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Sammanfattning 
 

 

Sedan millennieskiftet har de svenska TV-sända partiledardebatterna allt mer gått från det 

traditionella till ett mer medieanpassat och publikfriande upplägg. Detta visar sig inte minst i 

SVT:s sedvanliga slutdebatter som äger rum i samband med riksdagsvalen. I denna uppsats 

undersöker jag hur och om debattklimatet har påverkats av dessa förändringar, samt vilka 

samhällsmässiga konsekvenser det kan innebära på ett övergripande plan. Detta gör jag med 

begreppen medialisering och demokrati som teoretiska analysverktyg, vilka jag definierar 

med i huvudsak Jesper Strömbäcks bok Den medialiserade demokratin (2004) som viktig 

kunskapskälla. Strömbäck har inte minst hjälpt mig till att förstå journalistens roll i såväl ett 

medialiserings- som ett demokratiskt sammanhang, något som varit viktigt för mig att ta 

hänsyn till i denna undersökning. 

   De empiriska resultaten bygger på en kvantitativ innehållsanalys av SVT:s slutdebatter åren 

1976 – 2010, där debattklimaten mäts med fokus på antal avbrott, handviftningar, kakofoni, 

klipp samt inlägg av moderatorn. Resultaten visar på att antalet avbrott, kakofoni och inlägg 

av moderator ökat markant sedan man införde ett nytt debattupplägg, medan antalet klipp ökat 

successivt under hela det undersökta tidsspannet. Däremot går ingen tydlig förändring att 

finna vad gäller antalet handviftningar. En slutsats som dras av resultaten är att debattklimatet 

har blivit hetsigare under det undersökta tidsspannet, och att det i huvudsak är media och inte 

politikerna själva som står bakom denna utveckling. Det konstateras också att ett mer 

publikfriande debattupplägg förvisso kan gynna demokratin genom att motivera fler 

människor till att engagera sig politiskt, men att det samtidigt kan avskräcka folk från 

detsamma då ett mer tävlings- och stridsorienterat debattklimat riskerar försvaga det politiska 

samtalet. 
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1. Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 

 

Slutdebatten i SVT är en traditionsenlig del av den svenska valrörelsen, allt sedan 

televisionens intåg i samhället. Det är i denna slutdebatt som den stora massan väljare får en 

sista chans att bekanta sig med såväl riksdagspartierna som med deras partiledare, och i 

många fall kan det rent av vara detta tillfälle som avgör hur en individ väljer att lägga sin röst 

(Pattie & Johnston 2011: 148–150). Slutdebatten fyller på så vis en viktig demokratisk 

funktion, där syftet är att upplysa medborgarna om det politiska läget i samhället. 

   SVT är dock på intet sätt ensamma med att utgöra en källa till åsiktsbildning, utan just 

fenomenet partiledardebatt har på senare år spridit sig till flertalet andra medier. Sedan 

tidigare kan nämnas den kommersiella ”motsvarigheten” TV4, men 2014 var även det valår 

då kvällstidningarna utmärkte sig som arrangörer av alternativa debatter som sändes på 

webben. Utbudet av massmedialiserade partiledardebatter har med andra ord aldrig varit så 

stort i Sverige som på senaste tiden. 

   Detta konstaterande skapar i sin tur skäl för analys, och inte minst av två orsaker; dels den 

politiska debattens resa från demokratiskt upplysningsverktyg till nervkittlande 

”infotainment”-inslag med lika stort syfte att underhålla som att informera, och dels 

mediehusens val att låta utvecklingen gå åt just det hållet. Tecken på detta går bl.a. att urskilja 

i bildproduktion och ljussättning, vilka bägge två allt mer hämtar inspiration från sport- och 

underhållningsvärlden (Luginbühl 2007: 1375–1376). 

   Ska man hårdra det hela, så skulle man kunna dela in slutdebatternas utveckling i två 

perioder: en första ”traditionell” och en andra mer ”medieanpassad”. I den första perioden 

bestämmer politikerna själva diskussionsämnen, och det råder millisekundrättvisa vad gäller 

talartid; samtliga deltagare har lika mycket utrymme till sitt förfogande, vilket fördelas 

antingen via anföranden à max 2 – 3 minuter (beroende på det aktuella årets regler) eller 

repliker à max 30 sekunder. Trotsar man dessa tidsramar blir man avbruten av moderatorn. I 

den andra perioden har denna strikta debattform bytts ut mot en betydligt friare dito; 

millisekundrättvisan är borta, även om viss tidtagning fortfarande tycks förekomma.1 Till 

detta tillkommer att även journalistens roll har förändrats; från att agera moderator och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Denna redogörelse av debattregler är baserad på det uttalade i de slutdebatter som är föremål för analys i denna uppsats.	  
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”stoppur” åt debattörerna till att bestämma vilka ämnen som ska avhandlas, tolka vad som 

sägs och styra debatten i den ena eller andra riktningen (Örnebring 2001: 376–377). 

   Den främsta anledningen till att jag finner en undersökning av slutdebatter nödvändig, är 

journalistikens roll som upplysare och förmedlare av kunskap vilken vi dagligen använder för 

att kunna ta politisk ställning (Strömbäck 2004: 82). Slutdebatterna i SVT är självfallet inte 

det enda forumet för denna typ av kunskap, men kan med sina många år på nacken ändå 

fungera som en indikator på hur medialiseringen av politiken har förändrats i stort. 

Debattklimatet är i sin tur en del av detta, och är det objekt jag valt att fokusera min analys på. 

 

 

1.2 Syfte 
 

Mitt syfte med detta arbete är sålunda att undersöka om, och i så fall hur, debattklimatet 

förändrats i SVT:s slutdebatter i samband med de valrörelser som sträcker sig mellan åren 

1976 och 2010. Undersökningen syftar också till att belysa huruvida medias utvecklande av 

debattkonceptet haft någon nämnvärd inverkan på hur diskussionerna förs. En tes är att 

politiker alltmer tenderar att agera utifrån mediernas villkor, varför man skulle kunna 

diskutera huruvida det i själva verket är medierna som har makten över vad väljarna grundar 

sitt röstande på (Ekström 2006: 10–11). Denna fråga ämnar dock inte min uppsats svara på, 

då det skulle kräva betydligt mer tid för datainsamling och analys än vad som givits möjlighet 

till i det här fallet. Istället strävar denna undersökning efter att uppmärksamma variabler vilka 

har betydelse för debattklimatet, vilket i sin tur skulle kunna påverka hur väljarna tar till sig 

partiernas ideologier och positioner i politiska sakfrågor. Därav blir begreppet demokrati en 

ofrånkomlig faktor att dra paralleller till i min analys, liksom rena mediebegrepp såsom 

medialisering. 

   När jag refererar till debattklimatet så är det med avseende på debatternas snabbhet, känsla 

och utspel hos deltagarna. En sådan faktor kan exempelvis vara hur ofta en aktör avbryter en 

annan, vilket är en av de variabler jag valt att fokusera på. Andra faktorer mer kopplade direkt 

till TV-produktionen har också varit viktiga att ta med i beräkningarna, däribland hur ofta 

bildproducenten väljer att byta bild och hur det i sin tur bidrar till debattens känsla. Utöver 

detta finns förstås än fler möjliga aspekter att relatera till när man talar om debattklimat, men 

samtliga dessa har av naturliga skäl inte varit möjliga att undersöka i denna analys. Jag tänker 

då främst på faktorer som berör vad som sägs i en debatt, och till viss del även hur det sägs. 

Mitt arbete kommer snarare belysa hur de mer formmässiga faktorerna inverkar på 
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debattklimatets yttre kännetecken, d.v.s. sådant man kan märka av utan att behöva sätta sig in 

i de sakpolitiska frågor som avhandlas i debatten. 

   De frågeställningar jag i huvudsak ämnar försöka besvara lyder som följer: 

 

1. På vilka sätt har debattklimatet i SVT:s slutdebatter förändrats under åren 1976 – 2010 

med avseende på snabbhet, känsla och utspel hos deltagarna? 

2. Hur kan en eventuell utveckling förstås utifrån ett medialiseringsperspektiv? 

3. Hur kan en eventuell utveckling förstås utifrån teorier kring journalistens roll i ett 

demokratiskt samhälle? 

 

 

1.3 Material och avgränsning 
 

Mitt arbete bygger på en kvantitativ innehållsanalys av de slutdebatter i SVT som finns att 

tillgå via internet, på SVT:s Öppet arkiv och på Youtube. Det rör sig om sammanlagt tio 

debatter, som sträcker sig mellan de svenska riksdagsvalrörelserna 1976 – 2010. Med lite vilja 

skulle man självfallet kunna röra sig än längre bakåt i tiden, men av hänsyn till min tidsram så 

har jag valt att begränsa mig till dessa tio. Jag bedömer dessutom dessa debatter täcka ett så 

pass stort tidsspann, att en statistiskt säkerställd analys går att genomföra. Som Åsa Nilsson 

skriver angående kvantitativa innehållsanalyser: 

 

”Målet är att erhålla ett material med bästa möjliga förutsättningar att ge en 

representativ bild av det problemområde som ska belysas, med nödvändiga 

hänsyn tagna till undersökningens budget och tidsram.” (Ekström & Larsson 

2010: 129) 

 

För att hinna göra nedslag i så pass många debattprogram som möjligt har jag valt en yttre 

avgränsning till 30 minuter per program, uppdelade i två block; det första sträcker sig mellan 

tidpunkterna 00:30:00 och 00:45:00, det andra mellan tidpunkterna 01:30:00 och 01:45:00. 

Skälet till denna uppdelning är att, trots den tidsmässiga avgränsningen, gardera mig mot 

risken att landa i ett 30-minutersblock där en stor del av tiden går åt till att behandla ett och 

samma ämne. I synnerhet vad gäller de äldre debatterna med 2 – 3 minuters 

inlägg/anföranden, där det inte hör till ovanligheterna att programmen är uppdelade i block 

som sinsemellan kännetecknas av att en specifik debattör får övervägande stort talarutrymme. 
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Det finns nämligen en risk att beroende på vilket ämne/debattör som debatten kretsar kring, 

kan debattklimatet vara av olika sorters karaktär. Ett scenario man kan se som en tanke, är 

dessutom att debattdeltagarna överlag blir mer ”varma i kläderna” efter att ha fått hålla igång 

en längre stund. Därav ser jag mitt tillvägagångssätt som en slags gyllene genväg till att 

lyckas fånga en någorlunda representativ bild av hela debattprogrammen, samt eventuella 

nyanser i respektive programs debattklimat. 

 

 

 

 

2. Tidigare forskning 
 

 

2.1 Martin Luginbühl 
 

Detta är självfallet inte första gången som forskning görs på området politiska debatter. Ett 

exempel på tidigare arbeten är avhandlingen Conversational violence in political TV debates: 

Forms and functions (2007) av den schweiziske forskaren Martin Luginbühl. I sin text 

konstaterar Luginbühl att politikernas retorik närmast kan liknas vid ett spel, eller rent av en 

strid. Argumenten i sig är av sekundär betydelse, det primära målet är att vinna – till varje 

pris. En följd av detta blir att den politiska debatten på intet sätt fungerar som ett forum för 

makthavarna där de kan söka samförstånd och öppensinnligt utbyta idéer och förslag på 

lösningar. Nej, den politiska arenan är snarare utformad för att skapa konflikt; deltagarna är 

på plats för att representera sitt parti, de är där för att vinna. Mediernas roll i sammanhanget 

blir att förstärka denna konfliktkänsla, genom att förse politikerdebatterna med ett tävlingens 

och underhållningens skimmer. Slutsatsen blir att politikerna träder in i en roll där det inte 

räcker med att föra argument, utan man bör även kunna bemästra den ädla konsten 

publikfrieri. Media, i denna undersöknings fall TV, och dess ansvar i det hela blir härmed 

föremål för vidare diskussion; vilka konsekvenser för det med sig till samhället när politiken 

iscensätts på samma sätt som ett underhållnings- eller tävlingsprogram? (Luginbühl 2007: 

1375–1377; 1385–1386) 
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2.2 Sigurd Allern 

 

I Norge så har en studie liknande min, om än betydligt mer omfattande, nyligen utförts av 

Sigurd Allern vilken redovisas i hans bok Fjernsynsvalgkampen (2011). Denna studie har inte 

minst fungerat som hjälp för mig på det inspirerande planet, men även varit ett stort stöd i mitt 

sökande efter andra källor. Ska man kunna dra slutsatser i ett större sammanhang än det 

svenska så är Allerns forskning dessutom tacksam på så sätt att den behandlar norska 

debatter. På så sätt fungerar hans bok även alldeles ypperligt när det kommer till att diskutera 

mina resultat i relation till liknande forskning. I Allerns fall konstateras det att den ökande 

konkurrensen TV-kanaler emellan bidragit till ett mer showorienterat debattupplägg, vilket i 

synnerhet tydliggör sig med start under 1990-talets början. Mycket pekar också på ett allt 

hetsigare debattklimat, med fler och fler avbrott per minut och aktör (Allern 2011: 344). Detta 

konstaterande gör det rimligt att efterfråga en motsvarande undersökning av det svenska 

debattklimatet, med vilken man i så fall skulle kunna fråga sig huruvida det rent av äger rum 

en utveckling på ett internationellt plan. Någon sådan undersökning av svenska debattprogram 

har jag dock än så länge inte hittat. 

 

 

2.3 Mats Ekström 
 

Ska man ta sig en titt på den svenska forskningen som trots allt finns på området, så är det 

nödvändigt att lyfta fram Mats Ekströms uppsats ”TV-tittarna och demokratin”, publicerad 

som en del av boken Politikens medialisering (SOU 1999:126). Ekströms uppsats lägger 

huvudfokus på just TV-tittandets (i synnerhet vad gäller nyhets- och samhällsprogram) 

inverkan på demokratin, och konstaterar med hjälp av ett flertal fallstudier att effekterna av 

TV-tittande är motsägelsefulla. Televisionen kan såväl skapa politiskt engagemang som 

likgiltighet. Den kan såväl dra in sin publik i politiska och moraliska frågor, som dra bort 

folket från den politiska arenan genom att degradera det till passiva åskådare (Ekström 1999: 

192). Något enkelt svar på huruvida televisionen är bra eller dålig för demokratin, står således 

ej att finna i Ekströms uppsats. En intressant slutsats han dock drar är att samtal och debatter i 

TV främst ska förstås som regisserade föreställningar; det är spänningen, dramatiken och 

underhållningen som producenterna vill åt. Huruvida debattdeltagarna finner någon 

gemensam lösning på konflikten är av underordnad betydelse (Ekström 1999: 163). 
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2.4 Christian Svensson 

 

I samma bok, Politikens medialisering (SOU 1999:126), bidrar även Christian Svensson med 

en uppsats vid namn ”TV-debatter som demokratiskt forum?”. Detta arbete tar förvisso inte 

upp just partiledardebatter utan snarare andra typer av samhällsrelaterade diskussionsprogram, 

som t.ex. Svar Direkt och Nattöppet. Svenssons text är ändå relevant för min undersökning på 

så vis att den problematiserar etablerade debattformat. En slutsats som kan dras är (liksom 

Ekström 1999) att tevedebatter i regel är välregisserade, vilket i sin tur innebär att vi inte kan 

tala om rationella samtal i syfte att pröva varandras argument och uppnå samförstånd. Snarare 

rör det sig om berättelser som utspelar sig inför publik, där var och en träder in i på förhand 

bestämda roller utan möjlighet att formas under debattens gång (Svensson 1999: 217; jfr 

Lugenbühl 2007). En annan slutsats är att debatterna i mångt och mycket handlar om 

motsättningen mellan ”makten och folket”, där programledaren av princip ställer sig på 

folkets sida. Med detta inte någon garanti för att ”den lilla människan” får särskilt mycket 

utrymme i debatten, utan hen fungerar mest som ett offer och alibi för programmets 

autencitet. Snarare är det experter och myndighetspersoner som ges den största delen 

talarutrymme, tillsammans med programledaren (Svensson 1999: 215–216). Vad gäller 

debattprogrammens betydelse för demokratin så konstateras det att det visserligen finns 

potential hos dem att fungera som en typ av forum där flertalet åsikter får komma till tals, 

men så som det ser ut nu (d.v.s. 1999) ges åsikterna olika mycket utrymme. De relativt låga 

produktionskostnaderna och höga tittarsiffrorna talar dock för att program av det här formatet 

inte kommer sluta produceras i första taget (Svensson 1999: 222–223). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

7	  

3. Teoretisk ram 
 

 

I denna del presenteras de teoretiska begrepp vilka jag använt som huvudsakliga verktyg i 

analysen av mina forskningsresultat; demokrati och medialisering. Detta kompletteras med en 

diskussion kring journalistikens roll i samhället, samt en redogörelse av begreppen debatt, 

avbrott och kroppsspråk. 

 

 

3.1 Journalistik och demokrati 
 

I en undersökning där svenska journalister fick svara på frågan ”Vilken är enligt Din mening 

det största problemet inom svensk journalistik?”, var det tre förhållandevis snarlika problem 

som lyftes fram som de tre största; ytlighet, likriktning och förenkling. Med ”ytlighet” syftar 

man på aspekter såsom kommersialism, fördumning och kändisjournalistik, med ”likriktning” 

brist på mångfald, med ”förenkling” snuttifiering, populism och brist på fördjupning (Asp 

2007: 13–15). 

   Detta är journalistkårens generella bild av vilka som är de största bristerna inom svensk 

journalistik, men åsikterna går naturligtvis isär beroende på vilka krav man ställer på 

journalistiken. I ett demokratiskt samhälle, där ”all offentlig makt utgår ifrån folket”, säger 

det sig självt att någon form av nyhetsförmedling är nödvändig för att folket ifråga ska ha 

möjlighet att vara med och ta ställning (Asp & Bjerling 2014: 7; Strömbäck 2004: 21–23). 

   Men makt är ju så mycket mer än så. De slutgiltiga besluten tas allt som oftast av politiker, 

och vägen dit påverkas av vilka frågor som kommer upp på dagordningen. Där är det snarare 

medierna som har det största inflytandet, och med det makten över vad folket och politikerna i 

slutändan tar ställning till. På så vis har medierna även en nyckelroll när det kommer till att 

påverka bilderna av verkligheten (Strömbäck 2004: 22–23). 

   Det vi som medborgare torde kunna kräva av journalister är i så fall en korrekt skildring av 

den verklighet vi lever i, men är det verkligen så enkelt? Blir det inte väldigt problematiskt att 

ens karaktärisera vad som är verkligheten, då det kan skilja sig något ofantligt från person till 

person? Med denna insikt i beaktande så är det snarare av det mer realistiska slaget att ta fram 

ett antal riktlinjer för journalistiken vilka fortfarande kan garantera den sitt oberoende (Asp & 

Bjerling 2014: 147–148; Strömbäck 2004: 79). Formellt sett brukar man tala om syftet att 
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beskriva verkligheten så sanningsenligt och relevant som möjligt, där allmänintresset är 

viktigare än egenintresset (Strömbäck 2004: 77). Åsikterna kring hur dessa riktlinjer ska 

följas går dock isär beroende på vilken demokratisk grundsyn man har. På så vis blir frågan 

om vilka krav man ska ställa på medierna en minst sagt komplicerad sådan, då detta helt och 

hållet beror på vilken demokrati man ska jobba utifrån. 

 

 

3.1.1 Fyra demokratiformer 

 

Strömbäck problematiserar och dissekerar demokratibegreppet i sin bok Den medialiserade 

demokratin, där han tar upp fyra varianter; procedurdemokrati, konkurrensdemokrati, 

deltagardemokrati och samtalsdemokrati (2004: 56–69). 

   Procedurdemokratin tar avstamp i synen på inrättandet av demokrati som en enorm 

framgång i sig, vilken ej ska tas för given. På så sätt blir det problematiskt ifall man förser 

demokratin med allt för många normativa krav, då det viktigaste snarare är att upprätthålla 

demokratin. Huvudfokus borde ligga på att ge människor så mycket frihet som möjligt, inte 

tynga medborgare, politiker eller medier med krav. Med detta följer bl.a. att rösträtten endast 

ska behöva ses som just en rättighet, och inte någon skyldighet. Inte heller ställs några krav på 

medborgarnas politiska kunskaper, då tillgången till information ändå kommer vara stor så 

länge demokratins grundkrav uppfylls (Strömbäck 2004: 56–58). 

   Konkurrensdemokratin ställer högre krav på såväl medborgare som politiker, än vad 

procedurdemokratin gör. Fokus ligger framförallt på valen där medborgarna kan utkräva 

ansvar hos politikerna, antingen med avstamp i den gångna mandatperioden eller utifrån den 

mandatperiod som komma skall. Konkurrensen partier emellan blir här en förutsättning för att 

de bäst lämpade ska ges möjlighet att styra samhället, men förutom detta krävs också upplysta 

medborgare som vet vad de olika partierna står för (Strömbäck 2004: 58–61). 

   Deltagardemokratin syftar till att utöka medborgarnas politiska inflytande till mer än bara 

ett riksdagsval vart fjärde år. Demokratin kan aldrig bli starkare än vad folket gemensamt gör 

den till, därför blir det breda folkliga engagemanget inte bara en rättighet utan även en 

skyldighet. Man gör i sammanhanget skillnad på rollen som medborgare och rollen som kund; 

medborgarens naturliga arena är politiken och demokratin medan kundens naturliga arena är 

marknaden, medborgaren ser sig som en del av en samhällsgemenskap medan kunden ser sig 

som individ, medborgaren frågar sig vad man kan göra för samhället medan kunden frågar sig 

vad samhället kan göra för kunden osv. Dessa roller är viktiga att skilja åt, det skulle enligt 
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deltagardemokraten vara förödande för demokratin om människor agerade som kunder inom 

den politiska och demokratiska sfären (Strömbäck 2004: 61–65). 

   Samtalsdemokratin jobbar i ungefär samma anda som deltagardemokratin, men här lägger 

man än tyngre vikt vid samtalets förmåga att skapa en medborgaranda. Det är detta samtal 

som Jürgen Habermas benämner som borgerlig offentlighet; demokratin måste fyllas med 

politiska diskussioner och dialoger. Detta eftersom det politiska samtalet är enda sättet att 

säkerställa allmänintresset som vägledande för de politiska besluten. Konflikter är alltid 

ofrånkomliga, därför är samtal och debatt den enda metoden för att hantera dessa konflikter 

och förhoppningsvis uppnå konsensus (Strömbäck 2004: 65–69). 

   Det samtliga fyra demokratiformer har gemensamt, är att de alla har sin utgångspunkt i de 

demokratiska grundprinciperna. För att ett samhälle ska kunna kalla sig demokratiskt krävs 

följande: 

 

1. Valda makthavare 

2. Fria, rättvisa och återkommande val 

3. Yttrandefrihet 

4. Fri tillgång till information 

5. Förenings- och gemenskapsfrihet 

6. Inkluderande medborgarskap 

7. Rättssäkerhet (Strömbäck 2004: 53–54) 

 

Det som skiljer demokratiformerna åt är alltså snarare synen på hur dessa demokratiska 

grundprinciper ska upprätthållas. Vad gäller journalistikens roll så bör den enligt 

procedurdemokraten vara befriad allt annat ansvar än det rent juridiska, medan 

konkurrensdemokraten anser att media bör förmedla all den information som krävs för att 

medborgarna ska kunna fatta självständiga politiska beslut. Deltagar- och 

samtalsdemokraterna går ännu längre, och förespråkar en journalistik med mål att i högre grad 

inkludera medborgarna och uppmuntra till engagemang (Strömbäck 2004: 254–268). 

   Att finna en ultimat metod för hur journalistik ska bedrivas med demokratin som rättesnöre 

är med andra ord lättare sagt än gjort, då det i sin tur förutsätter en ultimat form av demokrati. 

Det är med detta konstaterande i ryggen jag trots allt tar mig an min analys med 

journalistikens demokratiska uppdrag i bakhuvudet, ty begreppen journalistik och demokrati 

är alltför starkt bundna till varandra för att helt kunna förbises. 
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3.2 Politikens medialisering 

 

Som tidigare nämnts kommer ett annat huvudfokus ligga på medialisering, närmare bestämt 

politikens medialisering. Detta begrepp lanserades ursprungligen av Kent Asp, och beskrevs 

då som följer: 

 

”Denna tendens hos politiker att anpassa sig till de villkor massmedierna ställer 

upp kan med en gemensam beteckning kallas politikens medialisering. /…/ Med 

politikens medialisering avser vi här ett politiskt system som i hög grad 

påverkas av och är anpassat till de krav som massmedierna ställer …” (1986: 

359) 

 

Den anpassning man syftar på är en direkt konsekvens av journalistikens omvandling från 

partibunden till professionaliserad och oberoende. Detta har i sin tur inneburit ett slags 

maktskifte, där politikerna har blivit allt mer beroende av medierna för att nå ut till folket 

(Asp & Bjerling 2014: 20–22). Utvecklingen innebär inte enbart att journalisterna får mer 

inflytande över agendan, utan även att politikerna formar sin retorik och sina arbetsmetoder 

efter denna verklighet (Strömbäck 2004: 103–105). På så vis lämnar medialiseringen ingen 

oberörd. 

 

 

3.2.1 Opinionsspiraler 

 

Den makt medierna har över såväl politikerna som folket, återspeglar sig även i de så kallade 

opinionsspiralerna. Med detta begrepp vill man beskriva ett fenomen där mediernas bild av 

de politiska partierna påverkar till en process i vilken väljarstödet för respektive parti antingen 

förstärks eller försvagas. Gynnsam publicitet i medierna leder till ökande opinionssiffror, 

vilket i sin tur leder till fortsatt gynnsam publicitet osv. Det motsatta scenariot förekommer 

självfallet även det; icke gynnsam publicitet leder till sviktande opinionssiffror, vilket i sin tur 

leder till än mer icke gynnsam publicitet. Det ena (medierna) förutsätter således det andra 

(opinionssiffror), men den viktigaste faktorn för att driva på en opinionsspiral är allt som 

oftast journalisterna (Asp & Bjerling 2014: 142; 174). Det är de som i slutändan bestämmer 

vad som publiceras och vad som inte publiceras, även om samspelet mellan journalister och 

politiker icke kan förringas det heller (Asp & Bjerling 2014: 176). Att politiker anpassar sig 
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till medieformatet i syfte att nyttja det för egen vinning, är lika mycket en sanning som det 

faktum att medierna kan stjälpa en politiker eller ett parti. Partiledarutfrågningarna i TV kan 

ses som exempel på detta, där det allt som oftast gäller att ge ifrån sig ett tilltalande intryck. 

Lyckas man med detta, så uppföljs det närmast automatiskt av en lika gynnsam behandling 

från journalisterna. På samma sätt finns alltid en risk att ett dåligt eller mediokert intryck i TV 

bidrar till sviktande stöd i såväl nyhetsrapportering som i opinionssiffror, även om effekten 

där inte är lika påtaglig som när en politiker gör bra ifrån sig. Framgång föder framgång mer 

än vad misslyckande föder misslyckande, skulle man kunna sammanfatta det som (Asp & 

Bjerling 2014: 141). 

   Att relationen mellan media och politiker skulle bygga helt på svart och vitt är dock att dra 

det hela en aning för långt. Mycket tyder på att såväl medier som politiker, och även väljarna, 

har likvärdiga uppfattningar kring vilka sakfrågor som bör prioriteras. På så vis är det svårt att 

avgöra vilken part som egentligen påverkar vilken när agendan ska sättas. Det man dock kan 

konstatera är att mediernas huvudsakliga maktövertag ligger i den kontroll de har över vad 

som i slutändan klipps ihop och sänds ut till väljarna (Asp & Bjerling 2014: 158–161; 176–

177). 

 

 

3.2.2 En objektiv journalistik? 

 

Att medierna i mer eller mindre mån bidrar till att forma dagordningen och villkoren för det 

politiska samtalet, påverkar inte minst vilka frågor vi väljare har åsikter om (Asp & Bjerling 

2014: 155). Detta faktum har blivit än viktigare att ha i beaktande sedan debattreglerna i SVT 

genomgick omfattande förändringar i valrörelsen 2002; plötsligt var det inte längre 

politikerna utan journalisterna som bestämde vilka ämnen som skulle avhandlas. 

Journalistikens professionalisering kan på så vis ses som något positivt då det bidragit till 

möjligheten att erbjuda saklig och objektiv nyhetsförmedling på väljarnas villkor, men det 

finns en annan sida av myntet också. När den svenska journalistkåren lyfter fram 

kommersialism och fördumning som stora problem, är det inte utan belägg man gör det. Det 

statliga TV-monopolets upplösning innebar en smärre explosion av nya kanaler, och de stora 

förlorarna vad gäller tittarsiffror var public service. Det gick så långt att SVT tog fram som 

mål att nå minst 50 procent av TV-tittarna under en genomsnittlig dag, vilket pekade på att 

även ett public service-bolag nu anammat ett kommersiellt tänk. Kvalitet byttes därmed ut 

mot kvantitet (Strömbäck 2004: 107). 
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   Huruvida och till vilken grad kvalitetsjournalistiken fått ge vika för mer kommersiellt 

gångbar ”skräpjournalistik” är naturligtvis ämne för diskussion, och man ska naturligtvis inte 

fördöma mediernas arbetsmetoder hårdare än nödvändigt. Asp & Bjerling menar t.ex. att en 

följd av journalistikens professionalisering är att ingen tydligt konsekvent partiskhet tycks 

förekomma inom den politiska nyhetsrapporteringen. Istället tenderar olika partier att 

gynnas/missgynnas från valrörelse till valrörelse, varför svenska medier i det långa loppet kan 

anses ha bidragit till en rättvis skildring av partierna. Samtidigt konstaterar Asp & Bjerling att 

politiska tendenser i medierna de facto finns, och att det främst missgynnat 

socialdemokraterna. Detta beror naturligtvis till viss del på journalistkårens 

professionalisering, men är likväl en aspekt att ha i beaktande då den grundar sig i en specifik 

nyhetslogik (Asp & Bjerling 2014: 123–127). 

   Faktum kvarstår dock att i synnerhet SVT har en tuff funktion att fylla, där det gäller att 

agera folkupplysare samtidigt som man inte kan äventyra public service-rollens legitimitet 

med allt för svikande tittarsiffror. Det är trots allt licensfinansierade pengar det rör sig om, 

och om folket upplever att de inte får ut något av SVT så framstår TV-licensen minst sagt 

som en onödig utgift (Strömbäck 2004: 107). 

   Det råder alltså inga tvivel om att ett skifte under en längre tid har ägt rum i hur man 

utformar inte bara underhållningsprogram utan även mer samhällsorienterade diton. Svensson 

bekräftade som bekant detta redan för femton år sedan, när han beskrev TV-debatterna som 

”välregisserade föreställningar” (1999: 216). Hur denna utveckling tar sig uttryck beskrivs 

även i Henrik Örnebrings bok TV-parlamentet (2001) där han definierar två faser i samhället, 

en modern och en senmodern: 

 

”I det moderna perspektivet är kunskapen detsamma som historiens och ordets 

kunskap, medan den främsta källan till information och kunskap i den 

senmoderna världen är bilden, symbolen, uttrycket.” (2001: 385) 

 

Mer känsla än förnuft, kan man sammanfatta det som. Skulle denna utveckling möjligtvis 

kunna ha inverkan även på debattklimatet i SVT:s slutdebatter? Mycket pekar på det, om man 

ska tro tidigare liknande forskning av t.ex. Örnebring (2001), Svensson (1999) och Allern 

(2011). Den sistnämnde konstaterar som bekant att antalet avbrott ökat i debattprogrammen 

som omger de norska ”stortingsvalgene” (Allern 2011: 344). Ett inte helt orimligt antagande 

är att liknande förändringar går att spåra även i Sverige, vilket undersöks närmare i analysen. 
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3.3 Avbrott, kroppspråk och begreppet debatt 

 

Innan vi går in på debattklimatet och de aspekter som medverkar till att forma dess karaktär,  

kan det vara värt att nämna några rader om vad ordet debatt egentligen innebär. Gränsen 

mellan debattprogram och andra typer av samtalsprogram kan nämligen tyckas vara hårfin, 

men det finns några framträdande drag att hålla utkik efter: 

 

• I debattprogram är det i regel publiken som tilltalas av gästerna. Detta att jämföra med 

dialoger (där övriga deltagare tilltalas) och intervjuer (där intervjuaren tilltalas). 

• I debattprogram är maktförhållandet mellan programledare och gäster asymmetriskt. 

Detsamma gäller i intervjuer, men inte i dialoger (där maktförhållandet är 

symmetriskt). 

• I debattprogram är antalet deltagare, exklusive programledare, två eller fler. Detta att 

jämföra med dialoger (där antalet deltagare vanligtvis är 1 – 4) och intervjuer (där 

antalet deltagare vanligtvis är 1 – 3) (Drotner 2000: 116). 

 

Vidare kan man givetvis dra skiljelinjer mellan olika typer av debattprogram, exempelvis när 

det kommer till vilken roll publiken utgör i diskussionen. I vissa debattprogram fyller 

studiopubliken en aktiv funktion i rollen som meddebattör eller utfrågare, i andra fall agerar 

studiopubliken endast åskådare om den nu ens existerar (Drotner 2000: 114–115). När det 

kommer till SVT:s traditionella slutdebatter, så hamnar de definitivt i det sistnämnda facket. 

Avsaknaden av en aktiv och inkluderad studiopublik behöver dock inte resultera i ett mer 

tillrättalagt och nedtonat debattklimat, ty där finns det desto fler faktorer som kan trissa upp 

känslorna i TV-rutan. 

 

 

3.3.1 Att definiera avbrott 

 

Som indikator på ett hetsigt debattklimat, fyller antalet avbrott en tacksam roll i analys av 

mediernas valprogram. Avbrott kan rent av klassificeras som en form av våldshandling. I en 

konversation har varje deltagare såväl rättigheter som skyldigheter att förhålla sig till. Väljer 

man att förbise sina skyldigheter/någon annans rättigheter, är det allt som oftast i syfte att 

försämra det sätt vilket ens ”motståndare” framställs på. Motståndaren tar skada av ens 
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agerande, och därav är det alltså fullt möjligt att utföra våldshandlingar även på det retoriska 

planet. Begreppet conversational violence har med andra ord inte uppkommit för intet 

(Luginbühl 2007: 1372–1374). 

   Att avbryta den som har ordet, och på så sätt inskränka dennes rätt att få komma till tals i 

debatten, är alltså ett exempel på våldshandling. Ett annat skäl till att ta avbrott och 

inskränkande på en deltagares talartid i beaktande, är att en politiker som har 1 – 2 minuters 

tid att svara på en sakorienterad fråga ges helt andra förutsättningar än en politiker som har 15 

sekunder (Allern 2011: 342). På så vis kan man anta att mängden avbrott även har betydelse 

ur det demokratiska perspektivet, då denna faktor i hög grad avgör vilken typ av information 

som förmedlas till medborgarna (jfr Strömbäck 2004). Men hur definierar man egentligen ett 

avbrott? Någon precis ”regel” existerar inte, utan det kan skilja sig betänkligt från fall till fall. 

Ett avbrott behöver exempelvis inte innebära något överlappande prat aktörerna emellan, utan 

kan yttra sig på annat vis. På så sätt kan själva ordet ”avbrott” i sig vara missvisande (Ekström 

& Bérczes 2008: 2–4). 

 

 

3.3.2 Kroppsspråkets betydelse 

 

Fler indikatorer på hur debattklimatet ter sig är dock värda att lyfta fram, och alltså inte bara 

hur ofta deltagarna avbryter varandra. Det är nämligen inte bara vad politikerna säger som 

avgör hur vi som publik väljer att tolka dem, utan även hur de säger det. Språket är med andra 

ord såväl verbalt som ickeverbalt, och där blir kroppsspråket en nödvändig faktor att ta 

hänsyn till. Kroppsspråket kan, som retorikexperten Susanne Hedin förklarar, ”uttrycka 

värderingar, hur man ser på sig själv och hur man vill att andra ska uppfatta en” (Alfredsson 

2014). 

   Det finns troligen ett oändligt antal aspekter man skulle kunna ta hänsyn till när man 

analyserar kroppsspråk. I mitt arbete har jag valt att begränsa mig till antalet handviftningar, 

vilket jag finner tydligt kan illustrera hur engagerad och/eller energisk en debattdeltagare är i 

sin retorik. 
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4. Metod 
 

 

I denna del presenteras den forskningsmetod vilken jag använt mig av i detta arbete, d.v.s. 

kvantitativ innehållsanalys. Jag förklarar även de variabler som använts i avkodandet av de 

undersökta debattprogrammen. 

 

 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys som metod 
 

”Innehållsanalysen är ett forskningsredskap för det objektiva, systematiska och 

kvantitativa beskrivandet av manifest kommunikationsinnehåll.” (Berelson 

1952: 18) 

 

Så lyder Berelsons beskrivning av kvantitativ innehållsanalys, den metod jag valt att använda 

mig av i detta arbete. Redan i denna enstaka mening lyckas Berelson understryka flertalet 

anledningar till att jag valt just en kvantitativ metod, som exempelvis objektivitet och just 

kvantitet. Att bedriva en objektiv undersökning, vars slutgiltiga resultat ej går att ifrågasätta 

eller anklaga för vinklat, har hela tiden varit en grundläggande princip för detta arbete. 

Poängen är att det resultat vi ser i min analys ska gå att återskapa i samband med att en annan 

person utför densamma (Ekström & Larsson 2010: 122). Jag ser detta som en möjlighet att ge 

trovärdig tyngd åt analysen, i händelse såväl av att jämförelsen mellan slutdebatterna pekar på 

stora skillnader, som att de pekar på likheter. Att så långt det går utestänga tolkningar av 

materialet blir på så vis av betydelsefull börd även det, även om det naturligtvis förekommer 

sådana också när man arbetar kvantitativt. Min problematisering kring begreppet ”avbrott” 

kan ses som ett tydligt exempel på detta; allt är inte svart eller vitt, och även de simplaste och 

mest konkreta variabler kan bjuda på luddiga skiljelinjer. (Ekström & Larsson 2010: 126). 

   Den andra sidan av myntet är alltså en faktor värd att ha i beaktande, när det kommer till 

just utestängandet av tolkningar. För att återigen använda avbrott som exempel; då det finns 

flera typer av/nivåer på avbrott att ta hänsyn till (säkerligen fler än man kan förvänta sig i 

förväg), uppstår det en viss problematik ifall man sammanställer samtliga avbrott som en 

klumpsumma. Hur många av dessa fall kommer egentligen vara representativa för det man 

valde att undersöka i första hand? Att enbart jobba kvantitativt kan dessutom innebära att 
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betydelsefulla nyanser i exempelvis debattdeltagares tonlägen eller ansiktsuttryck gås om 

miste, om man nu inte råkar ha utarbetat variabler just för dessa detaljer. Här gäller det alltså 

att göra en mogen övervägning av vad det är man faktiskt letar efter, vilket trots allt kan 

medföra en kvalitativ bedömning av de kvantitativa variablerna (Luginbühl 2007: 1372; 

Ekström & Larsson 2010: 121). Den betydelse variablerna har för den kvantitativa 

innehållsanalysens utgång är med andra ord väldigt stor. Det är variablerna som konkretiserar 

de aspekter av innehållet vilka man söker undersöka, varför en dåligt motiverad variabel inte 

sällan kan sänka ens undersökning. Därför är det av stor vikt att ständigt fråga sig huruvida de 

variabler man nyttjar verkligen bidrar till att besvara ens frågeställningar eller ej (Ekström & 

Larsson 2010: 135–136). 

 

 

4.1.1 Kvantitet 

 

Med begreppet ”kvantitet” menar man att de variabler som presenteras ska gå att använda så 

man kan fastställa statistiska samband. För detta ställs höga krav på det materiella omfånget 

(Ekström & Larsson 2010: 122). I mitt fall kan man se det som att de två aspekterna, kvantitet 

och materiellt omfång, samverkar med varandra. För att kunna analysera en längre tids 

utveckling av ett fenomen, krävs det ett gediget material att utgå ifrån. Detta kräver i sin tur 

metoder som är fördelaktiga då det gäller att täcka ett större material, i synnerhet då man 

dessutom har att röra sig inom en begränsad tidsram. (Ekström & Larsson 2010: 119). Likväl 

har jag i mitt arbete valt att avgränsa mitt material, d.v.s. partiledardebatter, till 30 minuter per 

program. Materialet ska alltså snarare ses som ett representativt urval ur vilket målet är att dra 

slutsatser om en större helhet, än som ett ”totalurval”. (Neuendorf 2002: 74–75) I mitt fall 

handlar helheten om de debattformat som figurerar i de undersökta programmen. Det går 

naturligtvis att ifrågasätta huruvida mitt material är tillräckligt omfattande för att kunna 

tillgodose mina önskemål med denna undersökning; några skrivna lagar för hur stort ens urval 

bör vara finns trots allt inte, och när det rör sig om specifika debattformat finns det 

naturligtvis betydligt fler debattprogram att undersöka än just SVT:s slutdebatter i 

riksdagsvalen. Utifrån min begränsning av forskningsområdet, kombinerat med den tidsram 

jag har att röra mig kring, är min bedömning dock att jag har tillräckligt med underlag för att 

kunna säkerställa det statistiska sambandet mellan variablerna (Neuendorf 2002: 88–89). Det 

ska dock nämnas att ett strategiskt urval inte måste vara av godo; ett icke slumpmässigt sådant 

kan exempelvis vara allt annat än vetenskapligt gångbart, då det utifrån ett sådant resultat 
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knappast är möjligt att dra några generaliserande slutsatser. Med andra ord, man bör vid 

avsaknaden av ett totalurval så långt som möjligt hålla sig till en slumpmässig strategi 

(Neuendorf 2002: 87). 

 

 

4.2 Mitt kodschema 

 

I analysen har jag valt att undersöka debattklimatet med hjälp av fem innehållsmässiga 

variabler: de tidigare nämnda avbrott och handviftningar, tillsammans med kakofoni, klipp 

och inlägg av moderator (Ekström & Larsson 2010: 133, 137–138). Därtill tillkommer även 

en variabel för kodaren av debattprogrammen, samt en variabel för debatterna i sig. Jag har 

utifrån dessa grundläggande förutsättningar valt att analysera de tio debattprogrammen såväl 

individuellt som indelade i tre perioder; en som representerar åren innan kommersiell TV:s 

genombrott i Sverige (1976 – 1988), en som representerar åren efter detta genombrott men 

där man fortfarande nyttjar det äldre debattupplägget (1991 – 1998), och en som representerar 

åren med det nyare debattupplägget (2002 – 2010). 

   Poängen med variablerna är att de ska kunna knytas an till de frågeställningar och hypoteser 

jag utgår ifrån i mitt arbete (Neuendorf 2002: 107). Precis som i fallet material går det 

naturligtvis att ifrågasätta omfattningen även här, förutom de variabler jag valt att ta med så 

kan det även vara av intresse att mäta bruket av exempelvis härskarteknik, skällsord, hur ofta 

man glider från ämnet, samt en rad andra aspekter som kan påverka debattklimatet. 

Någonstans krävs det dock att man gör en avgränsning, hur tråkigt det än kan kännas. 

   Som vi redan varit inne på så är objektiviteten ledstjärna när man talar om kvantitativa 

analyser. Det är därför av stor betydelse att man tydligt definierar vad exempelvis en 

handviftning faktiskt är. Annars finns risken att ens tolkning av variabeln blir alltför subjektiv  

eller svävande, vilket omöjliggör en framtida tillämpning av innehållsanalysen oberoende av 

vem som utför den. Detta rubbar i sin tur själva poängen med kvantitativa studier. (Ekström & 

Larsson 2010: 121–122). För att komma tillrätta med detta kan det alltså vara av godo att 

konstruera ett kodschema. Kodschemat konkretiserar vad som ska undersökas, och hur det ska  

undersökas. Ett sådant bygger på analysenhet (=vad det är som ska karakteriseras genom 

analysen), variabler (=de verktyg man använder för att karakterisera innehållet) och 

variabelvärden (=de svarsalternativ som varje variabel består av), och är i mitt fall 

strukturerade på det sätt vilket vi kan utläsa i figur 4.2.1 (Ekström & Larsson 2010: 133–143). 
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Figur 4.2.1 Kodschema för innehållsanalys av partiledardebatter i SVT. Analysenheten är 
debattprogram. 
 

 

   Variablerna kodas numeriskt – d.v.s. de kodas utifrån antalet förekomster i de undersökta 

debattprogrammen. I mitt fall rör det sig inte om mer än ett värde per variabel, med undantag 

för variablerna debatt och inlägg av moderator. Av naturliga skäl rymmer den förstnämnda 

flertalet variabelvärden då jag undersökt tio debatter. Den sistnämna variabeln består av två 

värden, och detta är inte märkligare än att det helt enkelt är av noggrannhetsskäl. Eftersom  

ens val av variabler/variabelvärden har direkt inverkan på ens forskningsresultat, är det av 

största vikt att lägga sig på en sådan nivå att man rimligen kan mäta de faktorer som ens 

frågeställningar efterlyser (Ekström & Larsson 2010: 141–142). Av detta skäl finns det  

naturligtvis fog för att vara självkritisk vad gäller mitt begränsande av värden till övriga 

variabler; när man exempelvis talar om avbrott vore det kanske på sin plats att ge utrymme för 

flertalet värden även där, då avbrott som vi tidigare konstaterat kan vara av olika karaktär. Då 

jag bedömt detta som alltför tidskrävande har detta ändamål dessvärre varit tvunget att avstås 

ifrån, och energi har istället lagts på att så tydligt som möjligt definiera de variabler samt 

värden jag valt att begränsa mig till. På så vis hoppas jag ändå kunna få svar på mina 

huvudsakliga frågeställningar (Ekström & Larsson 2010: 129). 

   Definierandet av variabler är viktigt inte minst ur reliabilitetssynpunkt. Det ska med andra 

ord gå att återvända till sitt material och göra om undersökningen på nytt, med någorlunda 

likvärdigt resultat som första gången. I mitt fall skulle det motsatta resultatet kunna tyda på en 

 
V1 Kodar-ID   V3 Avbrott 

1. Alexander   1.   Avbrott 
 
V2 Debatt   V4 Handviftningar 

1. 1976    1.   Handviftningar 
2. 1979 
3. 1982   V5 Kakofoni 
4. 1988    1.   Kakofoni 
5. 1991 
6. 1994   V6 Klipp 
7. 1998    1.   Klipp 
8. 2002 
9. 2006   V7 Inlägg av moderator 
10. 2010    1.   Objektivt inlägg 

2.   Subjektivt inlägg 
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bristfällig intrakodarreliabilitet, vilket innebär att en ensam kodare är inkonsekvent i hur hen 

väljer att koda en variabel. Det tacksamma med att arbeta ensam ligger dock i att man 

förebygger bristfällig interkodarreliabilitet, d.v.s. att kodningsresultaten skiljer sig åt p.g.a. att 

två eller flera personer kodat samma variabel på olika sätt (Ekström & Larsson 2010: 147). 

 

 

4.2.1 Beskrivning av variabler 

 

Här nedan följer en mer utförlig beskrivning av de fem variabler jag ämnar använda som 

måttstockar för hetsnivån på debattklimatet: 

 

1. Avbrott – Antal gånger som en debattdeltagare inskränker på en annan deltagares 

anförande eller replik, med uppenbart syfte att inte låta denne tala till punkt. Kräver en 

viss kvalitativ bedömning, men kan i regel utgås ifrån de fall då en deltagare inte tycks 

hinna/tillåtas avsluta en formulering p.g.a. en annan deltagare. I de fall då moderatorn 

är den som avbryter en deltagare, kan även situationer då den avbrutna deltagaren 

trotsar moderatorns direktiv och fortsätter tala räknas som avbrott. I mitt arbete har jag 

valt att i huvudsak utgå ifrån Lakoffs definition av begreppet, vilken är att avbrott är 

när någon börjar prata innan den som har turen gett någon indikation på att hen är på 

väg att avsluta sin tur (1990: 47). Med detta som riktlinje har jag därutöver fått väga in 

ytterligare aspekter av vad som kan räknas som avbrott eller inte. Överlappande prat 

klassas i regel som det, men kan lika gärna fungera som uppmaning till den som har 

ordet att fortsätta. Likväl kan ett avbrott uppstå utan att någon överlappning 

förekommer, ifall den som precis haft ordet uppenbarligen inte hunnit slutföra sitt 

resonemang innan en annan deltagare tagit chansen att ”dyka in” i diskussionen 

(Ekström & Bérczes 2008: 3). 

2. Handviftningar – Antal gånger som en deltagare viftar med handen/händerna när 

denne pratar, vilket indikerar på ett särskilt känslomässigt engagemang i frågan. En 

handviftning ska alltså kunna tydas som en retorisk förstärkning av ett anförande/en 

replik. Hela handen måste vara i luften, d.v.s. inte i kontakt med exempelvis ett bord. 

För att kunna avgöra när en viftning övergår till en annan, så kan denna 

grunddefinition nyttjas: en viftning = en handrörelse från punkt a till punkt b, samt 

även tillbaka från punkt b till a då detta förekommer. Liksom med fallet avbrott kan 

det naturligtvis vara värt att se kritiskt på denna definition av handviftning, då den inte 
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per automatik behöver antyda på ett hetsigt debattklimat. Handviftningar kan lika 

gärna vara exempel på retoriska knep, som används i syfte att övertyga snarare än 

”överreagera”. 

3. Kakofoni – Antal gånger som kampen om ordet leder till att tre eller fler aktörer 

pratar i mun på varandra. 

4. Klipp – Antal bilder som respektive program består av under den avkodade delen, 

d.v.s. antalet gånger som bildproducenten genomför ett klipp. Textskyltar räknas även 

de som bilder (en skylt = ett klipp), så länge de täcker hela skärmen. 

5. Inlägg av moderator – Antal gånger som moderatorn bryter in i diskussionen med 

antingen en fråga eller ett påstående. Med moderator avser jag den eller de personer 

som agerar debattledare, d.v.s. bestämmer vem av deltagarna som har ordet. De 

situationer då moderatorn enbart går in för att lämna över ordet räknas inte med i 

denna variabel. För att inlägget ska räknas som just ett inlägg, krävs att moderatorn på 

något sätt styr inte bara vem som talar, utan även vad som sägs. Två typer av inlägg är 

ämnen för kodning; objektiva och subjektiva. Med de objektiva syftar jag på inlägg 

bestående av frågor eller uppmaningar som skulle kunna vara riktade till vem som 

helst av deltagarna, som t.ex. ”Vad bör man göra för att bekämpa brottsligheten?” eller 

”Svara på x:s fråga!”. Med de subjektiva syftar jag på kritiska frågor och 

kommentarer, mer eller mindre präglade av moderatorns egna värderingar och åsikter. 

Dessa kan exempelvis beröra huruvida en debattörs svar är tillräckligt tillfredställande 

eller ej, och tar sig uttryck i följdfrågor som t.ex. ”Hur då?”, ”Men många väljare 

tycker ju tvärtom?” osv. I kategorin subjektiva inlägg räknas också in samtliga fall då 

moderatorn mer eller mindre lättsamt kommenterar något som sagts eller gjorts i 

debatten, förutsatt att denna kommentar bygger på moderatorns högst personliga 

antagande eller tolkning av situationen. Kommentarer med direkt hänvisning till 

debattreglerna har sålunda utelämnats från denna undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

21	  

5. Analys/resultatredovisning 
 

 

5.1 Avbrott 

 

Antalet avbrott ligger på en relativt konstant nivå fram till slutdebatten 2002, då siffran 

stegrar betänkligt för att fortsätta hålla sig på en hög nivå även 2006 och 2010. Detta är 

samma år som det nya upplägget infördes i SVT:s slutdebatter, ett upplägg som innebär en 

betydligt friare kamp om vem som får ordet. 

   Stor betydelse har det faktum att ingen traditionell tidtagning med stoppur äger rum i detta 

senare upplägg, vilket tillåter debattörerna att mer frikostigt prata i mun på varandra. Denna 

kamp om talartiden är med andra ord ett relativt nytt påfund, vilket är anmärkningsvärt då det 

i dagsläget närmast skulle framstå som otänkbart att få bevittna en partiledardebatt där 

kampen om ordet inte framställs som en naturlig del av diskussionen (Allern 2011: 342–345). 

Fram t.o.m. slutdebatten 1998 tycks situationen ha varit den motsatta, avbrott är inte 

accepterade eftersom de helt enkelt inte ryms i debattformatet. På så sätt kan man anta att de 

avbrott som trots allt visar sig i dessa program, bör ha uppfattats som mer eller mindre 

uppseendeväckande på sin tid. 

   Tendensen håller i sig även när man jämför debattprogrammen periodvis. Här blir det dock 

 

 

 

Figur 5.1.1 Antal avbrott i SVT:s slutdebatter åren 1976 – 2010. 
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 Antal avbrott Procentuell andel 

Debatt 1976 6 4,1 

1979 
1988 

1 
0 

,7 
,0 

1982 6 4,1 

1991 10 6,8 

1994 11 7,5 

1998 6 4,1 

2002 35 24,0 

2006 26 17,8 

2010 45 30,8 

Totalt 146 100,0 

Tabell 5.1.1 Antal avbrott i SVT:s slutdebatter åren 1976 – 2010. 
 

 

 

intressant att jämföra perioderna 1976 – 1988 och 1991 – 1998. Det vi kan se är att antalet 

avbrott är nästan tre gånger så stort 1991 – 1998 som 1976 – 1988, trots att debattreglerna 

endast med några smärre avvikelser är desamma. Dessa avvikelser är dock värda att ha i 

beaktande; fram t.o.m. slutdebatten 1988 var den tillåtna talartiden per anförande max 3 

minuter. Fr.o.m. slutdebatten 1991 förkortades tiden till max 2 minuter. Förutsättningarna vad 

gäller talartid kan därav spela in en hel del även vad gäller avbrottskillnaden mellan dessa två 

perioder, inte minst då avbrott utförda av moderatorn kan ha bidragit till denna ökning. 

   En ännu större ökning kan vi dock se 2002 – 2010, då antalet avbrott är nästan fyra gånger 

så stort som 1991 – 1998. Allt som allt kan vi alltså konstatera att antalet avbrott ökat rejält 

under det senaste decenniet, även sett ur ett långt perspektiv. Vi kan också anta att 

debattupplägget är av stor betydelse för hur pass ofta deltagarna avbryter varandra. 

 

 

Period Medelvärde 

1976-1988 3,25 

1991-1998 9,00 

2002-2010 35,33 

Totalt 14,60 

Tabell 5.1.2 Snittantal avbrott i SVT:s slutdebatter uppdelat periodvis. 
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ANOVA Tabell 

 Summa df Medelvärde F Sig. 

Avbrott * 
Period 

Mellan 
grupper 

(Kombinerad) 
1898,983 2 949,492 29,485 ,000 

Inom grupper 225,417 7 32,202   

Totalt 2124,400 9    

Tabell 5.1.3 Snittantal avbrott i SVT:s slutdebatter uppdelat periodvis. Signifikanstal lägre 
än 0,05 = statistiskt säkerställt samband mellan period och antal avbrott. 
 

 

 

5.2 Handviftningar 

 

Ingen tydlig trend står att finna vad gäller handviftningar, en variabel som annars torde vara 

en stark indikator på att deltagarna ifråga lever sig in i debatten och låter känslorna gripa tag 

om deras resonemang. Måhända kan man uttrycka sig passionerat utan att debattklimatet för 

den delen behöver bli hetsigt eller aggressivt, men resultatet är likväl överraskande så länge 

man antar att politikerna anammat en hetsigare retorik i och med politikens medialisering. 

Nämnas bör dock att endast de fall där händerna faktiskt syns i bild har tagits med i 

undersökningen, varför en bidragande orsak till 2010 års relativt låga siffra är att man nyttjade 

betydligt fler närbilder då än vad man gjort tidigare gånger. Skulle 2010 års debattprogram 

 

 

 

Figur 5.2.1 Antal handviftningar i SVT:s slutdebatter åren 1976 – 2010. 
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 Antal handviftningar Procentuell andel 

Debatt 1976 531 12,1 

1979 256 5,8 

1982 405 9,2 

1988 230 5,2 

1991 340 7,7 

1994 546 12,4 

1998 416 9,5 

2002 768 17,5 

2006 649 14,8 

2010 253 5,8 

Totalt 4394 100,0 

Tabell 5.2.1 Antal handviftningar i SVT:s slutdebatter åren 1976 – 2010. 
 

 

varit någorlunda likvärdigt sina föregångare vad gäller bruk av bildsnitt, finns alltså en 

möjlighet att jag skulle komma upp i ett högre antal handviftningar i mina mätningar. 

Samtidigt kan det vara värt att kommentera det berättartekniska drag som används i just 2010 

års bildproduktion; de närbilder som förekommer fokuserar nämligen inte enbart på ansikten, 

utan även ett flertal gånger på just händer. Denna iakttagelse har måhända ingen direkt 

koppling till mina variabler, då jag inte tagit hänsyn till just bildsnitt i kodschemat. Samtidigt 

bekräftar denna detalj tesen om att det inte bara är det verbala utan även kroppsspråket som 

har stor betydelse för hur debattdeltagarna framställs i TV, något som även medierna tycks bli 

allt mer medvetna om (Alfredsson 2014). Av den anledningen har jag ändå valt att inkludera 

detta i min analys. 

   Analyserar man debattprogrammen periodvis framgår inte heller något starkare samband 

mellan år och antalet handviftningar. Slutsatsen vi kan dra av denna undersöknings resultat är 

således att antalet handviftningar inte ökat p.g.a. ett moderniserat debattupplägg. 

 

Period Medelvärde 

1976-1988 355,50 

1991-1998 434,00 

2002-2010 556,33 

Totalt 439,30 

Tabell 5.2.2 Snittantal handviftningar i SVT:s slutdebatter uppdelat periodvis. 
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ANOVA Tabell 

 Summa df Medelvärde F Sig. 

Handviftningar 
* Period 

Mellan 
grupper 

(Kombinerad) 
69264,433 2 34632,217 1,075 ,392 

Inom grupper 225583,667 7 32226,238   

Totalt 294848,100 9    

Tabell 5.2.3 Snittantal handviftningar i SVT:s slutdebatter uppdelat periodvis. Signifikanstal 
högre än 0,05 = inget statistiskt säkerställt samband mellan period och antal handviftningar. 
 

 

 

5.3 Kakofoni 
 

Endast två debatter uppvisar inslag av kakofoni, nämligen de från 2002 och 2006. I dessa 

program uppmäts ett inslag av kakofoni vardera. Trots det totalt sett låga antalet så behöver 

dessa två fall inte bero på någon slump, utan resultatet hänger mer troligt samman med hur 

pass ”kakofonivänligt” debattupplägget är i de två program där kakofonin förekommer. Som 

vi redan varit inne på så präglas debatterna fr.o.m. 2002 av ett betydligt friare upplägg än 

tidigare, vilket i högre grad tillåter deltagarna att slita ordet ifrån varandra. Eftersom denna 

utveckling tydligt satt sin prägel på antalet avbrott, är det kanske inte någon större 

överraskning att den även påverkar andra dimensioner av debattklimatet. 

   Att debattdeltagare i större utsträckning stimuleras till att avbryta och prata i mun på  

 

 Antal kakofoni Procentuell andel 

Debatt 1976 
1979 
1982 
1988 
1991 
1994 
1998 
2002 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

50,0 

2006 
2010 

1 
0 

50,0 
,0 

Totalt 2 100,0 

Tabell 5.3.1 Antal inslag av kakofoni i SVT:s slutdebatter åren 1976 – 2010. 



	  

	  

26	  

varandra, går helt i linje med det resonemang som Luginbühl för angående konflikt som en 

intresseväckare hos publiken. Det finns en prestige i att inneha ordet, då debatten präglas av 

en tävlingsanda där den som lyckas bräcka sin motståndare är den som vinner (Luginbühl  

2007: 1375–1377). En konsekvens av detta blir att informativa och sakliga resonemang 

riskerar inta en andrahandsposition, då huvudfokus inte ligger på diskussionen i sig utan 

snarare på vem som vinner den. För att bli den som segrar kan således flertalet mindre 

formella knep tas i bruk, däribland conversational violence (Luginbühl 2007: 1372–1374). 

   Då förekomst av kakofoni endast kunnat mätas i debatterna tillhörandes perioden 2002 – 

2010, kan det fungera som en indikator på att debattupplägget har betydelse för huruvida 

deltagarna pratar i mun på varandra eller ej. 

 
 
Period Medelvärde 

1976-1988 ,00 

1991-1998 ,00 

2002-2010 ,67 

Totalt ,20 

Tabell 5.3.2 Snittantal inslag av kakofoni i SVT:s slutdebatter uppdelat periodvis. 
 

 
ANOVA Tabell 

 Summa df Medelvärde F Sig. 

Kakofoni * 
Period 

Mellan 
grupper 

(Kombinerad) 
,933 2 ,467 4,900 ,047 

Inom grupper ,667 7 ,095   

Totalt 1,600 9    

Tabell 5.3.3 Snittantal inslag av kakofoni i SVT:s slutdebatter uppdelat periodvis. 
Signifikanstal lägre än 0,5 = statistiskt säkerställt samband mellan period och antal inslag av 
kakofoni. 
 

 

 

5.4 Klipp 
 

En successiv ökning vad gäller antalet klipp i programmen tycks ske under hela det 

undersökta tidsspektrat, vilket fungerar som stöd till tesen om att TV alltmer tenderar spela på 

de känslomässiga strängarna; snabba klipp, närbilder, udda vinklar (Örnebring 2001: 385). 
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Detta är till synes onödiga faktorer i de äldre programmen – sker det ett klipp mellan två 

kameror så görs det efter att en deltagare fått tala till punkt, och inklippsbilder överlag är 

sällan förekommande. Ju närmare nutid vi kommer desto mer märker vi dock hur formen gör 

anspråk på att vara en del av det väsentliga i tittarupplevelsen. Detta antyder att producenten  

fått betydligt mer inflytande över debatternas tempo, åtminstone bildmässigt sett. Detta 

innebär i sin tur att man har inskränkt på ordets makt, som i de äldre programmen håller fast 

såväl bildproducent som TV-publiken i ett järngrepp (Örnebring 2001: 385). I senare program 

 

 

Figur 5.4.1 Antal klipp i SVT:s slutdebatter åren 1976 – 2010. 
 

 

 Antal klipp Procentuell andel 

Debatt 1976 50 3,8 

1979 40 3,1 

1982 87 6,7 

1988 69 5,3 

1991 132 10,1 

1994 110 8,5 

1998 159 12,2 

2002 227 17,4 

2006 174 13,4 

2010 253 19,4 

Totalt 1301 100,0 

Tabell 5.4.1 Antal klipp i SVT:s slutdebatter åren 1976 – 2010. 
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har inte politikern samma kontroll över publiken, då bildproducenten när som helst kan välja 

att bryta ögonkontakten dem emellan. Dock bör nämnas att eftersom det i fallet klipp rör sig 

om en betydligt jämnare utvecklingskurva än i exempelvis fallet avbrott, så är det svårt att 

avgöra huruvida det är debattutformningen eller något annat som spelar in i utvecklingen. En 

viss signifikans kan dock skönjas ifall man studerar debatternas klippmängd periodvis. Detta 

kan peka på att de kommersiella TV-kanalernas genombrott hade en form av inverkan på 

SVT:s produktioner redan vid ett tidigt stadie, något vi förvisso redan hunnit konstatera i 

teoridelen (Strömbäck 2004: 107). Hur man väljer att filma ett TV-program behöver 

självfallet inte vara hugget i sten beroende på hur programmets upplägg ifråga är, utan de 

faktorerna kan även utvecklas oberoende av varandra. Det ser vi bl.a. i 1998 års debatt, där 

man använder sig av en krankamera, något som sedermera kommit att bli standard även i 

debatter med nuvarande upplägg. 

 

Period Medelvärde 

1976-1988 61,50 

1991-1998 133,67 

2002-2010 218,00 

Totalt 130,10 

Tabell 5.4.2 Snittantal klipp i SVT:s slutdebatter uppdelat periodvis. 

 

ANOVA Tabell 

 Summa df Medelvärde F Sig. 

Klipp * 
Period 

Mellan grupper (Kombinerad) 42041,233 2 21020,617 25,601 ,001 

Inom grupper 5747,667 7 821,095   

Totalt 47788,900 9    

Tabell 5.4.3 Snittantal klipp i SVT:s slutdebatter uppdelat periodvis. Signifikanstal lägre än 
0,05 = statistiskt säkerställt samband mellan period och antal klipp. 
 

 

 

5.5 Inlägg av moderator 

 

Fram t.o.m. 1998 har vi att göra med ett debattformat där moderatorns enda funktion i 

programmet är att fördela talartiden. Detta torde vara det primära skälet till att inga inlägg av 
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annan karaktär gått att mäta i de debatterna. Fr.o.m. 2002 förändras situationen, i och med ett 

nytt debattupplägg där antalet moderatorer/programledare utökas från en till två, och agerar 

mer i egenskap av traditionella journalister. Såväl allmänna som mer kritiska frågor ställs till 

deltagarna, och moderatorerna ges även tillfälle att då och då fälla mer eller mindre subjektiva 

kommentarer riktade mot en viss debattdeltagares utspel. 

   Av mätresultaten att döma, så håller sig dessa ”oberoende journalistiska” inlägg på en 

konstant nivå rent kvantitativt (se tabell 5.5.1). Lika många inlägg har uppmätts i såväl 2002, 

2006 som 2010 års slutdebatt, däremot skiljer det sig åt när man väljer att titta närmare på 

inläggens karaktär. För att göra detta har jag valt att identifiera två typer av inlägg; objektiva 

och subjektiv. En närmare beskrivning av dessa återfinns i metodavsnittet. 

   Det vi kan se när vi granskar antalet objektiva och subjektiva inlägg (se tabell 5.5.2) är en  

 

 Antal inlägg av moderator Procentuell andel 

Debatt 1976 
1979 
1988 
1991 
1994 
1998 
2002 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

17 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

33,3 

2006 17 33,3 

2010 17 33,3 

Totalt 51 100,0 

Tabell 5.5.1 Antal inlägg av moderator i SVT:s slutdebatter åren 1976 – 2010. 
 

 

 

Debatt 

Totalt 2002 2006 2010 

Inlägg av 
moderator 

Objektivt inlägg Antal 9 13 6 28 

% inom gruppen 32,1% 46,4% 21,4% 100,0% 

Subjektivt inlägg Antal 8 4 11 23 

% inom gruppen 34,8% 17,4% 47,8% 100,0% 

Totalt Antal 17 17 17 51 

% inom gruppen 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

Tabell 5.5.2 Antal objektiva/subjektiva inlägg av moderator i SVT:s slutdebatter åren 2002 – 
2010. 
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förhållandevis jämn fördelning av dessa två typer i 2002 års debatt, medan 2006 och 2010 års 

är desto mer ojämna. I 2006 års debatt är en övervägande del av moderatorernas inlägg av det 

objektiva slaget, medan det i 2010 års debatt är den subjektiva karaktären som har övertaget. I 

sammanhanget bör nämnas att konstellationen av moderatorer/programledare skiljer sig åt i 

samtliga tre slutdebatter, varför man skulle kunna anta att resultaten beror på den enskilda 

journalisten snarare än på någon mer omfattande trend som genomsyrar respektive slutdebatt. 

 

 

 

 

6. Slutsatser och diskussion 
 

 

6.1 Har debattklimatet förändrats? 
 

Av det som framkommit i resultaten av denna undersökning, kan man konstatera att 

debattklimatet generellt sett har blivit hetsigare. Detta tar sig uttryck i att debattdeltagarna 

avbryter varandra allt mer, och att de även tenderar att prata i mun på varandra. Ansvaret för 

denna utveckling kan närmast uteslutande läggas på den modernisering och medieanpassade 

omgörning av debattprogrammen, vilken framförallt visade sig i samband med SVT:s 

lansering av ett nytt debattupplägg i valrörelsen 2002. Denna betydelsefulla förändring av 

debattupplägget visar sig vara än mer betydelsefull när man studerar slutdebatterna periodvis; 

under den ”traditionella” perioden håller sig såväl avbrott som kakofoni på en tämligen låg 

och jämn nivå. Under den ”medieanpassade” perioden kan vi tydligt se hur detta förändras, 

och hur såväl avbrott som kakofoni blir mer rumsrent och rentav en naturlig del av debatten 

(Allern 2011: 342 – 345). Det är inte utan att man kan ana en viss ironi i ett av moderatorns 

inlägg i slutdebatten 2002, där han prompt hävdar att ”här avbryter vi inte varandra”. Tittar 

man på antalet mätta avbrott detta år, tycks debattutformningen snarare jobba emot denna 

moderators vision om ett sansat samtalsklimat. 

   Med detta sagt kan man också dra slutsatsen att utvecklingen inte beror på att 

debattdeltagarna själva har blivit mer hetsiga. Resultaten tyder snarare på att skillnaderna där 

är mycket små om ens det. Den enda variabel som debattdeltagarna helt och hållet har full 

kontroll över, handviftningar, står sig relativt oförändrad genom hela det undersökta 
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tidsspektrat, och ingen särskild trend går att tyda. Faktorer som avbrott, kakofoni och 

moderatorns roll i samtalet är däremot sådant som på ett eller annat sätt går att koppla till 

debattformatet. 

   Antalet klipp i ett debattprogram är dock en faktor som utmärker sig något annorlunda, då 

den jämna, successiva ökningen av dessa inte tycks vara lika sammankopplad med vilket 

debattupplägg man använt sig av. Bildproducentens makt över rytm och tempo i bildspråket 

är således oberoende av detta, och kan snarare ses som en produkt av hur TV-mediet 

utvecklats i stort. Att man alltmer väljer lägga energi på snabba, korta närbilder och andra 

former av inklippsbilder tyder på att TV-mediet steg för steg gjort sig hemmastatt i den 

senmoderna fas där bilden, symbolen och uttrycket är de främsta källorna till kunskap 

(Örnebring 2001: 385). I takt med att dessa tendenser intensifierats, kan man tolka det som en 

naturlig följd att trenden även färgar av sig på andra faktorer än just bildproduktionen; 

däribland programupplägget. På så vis skulle en slutsats kunna vara att lika mycket som 

medierna successivt tagit kontrollen över vad som ska sägas, så har man även tagit kontrollen 

över hur det sägs och kanske framförallt hur vi som tittare uppfattar att det sägs. Här skulle en 

vidareutvecklande bildanalys definitivt vara av det önskvärda slaget, en analys där man mer 

riktar in sig på de semiotiska betydelser som går att finna i valen av kameravinklar, bildsnitt 

och vem som får synas i bild och när. 

 

 

6.2 Medialiseringsperspektivet 
 

Av allt att döma så kan den politiska medialiseringen, och hur villkoren alltmer förskjutits 

från politikerna till medierna, förstås som en bidragande orsak till att utvecklingen sett ut som 

den gjort, och till hur SVT valt att skildra det politiska samtalet. Vill man se på denna 

utveckling med kritiska ögon, så ligger journalistkårens egen beklagan över den svenska 

journalistikens förenkling nära till hands. Snuttifiering, populism och brist på fördjupning är 

alla tre exempel på faktorer som stimulerar till ett intensivare tempo och mer publikfriande 

inslag i produktionen (Allern 2011: 275–277; Asp 2007: 13–15). En lättsam approach tycks 

sålunda prägla dagens medieutbud, liksom ökade ambitioner att ge publiken vad de vill ha. 

Denna förändrade inställning skulle ett mer kommersialiserat debattupplägg kunna tänkas 

vara en del av, inte minst när man talar om debattprogram som ett välregisserat skådespel där 

medias makt påverkar diskussionen (samt publikens uppfattning av densamma) mer än de 

som deltar i den (Ekström 1999: 163; Svensson 1999: 216–217). På så vis blir slutdebatterna 
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mer en form utav uppvisning av ett antal personer vars åsikter är gjutna i sten, snarare än ett 

forum för utbyte av politiska tankar och idéer. Samtalet får stå tillbaka till förmån för striden, 

med makten över landets styre som första pris. Av detta följer att man tillåts trampa på en del 

ömma tår, vilket det verbala våldet fått agera tydligt exempel på. Mitt i allt detta tillkommer 

journalistens roll som en slags domare/lekledare, vilken mer nu än förr träder in i 

diskussionen och eldar på vid de tillfällen då debatten framstår som alltför sval. 

 

 

6.3 Journalisten och demokratin 

 

Moderatorns ökade inflytande i diskussionen kan ses som en följd av den professionaliserade 

journalistiken, oberoende av politiska krafter och med uppdrag att företräda folket. Detta 

oberoende kan vara skälet till att man på senare år använt sig av ett debattupplägg som 

inkluderar journalisten mer, och ger denne möjligheten att inflika med såväl neutrala som 

kritiska frågor. Journalistens ansvarsroll har allt mer antagit skepnaden av ombudsman och 

tolk i syfte att hantera svåra ämnen på ett lättfattligt sätt, något som var otänkbart under det 

gamla debattuppläggets tid (Örnebring 2001: 376–377). 

   I och med det nya upplägget tillkommer alltså helt nya möjligheter för journalisterna att 

vara pådrivande krafter, inte minst i de så kallade opinionsspiralerna, då det inte längre är 

politikerna och partiernas intressen som primärt utgör dagordningen. Journalistikens 

oberoendeställning medför snarare att de politiska samtalen ska ske med utgångspunkt i de 

krav som ställs utanför makthavarnas korridorer, med fokus på folket och medias 

demokratiska skyldighet att agera upplysare för dessa (Asp & Bjerling 2014: 7; Strömbäck 

2004: 21–23). En förutsättning för detta ändamål är att man som debattdeltagare omfamnar 

mediernas villkor för hur det politiska samtalet ska föras, ett samtal som kommit att präglas 

allt mer av uttryck och allt mindre av ordet i sig (Örnebring 2001: 385). Resultatet blir således 

återigen de välregisserade och konfliktorienterade sammandrabbningar vilka tidigare 

beskrivits av Ekström (1999), Svensson (1999) och Luginbühl (2007). 

   Det är kanske lätt att avfärda denna form av debattupplägg som just förenklande och därav 

trivialiserande, men faktum är att det inte enbart behöver vara av ondo att skildra politik på ett 

lättfattligt vis. Ur ett deltagardemokratiskt perspektiv kan detta rent av vara ett verktyg för att 

mobilisera och skapa ett starkare samhällsengagemang hos den breda allmänheten, i synnerhet 

hos medborgare som annars inte skulle orka närma sig politiken (Strömbäck 2004: 92–93). 

Journalisternas och mediernas allt större inflytande på dagordningen innebär dessutom att 
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diskussionerna ges möjlighet att mer präglas av de sakfrågor som faktiskt intresserar väljarna, 

ett faktum som troligtvis även skulle glädja en konkurrensdemokrat vilken värdesätter 

information av det slaget högt (Strömbäck 2004: 90). 

   Samtidigt går det naturligtvis att argumentera för att ett närmast stridsorienterat 

debattformat, där debatten ifråga aldrig mynnar ut i någon konsensus, skulle uppmuntra till 

cynism och snarare avskräcka medborgare från att aktivera sig än motivera dem (Ekström 

1999: 192). Ett hetsigare debattklimat kan dessutom resultera i att politikerna krävs på korta, 

snabba svar i komplicerade frågor, något som indirekt hotar kvaliteten på den information 

som väljarna matas med (Allern 2011: 342). 

   Det var knappast någon slump att man övergav det gamla debattupplägget efter 1998 års 

val; nya tider kräver nya metoder, och i strid mot kommersiella jättar blir det allt mer viktigt 

för SVT att locka till sig tittare till de program som public service är någorlunda unika med att 

tillhandahålla. Att modernisera det politiska samtalet blir en del i det hela. Och kanske är det 

positivt? Kanske är det just det vi som medborgare i en demokrati kan kräva av medierna? Att 

de gör tunga ämnen lättfattliga för oss vanliga människor? Samtidigt får detta aldrig ske på 

bekostnad av de nyanser, aspekter och bakgrund som krävs för att vi som väljare ska kunna 

bilda oss en uppfattning av hela frågan. En tänkbar följd av den sortens bristfälliga 

journalistik skulle vara att det i slutändan blir medierna som bär ansvaret för att en politiker 

gett missledande besked i en pressad situation. Hur detta på sikt skulle påverka väljarnas 

förtroende för journalister, politiker och demokratin kan bara en sådan framtid utvisa. I vilket 

fall så lär debatten om debatterna fortgå under en lång tid framöver. 
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Bilaga: Reliabilitetstest 
 

 

Slutdebatten 1979  Kodning 1 Kodning 2 

Avbrott:   1 1 

Handviftningar:  256 279 

Kakofoni:   0 0 

Klipp:   40 40 

Inlägg av moderator:  0 0 

   Objektiva:   0 0 

   Subjektiva:   0 0 

 

 

Slutdebatten 1991  Kodning 1 Kodning 2 

Avbrott:   10 8 

Handviftningar:  340 367 

Kakofoni:   0 0 

Klipp:   132 132 

Inlägg av moderator:  0 0 

   Objektiva:   0 0 

   Subjektiva:   0 0 

 

 

Slutdebatten 2002  Kodning 1 Kodning 2 

Avbrott:   35 33 

Handviftningar:  768 721 

Kakofoni:   1 1 

Klipp:   227 227 

Inlägg av moderator:  17 17 

   Objektiva:   9 9 

   Subjektiva:   8 8 


