostym och 
regiinstruktioner i en mycket specifik platsbunden kontext eller i vidare 
kontexter. Det viktiga, om man vill applicera perspektivet på andra fall, är att 
börja med att identifiera centrala ideal för just den kontext som ska studeras, 
ideal som alltså ses ha central betydelse för iscensättningen av kontexten i 
fråga.  

Som jag har diskuterat i detta kapitel hävdar jag alltså att det feministiska 
teatrala perspektivet bidrar till forskning om det demokratiska samtalet på 
flera plan. Perspektivet bidrar till fördjupad förståelse av hur centrala 
parlamentariska demokratiideal påverkar ramarna för hur ett demokratiskt 
samtalssubjekt är möjligt för att kunna synas och höras i parlamentariska 
kammardebatter i allmänhet och riksdagens kammardebatter i synnerhet. Det 
tydliggör dessutom hur demokratiidealen, för att kunna förstås i sitt 
parlamentariska sammanhang, faktiskt också är beroende av den materiella 
iscensättningen och dess ramar för hur det demokratiska samtalssubjektet är 
möjligt.  

Det jag slutligen främst vill understryka är det feministiska teatrala 
perspektivet som ett bidrag till forskningen om det demokratiska samtalet, i 
det att det tydliggör den subjektskonstruerande maktdimension som alltför 
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ofta förbisetts inom detta forskningsfält. Det demokratiska samtalet är inte 
bara en verbal intellektuell sysselsättning. Det är också något som måste 
iscensättas materiellt. Jag har med det feministiskt teatrala perspektivet visat 
hur det materiella är mycket centralt för hur det demokratiska samtalssubjektet 
kan kännas igen. Om vi önskar oss ett demokratiskt samtal där inte vissa 
personer ska bäras fram mer självklart än andra, bara för att de exempelvis har 
ett visst kön, en viss etnicitet eller en viss rörelseförmåga är det därför viktigt 
att söka mer förståelse om just den subjektskonstruerande maktdimensionen i 
ett sådant demokratiskt samtal. Detta gäller även om slutsatserna, såsom 
framkommit i denna avhandling, är att ramarna är ambivalenta. 
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English summary 

Is it possible for just anybody to be a convincing democratic subject? Or does 
democratic debate assume a particular kind of body – a democratic “super-
body”? The aim of this thesis is to study power and the construction of the 
democratic subject in the context of democratic parliamentary debate. It is 
important to develop a better understanding of how the construction of the 
democratic subject is connected to power. This in turn requires an 
understanding of how power underpins the material construction of the 
subject. Previous research does not offer a coherent way of analysing such 
construction and this dissertation therefore develops an analytical perspective 
tailored to this purpose, which it terms a feminist theatrical perspective. This 
perspective encompasses a systematic methodological framework that can be 
used in the parliamentary context. It is suggested that empirical research of 
actual democratic debate is necessary in order to study power in the 
democratic debate. The thesis is therefore based on an ethnographic field study 
of the Riksdag, the Swedish parliament, conducted in 2008/2009, and also on 
an in-depth study of two debates between the leaders of the various 
parliamentary parties that took place in the Riksdag in 2010. 

A feminist theatrical perspective 
The introductory chapter begins by discussing the research topic in the context 
of previous studies in political theory, political science and research on 
parliaments, and moves on to a discussion of how to conceptualise power and 
the construction of the democratic subject. Following Foucault and Butler, the 
democratic subject is not understood as a specific person. Nor is it 
autonomous, already in existence before the debate. Rather the subject is 
conceived as an abstract concept. The “power” that is analysed within the 
thesis is defined as the framework for the appropriate movement, behaviour, 
sound and look of the democratic subject.  

The chapter concludes by outlining the two central research questions. 
Firstly, how is the enactment of the Riksdag debate as a democratic debate 
carried out? Secondly, what physical characteristics are assumed to be 
displayed by a democratic subject within this enactment? Studying the 
enactment of the debate in the Riksdag is expected to reveal the framework 
that enables or constrains the democratic subject – its appropriate movement, 
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behaviour, sound and look. On the basis of this it will be possible to discuss if 
this framework favours a particular kind of body. 
 
Chapter 2 introduces the broader basis for the feminist theatrical perspective. 
It begins in the general field of new materialism, leading to feminist new 
materialism and specifically the work of the feminist theoretical physicist 
Karen Barad (2003, 2007). Against this background the thesis provides an 
analysis of power and the democratic debate as a material construct. However, 
Barads concept of intra-action is too vague for direct application to enactment 
in the parliamentary context. The thesis therefore moves to a more applied 
methodology by proposing a theatrical narrative analysis, allowing the 
expectation of a social drama enacted within the framework of parliamentary 
debate.  
 
It is not possible for a researcher to enter the main chamber of a parliament 
and immediately achieve a comprehensive understanding of how its debates 
are enacted. In fact, parliaments have been described as some of the most 
complex political institutions imaginable (Crewe & Müller 2006, p. 7). 
Chapter 3 therefore focuses on situating the feminist theatrical perspective in 
the parliamentary context in general and in the Swedish parliament in 
particular. 

Three key parliamentary ideals concerning democratic debate are identified 
as the “dramas” that the debate materially enacts: firstly that democratic 
debate is built on equality, secondly that it acts as representative of the people, 
and thirdly that it is essentially a combative struggle.  These ideals have been 
deduced from research on parliaments and parliamentary debates. However, 
initial empirical observations made in the Riksdag provided inductive support 
for the view that these ideals are crucial for the enactment of the parliamentary 
debate as a democratic debate. Here, a wall, a carpet or a rostrum in the 
chamber is analysed not just as a wall, a carpet or a rostrum in general. Instead, 
the design is seen as playing an important part within the enactment of the 
drama of the debate. This means that the ideals are not only identified as 
“dramas” that are essential for the debate; they can also be used as analytical 
tools for studying the stage, costumes and stage directions of the democratic 
debate.  

The ideals are operationalised on the basis of previous research on 
democratic theory and politics. The defining feature of the parliamentary ideal 
of democratic debate as based on equality is that all participants should be able 
to take part in the democratic debate on equal terms (without being limited by, 
for instance, gender, sexuality, ethnicity, religion, class background, 
education, disability or colour of hair or skin). The parliamentary ideal of 
democratic debate as representing the people contains two opposing 
dimensions: elite representation versus representation of the common people. 
The elite dimension is characterised by solemnity, impressiveness, strictness 
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and formality, while the “common” dimension demonstrates relaxation, 
ordinariness, plainness and intimacy. The parliamentary ideal of democratic 
debate as combative struggle emphasises the idea of the democratic debate as 
a confrontation between “us” and “them”. Within the concept of the 
parliamentary debate as combative struggle the ideal takes on at least three 
distinct dimensions: 1) a competition between ideas that aims at an enactment 
of the debate as a strictly rational argument between different intellectual 
positions; 2) a physical competition where “weapons” other than verbal 
arguments are accepted or even advocated; 3) competition as a performance 
in front of an audience.  

Inspired by feminist research on performance, architecture and design, the 
thesis then moves on to operationalise the parliamentary stage (for instance 
design and materials of walls, roof, floor, lectern, rostrum, podium, seats and 
technical equipment), costume (formal and informal dress codes as well as the 
clothing and accessories actually worn by participants in the debates) and 
stage directions (legal, formal and informal codes of conduct and informal 
conventions). 

Ethnography in the parliament 
To be able to get inside closely guarded political institutions such as a 
parliament is often very challenging for the researcher. However, in the 
autumn of 2008 I was granted a scholarship by the Riksdag that made it 
possible for me to work there for a year. At this point the field study entered 
an intensive phase. Firstly, while working in the parliament I was able to learn 
more about its rules and conventions. Secondly, I was able to identify the key 
people to seek out. Thirdly, I was able to collect documents, books, articles 
and photos that were relevant for an understanding of how democratic debate 
is enacted in the Swedish parliament. Because of my year in the parliament, I 
was able to make more insightful observations of the debates between the 
leaders of the parties as well as carry out interviews with speakers of the 
parliament, members and party leaders. Chapter 4 describes this empirical 
basis of the thesis. A wide range of materials were collected, using different 
methodologies within an ethnographic approach: direct observation, 
interviews, photos, documents, session minutes, laws, newspaper articles and 
books. 

Analysis and results 
Three empirically grounded chapters (chapters 5–7) analyse the Riksdag 
debate through the prism of each parliamentary ideal separately, in each 
empirical chapter. This means that the stage, the costumes and the stage 
directions are analysed in terms of their enactment of one ideal at a time. The 
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reality is of course far more complex, since all the ideals are enacted at the 
same time. 
  
Chapter 5 addresses the ideal of democratic debate as based on equality. It 
shows how the Swedish parliamentary debate is, at first sight, very openly 
enacted, so that all participants may operate under conditions of equality. 
There are, for instance, transparent and equally applied rules concerning the 
time allowed for each speech during the debate. Likewise, although members 
of the Riksdag are expected to dress neatly, or in “business casual”, there are 
no formal rules against wearing a veil or other garments of cultural or religious 
significance. Each member has a seat in the chamber. No one, except the 
Speaker, has a more imposing seat than anyone else. The lecterns are vertically 
adjustable to suit taller or shorter bodies. There are ramps leading up to the 
podium to make it easier for debaters in wheelchairs to approach the lectern. 
These examples show how the debate is enacted so that all debaters can in 
principle participate under equal conditions. However, a closer investigation 
reveals certain physical assumptions about the democratic subject, such as in 
literature published by the Riksdag on the design of the parliament buildings, 
which discussed the birch wood walls of the chamber in terms of “Nordic 
blond”. Women informants talk of an explicit or implicit expectation that they 
wear a skirt rather than trousers in parliament, while a male debater in skirt 
seems quite unthinkable. Moreover, the design of the lectern makes it difficult 
for a debater in a wheelchair to reach the microphone and be heard throughout 
the chamber. The lectern also suggests a symbolic association with slim, 
sturdy legs and a trim torso – not a body that is curvy or stout or sits in a 
wheelchair. To sum up, the framework for the democratic subject is on the one 
hand open and on the other hand closed. The subject is permitted to move, 
behave, sound and look in a variety of ways, but at the same time it is expected 
to move, behave, sound and look in very specific manner.  
 
Chapter 6 analyses how the debate is enacted as representing the people – elite 
representation as well as representation of the common people. The 
parliamentary style of addressing speeches to the Speaker and not directly to 
the opponent can be analysed as enacting the formality and strictness of the 
elite dimension, as can the official dress code, of neat, or “business casual” 
attire. In interviews, Speakers expressed concern that a too leisurely style of 
dress might call into question the power and status of parliament in the eyes 
of citizens. One debater also reflected that the very size of the chamber can be 
experienced as intimidating. 

Regardless of the parliamentary convention of addressing the opponent 
through the Speaker, a more relaxed, intimate and direct style of address is 
reported to have become widespread during debates (see also Ilie 2010b). This 
can be analysed as the enactment of the parliamentary debate ideal as 
representing the common people. The functional design of the stage can be 



� 
!!�

analysed as seeking to enact the ordinariness and plainness of this ideal. There 
is no extravagance or luxury about the walls or furniture in the chamber. The 
fact that members are allowed to “bring in their office” in the form of 
computers and cell phones, to be able to work at the same time as they are 
listening to the debates, also underlines the common people dimension. Today 
members may also walk about in the chamber with a cup of coffee in their 
hand during debates – just as in an everyday open-plan office. It is even 
permissible to drink coffee while speaking from the lectern. Both the previous 
Speaker and the Third Deputy Speaker report concern about the leisure attire 
worn in the chamber, especially by women members. During one interview 
the Third Deputy Speaker claimed that she had not observed such a relaxed 
dress style in any other national parliament that she had visited. In other 
words, there seems to be an alternative dress code in Swedish parliamentary 
debates, which is more in line with the common people dimension. 

To sum up, the chapter shows how the framework for the democratic 
subject is again contradictory, but also unstable. It seems as if debaters – 
female as well as male – are caught in a tension between the elite and the 
common people dimensions of the parliamentary debate ideal. This means that 
they must continuously balance between moving, behaving, sounding and 
looking solemn and relaxed, impressive and ordinary, strict and plain, formal 
and intimate. If they fail – which all debaters are bound to do in some respect 
– the risk is that they will be understood either as snobbish or as disrespectful 
populists rather than democratic subjects. 

 
Chapter 7 focuses on the enactment of the ideal of the debate as combative 
struggle and competition and argues that the Riksdag debate is first and 
foremost enacted as a rational competition of ideas, with debaters requested 
to downplay their embodiment. The parliamentary style of addressing the 
Speaker and not the opponent directly can be analysed as aimed at enacting a 
rational competition of ideas, rather than a confrontation between different 
bodies. The stage’s functionalist design, characterised by simplicity, straight 
lines and the absence of ornamentation, also underlines the ideal of the debate 
as rational. There are not many details that could divert the attention from the 
verbal argumentation. The very lecterns have handholds that can also be 
analysed as a request to the debater not to divert attention by gesticulation. In 
addition, the interviews revealed that when debaters are at the lectern they try 
to dress and move in ways that concentrate attention on their rational verbal 
activity. They also avoid expressions of emotion, such as for example derisive 
laughter. Two female party leaders also talked about avoiding skirts that are 
too short, heels that are too high, or moving their hands about or speaking too 
rapidly or in too high a register, all in the interest of keeping attention on their 
verbal argumentation. A male party leader claimed that he had extensively 
practised using his hands in “a relaxed way” in order to underline what he was 
saying without diverting attention from the verbal content of his speech.  
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Even though the chapter argues that Swedish parliamentary debate is enacted 
primarily as a rational competition of ideas, it is clear that the two other 
dimensions of struggle – physical competition and competition as 
performance – do interfere with this enactment. Since the renovation of the 
chamber in 2006, the new design of the stage has emphasised physical 
competition, providing the members with “ringside seats” alongside their 
fellow party members (traditionally the seats in the chamber were distributed 
according to constituency and not party membership). This change can be 
interpreted as increasing the different parties’ or party alliances’ adversarial 
investment in the debate. The two new lecterns in front of the podium, used at 
question time, also underline the sense of the debate as a physical competition, 
since the opponents now come closer to each other as well as to the members 
sitting in the front row. Interviews indicate that the new design of the chamber 
has intensified the emotional investment in the debate. This not only 
emphasises the competition dimension, but also heightens interest in the 
debate as performance. Interviewees also related how debaters at the lectern 
use various embodied manoeuvres to fight their opponents. For instance, a 
suit, or jacket and trousers, combined with a deep voice, can be used to project 
self-confidence. Certain kinds of laughter can be used to counteract a 
humorous reply from an opponent. However, nervous laughter should be 
avoided if the aim is to “win” the debate as physical competition or as 
performance.  

This analysis suggests that these frameworks for how the debaters should 
move, behave, sound and look are filled with tension. This in turn has 
implications for the possibility of the democratic subject to be realised. The 
democratic subject is assumed to be able to downplay embodiment in favour 
of verbal competition, while also emphasising embodiment, in order to make 
the debate more exciting. It is argued that it is impossible for any debater to 
succeed completely in these terms. 

Conclusions 
Previous research has claimed that there is reason to believe that democratic 
debate follows a design that favours white middle or upper class men as 
democratic subjects, men who are able to move, behave, sound and look self-
confident, adversarial, individualistic and “macho” (see for instance Young 
1997, ch. 3; Childs 2004; Puwar 2004; Negrin 2006; Crewe 2014). My own 
initial expectation was also to find a “super-body” in the empirical material. 
Some of the interviewed female party leaders also expressed such thoughts. 
However, the analysis is not able to fully confirm the suspicion or expectation 
that the democratic debate is pre-designed for a “super-body”.  

The thesis instead argues, in chapter 8, that power is ambivalent with 
respect to the construction of the democratic subject. It was possible to 
identify frameworks that enabled and constrained the democratic subject, but 
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these frameworks were contradictory. There is no actual physical body that 
fully corresponds to the democratic subject within the debate in the chamber 
of the Riksdag, a body compared to which other bodies can only be second 
best. The analysis shows that everybody has to exert themselves in order to 
seem like democratic subjects.  

What kind of conclusion should one draw about this ambivalence? Should 
we strive for a better and more final design of the enactment of the democratic 
debate? Is such a design possible? The argument here is that it is more fruitful 
to accept and embrace the ambivalence inherent in the democratic debate. 
Importantly, however, to embrace is not the same as being indifferent to the 
frameworks underpinning and circumscribing the democratic subject. In fact, 
a key conclusion of the thesis is that frameworks for how the subject can and 
cannot move, behave, sound and look are truly important within and for the 
democratic debate. The frameworks both constitute and limit the democratic 
debate. The inherently ambivalent frameworks keep the enactment going and 
the debaters in constant movement and in the process of becoming. The 
debaters will always fumble, fail and try again in order to satisfy the 
frameworks of the democratic subject. The ability to see this human 
vulnerability is part of the feminist position articulated in this thesis.  

The main contribution of this thesis is the feminist theatrical perspective 
and its coherent methodology for studying power in the democratic debate. 
The focus on power and the physical within the democratic debate should be 
understood as the main feminist dimension of this perspective. The 
perspective draws attention to embodiment within the democratic debate, 
which otherwise has mostly been regarded as governed by the head and the 
intellect. Another important aspect of the perspective is that it sheds light on 
the particularities of parliamentary debate as well as on the conditions of 
democratic debate in general. Furthermore, it grounds this feminist new 
material perspective in a distinctly politological framework. 
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