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Inledning 

”Jimmie Åkesson och Annie Lööf i valrörelsens sista duell”;1 ”Åkesson (SD) fick Lööf (C) att 

slå näven i bordet”.2  Detta var två av många rubriker under valrörelsen 2018. Den TV-sända 

partiledardebatten dagarna innan valet 2018 uppmärksammades efter att Centerpartiets (C) 

ledare Annie Lööf slog näven i bordet efter att Sverigedemokraternas (SD) Jimmie Åkesson 

uttalade sig om invandrare. Situationen blev snabbt mycket omtalad i olika medier. På grund 

av uttalanden i debatten togs den till och med bort från SVT:s sida, när SVT valde att ta 

avstånd från det som sagts. Dagen efter utmanade Lööf Åkesson på en andra debatt. I den här 

studien analyseras de två sammankopplade debatterna, som framöver kommer att omtalas 

som en. Fokus ligger på oskick, alltså olika beteenden som i offentlig debatt kan ses som 

olämpliga. Syftet med studien är att kartlägga dessa oskick som ibland uppstår i svensk 

debatt, här med exemplet Åkesson och Lööf.  

Både i Sverige och i andra europeiska länder syns en splittring mellan olika politiska 

partiers värdegrunder. Detta grundar sig troligtvis i att många höger- och vänsterextrema 

krafter fått alltmer inflytande i Europas politik under de senaste åren. En framväxt som 

tydligare kan ses i länder såsom Frankrike, Nederländerna och Danmark. Där har 

ytterlighetspartier under de senaste åren tagit sig in på inflytelserika positioner. Med denna 

framväxt ändras det politiska klimatet och den politiska diskursen. Den polariserande 

diskursen blev, i Sveriges fall och valrörelsen 2018, något som det lades extra fokus på. 

Ämnet har en stor relevans med tanke på den demokratiska betydelsen som den politiska 

debatten har. Därför är frågan jag ställde mig under studiens gång: Utövas politisk debatt på 

ett etiskt och förnuftigt sätt? 

 

Tidigare forskning 

Här redovisas studiens utgångspunkt. Christoffer Kølvraa, Charlotte Jørgensen och Douglas 

Walton talar alla tre om i någon mening tveksamma retoriska medel som förekommer på den 

politiska arenan och som jag tar upp i min analys.  

 

 
1 Hannes Lundberg Andersson & Niklas Svensson, ”Åkesson och Lööf i valrörelsen sista duell”, Expressen 8/9 

2018, https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/akesson-och-loof-i-valrorelsens-sista-duell/ (2021-09-05).  
2 Hedda Berglund, ”Åkesson (SD) fick Lööf (C) att slå näven i bordet”, SVT, 7/9 2018. 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/migrationsfragan-fick-loof-c-att-brusa-upp-rejalt (2021-09-05).  
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Provokation och affekt i debatt 

Christoffer Kølvraa, en dansk professor inom kultur och politik, har gjort en studie där han 

undersöker affekt med en vilja att förstå samtidens politik, med fokus på den högerextrema 

politiken. Kølvraa fokuserar i sin studie på politikens affektiva dimension som han menar kan 

vara en del av försöket att förstå den dimension av samtidspolitiken som han också syftar till 

som ”meningslös” och ”oseriös”. I jämförelse med teorier och metodologier som fokuserar på 

exempelvis fallasier, riskerar den affektiva dimensionen att hamna i skymundan eller bli tagen 

förgivet i studier om samtidspolitiken. Självklara och synliga processer kopplade till 

exempelvis logos är lättare att identifiera än att undersöka eller definiera känslor i politik.3 

Kølvraa fokuserar på den affektiva, det vill säga känsloladdade, dimensionen inom 

högerextrem politik. Han menar att affekter verkar ha en självklar plats inom just 

högerextrem politik. För hans studie tenderar de högerextrema politikerna ständigt att uppröra 

och deras uttryck visade sig leda till provocerade eller upprörda reaktioner hos övriga 

politiker. Vidare skriver Kølvraa att extremhögern använder sig av en affektiv metodologi 

som han kallar provokativ politik. Han beskriver ett uttalande av en högerextrem dansk 

politiker, Jesper Langballe, som sade att muslimer mördar sina döttrar och låter deras 

släktingar våldta dem. Detta ledde till ett medieuppror där mängder av danska politiker 

kommenterade och positionerade sig själva långt ifrån uttalandet.4 Kølvraa kommer fram till 

att affekt signaleras i uttalanden, där mening och sanning på olika sätt är upphävda. Det 

innebär att det som sägs styrs mer av vad man känner snarare än att vara förankrat i rationella 

tankebanor. Vidare skriver han att den provokativa och överdrivna retoriken kan förstås som 

en indikation på en metakommunikativ ram, som används för att signalera affekt. “Lekfulla” 

uttalanden som han menar att de kan ses som, kan tjäna till att visa på ett affektivt motstånd 

gentemot sina motståndare. Hyperbol, en retorisk stilfigur som innebär att överdriva, går hand 

i hand med affektiv retorik. Affektiv retorik är något som sägs vara en vanlig aspekt inom 

debatt. Förmågan hos den högerextrema politiken att skapa upprördhet på den politiska 

arenan kan ses som utmaningar där motståndaren frestas till intensifierade meningsutbyten. 

Kølvraa menar att detta är en affektiv smitta, där man får motståndarpolitiker att använda sig 

av överdrivna uttalanden. Högerextrema politiker är skickliga i att leda in sina motståndare till 

heta meningsutbyten genom sina provocerande uttalanden.5  

 
3 Christoffer Kølvraa, “Affect, Provocation and Far Right Rhetoric”, i Affective Methodologies, Carsten Stage 

(red.), United Kingdom: Palgrave Macmillan 2015, s. 183.  
4 Kølvraa 2015, s. 186.  
5 Kølvraa 2015, s. 187f.  
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Fientlighet i debatt  

Charlotte Jørgensen har skrivit en artikel där hon undersöker eristik i politiska debatter av 

konfrontativ typ, där hon studerat ett antal danska TV-debatter.6  Hon fokuserar på fientlighet 

i sin artikel. Hon menar att det finns många sätt att vara fientlig på. Att parterna inte håller 

med varandra i debatterna är avgörande, situationen kräver att de klargör sin oenighet i och 

med att det är just en debatt. Författaren skriver att hostile debate (fientlig debatt eller eristik) 

kan definieras som en otrevlig handling gentemot motståndaren utöver vad som är nödvändigt 

för att klargöra meningsskiljaktigheten i den kontroversiella frågan.7 Hon listar tre kategorier 

som innehåller det eristiska i en debatt: hostile interrogation (fientligt förhör), direct personal 

attacks (personliga attacker) och nonverbal expression of hostillity (icke-verbala fientliga 

uttryck). Fientligt förhör motsvarar exempelvis avbrytanden, att kräva ett ja eller nej på en 

fråga, eller förvrängning. Samtliga av dessa exempel menar författaren är vanliga hos 

advokater. Personliga attacker innebär attacker mot motståndarens karaktär eller yttre 

egenskaper med en verbal aggressivitet. I denna kategori finns vanligtvis ad hominem-

argument. Hon menar dock att konkreta ad hominem-argument är ovanliga i parlamentet, och 

speciellt den kränkande varianten. När varianter av ad hominem förekommer är det ofta på ett 

mer implicit och subtilt sätt. 8 Icke-verbala fientliga uttryck är exempelvis röst såsom ton och 

artikulation, kroppsspråk och gester. Det är i samråd med denna kategori som fientligt förhör 

och personliga attacker identifieras. En verbal förolämpning behöver nödvändigtvis inte vara 

något negativt då det tillsammans med ton och kroppsspråk likväl kan tolkas som exempelvis 

ett vänligt menande skämt.9  

Jørgensen skriver att offentlig debatt allt oftare innehåller eristiska handlingar och att 

det skett en förskjutning av begreppet debatt. Hon menar att parlamentet gav deliberative 

argument en chans, medan politisk debatt i TV i allt högre grad verkade göra narr av tanken 

på en ansvarsfull retorik. Vidare skriver hon att programmet (Bytinget) kan skrivas av som ett 

föråldrat exempel som illustrerar ett tidigt TV-stadium, ännu inte anpassat till bestämda 

medievillkor.10 

 
6 Charlotte Jørgensen, “Public Debate – An Act of Hostility?”, Argumentation vol. 12, Frans H. van Eemeren 

(red.), 1998:4, e-artikel, https://doi.org/10.1023/A:1007735127171 (2021-10-13), s. 431. 
7 Jørgensen 1998, s. 433. 
8 Jørgensen 1998, s. 434.  
9 Jørgensen, 1998, s. 441. 
10 Jørgensen, 1998, s. 441. 
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Ad hominem  

Douglas Walton är en kanadensisk forskare och författare som intresserat sig för retorikens 

argumentation och fallasier. Han har gjort en fallstudie där han undersökt politikers 

användande av ad hominem. På senare tid har användandet av dessa fallasier blivit mycket 

frekventa i politiska kampanjer. Argumenten i dessa kampanjer visar inte på något stopp av 

användandet av ad hominem. Walton menar att många ad hominem-argument inte är en 

fallasi, det vill säga ett tomt argument. Utan att de faktiskt kan utgöra rimliga argument med 

syftet att attackera motpartens trovärdighet. Walton klargör med detta att det handlar om 

attacker mot argumentets trovärdighet, och inte personen.11 

  Waltons studie grundar sig i dialektiska normer och utifrån dessa söker han efter ad 

hominem-argument på den politiska arenan. Kopplingar till den politiska diskursen och tanken 

att utreda en talhandling i en given diskurs är likheter mellan Waltons och denna studie. 

Tanken bakom Waltons studie är att se på dialektiska normer som ett ramverk för att kunna 

identifiera och utvärdera ad hominem-argument, eller personangrepp i den politiska 

diskursen.12 

Strategier och handlingar såsom ad hominem-argument visade sig vara en faktor som 

kan påverka i valrörelser.13 Materialet i Waltons studie var ett uppslag i tidskriften Times 

Magazine. I materialet kritiseras Al Gores uttalanden för att få honom att framstå som en 

hycklare. Walton resonerade att det är förhållandevis få som faktiskt ifrågasätter innehållet 

när de läser nyheter och skvaller. Han drar en slutsats att människor visar på en ovilja att 

kritiskt granska texter i nyheter och att det är en anledning till att ett dåligt argument kan 

hålla.14 

 

Syftesbeskrivning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka typer av oskick som förekommer i de 

två partiledardebatterna mellan Annie Lööf och Jimmie Åkesson 2018. Studien identifierar 

oskick för att lyfta fram brott mot det som är passande (decorum) inom svensk politik. 

Studien utgår i första hand från följande frågor: Var det så att oskick förekom? Vem var det 

egentligen som bröt mot decorum? Av möjliga retoriska medel, hur var oskicken 

 
11 Douglas N. Walton, “Case Study of the Use of a Circumstantial Ad Hominem in Political Argumentation”, 

Philosophy & Rhetoric vol. 33, 2000:2, e-artikel, https://muse.jhu.edu/article/25925 (2021-10-13), s. 101.  
12 Walton 2000, s. 102.  
13 Walton 2000, s. 103.  
14 Walton, 2000, s. 108f.  
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formulerade? Dessa frågor ställdes med avsikten att kartlägga oskick i en del av den svenska 

politiken för att närma sig frågan om politik i Sverige utövas på ett dygdigt och förnuftigt sätt.  

Jag har valt ett material där oskick kommer i dagen på ett tydligt och lite tillspetsat sätt, 

nämligen i TV sända partiledardebatterna valåret 2018. De oskick som kartlagts i debatterna 

kommer att definieras utifrån ett retoriskt ramverk. I denna studie står pragmadialektiken för 

den moraliska och etiska mallen som tillämpats för att explorativt identifiera huruvida 

nyttjandet av oskick, eristik och fallasier tenderar ta plats i den svenska politiken. 

 

Teori 

Närmast kommer studiens teoretiska utgångspunkter att presenteras. Den teoretiska ramen 

utgörs främst av pragmadialektiken vad gäller förståelsen av oskick. Om en argumentation 

blir styrd av oskick så riskerar det att bryta mot retorikens regler om vad god debatt är. I sin 

tur kan det i teorin missleda publiken vilket gör att retoriken uppfyller det motargument mot 

retorik som Platon redan under antiken använde. Oskick och Christian Kocks definition utav 

begreppet kommer att belysas för att vidare förankra dess relevans och användbarhet för den 

här studien kring svensk politisk debatt. Avslutningsvis är fallasier inkluderat då det är ett 

vanligt förekommande begrepp som används när debatt eller framföranden ska studeras. 

Fallasier är en inkorporerad del av samtida retorikvetenskap. De betraktas i denna studie som 

oskick och måste ses som relativt vanligt förekommande. I föreliggande studie tas fallasi upp 

som en underrubrik för oskick och inte som huvudrubrik som i många andra retoriska studier. 

 

Pragmadialektik  

Teoriavsnittet inleds med den tyska filosofen som har behandlat frågan om normer för debatt, 

Jürgen Habermas. Habermas skriver bland annat i sin text Tre normativa demokratimodeller: 

om begreppet deliberativ politik att, om demokratin ska fungera så måste det finnas ett 

politiskt samtal som är rationellt och som har fokus på sak. Samt att konsensus inte är möjligt 

i realiteten. Vid konflikter utan utsikt till konsensus krävs många gånger en kompromiss 

mellan parter som inte kan uppnås genom den perfekta etiska diskursen. Detta eftersom det 

inte är realistiskt att debatter neutraliserar makt, normer och värderingar för att nå just 

konsensus.15 Det blir något som jag lägger till i min definition av vad som är god debatt. Detta 

 
15 Jürgen Habermas, ”Tre normativa demokratimodeller: om begreppet deliberativ”. i Tretton texter i politisk 

teori, Peter Hallberg et al. (red.), Malmö: Liber 1995, s. 277. 
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för att jag i studien ska kunna nå fram till vad som förekommer och som bryter mot den goda 

debatten definierad av Jürgen Habermas, Frans Van Emeren och Rob Grootendorst. 

Van Eemeren och Grootendorst presenterar 10 budord i vad som utgör 

uppförandekoden för god debatt. Dessa är: 1. Debattörer ska inte hindra varandra från att ta 

ställning eller ifrågasätta ställningstaganden.16 2. Debattörer som lägger fram en ståndpunkt 

får inte vägra att försvara ståndpunkten när de uppmanas göra det. 3. Attacker mot 

ståndpunkter kan inte bäras av en ståndpunkt som inte har blivit framförd av den andra 

parten.17 4. Ståndpunkterna kan inte försvaras av icke-argumentation, eller argumentation som 

inte är relevant för ståndpunkten. 5. Debattörer får inte tillskriva icke uttryckta premisser till 

den andra parten, eller avfärda ansvaret för sina egna icke uttryckta premisser.18 6. Debattörer 

får inte felaktigt presentera något som en accepterad utgångspunkt eller förneka att något är 

en accepterad utgångspunkt. 7. Resonemang som i en argumentation är presenterad som 

formellt avgörande kan inte vara ogiltigt i logisk mening.19 8. Ståndpunkter kan inte betraktas 

som slutgiltigt försvarande av argument som inte är presenterade som baserade på formellt 

avgörande resonemang om försvaret inte sker med hjälp av lämpliga argumentationsscheman 

som tillämpas korrekt.20 9. Ofullständigt försvar av ståndpunkter får inte leda till att dessa 

ståndpunkter upprätthålls, och fullständiga försvar får inte leda till att man upprätthåller tvivel 

om dessa ståndpunkter. 10. Debattörer får inte använda några formuleringar som är otydliga 

eller tvetydiga, och de får inte medvetet misstolka den andra partens formuleringar.21  

Det centrala problemet som etiken brottas med återfinns i sökandet och diskussionen 

kring vad som är ”det rätta”. Ovan nämnda budord ligger till grund för Van Eemerens och 

Grootendorsts pragmadialektik. Budorden representerar en etik som grundar sig i vilka 

handlingar som bör upprätthållas för att uppnå god debatt och skildrar till viss del vad som 

utgör dygdiga debattörer.  

  

Oskick 

Christian Kock, den danske retorikprofessorn, föreslår begreppet oskick (uskikke) istället för 

begreppet fallasi. Han tycker att fallasi associeras för mycket med den traditionella tekniska 

betydelsen, det vill säga felaktig slutsats, och föreslår snarare benämningen oskick. Ett 

 
16 Frans H. van Eemeren & Rob Grootendorst. A systematic theory of argumentation, Cambridge: Cambridge 

University Press 2004, s. 190.  
17 Van Eemeren & Grootendorst 2004, s. 191.  
18 Van Eemeren & Grootendorst 2004, s. 192.   
19 Van Eemeren & Grootendorst 2004 s. 193. 
20 Van Eemeren & Grootendorst 2004, s. 194. 
21 Van Eemeren & Grootendorst 2004, s. 195. 
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begrepp som han anser kan bredda synvinkeln för lämpligt och olämpligt argumentativt 

beteende.22 Kocks begrepp är mycket centralt för denna studie. Studien synliggör en retorisk 

vinkel på hur enskilda talare och politiska aktörer kan påverka publiken och den retoriska 

situationen. Det gör de genom att bryta mot normer snarare än att upprätthålla dem. 

Kock analyserar provokativa uttalanden av högerextrema politiker i Danmark kring 

prostitutionsdebatter. Han föreslår att ingångsvinkeln till ämnet ska inspireras av den 

holländska pragmadialektiska argumentationsteorin där Van Eemeren och Grootendorsts 

teorier om pragmadialektik används som grund i studien. Kock beskriver en uppsättning 

allmänna oskick som speglar debatten och som han tror ligger till grund för att kritiskt kunna 

övervaka offentlig debatt när det kommer till politik och etik.23 Dessa kommer senare att 

presenteras i avsnittet använda begrepp. Oskicken som han kommer fram till skriver han själv 

är oerhört breda och kommer ta olika form för olika situationer. I hans fall återspeglade de 

tydliga oskick i de situationer han analyserat, men skriver att skalan av påverkan oskicken har 

också kan skilja sig åt.24 

 

Fallasi 

Fallasi, som kommer från det latinska ordet fallaciae, betyder ett argument som på 

fundamentala sätt brister i beviskraft. Dessa är förhållandevis vanligt förekommande.25 

Fallasier är komplexa och ställer krav på att veta vad som faktiskt är ett bra argument. Saknar 

man kunskap om hur ett bra argument är byggt och vad det ska innehålla, blir det också svårt 

att identifiera ett dåligt argument.26 Fallasier är till synes fungerande argument, men är 

egentligen bristfälliga. Detta gör att det kan bli svårt att direkt urskilja vad som ligger bakom 

argumentet. Därför krävs ett kritiskt öga som kan läsa av det för att se vad som döljer sig 

bakom. Egentligen finns där inget logiskt eller sant som stöder argumentet, utan det är snarare 

tomt.27 Fallasier är medel när det handlar om att få argument accepterade. Dessa gömmer sig 

exempelvis bakom hot, försök till medlidande, angrepp mot person istället för sakfråga eller 

genom att appellera till okunskap.28 Exempel på fallasier som maskerar sig och inte är lika 

 
22 Christian Kock, ”Retoriske uskikke i offentlig debat – illustreret med eksemplar fra prostitutionsdebatten”, 

Rhetorica Scandinavia, 2012:59, s. 95.  
23 Kock 2012, s. 96.  
24 Kock 2012, s. 96. 
25 Mika Hietanen, ”Kritisk argumentationsanalys”, i Kritiskt tänkande – i teori och praktik, Elin Sporrong och 

Karin Westin Tikkanen (red.), Lund: Studentlitteratur 2016, s. 44.  
26 Mika Hietanen, ”Fallasianalys för retoriker”, i Retorisk kritik: Teori och metod i retorisk analys, Patrik 

Mehrens et al. (red.), Ödåkra: Retorikförlaget, 2014, s. 53.  
27 Hietanen 2014, s. 54.  
28 Hietanen 2014, s. 45.  
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självklara som exempelvis ett ad hominem är bland annat att vara dubbeltydig, att ställa 

ledande frågor, att ställa frågor med begränsat svarsutrymme.29 Fallasierna som analyserats i 

denna studie kommer att presenteras mer ingående nedan.  

 

Oskick som något negativt 

Det bör förtydligas varför oskick är något negativt. Debatt utan oskick är i grunden en etisk 

fråga. Etiska frågeställningar har ofta aktualiserats i retorisk teori. Retoriken lyfter fram 

begrepp som pistis (en talares tillit) och decorum (det som är passande) och är förhållandevis 

välutvecklad inom etiska aspekter av kommunikation. I denna studie har jag valt att se 

handlingar som definierats som oskick som oacceptabla oavsett vilka förväntade 

konsekvenser det kan resultera i. Mestadels på grund av att politikers erfarenhet och publikens 

kunskap kan variera. Mycket i definitionen av oskick landar i sunt förnuft. Att vara elak, ljuga 

eller brista i respekt kan låta som simpla orsaker. Många gånger är det de simpla känslorna 

som påverkar oss. Framför allt när det kommer till att behålla det etiskt ”rätta sättet” att föra 

sig i en debatt. Den samling av teorier som tillämpas under studien är sammanfattningsvis till 

för att utveckla, identifiera och placera de oskick som hittades i materialet. I studien är 

pragmadialektiken den grund varifrån det går att säga att något fel mot debatten begåtts.  

 

Använda begrepp 

Nedan presenteras den retorik-teoretiska begreppsapparat som använts i analysen. Begreppen 

har tagits fram genom en närläsning av materialet, och har i relation till pragmadialektikens 

regler och Jürgen Habermas tankar använts för att urskilja sådant som bryter mot god debatt. 

Mer specifikt kan detta ses som en metoddiskussion eftersom detta avsnitt representerar vad 

jag letat efter när jag analyserat debatten.  

 

Christian Kocks oskick 

Oskicken som funnits i debatterna är exempelvis strawman, som innebär ett argument där 

någon tar upp en ståndpunkt som den andra parten inte har framfört.30 Ett annat är icke-svar, 

det dialektiska oskicket att inte ge ett svar på ett argument, eller ett meningslöst sådant.31 Ett 

tredje är en falsk dikotomi, som innebär en snedvridning av motpartens uttalande och som 

 
29 Hietanen 2014, s. 54. 
30 Kock 2012, s. 97.  
31 Kock 2012, s. 96.  
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leder till en värdelös debatt mellan oförsonliga parter.32 Från snedvridning menar Kock att 

steget till nästa oskick, spekulation, inte är särskilt långt bort. Spekulation av bakomliggande 

motiv innebär rent tekniskt att man väljer att spekulera i vad motståndaren har för motiv, och 

att spekulera om motståndares förmodade motiv eller åsikt kan ses som en underkategori av 

ad hominem.33 Ett annat oskick som Kock beskriver är frontudvidelse (frontförflyttning) som 

innebär att man inte bara attackerar motståndarnas antagna attityder till det aktuella ämnet 

utan också, eller istället, deras antagna attityder till andra ämnen.34 

 

Kontrovers  

Begreppet kontrovers har en viktig plats inom retoriken och kan definieras som dispyt, 

konflikt.35 Thomas G. Goodnight, en amerikansk professor i retorik och 

argumentationsforskare, delar upp kontrovers i fyra kategorier och kännetecken. Dessa 

kategorier är: 1. genomträngning, 2: konsumentkultur, 3: offentligt liv, 4: specialiserade 

discipliner. Av de fyra kategorier är det främst den första egenskapen, genomträngning, som 

är relevant för studien. Genomträngning innebär att kontroverser endast kan äga rum mellan 

debattörer med en gemensam normativ världsbild med värderingar och praxis som både för 

samman och skiljer individer åt. Varje kontrovers grundar sig på förutsättningarna av denna 

normativa världsbild, men avslöjar samtidigt bristfälligheten i dem.36 

 

Ad hominem 

Ad hominem är en av de vanligare formerna av fallasi, och innebär att man går till 

personangrepp. Någon ger ett argument varpå motparten ger ett svar som inte är ett 

motargument. Istället är det något som attackerar den andra partens person eller trovärdighet. 

Det vill säga, gå till personlig attack istället för att svara på argumentet.37 Man försöker att så 

ett frö av tvivel om motståndarens trovärdighet genom att besvara dennes argument med 

påståenden som inte rör ämnet utan motståndaren själv. Det finns tre typer av ad hominem-

fallasier; direkt, indirekt samt tu quoque. Direkt ad hominem innebär, som det låter, att 

angripa motpartens kompetens, persona, utseende et cetera. Indirekt ad hominem handlar om 

 
32 Kock 2012, s. 100. 
33 Kock 2012, s. 101. 
34 Kock 2012, s. 102f.  
35 James Jasinski, “Controversy”, i Sourcebook on Rhethoric. Key Concepts in Contemporary Rhetorical Studies, 

James Jasinski (red.), USA: Sage Publications 2001, s. 113. 
36 Thomas G Goodnight, “Controversy” i Argument in controversy: Proceedings of the Seventh SCA/AFA 

Conference on Argumentation, D. W. Parson (red.), USA: Speech Communication Association 1991, s. 2f. 
37 Hietanen 2014, s. 56. 
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att skapa tvivel rörande motståndarens syfte. Tu quoque innebär att försöka visa på en konflikt 

mellan motståndarens argument, eller mellan argumenten och ageranden motståndaren gjort.38 

 

Ad populum 

Ad populum kännetecknas av Douglas Walton som ett argumentationsfel där en majoritet 

anser att något stämmer, och därav drar man slutsatsen att det gör det. Han skriver att den 

traditionella informella felaktigheten i argumentum ad populum består i den felaktighet som 

begås genom att rikta en känslomässig vädjan till känslorna eller entusiasmen hos publiken 

eller folket, för att få samtycke och vinna med ett argument som inte stöds av adekvata 

bevis.39 Ad populum kan kännetecknas av fyra element. 1. En doxiskt ogiltig slutsats från en 

grupps världsuppfattning. Detta kan kallas populär-vädjan-fallasi. 2. Avvikelsen från 

argumentet, det vill säga att överge argumentet helt och hållet. 3. Felaktigt argument genom 

ojämna ämnen – ignoratio elenchi, ett inkorrekt argument genom åtskilda ämnen. 4. 

Elementet av massentusiasm. Vädjan till publiken är en emotionell vädjan som syftar till att 

väcka massans känslor och entusiasm. 40  

 

Scapegoating 

Scapegoating är ett begrepp som i retorisk mening främst kan kopplas till Kenneth Burke. 

Han definierar det som användandet av offer för att avlasta synder. Begreppet innebär att 

beskylla något som får representera en ondska eller ett problem i samhället och som fungerar 

som ett offerdjur. En individ eller grupp väljs ut till offer och resultatet skapar ett “vi” mot 

“dem”.41 Fokus ligger på att hitta den perfekta syndabocken. Som typiskt exempel på detta 

beskriver Burke Hitler och hans behandling av judarna.42 Det är inte ett etiskt beteende att 

skylla ifrån sig. Många gånger är scapegoating en förenkling och döljer flera aspekter av en 

potentiell sanning. I politiska debatter är det kanske extra beklagligt att inte ta eget ansvar och 

istället lägga över ansvaret på andra. Det är inte vidare lösningsorienterat och vädjar i stort 

sett enbart till populism. 

 

 
38 Hietanen 2014, s. 55. 
39 Douglas Walton. Why Is The Ad Populum A Fallacy, USA: Penn State University Press 1980, s. 264. 
40 Walton 1980, s. 274.  
41 Kenneth Burke, Permanence and Change, An Anatomy of Purpose, Berkely: University of California Press 

1984, s. 16. 
42 Kenneth Burke, “The rhetoric of Hitlers “Battle””, i The philosophy of literary form: Studies in symbolic 

action, Kenneth Burke (red.), Berkely: University of California Press 1973, s. 34. 
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Polarisering 

Med polarisering menas skapandet eller påbyggnaden av uppdelningar och separeringar inom 

grupper.43 Retorisk polarisering kan definieras som en process där en mycket diversifierad 

allmänhet sammanförs i två eller fler skilda grupper som delar en hög grad av intern 

solidaritet. Polariserande diskurs är konkretiseringen av “vi” mot “dem” och karaktäriseras av 

svart-vitt tänkande.44 Retorisk polarisering har fyra gemensamma nämnare: 1. En 

polariserande diskurs försöker skapa en känsla av en enhet och samhörighet genom en 

gemensam fiende. 2. Diskursen målar upp en livlig bild av det hot som fienden utgör vilket 

skapar en starkare grupptillhörighet. 3. Diskursen innehåller antiteser tillsammans med 

åtskiljande argument. 4. Förespråkare för diskursen använder polariseringsstrategi för att 

skapa dramatiska konfrontationer och på så sätt förstärka de sociala uppdelningarna mellan 

lägren. Detta är exempelvis vanligt i politiska kampanjer där politiker och partier försöker 

skapa en känsla av ”vi” och ”dem” och lyfta skillnader mellan partierna.45 Av de fyra 

aspekterna av retorisk polarisering går det att urskilja hur den är uppbyggd av olika sorters 

oskick. Att måla upp en livlig bild kan vara att spekulera och använda hyperboler som tänjer 

på sanningar. Känslan av att tillhöra en enhet kan leda till att man åsidosätter människor som 

inte delar samma åsikter som en själv och den grupp man tillhör. Polarisering skapar inte en 

hållbar dialog och grund för ett samtal när det kretsar kring att skapa ett ”vi och dem”. Inte 

heller i det större perspektivet, samhället, är detta något hållbart. Att två politiker på varandras 

bekostnad ska skapa ett ”vi och dem” och med det vinna opinion gynnar ingen och är därför 

ett oskick. 

 

Affektiv retorik 

Affektiv retorik är ett begrepp från Christoffer Kølvraa. Begreppet innebär att en talare 

debatterar baserat på känslomässiga grunder istället för ett logiskt och rationellt förankrat 

samtal. Affektiv retorik är något som enligt Kølvraa sägs vara en vanlig aspekt inom 

debatt. Affektiv retorik kan även benämnas som affektiv smitta. I debattsammanhang kan 

medlet ses som ett sätt att få motståndarpolitiker att använda sig av överdrivna uttalanden. 

Den affektiva retoriken tycks vara vanligt förekommande hos högerextrema politiker som kan 

fresta motståndare till intensifierade ordväxlingar genom provocerande uttalanden.46 Det hör 

 
43 Kenneth Burke, A rhetoric of motives, New York: Prentice Hall 1950, s. 436. 
44 Andrew A. King & Floyd Douglas Anderson, “Nixon, Agnew and the “silent majority”: A case study in the 

rhetoric of polarization”, Western Journal of Speech, 35, 1971:4, s. 244f. 
45 King & Anderson 1971, s. 244. 
46 Kølvraa 2012, s. 187f. 
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definitivt inte till god debatt att använda retorik i syfte att uppröra sin motståndare och få dem 

att handla i affekt. Affektiv retorik kan därför klassas som ett oskick. 

 

Analys 

Studiens material har valts ut främst av den anledning att debatterna representerar valåret 

2018 på ett utmärkande sätt. För valrörelsen det året var begreppet värderingskamp centralt 

och många av debatterna som tog plats gällde just i vilken riktning Sverige skulle gå den 

kommande mandatperioden. Heta diskussioner uppstod främst när ämnena invandring, 

integration och jobb debatterades, i den sista partiledardebatten som tog plats innan valdagen 

vilket gav anledning till en andra debatt, mellan enbart Annie Lööf och Jimmie Åkesson.  

I den debatten börjar de från en punkt som tar vid dagen efter föregående debatt. 

Stämningen har lugnat sig och är till en början sansad, men det går att se hur det byggs upp 

spänningar som påverkar samtalet ju längre in i debatten de kommer. I följande analys 

presenteras de funna oskicken i debatten ett i taget, och hur de framställs.  

 

Polarisering i debatten mellan Åkesson och Lööf 

Nedan presenteras ett citat från debatten som tog plats dagen då samtliga partiledare deltog. 

 

Ja, men jobb är viktigt. Jobb är avgörande. Men vi måste ju också ställa oss frågan, för det, 

hela integrationsdebatten har i alla dessa år handlat om just jobb. ”Bara invandrarna får jobb, så kommer 

allt att lösa sig”, har alla de här sagt, alltid. Det händer ju inte. Det blir inte så. Och därför så måste man 

ställa sig frågan: ”Varför är det så svårt för de här människorna att få jobb?” Jo, det är för att de inte är 

svenskar.  För att de, de är, de passar inte in i Sverige. Och det är klart, att då… (Åkesson).   

 

Detta är uttalandet av Åkesson som får Lööf att slå näven i bordet och upprört avbryta – 

”Men, hur uttrycker du dig?” vilket hon efteråt blev hyllad för av många i sociala medier. I 

Åkessons uttalande finns det ett polariserande ”vi och ett dem”-tänk som visar sig i hans 

beskrivning av invandrare som ”dem” och svenskar som ”vi”. Polarisering, som framkommit, 

fungerar genom att separera grupper till två rivaliserande läger. Det polariserade temat 

invandrare och svenskar har visat sig vara ett infekterat ämne som jag redan under tidigare 

forskning varit inne på. I Sverige och Europa idag finns det många olika nyanser av tyckande 

vilket är en grogrund för polarisering. Framför allt i ett ämne som migrationspolitik där det 

finns starka rörelser såväl för som emot. 

I den andra delen av debatten kommenterar Lööf det faktum att Åkesson ägnar tid i en 

av sina repliker till att skuldbelägga regeringen och invandrare för att vara en bidragande 
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faktor till olika samhälleliga problem. I repliken har hon en anklagande och polariserande ton 

som målar upp hennes eget parti som en bättre lösning. SD bär i Lööfs beskrivning rollen som 

en motverkande kraft när det kommer till att bygga ett fungerande samhälle. Hon uttrycker 

upprepade gånger att de står för en främlingsfientlig kraft och rasism som Lööf gör starka 

avståndstaganden ifrån. Oskicket är i dessa fall den polariserande betoningen och den 

svartmålning som sker i debatten.  

I studiens resultat har det redovisats för att även om polarisering är ett oskick i ett fall, 

behöver det inte vara så i ett annat. Om polarisering inte når upp till att vara ett oskick visar 

det i studiens fall att det ger grogrund för fler oskick att ta plats i debatten. 

I den debatt som tog plats dagen efter i Expressens val-uppesittarkväll mellan enbart 

Lööf och Åkesson, fortsatte polarisering som oskick att förekomma. De börjar jämföra sig 

med varandra och samtalsämnet handlade snarare om att vara så långt ifrån den andres 

ståndpunkt som möjligt. Politikerna tycktes ha svårt att hålla sig objektiva när fokus skiftas 

till den polariserande diskursen som förs. Resultatet blir att Lööf, i debatten, jobbar hårt för att 

lyfta sitt eget parti som hon menar står för medmänsklighet, humanitet och öppenhet. 

Samtidigt som hon insinuerar att Åkesson och SD står för motsatsen. Exempelvis: 

  

Om vi ska ta Sverige framåt, stå upp för att människor som kommer hit till vårt land ska få möjligheten att 

komma in i det svenska samhället genom jobb och språk, om vi ska visa medmänsklighet och humanism, 

om vi ska jobba för jämställdhet, om vi ska jobba med öppenhet och samarbete mot omvärlden eller om vi 

ska blicka bakåt som dina kamrater i Europa vill.  

 

Det syns tydligt att Lööf jämför SD med högerextrema partier i Europa som hon menar vill 

”blicka bakåt”. Hon talar på ett polariserande sätt om partierna, där hon ställer sitt eget långt 

ifrån SD.  

Som jag var inne på tidigare kan debattörerna bedömas använda polarisering även i den 

andra delen av debatten. Det tydliga ”vi mot dem” återkommer och fungerar som ett sätt att 

vanhedra den andra parten och kasta ljus på sig själva som den bättre sidan för att skapa olika 

läger. Lööf pratar upprepade gånger om SD som ett parti hon inte kommer att samarbeta med 

och beskriver de som ett parti som slår split mellan människor. Hon tar upp flera exempel på 

varför hon inte vill samarbeta och kompromissa med dem när det kommer till 

överenskommelser som är avgörande för svensk tillväxt. Polarisering blir i detta fall en 

möjlighet för oskick och det går att se hur polarisering används i delvis förolämpningar, ad 

hominem och ad populum. Polarisering leder även till att grupper med olika politiska 
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tillhörigheter får mer eller mindre talan och uppmärksamhet. Debatten som analyserats i 

studien handlar om en kontrovers som till stora delar enbart kretsade kring Åkesson och Lööf 

en dag innan valet 2018. Av respekt för väljarna som kanske inte är intresserade av C och 

SD:s kontrovers utan sympatiserar med övriga partier blir detta ett problem. Eftersom övriga 

partier och deras väljare får mindre uppmärksamhet dagen innan valet, blir de påverkade av 

och hamnar utanför den här polariserande diskursen. 

 

Syndabocksskapande i debatten mellan Åkesson och Lööf 

I Åkessons uttalande om invandrare finns det, som etablerats tidigare, ett polariserande oskick 

i hans uttalanden när han separerar svenskar och invandrare. Något som kan tolkas som en 

konsekvens av att inte fått tala till punkt eller förklara sig utan att bli avbruten. Men hur som 

helst har Åkesson lagt ett ansvar på invandrarna själva och att de skulle vara en bidragande 

faktor till varför de inte får arbete. Detta tenderar till scapegoating. Åkesson gör dem till en 

syndabock eftersom orsakerna till att invandrare inte får jobb är betydligt större än enbart den 

generalisering som han uttalar är på grund av att de tillhör ”gruppen invandrare”. Det är 

simplifierande av en mängd orsaker där han zoomar in på en generell förklaring som vissa 

gånger är mer lättförståelig för en eventuell publik. Oskicket urskiljs i och med att uttalandet 

kör över sanningen genom att bortse från flera faktorer och väljer att vinkla problemet mot en 

orsak som visar sig vara invandrare.  

 

Fallasier i debatten mellan Åkesson och Lööf – ad hominem, ad populum och tu quoque 

När Lööf slår näven i bordet blir hon efter debatten hyllad för detta. Det finns en majoritet 

som anser att det är ”rätt” reaktion att vara starkt kritisk mot den åsikt som Åkesson 

representerar. Detta kan trots det kategoriseras som ett oskick – ett ad populum. Det Lööf gör 

är en populärvädjan-fallasi. Många gånger kategoriseras ad populum som något som talaren 

explicit vädjar till publiken, men att indirekt vädja till publikens emotionella sida genom 

fysisk handling är väl detsamma som att i ord uttrycka en känsla? Genom hennes näve i 

bordet visar Lööf upp en attityd och känsloyttring som indikerar att hon motsäger sig 

Åkessons främlingsfientliga uttalande.  

När Åkesson fortsätter sitt anförande efter att blivit avbruten av Lööf går han 

till personlig attack mot hennes handling. Som respons på hennes utbrott med näven i bordet 

mot hans provocerande ord om invandrare säger han: “Du är alltid så arg, Annie Lööf, sluta 

skrika och gapa i varenda debatt” (Åkesson).  Hennes respons är ett chockat ansiktsuttryck 
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och “det gör jag väl inte” med en nedslagen ton. Det han uttalade bör man kunna klassificera 

som ett ad hominem-argument. Istället för att besvara hennes argument går Åkesson till attack 

med ett personangrepp. Detta är självklart ett oskick i debatt – att inte förhålla sig konstruktiv 

och rättvis, utan gå till attack mot sin motståndare. Genast tappar man också greppet om god 

debatt.  

Som nämnt tidigare är debatten om migrationspolitik infekterad och det tycks vara en 

strategi för många politiker att använda det till sin fördel men på bekostnad av vad som är god 

debatt. Det är på ett sätt också oskick att anspela på en grupps världsuppfattning genom en 

populärvädjan-fallasi (ad populum). Det vill säga att försumma en stor mängd politiker, men 

också väljares, världsuppfattningar kring ämnet. Det är detta Lööf gör när hon uttrycker sitt 

parti som medmänskligt och öppet och SD som främlingsfientligt. Om Lööfs uppfattning som 

förs fram är ”ogiltig” hos motståndaren kommer detta att ge anledning till gensvar, eller i vart 

fall bygga upp en eristisk jargong. I debatten blir det tydligt att Åkesson inte håller med om 

det Lööf utrycker. Det resulterar i att Åkesson många gånger avbryter Lööf för att rättfärdiga 

eller ifrågasätta det som sägs. Att vädja till publiken kan kanske till synes inte tolkas som ett 

oskick men det är helt klart en gråzon. Fallasin innebär en förutsättning där rätt och orätt kan 

blandas ihop och detta är, om det används medvetet, ett oskick. Att vädja till en populistisk 

del av publiken innebär att åsikter kan tystas ner och att rätt och orätt försvinner i bruset. Det 

är ett oskick när väljare som stöttar motparten inte får sina röster hörda när en högljudd publik 

tar över. Detta eftersom publikens reaktioner många gånger är svåra att kontrollera, vilket 

även är en orsak till att Waltons ad populum är ett oskick i detta avseende. 

Som visats under avsnittet om polarisering används det frekvent i debatten och Lööf tar 

flera gånger upp att SD är ett parti hon inte kommer samarbeta med, att de slår split mellan 

människor och att hon inte kommer att kompromissa med dem. Polariseringen används alltså 

återkommande i ad hominem och ad populum. När det handlar om högerextrema krafter inom 

politiken kommer ad populum nästan alltid vara en del i spelet. Detta eftersom det engagerar 

en stor publik och politikerna är medvetna om detta och spelar på denna populär-vädjan 

fallasi. Elementet av massentusiasm är en aspekt av ad populum som innebär en emotionell 

vädjan till publiken vilken syftar till att väcka massans känslor och entusiasm. Som redovisats 

för när det kommer till Lööfs agerande med att slå näven i bordet så fick detta betydligt större 

inflytande än Åkessons uttalande som snarare hamnade i skymundan. Om man inte är inläst i 

situationen så kan det tolkas som att Lööf satte stopp för Åkesson, men i själva verket 

fortsatte debatten efter att Lööf avbrutit repliken med att han förklarade yttringen. Det kan då 
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konstateras att hon lyckades väcka åhörarnas känslor och entusiasm i och med de många 

reaktioner och den uppmärksamhet som näven faktiskt fick. 

Lööf försöker i debatten att lyfta fram en problematik med SD. Som hon menar har en 

tendens att vrida på sanningen eller i vart fall inte tala om den på ett rationellt sätt. Hon 

ifrågasätter i en replik deras främlingsfientliga agenda som kom fram i rampljuset genom att 

”masken” föll av under debatten. Åkesson själv försvarar sig och menar att det inte var någon 

mask som fallit av och ber henne att sluta säga så. SD har en stämpel som ett 

främlingsfientligt parti. Men utåt sett talar de om sig själva som att de står på liknande 

grunder som vilka andra partier som helst. 

 

För ett parti som inte kan säga att judar också kan vara svenskar, det tänker jag inte... (Lööf) 

Det har jag sagt hur många gånger som helst att dom kan... (Åkesson) 

Dom tänker jag inte att kompromissa med. (Lööf) 

Jag känner massor med judar som är svenska. (Åkesson) 

 

Det går att diskutera om Lööf attackerar antagna attityder om andra ämnen nu och talar om 

judar som separat ämne till invandrare. Eller tar hon upp en ståndpunkt som den andra parten 

inte framfört? Detta hade i sådana fall varit en frontudvidelse eller ett strawman-oskick, som 

Kock beskriver det. Men med bakgrundsinformation är det tydligare att Lööf syftar tillbaka på 

tidigare kommentarer från Åkesson och SD. Därmed går det att återvända till resonemanget 

att Åkesson vädjar till publiken genom att behålla en slags mask på utåt. För att ge sken av 

SD som ett parti som inte är så främlingsfientligt som andra säger. Det är i sättet Åkesson 

agerar mot publiken och väljarna som det går att urskilja ett oskick – i detta fall ad populum. 

Detta blir därmed inte ett oskick gentemot Lööf utan mot debatten i sig och mot publiken.   

 Tu quoque, som är en form av ad hominem, innebär att försöka visa på en konflikt 

mellan motståndarens argument, eller mellan argumenten och ageranden motståndaren gjort. 

Detta kan ses hos Åkesson i följande citat, som tidigare tagits upp men som för tydlighetens 

skull citeras igen:  

 

Du och till exempel dina kamrater i Nederländerna och Frankrike, ni vill ju backa bandet, ni vill ha mer 

slutenhet ni vill gå ur EU, ni vill slå split mellan människor och ni har en otrolig besatthet av just nationen 

och i det här fallet när vi pratar om integration då borde vi prata mer om jobb, språk och företagsamhet. 

(Lööf) 

Jag tycker det är, det är fascinerande ändå, du står här, ditt parti hade ju regeringsmakten i åtta år, och 

dessutom har ni haft möjlighet att ha regeringsmakt även i de här fyra åren men vad ni har valt att inte ha 



 20 

det, men alltså det är, är ni, tillsammans med de andra sex andra gamla partierna, som har skapat det 

samhälle vi har idag, som har skapat utanförskapet… (Åkesson).  

 

I citatet syns hur Åkesson försöker insinuera en osämja i Lööfs argument om att de står för en 

bra integration som handlar om jobb, språk och företagsamhet. Han tar upp hennes uttalande i 

debatten och säger samtidigt att han är fascinerad över att han och SD skulle vara en 

anledning till att ha skapat utanförskapet när hennes parti satt vid makten i hela två 

mandatperioder för inte allt för länge sedan. Påvisa tvivel mellan det som sägs och det som 

görs kan många gånger tolkas som något rationellt, just för att belysa något som kan tänkas 

vara felaktigt. Men i detta fall kan fallasin ses används av Åkesson för att skjuta ifrån sig 

ansvaret och undvika att svara på Lööfs argument. Sättet han använder tu quoque på blir i 

detta fall ett oskick då det inte leder till något konstruktivt i debatten och för att det används i 

syfte att misskreditera Lööf och C:s röst att uttala sig i frågan om integrationspolitik. 

 

Brott mot god debatt i debatten mellan Åkesson och Lööf 

Lööf slog näven i bordet och avbröt Åkesson. Detta har redan etablerats vara ett ad populum-

oskick, men avbrytandet kan även klassas som ett oskick i det avseende att det bryter mot ett 

av de 10 budorden om god debatt. Pragmadialektiken säger, bland annat, att man inte får 

hindra varandra från att ta ställning. Hur provocerad hon än blev av Åkessons polarisering 

och beskyllande måste han ändå få framföra sin åsikt, i och med att det är en debatt. Vilket 

gör att Lööf i sin replik får lägga fram sina motargument. Detta i och med att det konstruktiva 

samtalet blir omöjligt när en part inte får prata till punkt. I detta exempel skulle alltså Lööfs 

beteende kunna ses som oskick. 

Jag har tidigare lyft fram hur Lööfs avståndstagande till SD och den främlingsfientliga 

kraft som hon menar att SD står för, blir en polariserande diskurs och ett brott mot god debatt. 

Lööf uttrycker upprepade gånger att SD står för främlingsfientlighet och rasism. 

Avståndstagandet från Åkessons åsikter och värderingar är samtidigt ett avståndstagande från 

SD:s väljares åsikter. Ett parti vars väljarstöd var det tredje största under 2018. Enligt 

Grootendorst och Van Eemerens budord om god debatt är det tydligt att detta bryter mot det 

faktum att debattörer inte får förneka att något är en accepterad utgångspunkt. 

Avståndstagandet i detta fall förnekar en del av Sveriges väljares accepterade utgångspunkter 

och åsikter. Lööf gör inte Åkesson och SD till syndabockar men hon åsidosätter en stor 

mängd väljare genom det sättet hon talar på. Att göra det innebär ett oskick då Åkesson och 
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SD:s väljare kan tolkas som att de inte har någon vidare talan vilket är ett brott mot 

pragmadialektiken.  

I tidigare presenterat citat bedöms Lööf höja sig själv på bekostnad av Åkessons ethos 

genom att lyfta sina egna åsikter som mer etiska. Att tala osanning om någon är inte en del i 

vad som kan kallas god debatt och har därför klassificerats som ett oskick. Detta eftersom 

debattörer inte får tillämpa formuleringar som kan uppfattas som tvetydiga, otydliga eller 

medvetet misstolka den andra parten. Lööfs uttalande är subjektivt och sanningen, eller den 

bild hon målar upp, är sann för en del medan den för vissa är osanning. Lööfs uppfattning av 

Åkesson kommer förefalla som sanning för en del av publiken. Däremot, om Lööfs uttalande 

skulle möta Åkessons väljare kan hennes uttalande snarare förefalla som ett oskick. Brott mot 

debatt, enligt pragmadialektiken, innebär även att en debattör inte får presentera resonemang 

som är ogiltiga i logisk mening. I argumentation ger detta en anledning att se vidare på doxa i 

bemärkelsen att den påverkar vad som anses vara oskick eller inte.  

 När Lööf kritiserar SD och Åkesson för att ha flertalet nazister som framträtt på sistone, 

går han till en motattack genom att säga att Lööf har ”massa islamister”. Svaret är varken 

konstruktivt eller meningsfullt, det han gör är att försvara sig genom att gå till motangrepp. 

För den goda debatten kan inte ståndpunkter bedömas som slutligt försvarade argument om de 

inte är formellt baserade på avgörande resonemang eller om försvaret inte gjorts med korrekt 

tillämpade argumentscheman. Åkesson utelämnar ett godkänt svar på Lööfs påstående, vilket 

går emot god debatt – att inte svara och inte försvara sig med icke-argumentation. Åkessons 

svar kan tolkas som ett oskick.  

 

Jag ifrågasätter att du delar in människor beroende på var man kommer ifrån, jag står här och ifrågasätter, 

varför ett parti med rasistiska rötter ... (Lööf, avbruten) 

Kom igen nu (Åkesson) 

… Som visar sin främlingsfientliga agenda genom att masken föll av dig i gårdagens SVT-debatt ... (Lööf, 

igen avbruten) 

Näe, det är ingen mask som har fallit av, det är, du får sluta säga så (Åkesson, avbryter igen) 

 

Det går i citatet ovan att urskilja den position som Åkesson försatts i. Generellt sett används 

elocutio för att smycka språket. Men som går att se används elocutio inte för att smycka 

språket med stilfigurer, ornament eller troper, utan det fylls snarare på med verbala övergrepp 

och förolämpningar. Förolämpningar är oskick, detta är etablerat tidigare i analysen. Däremot 

är hyperboler och överdrifter något Kølvraa menar är en vanlig orsak till att få motståndaren 

till intensifierade meningsutbyten. Hyperbol i sig, som stilfigur, är inte ett oskick men det 
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visade sig finnas en viss funktion hos hyperboler som går att koppla till oskick. Oavsett 

huruvida Lööfs uttalande är sanningsenligt eller inte kan vi av reaktionen bedöma att Åkesson 

finner något som är värt att försvarar sig mot. Det gör han genom att flika in eller avbryta 

henne genom små rättfärdiganden. Åkesson reagerar bland annat genom att säga ”kom igen 

nu” och ”du får sluta säga så” med ett något frustrerat tonfall. Genom att granska god debatt 

och närmare bestämt det tredje budordet kan inte attacker mot ståndpunkter bäras på något 

som inte blivit framförd av den andra parten. Lööf lägger ord i munnen på Åkesson och det 

blir klart att Lööf begår oskick. Utifrån pragmadialektikens första budord går det även att 

identifiera Åkessons oskick i situationen. Detta genom att han avbryter Lööfs repliker med 

tillrättavisanden. Med dessa kommentarer blir Åkessons oskick ett svar på Lööfs oskick. 

Hyperbolerna resulterar här i ett oskick i och med att sanningen i Lööfs uttalande övergår i 

överdrift. Hyperbol kan var ett oskick om sanningen övergår i osanning. Om en hyperbol inte 

är ett oskick innebär det ändå att andra oskick lätt kan leta sig in i diskursen. I detta avseende 

bryter osanning mot den goda debatten och frammanar ett oskick från vardera sida. Lööf 

avviker från en god debatt, genom att tillskriva icke uttryckta ståndpunkter till den andra 

parten, vilket går emot pragmadialektiken. Hon för fram påståenden vilket provocerar 

Åkesson och leder till att han avbryter henne flertalet gånger. Hon har alltså lyckats med ett 

spår där hon försätter Åkesson i en försvarsposition och tillskriver honom premisser samtidigt 

som han avbryter hennes anförande.  

Trots att överdrifter i generell mening kan vara provocerande om de exempelvis tänjer 

på sanningen så är de inte alltid oskick. I citatet ovan är det möjligt att se hur Lööf motarbetar 

den goda debatten. Samtidigt som Åkesson, otvivelaktigt, i sin tur går in och avbryter Lööfs 

anförande med samma manér han själv utsatts för tidigare när Lööf använt fientligt förhör, det 

vill säga att avbryta den andra parten. Åkesson går emot det van Eemeren och Grootendorst 

skriver i sin dekalog att en debattör inte får hindra motparten från att ta ställning eller 

ifrågasätta ställningstaganden. Självklart är det fel att använda överdrifter mot en motståndare 

i den meningen att det inte bidrar till en god debatt. Däremot visade det sig vara något som 

kan vara lite av en fallgrop vilket jag kort nämnde tidigare. Det tycks förefalla relativt enkelt 

att börja göra övertramp på exempelvis antaganden av andras attityder (frontudvidelse) eller 

börja snedvrida motpartens uttalande (falsk dikotomi) om en slags eristisk jargong tillämpas. 

 När Åkesson attackerar Lööf genom att säga att hon alltid är så arg och skriker och 

gapar är detta som tidigare konstaterat ett ad hominem. Det är ett brott mot debatten att börja 

påverka varandras ethos och retoriska agens. Det blir även ett oskick i denna situation, genom 

att personangreppen går emot det rationella samtalet och bryter regler för en fungerande 
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dialog. Oskick som dessa tycks vara en naturlig del av det här politiska samtalet, just av den 

anledning att konsensus inte är möjligt i realiteten. Längre fram kommer det även analyseras 

hur Åkessons attack påverkar Lööfs retoriska agens. 

 I debatten likställer Åkesson ett samarbete med Socialdemokraterna (S) som ett med 

Vänsterpartiet (V). Med detta uttalande snedvrider han Lööfs kommentar om att hon inte 

tänker samarbeta med extremister. Åkesson likställer i debatten, på ett subjektivt sätt S med 

V, och ifrågasätter Lööfs val av samarbete med S. Han uttrycker att det är konstigt att hon kan 

samarbeta med S men inte med SD eftersom V i vissa sammanhang kallats för extremister. 

Snedvridning och osanning är inte långt ifrån varandra i ledet mot ett oskick. Det ska även 

kategoriseras som ett oskick mot pragmadialektiken. Debattörer får inte felaktigt presentera 

något som en accepterad utgångspunkt om det inte grundats i en logisk framtagen sådan.  

 

Du och till exempel dina kamrater i Nederländerna och Frankrike, ni vill ju backa bandet, ni vill ha mer 

slutenhet ni vill gå ur EU, ni vill slå split mellan människor och ni har en otrolig besatthet av just nationen 

och i det här fallet när vi pratar om integration då borde vi prata mer om jobb, språk och företagsamhet. 

(Lööf) 

Jag tycker det är, det är fascinerande ändå, du står här, ditt parti hade ju regeringsmakten i åtta år, och 

dessutom har ni haft möjlighet att ha regeringsmakt även i de här fyra åren men vad ni har valt att inte ha 

det, men alltså det är, är ni, tillsammans med de andra sex andra gamla partierna, som har skapat det 

samhälle vi har idag, som har skapat utanförskapet… (Åkesson).  

 

Debattörer får inte tillskriva icke uttryckta premisser till den andra parten, är ett av budorden i 

pragmadialektiken som precis nämnts. Det som kan ses ovan är hur Lööf gör just detta. Ord 

som besatthet, backa bandet och slå split är alla exempel på en generalisering som grundar sig 

i icke uttryckta premisser. I och med att det finns likheter mellan partiet i Sverige och 

motsvarigheterna i Europa finns det en viss sanning i det hon säger. Noterat att detta inte är en 

absolut sanning utan, sanning i denna bemärkelse innebär att det är en sanning för vissa men 

inte för andra. Däremot går det att ifrågasätta om det är befogat att göra det hela till ett oskick 

genom att tillskriva icke uttryckta premisser eller andra högerextrema partiers åsikter på SD. 

Detta eftersom hon i debatten justerat ”sanningen” efter vad som är accepterat av hennes sida 

av publiken och beskriver den i överkant. 
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Andra typer av oskick i debatten mellan Åkesson och Lööf 

Icke-svar 

Genom att gå djupare in i debatten går det att observera ett mönster som tycks vara 

återkommande från framför allt Åkesson. Det sker upprepade gånger att han ställer 

provocerande motfrågor istället för att faktiskt svara på frågan. Detta skulle kunna ses som att 

han, istället för att besvara det argument som läggs emot honom, svarar med en motattack. Att 

undvika ett konkret svar på kritik och istället angripa sin motståndare är ett tydligt icke-svar. I 

alla fall om det ska ses utifrån Christian Kocks definition av olika oskick. Genom att hantera 

situationen på detta sätt byggs möjligen en frustration upp, i och med att debatten i sig inte 

längre rör sig framåt utan stannar upp vid ett argument som inte besvaras. 

 Även senare i debatten väljer Åkesson att angripa sin motståndare, istället för att 

besvara argumentet där Lööf tar upp att partiet innehåller nazister. Genom det icke-svar på det 

Lööf tar upp har Åkesson förflyttat diskussionen. Detta när han inte besvarade hennes kritik 

och istället skiftade fokus till vad han menade var brister hos hennes parti och de islamister 

som han hävdade förekommer inom C. 

 I citatet tidigare där Lööf bryter mot god debatt genom att tillskriva icke uttryckta 

premisser till den andra parten anklagar hon SD för att vilja slå split mellan människor och 

backa bandet. Åkesson tillbakavisar och anklagar hennes parti för att tillsammans med resten 

av partierna i den gamla regeringen orsakat utanförskapet. Lööf har konstaterats begå oskick, 

men är Åkesson oskyldig? Debatten tog en vändning och det går att se hur Lööf gör en 

ansträngning att få frågan om integrationspolitiken att diskuteras i andra termer än 

värderingsskillnader mellan olika kulturer. Åkesson motarbetar Lööf som tycks vilja få in 

debatten på de mer konstruktiva ämnena som de hon nämner, jobb, språk och företagsamhet. 

Lööf har trots sitt oskick, strawman, gjort ett försök att få debatten i en mer bärande riktning. 

Det går att se hur Åkessons replik är ett icke-svar och därmed tar bort förutsättningarna från 

att den goda debatten ska kunna återupptas. Istället byter han ämne genom att försöka visa på 

en konflikt som ligger i hennes argument. Närmare bestämt mellan Lööfs senaste kommentar 

och ageranden hon gjort under tidigare mandatperiod. Genomgående har icke-svar visat sig 

medföra att debatten hålls tillbaka och inte längre förhåller sig rationellt eller har fokus på 

sak.  
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Affektiv retorik 

Affektiv retorik är ett oskick som framkommer flertalet gånger under debatten exempelvis när 

Åkesson beskyller invandrare för att inte få arbete. Främst syns detta på sättet han pratar, han 

nämner flertalet gånger “de”, att de inte passar in, att de är invandrare, vilket blir ett 

fördelande tänk och diskurs. “De” blir, utan att vara kritisk till informationen, ett 

samlingsbegrepp för det påstådda onda. Uttalandet kan liknas vid det Kølvraa skriver i sin 

studie, där beskriver han att en provokativ politik med känsloladdade uttalanden bär en 

funktion som upprör motståndare och allmänhet. Resultatet blir att uttalandet leder till ett 

intensifierat meningsutbyte.  

Vidare in i debatten, går Åkesson till motattack när Lööf kommenterar att SD haft flera 

nazister som trätt fram de senaste veckorna. Istället för att hålla en konstruktiv debatt 

fortsätter stämningen att intensifieras. Att kasta runt med begreppet nazist är provocerande 

och kan många gånger ses som ett skällsord i dagens samhälle. Debatten står mellan två 

politiker med skilda politiska åsikter och en historik av att sinsemellan hamna i konflikt. 

Kølvraa skriver i sin studie om affektiv smitta och den tycks, i denna debatt, växa desto längre 

dessa två politiker talar med varandra. För att sätta det i perspektiv kan det bedömas som att 

de känner varandra så pass väl, att relationen mellan dem liknar det man skulle kunna se 

mellan syskon. I början av debatten verkar de hålla sig sakliga och för sina repliker enligt 

debattens normer. Men ju längre in i debatten desto tydligare blir det att något påverkar deras 

diskurs då det förekommer hårdare ordväxling och att de avbryter varandra. Den affektiva 

retoriken ökar och deras relation gör det inte bättre för debattklimatet, då det inte skapar 

förutsättningar för en god debatt. Övriga oskick letar sig in i debatten på grund av den 

affektiva retoriken som intensifierar ett redan provocerande klimat. Det skapar en förstärkare 

som hindrar den goda debatten. Andra oskick kan också vara en bidragande faktor till att 

trigga i gång affektiv retorik. Genom att upprepade gånger förolämpa varandra, använda 

verbala övergrepp och hyperboler skapar det en stämning där den affektiva smittan eskalerar. 

Vilket även bekräftar det Kølvraa säger om hyperboler och hur de är en vanlig orsak till 

intensifierade meningsutbyten.  

 

Fientligt förhör 

Det har som tidigare framgått att Lööf begick ett oskick då hon avbröt Åkesson när han talade 

om invandrare och att det i det avseendet bröt mot god debatt. Att avbryta när någon annan 

talar ses i många avseenden som fel och för denna studie är det ett oskick. Det är en del av det 

Charlotte Jørgensen skriver om när det gäller fientligt förhör. I studiens tidigare forskning och 
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teorier, har flera olika retoriker tagit upp vikten av att inte avbryta och låta sin motståndare 

fullfölja sitt anförande. Debatten berör ett infekterat ämne, och det fientliga förhöret tillför 

inte något. Jørgensen skriver att det i offentlig debatt är vanligt att en eristisk handling 

fungerar som en förvrängning som grundar sig i acceptansgraden hos publiken. Beroende på 

vilken sida om påståendet publiken står så kommer de att agera och reagera på det sätt som 

deras sinnen anser vara det rätta. Att vädja till publiken som ett ad populum stämmer inte helt 

in i exemplet i och med att det inte är en konkret vädjan till publiken. Hur denna iakttagelse 

kan bekräftas och inte bara fastna i spekulationer framgår främst genom reaktionerna som 

genomsyrade olika medier i samband med debatten.  

 När Lööf kritiserar Åkesson och hans parti för att ha nazister hos sig går han som 

bekant till motattack. Detta är redan kopplat till både brott mot god debatt, icke-svar och 

affektiv smitta. Angreppet innehåller alltså en rad olika typer av oskick och kan nu även 

kopplas till fientligt förhör. Det innebär en hektisk ordväxling som innehåller avbrytanden 

och påhopp. Politikerna jagar varandras repliker i antingen syfte att försvara sig, eller angripa 

det som tidigare sagts. Det är ovanligt att den kränkande varianten av ad hominem används i 

stadsparlament menar Jørgensen, men i denna studie syns tydliga exempel på när ad hominem 

blir personliga attacker. De tillägnar, för debatten, oproportionerligt lång tid åt denna 

ordväxling som är oklar och inte gynnar samtalet. Därför blir fientligt förhör ett oskick mot 

den goda debatten. 

 

Strawman (frontudvidelse) 

I ett tidigare presenterat citat där Lööf menar att hon inte tänker kompromissa med ett parti 

som inte kan säga att judar också kan vara svenskar förekommer ytterligare ett oskick. Det har 

visat sig vara ett oskick genom det Kock identifierar som strawman. Oskicket innebär att en 

talare eller debattör tar upp en ståndpunkt som den andra parten inte framfört. I citatet kan 

Lööf bedömas nyttja en strawman, om än en mild sådan. Mild i den bemärkelsen att Lööfs 

uttalande är en strawman mot Åkesson men inte mot partiet. Åkesson har enbart vässat och 

generaliserat ett resonemang som är lättare att ta in snarare än att gå in och försöka försvara 

åsikter som framförts av partimedlemmar.  

Det som följer i citaten nedan är ett exempel på när Åkesson nyttjar ett strawman-

oskick och tar upp en ståndpunkt Lööf inte har framfört.  

 

Det jag tycker ni saknar är förståelsen för att det finns också värderingskillnader mellan olika kulturer, det 

finns en idé om att i din värld, om att kultur har ingen betydelse, men det klart att om du kommer till en 
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arbetsplats och söker jobb och du vägrar ta chefen i hand för att chefen har fel kön då kan du inte räkna 

med att få ett jobb. I ditt Sverige, då får den som vägrar ta chefen i hand skadestånd, i mitt Sverige så får 

den som vägrar att ta chefen i hand inget skadestånd. (Åkesson) 

 

Han applicerar i citatet en åsikt på Lööf som hon själv inte uttryckt. Det är någonstans att 

spekulera i någon annans åsikter och han gör en strawman, eller frontudvidelse som det även 

kallas, genom att attackera motståndarens spekulerade åsikter. Både hos Kock och i van 

Eemerens dekalog går det att läsa att debattörer inte ska tillskriva icke uttryckta premisser till 

den andra parten. För den goda debatten betyder strawman/frontudvidelse att talare kan känna 

ett behov av att adressera den tillskrivna åsikten. 

 

Du och till exempel dina kamrater i Nederländerna och Frankrike, ni vill ju backa bandet, ni vill ha mer 

slutenhet ni vill gå ur EU, ni vill slå split mellan människor och ni har en otrolig besatthet av just nationen 

och i det här fallet när vi pratar om integration då borde vi prata mer om jobb, språk och företagsamhet. 

(Lööf) 

 

I citatet ovan har det tidigare kunnat konstatera att Lööf bryter mot god debatt genom att gå 

emot ett av van Eemerens budord som handlar om att en talare inte ska tillskriva icke 

uttryckta premisser till den andra parten. Kocks strawman har likheter med detta budord som 

också gick att urskilja när Lööf tillskriver SD samma högerextremism som återfinns i 

Nederländerna och Frankrike. 

 

Snedvridning (falsk dikotomi) 

I debatten pågår en ständig meningsskillnad vilket inte är förvånande. Tonfallet och orden är 

igenom hela debatten offensiv och angripande. I följande exempel kommer Åkesson ses 

insinuera att ett samarbete med S är likställt med ett samarbete med höger- respektive 

vänsterpopulister. 

 

Men du kan kompromissa med socialister men inte med konservativa Sverigedemokrater. (Åkesson) 

Jag kommer inte att kompromissa vare sig med vänsterpopulister eller högerpopulistisk svensk politik. 

(Lööf) 

Men Socialdemokraterna kan du kompromissa med. (Åkesson) 

 

Lööf har under debatten lagt fram en mängd argument mot att kompromissa med Åkesson och 

SD. Åkessons respons ovan får det att låta som att ett samarbete med S skulle vara likställt 

med exempelvis V, ett parti som Lööf inte heller har för avsikt att kompromissa med. Det har 
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alltså skett en snedvridning av ett partis ståndpunkter när Åkesson antyder att S är likställda 

med övriga, mer radikala partier. Alla anser inte att S är likställda med V:s åsikter. Men att 

anspela på det och snedvrida det till en sådan tolkning blir en falsk dikotomi. Snedvrider man 

någon annans ord så har man en åtanke att det ska förvirra, förlöjliga eller polarisera åsikter. 

Som det har framkommit så uppmärksammades debatten och framför allt Åkessons 

kommentar att invandrare inte får jobb för att de inte är svenskar. Detta är något som Åkesson 

i denna debatt kommenterar då SVT gick ut med ett avståndstagande av det som sagts i 

debatten. Debatten plockades även bort i sin helhet från större delen av de kanaler 

allmänheten vanligtvis kunde se den på. Huruvida det var rätt eller fel handling från SVT 

diskuterades även i media. Men Åkesson menar, i denna debatt, att SVT rättfärdigade sitt 

avståndstagande genom att fulcitera honom genom att inte ta med allt han sa utan enbart det 

som sades till den punkt då Lööf slog näven i bordet. Vad Åkesson egentligen gör, är ett 

markerande av ett oskick. Åkesson ägnar tid i debatten till att lyfta att ett oskick mot honom 

begåtts av SVT. Att antyda eller snedvrida ett uttalande genom att hålla inne information är en 

falsk dikotomi, ett utav Christan Kocks definierade oskick.  

 

Spekulation 

Kocks begrepp spekulation fungerar som en underkategori till ad hominem men får ändå en 

egen rubrik. Spekulation som oskick innebär att en debattör eller talare spekulerar kring 

motståndarens förmodade motiv. När Lööf talar om SD i debatten använder hon 

återkommande flera starka begrepp och menar bland annat att de står för främlingsfientlighet 

och rasism, att de har en främlingsfientlig anda och rasistiska rötter. Detta är inte något SD 

själva uttryckt och Åkesson väljer att avbryta henne för att försvara sitt parti mot Lööfs 

anklagelser. Det Lööf gör är alltså en spekulation i vad SD har för motiv i och med att hon 

tillskriver motiv de själva inte uttalat.  

Även Åkesson begår ett oskick genom att spekulera kring motståndarens motiv.  

 

Det jag tycker ni saknar är förståelsen för att det finns också värderingskillnader mellan olika kulturer, det 

finns en idé om att i din värld, om att kultur har ingen betydelse, men det klart att om du kommer till en 

arbetsplats och söker jobb och du vägrar ta chefen i hand för att chefen har fel kön då kan du inte räkna 

med att få ett jobb. I ditt Sverige, då får den som vägrar ta chefen i hand skadestånd, i mitt Sverige så får 

den som vägrar att ta chefen i hand inget skadestånd. (Åkesson) 

 

På samma sätt som Lööf spekulerar i Åkessons motiv, gör han precis samma sak genom att 

uttrycka motiv och åsikter hos C som Lööf eller partiet inte själva uttryckt.  
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Retorisk agens 

När Åkesson attackerar Lööf och säger till henne att sluta skrika och gapa kan man se att han 

ifrågasätter och kritiserar hennes professionalism och attityd. Detta är något som skulle kunna 

ha effekter för hennes retoriska agens och förmågan att agera genom att kunna skapa 

förändring med hjälp av ord. Det handlar i mångt och mycket om vilken kompetens de har 

och vilken roll de är tilldelade.47 Retorisk agens är inte ett oskick, men när vi påverkar den 

retoriska agensen är det ofta ett oskick som stör handlingsutrymmet och går emot en slags 

yttrandefrihet som ska bevaras enligt pragmadialektiken. Hennes handlingsutrymme blir på 

ett sätt reducerat när det nästan ställs ett krav på att ge respons. De båda politikerna som 

analyserats representerar delar av landet genom sina väljare. Med det sagt bär de båda 

politikerna ett ansvar att försvara vissa ståndpunkter mot attacker som kanske skulle påverka 

den retoriska agensen om de lämnats orörda.  

Lööf visar med sin näve upp en åsikt och frågar vad han håller på med. Åkesson väljer 

att besvara hennes fråga genom ett ad hominem-argument som bedömts vara ett konkret 

oskick i debatt. Detta för att de inte bidrar till ett rationellt samtal enligt Habermas tankar om 

konsensus. Debattens fokus flyttas från dess egentliga fokus till att försöka påverka varandras 

retoriska agens. Att börja påverka varandras retoriska agens är ett brott mot debatten, även om 

det ursprungligen fungerat som ett retoriskt medel där intentionen varit att övertala och vinna.  

 

Sammanfattning av oskick i debatten 

Det har visat sig vara fullt möjligt att studera oskick även i delar av svensk debatt. Jag har 

kunnat koppla de funna oskicken till olika typer av teorier och begrepp från 

retorikvetenskapen. I studiens material har det framkommit 12 former av oskick eller vad 

oskicken leder till, som jag även funnit i analysen. I sammanfattningen av antalet former av 

oskick har jag inte inkluderat brott mot god debatt, vilket jag kommer att diskutera mer längre 

fram i diskussionen. Något som snabbt framgick var att oskick inte sällan stod ensamma. 

Oskicken tycktes trivas i grupp och många gånger kom de att kategoriseras som tvådelade. 

Oskick kan exempelvis vara både polariserande och ett ad hominem. Det är dessa olika 

kombinationer av oskick som politikerna måste handskas med. Kanske är det lättare att 

förbise ett ad hominem-argument om det bara är just det. Men det är i de kombinationer som 

 
47 Elisabeth Hoff-Clausen, “Rhetorical Agency, What Enables and Restrains the Power of Speech?”, i The 

Handbook of Organizational Rhetoric and Communication, Oyvind Ihlen & Robert L. Heath (red.), USA: Wiley 

Blackwell 2018, s. 278f.  
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oskicken levereras, som den eristiska jargongen och affektiva smittan växer fram och tycks 

göra det allt svårare för politikerna att upprätthålla den goda debatten. 

Det som kunnat bedömas är att det finns många olika former av oskick i delar av svensk 

debatt. Inte bara de som Christian Kock definierat som förekommande i dansk debatt utan 

även redan tidigare definierade retoriska begrepp. Dessa väljer jag att ta in under 

benämningen oskick.  

 

Avslutande diskussion 

Retoriska riktlinjer, strategier och krav på diskurser förändras med tiden. I tal och debatt syns 

hur nya strategier ständigt utvecklas med syfte att vinna gehör från åskådare och slå ned 

motståndare. Därför drevs studien av behovet att ifrågasätta förtroendevaldas inflytande samt 

huruvida de gör övertramp på olika etiska riktlinjer. Med hjälp av ett retoriskt studium 

öppnades möjligheten att noggrant analysera diskurser hos, i studiens fall, politiker, i samtida 

svensk politisk debatt. I syfte att bidra till retorikvetenskapen har denna studie undersökt två 

debatter explorativt för att skapa en uppfattning om och kartlägga oskick i en del av den 

svenska debatten, mer specifikt mellan Annie Lööf och Jimmie Åkesson. Tanken för studien 

var att oskick är handlingar som begås av debattörer och är ett brott mot den goda debatten 

och brott mot hur vi människor behandlar andra människor. Sammanfattningsvis har jag 

baserat analysen på de observationer som gjorts av oskick i de två debatterna och knutit 

samman oskick till händelseförlopp i dem. Detta i syftet att kartlägga oskick i svensk politisk 

debatt för att med inspiration från retorikvetenskapen belysa oskick och vilka medel som 

faller under begreppet. 

Jag valde i början av studien att utgå från oskick som görs mot debatten, men fann, under 

studiens gång, ytterligare två aspekter som oskicken tycktes begås mot. Dessa två aspekter 

handlar om hur politiker agerar mot varandra och mot väljarna. Liksom med den goda 

debatten innehåller även dessa aspekter en allmänt känd etik över vad som är rätt och fel. 

Detta förtydligar jag genom att lyfta pragmadialektiken. Det är sunt förnuft, god karaktär och 

en välvilja att exempelvis inte förolämpa varandra eller tala osanning för väljarna, när man 

som i Åkesson och Lööfs fall, befinner sig i en förtroendevald position. Detta innebär för 

resultatet att oskicken som kartlagts på det ena eller det andra sättet varit ett brott mot någon 

av dessa tre aspekter. Det finns, inom retoriken, tydligt uppsatta regler för vad som är god 

debatt. Sedan uppväxten har många fått lära sig att hålla god ton, inte förolämpa eller tala illa 

om andra människor. Inom ramarna för hur man bör behandla väljare vet politiker att det inte 
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är rätt att missleda dem. Folket i en demokrati bär en central roll för ett lands styre och därför 

finns det, eller borde finnas tydligare, regler över hur politiker ska bete sig gentemot dem. 

Resultatet visar att båda deltagare gör sig skyldiga till oskick i debatten jag analyserat. 

Debatten är endast ett litet urval av svensk politisk debatt, men har innehållit ett fientligt 

klimat. Baserat på den mängden oskick som påträffats och vad som redovisats för vara det 

som upprätthåller god debatt, är bedömningen att det i denna debatt inte är en hållbar jargong. 

Om det visar sig att politikerna bryter mot vad som är idealet med debatt, i samma 

utsträckning som i studiens material, kan där finnas tendenser till en ohållbar utveckling. 

Målet med debatt är naturligtvis inte konsensus eftersom intresseblandningar av olika slag 

ständigt kommer kräva en kompromiss mellan olika parter. Att testa argument mot varandra 

kan vara konstruktivt men som visats i denna studie är oskick en orsak till att debatten 

kommer ifrån sakfrågan. Vad som händer när debatten förlorar sin riktning på grund av 

oskick kan vi se exempel på när Åkesson anklagar Lööf för att ha islamister i sitt parti. Det är 

inte lätt att ignorera saker som sätter en själv i dålig dager. Många gånger måste politiker 

värja sig från snedvridningar vilket har bedömts förekomma mer än önskvärt i denna debatt. 

Förutsättningarna mellan dessa två politiker har visats vara tämligen låga när det kommer till 

att skapa en god debatt. Summan av analysen är egentligen att de två svenska politikerna har 

en stil som tillåter och gynnar oskick. Något jag även konstaterat är att oskick är ett brott mot 

god debatt. Jag fann att brott mot den goda debatten är ett övergripande tema som täcker 

samtliga av oskicken snarare än att vara ett eget oskick. Jag kan även konstatera att diskursen 

Lööf och Åkesson befinner sig i, grundar sig i en kontrovers. Jag inkluderade kontrovers i 

teoriavsnittet inte för att det är ett oskick men för att det är något som ändå är relevant för 

studien, då det mellan dessa två politiker som finns en stark meningsskiljaktighet. 

Kontroversen i sig leder till att oskicken mellan dem snabbt skapas och ökar i antal. Frågan 

om huruvida politik i Sverige utövas på ett dygdigt och förnuftigt sätt, har ifrågasatts genom 

att tillämpa medel och strategier från retorikvetenskapen. Tanken har varit att sätta ord på och 

lyfta fram brott mot pragmadialektiken men även sådant som kanske enbart kan ses som sunt 

förnuft.  

I stycket om polarisering i analysen tar jag upp att Lööf kommenterar det faktum att 

Åkesson skapar syndabockar av invandrare och regeringen genom att skuldbelägga dem för 

det. Vad är gränsen mellan polarisering och scapegoating? Det uppkom en problematik när 

det kommer till frågan gällande när polarisering övergår i scapegoating. Lööf har en 

anklagande och polariserande ton när hon talar om Åkesson och SD. Hon har inte gjort de till 

syndabockar ännu men insinuerar det. Detta visade sig vara en gråzon i analysen då det kan 
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vara svårt att avgöra om exempelvis polarisering eller scapegoating är konkreta oskick eller 

är på väg i den riktningen. Det har visat sig att även om det inte är ett oskick i detta fall så kan 

det vara det i andra. De olika formerna av oskick i studien bör även kunna förekomma som 

mer eller mindre grova beroende på situation. Om scapegoating eller polarisering inte når upp 

till att vara ett oskick betyder det exempelvis för studiens material att det öppnar upp för fler 

oskick att ta plats. 

Ett intressant fenomen är det Kølvraa tar upp om affektiv retorik. En faktor som i den 

politiska diskursen tycks ha förfinats med tiden för att få större handlingskraft. Blir man 

påverkad av den affektiva retorik som många högerextrema partier verkar använda, tycks man 

bli mer mottaglig för att själv dras med i en slags oskicksspiral.  

För att komma fram till en fullständig eller bredare slutsats skulle det naturligtvis 

behövas ett mer omfångsrikt material. Detta krävs också för att till fullo kunna ge ett 

välgrundat svar på huruvida Sverige har en god debatt eller ej. Studien har haft i uppgift att 

fungera explorativt där jag prövat en debatt mellan två samtida och respekterade politiker och 

funnit en tendens som visar på en icke hållbar debatt. Det är ofta ett glapp mellan den 

teoretiska idealbilden av argumentationer och den faktiska argumentationen som äger rum. 

Debatten som har analyserats i föreliggande studie har inte varit vidare konstruktivt 

målinriktad. Det som går att urskilja är en tendens som i enlighet med studien tyder på att 

talare strävar efter att övertyga oavsett medel. Den diskurs som används är inte ändamålsenlig 

för konsensus och därav verkar målet vara dess motsats, opposition eller strid. 

Det vore av intresse att göra en komparativ studie där man studerar partiledardebatt och 

riksdagsdebatt. Dels för att se hur oskick kan skilja sig mellan debatt-typerna. Men även för 

att studera oskick och god debatt innanför kammarens väggar och se på talmannens roll i att 

behålla en god debatt. Jag funderar på huruvida talmannens inflytande och framför allt ansvar 

kan motverka affektiv retorik. Är talmannen en funktion utan inflytande? Finns det några 

politiker som för in oskick och bidrar till användandet av dem? Kan det finnas oskicksmakare 

eller bär vi människor ett gemensamt ansvar att minska oskicken i vår diskurs? Det är några 

frågor jag ställer mig efter denna studie. 

 

Sammanfattning  

I föreliggande studie har jag undersökt oskick i politisk debatt med syfte att ta reda på om det 

förekommer och hur. Detta genomförde jag genom att analysera två debatter som vidare valts 

att analyseras som en. Till min hjälp använde jag tidigare forskning om affekt i debatt av 
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Christoffer Kølvraa, Charlotte Jørgensens forskning om fientlighet och Douglas Walton om 

ad hominem. Christian Kocks begrepp oskick har tillämpats för att samla de medel som begås 

mot god debatt. Jag hittade ett antal begrepp och medel som definierats som oskick och dessa 

har legat till grund för analysen. Jürgen Habermas tankar om god debatt, Frans Van Emeren 

och Rob Grootendorsts teorier om pragmadialektik användes som ett ramverk och låg till 

grund för definitionen av god debatt som jag använde och tog hjälp av i analysen. Begreppen 

jag fann som oskick och definierade i analysen var: polarisering, scapegoating, ad hominem, 

ad populum, tu quoque, icke-svar, affektiv retorik, fientligt förhör, strawman, falsk dikotomi, 

förolämpning och påverkan på motpartens retoriska agens.  

En av de iakttagelser som gjorts var att ett oskick sällan stod ensamt. De samspelade 

ofta med varandra och det var inte ovanligt att en debattör tillämpade flera olika former av 

oskick i samma uttalande. Detta visade sig upprepade gånger från både Annie Lööf och 

Jimmie Åkesson. Utifrån de oskick som tillämpas i debatten upptäckte jag, utöver brott mot 

den goda debatten, även oskick i hur man behandlar sin motståndare och hur man behandlar 

väljarna.  

 Debatten har innehållit ett fientligt klimat baserat på den mängd oskick som påträffats. 

Utifrån vad som redovisats för att vara god debatt är bedömningen att det inte är en hållbar 

jargong. Förutsättningarna är tämligen låga för att skapa en god debatt och jag kunde dra en 

slutsats att god debatt inte var något som förekom i materialet jag analyserat. Att handla i 

affekt, tala polariserande eller tillämpa hyperboler är tre faktorer som gör en mer mottaglig att 

dras med i oskicksspiralen. Naturligtvis behövs ett bredare material och en fördjupad studie 

för att komma fram till en fullständig slutsats gällande hur svensk politisk debatt utövas.  

Tendenserna jag kommit fram till i denna explorativa studie visar att det förekommer många 

oskick och att den goda debatten är bristfällig mellan Lööf och Åkesson. Det tycks finnas en 

stil och jargong som tillåter och gynnar oskick. Majoriteten av de oskick som redovisats för 

(bortsett från polarisering och scapegoating som kan vara mer eller mindre allvarliga) har 

visat sig vara brott mot god debatt. Bristen på en konstruktiv debatt tyder på att målet skulle 

kunna vara att övertyga oavsett medel. Diskursens mål behöver inte vara konsensus för att 

klassificeras som konstruktiv, men det kanske vore ett bättre mål än det som debattörerna 

tycks eftersöka i dagsläget. Med detta sagt verkar målet snarare vara konsensus motsats 

nämligen opposition eller strid något som inte alls går i linje med vad som är god debatt. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Åkesson (SD) fick Lööf (C) att slå näven i bordet, SVT (2018) 

 

Notis: I främsta hand har det inspelade klippet för provokationerna i debatt 1 legat till grund 

för analysen: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/migrationsfragan-fick-loof-c-att-brusa-upp-

rejalt. Men på grund av censur och att originalvideon i sin helhet är borttagen från internet har 

även följande bilaga till viss del använts, främst för att bistå med de citat som använts i 

analysen.  
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Bilaga 2. Transkribering av debatt 2, Tv-debatten mellan Annie Lööf och Jimmie 

Åkesson (2018) 

 

Debattledare: Nu är de här, partiledarna för den sista duellen i valrörelsen i Sverige 2018. 

Varmt välkommen Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och Centerns 

partiledare Annie Lööf.  

Vi börjar där vi slutade nämligen i SVT igår kväll. Inte ska vara med på valv[...] 

Jimmie: Ja framför allt därför att nu försöker man ju, mitt intryck är, för vi hade ju möte med 

SVT idag och presschef var där och mitt intryck är, man står inte riktigt bakom det här 

beslutet att ta avstånd som man gjorde igår men man vill skydda sin chef. eh öh och då 

motiverar man det här genom att fulcitera mig att inte ta med allt jag sa utan bara det här tills 

att Annie Lööf började gapa på mig, så och då framstår det ju som någonting helt annat än det 

jag avsåg. Och SVT vet ju detta men ändå väljer man att motivera det utifrån det, det tycker 

jag det är oseriöst, jag tycker inte att statlig media ska hålla på på det viset. 

Lööf: Hur länge gäller din bojkott? Är det bara under morgondagen eller kommer du av avstå 

medverkan i Sveriges television också framöver? 

Åkesson: Det vi har sagt nu är att, för det första jag pratar inte om bojkott för det är inte det, 

SVT kommer ha tillgång till våra politiker - 

Debattledare: Men du väljer - 

Å: Jag väljer att inte medverka imorgon och det gäller till och med imorgon kväll sedan får vi 

se.  

D: Annie Lööf eh hur ser du på Sveriges televisions beslut igår kväll? Att ta avstånd från det 

som Jimmie Åkesson sa i debatten.  

L: Nej men jag tycker att det är väldigt olyckligt eh att SVT gick ut och gjorde på detta sättet, 

för det ger ju Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna just den offerkofta som man vill ha 

såhär dagarna innan valrörelsen. För mig är det viktigt att ha fokus på den avgörande 

värderingskamp som är nu. det här handlar inte om SVT det handlar inte om Jimmie 

Åkessons kalender, om han ska vara med i en valvaka eller inte, utan detta handlar om 

avgörande forum för Sveriges framtid och om vi ska ha en politisk kraft som står upp för 

medmänsklighet, humanism, jämställdhet öppenhet mot omvärlden eller om vi ska ha 

främlingsfientliga krafter som slår split mellan människor och som leder till misstro mellan 

människor, det är vad den här debatten borde handla om och hela valet borde handla om.  

D: Annie Lööf du twittrade sent i natt efter slutduellen i SVT om att du ville ha en debatt till 

mot Jimmie Åkesson. Därför står ni nu här i studion, jag såg din tweet jag bjöd in er direkt i 
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natt och nu är ni här och det är vi naturligtvis glada för. Jimmie Åkesson du sa i går i SVT att 

vi måste ställa oss frågan varför det är så svårt för invandrare och nyanlända att få jobb. Då 

ställer jag den frågan varför är det så? 

Å: Därför att när man när man kommer till Sverige som nyanländ så är man ju inte svensk, 

man är inte en del av det svenska samhället man har förmodligen om man kommer från en 

annan del av världen lite andra värderingar ibland diametralt andra värderingar än vad vi har 

här, där man har en helt annan syn kanske på om man ska till exempel ska ta chefen i hand 

beror på vilket kön chefen har eller vad det nu kan vara någonstans. min poäng är att för att få 

kunna få ett jobb i Sverige idag måste du anpassa dig till det svenska samhället och det är, det 

är bristen på förståelse för det som har gjort att vi har så svårt att få nyanlända jobb i det här 

landet. 

D: Vad vill du och Sverigedemokraterna göra då för att förbättra integrationen? 

Å: Ställa krav. Det är alltså, jag brukar säga att integration en fungerade bättre innan vi hade 

integrationspolitik, men vi måste kombinera alla dessa insatser vi gör, insatser i svenska 

språket och i samhällsorientering och olika arbetsmarknadsinsatser, det måste kombineras 

med krav på att man anpassar sig till det svenska sättet att leva helt enkelt och det var det som 

var min poäng igår också. 

L: Amen det Jimmie Åkesson säger nu är att han inte tror på integration, utan att han tror på 

assimilation, det vill säga, han är besatt av just begreppet svenskar och svenskhet, och det jag 

tycker är viktigt att markera när man pratar om behovet att integrera människor, det handlar 

om att skapa jobb, ge småföretag möjligheter att skapa jobb till nyanlända. att se till att man 

får dag ett under asyltiden får möjlighet att lära sig svenska, praktik eller jobba, ha 

samhällsorientering. Vi har ju en rad olika förslag som ser till att människor kommer in i 

arbetet, men med Jimmie Åkessons retorik så kommer dom aldrig komma in i arbetet, för 

dom är inte svenskar, och det är det jag vänder mig emot. och det är det här som är 

värderingskampen i svensk politik idag.  

Å: min poäng med att säga att dom inte är svenskar var ju att - 

L: Ja fast - 

Å: Vi måste ge dom möjlighet att - 

L: Vad är det för skillnad? 

Å: Att bli just svenskar, för att dom ska kunna fungera på en svensk arbetsmarknad. Jag 

tycker inte det är det minsta kontroversiellt överhuvudtaget, jag tycker det är det mest 

självklara, i nästa alla andra länder i världen så är det det mest självklara att man tar seden dit 

man kommer, det är bara i Sverige som det är en kontroversiell uppfattning.  
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L: Nämen, Jimmie Åkesson, svensk lag gäller alla i Sverige, och det är oerhört viktigt att vi 

har lagar som ser till att hedersförtrycket försvinner, och det är oerhört viktigt att vi ser till att 

vi har polisiära resurser som skapar trygghet i många av våra utsatta områden. Kom inte och 

säga att inte jobbet är den finaste biljetten i den svenska samhället, och det du sa igår innan 

jag slog näven i bordet för att det krävs politiska ledare som står upp för anständigheten i det 

här politiska debattklimatet.  

Å: fast du avbröt ju, jag fick ju inte prata klart - 

L: det har ju - alla som såg inledningen till den här debatten såg att du mycket väl fick tala 

klart efter att jag slog näven i bordet 

Å: ja sen fick jag ju göra det men du slog ju näven i bordet innan jag hade fått utveckla mitt 

resonemang, det var ju faktiskt inte särskilt seriöst gjort av dig.  

L: Jag slog näven i bordet när du sa att dom inte kommer få jobb för att dom inte är svenskar, 

och det är det jag markerar mot, din besatthet - 

Å: Jag sa inte så - 

L: Av nationen, din besatthet av svenskhet, jag tycker att det är viktigt -  

Å - Det är ingen besatthet - 

L: jag tycker det är viktigt att ha en debatt om hur ska vi få människor i arbete, då behöver vi 

se till att sänka kostnaderna för småföretagare att anställa, vi behöver ha lärlingsjobb, vi 

behöver ställa krav på att man ska lära sig språk från dag 1, vi behöver göra om 

etableringssättningen så det blir ett etableringslån som skapar ett incitament för människor att 

integreras i samhället. vi kan inte ha en integrationspolitik som innebär att man stänger 

gränserna i Sverige, säger nej till invandring och sen enbart ha en integrationspolitik som 

innebär att man har kulturlots i vården, som är ert förslag i er budget. 

Å: Ja, nu tycker jag i o för sig - alltså mycket av det du säger håller jag ju med om, och det jag 

tycker att saknas i den svenska debatten är just en seriös debatt om det här, att man slipper 

dom här övertonerna. Jag håller med om väldigt mycket av det du säger, jag vill också att vi 

ska ha lärlingsanställningar, jag vill också satsa i små företag för att skapa viktiga jobb, och så 

vidare. Det jag tycker ni saknar är förståelsen för att det finns också värderingsskillnader, 

mellan olika kulturer, det finns, det finns en idé om att i din värld, om att kultur har ingen 

betydelse, men det klart att om du kommer till en arbetsplats och söker ett jobb och du vägrar 

att ta chefen i hand för att chefen har fel kön då kan du inte räkna med att få ett jobb. I ditt 

Sverige, då får den som vägrar ta chefen i hand skadestånd, i mitt Sverige så får den som 

vägrar att ta chefen i hand inget skadestånd.  

L: (arg ton) Näe - 
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Å: det är det som är skillnaden. 

L: Det stämmer faktiskt inte Jimmie Åkesson, det här är ett avgörande val, världens blickar 

riktas nu mot Sverige och vilket vägval vi har, om vi ska ta Sverige framåt, stå upp för att 

människor som kommer hit till vårt land ska få möjligheten att komma in i det svenska 

samhället genom jobb och språk, om vi ska visa medmänsklighet och humanism, om vi ska 

jobba för jämställdhet, om vi ska jobba med öppenhet och samarbete mot omvärlden, eller om 

vi ska blicka bakåt, som dina kamrater runtom i Europa vill. Du och till exempel dina 

kamrater i Nederländerna och i Frankrike, ni vill ju backa bandet, ni vill ha mer slutenhet, ni 

vill gå ur EU, ni vill slå split mellan människor och ni har en otrolig besatthet av just nationen 

och i det här fallet när vi pratar om integration då borde vi prata mer om jobb, språk och 

företagsamhet.  

Å: jag tycker det är, det är fascinerande ändå, du står här, ditt parti hade ju regeringsmakten i 

åtta år, och dessutom har ni haft möjlighet att ha regeringsmakt även i dom här fyra åren men 

ni har valt att inte ha det, men alltså det är, ni, tillsammans med dom andra sex gamla 

partierna, som har skapat det samhälle vi har idag, som har skapat utanförskapet, som har 

skapat dom här parallella samhällena som växer fram kring våra städer, som har skapat 

segregation, som har splittrat det svenska samhället, ändå så står du här och beskyller mig för 

massa saker, det är ju helt absurt egentligen, det är ju ditt fel att samhället ser ut som det gör, 

jag vill ju ta samhället bort från splittringen, bort från segregationen, för att föra samman det 

svenska samhället till ett sammanhållet tryggt samhälle igen. Det ni har gjort, det har bara 

förstört det svenska samhället.  

L: Jimmie Åkesson, jag står här och ifrågasätter din ideologi, jag står här och ifrågasätter - 

Å: Ja det får du gärna göra. (skrattar och rycker på axlarna) 

L: Jag ifrågasätter att du delar människor in människor beroende på var man kommer ifrån, 

jag står här och ifrågasätter, varför ett parti med rasistiska rötter -  

Å: Kom igen nu. 

L: Som visar sin främlingsfientliga agenda genom att masken föll av dig i gårdagens SVT-

debatt - 

Å: Nej, det är ingen mask som har fallit av, det är, du får sluta säga så. 

L: Och det var så många som reagerade på det du sa - 

Å: Aa men du, det - 

L: Och det här är inte första gången - 

Å: Deet… var det - 

L: Och jag sa också i SVT:s debatt - 
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Å: Mmmm (ironiskt) 

L: Hur ni har radikaliserats, eh, hela vägen till valdagen - 

Å: ja ja (ironiskt) 

L: Ni säger nej till asylinvandring, ni säger nej till kvotflyktingar, ni säger nej till dubbla 

medborgarskap till exempel, på punkt efter punkt, och dessutom lägger ni förslag på 

återvandring. Det här är en tydlig - 

Å: Du får gärna fortsätta få upprepa mitt valprogram, jag tycker det är jättebra (skrattar). 

L: Ja men det jag säger nu - 

Å: (suckar) 

L: Det har en tydlig högerpopulistisk agenda - 

Å: Nej det har det inte. 

L: En främlingsfientlig agenda - 

Å: Nej det finns inga - men - men sluta med det här nu, för att du har pratat om rasism, och 

främlingsfientlighet, men det finns inte ett spår av det här överhuvudtaget, jag är inte fientlig 

mot främlingar, mitt parti är inte fientligt mot främlingar, för att dom vill ha en inkluderande 

integrationspolitik, din integrationspolitik den har skapat exkludering, den har skapat 

segregation, den har skapat parallella samhällen, den har prövats, den har inte fungerat, nu vill 

jag att vi ska pröva en annan modell, en riktig integrationspolitik, som bygger på att dom som 

kommer blir en del av det stora svenska samhället, det är det jag vill. Du får kalla det för vad 

du vill men jag är faktiskt trött på att höra dessa beskyllningar om rasism och 

främlingsfientlighet, det vi står för, det är normalt i resten av Europa, det ni står för, det är 

extremt, i resten av Europa.  

L: Du, det som är normalt i resten av Europa, det handlar om att människor som har kommit 

nya, och till detta landet, och som har invandrat under generationer, har fått möjligheten att 

komma in i samhället, titta på Danmark, tita på Tyskland, så ser vi fler enkla jobb, till 

exempel, fler lärlingsanställningar, en helt annan arbetsmarknad som har skapat möjligheter 

för dessa att komma in, det som, det här valet handlar om är en värderingskamp. Det är en 

kamp som har pågått i många länder, det står mellan högerpopulistiska krafter, som vill slå 

split mellan människor, skapa misstro och slutenhet, och liberala krafter, som står upp för 

medmänsklighet, jämställdhet och företagsamhet. Det där är det som - 

Å: Fast det är ju dessa liberala krafter som återigen har skapat det samhälle vi har idag. 

Tycker du att det är bra att det brinner bilar överallt i hela Sverige nästan hela tiden, tycker du 

det är bra att vi har gäng som dominerar hela stadsdelar, tycker du det är bra att vi har nästan 

en skjutning om dagen i det här landet, ja då förstår jag att du fortsätter att driva samma 
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politik som du har gjort hela tiden, men jag är inte nöjd med det, jag vill ha ett annat samhälle 

som håller ihop på riktigt.  

L: Det kanske undgått Jimmie Åkesson men jag har bedrivit en valkampanj som handlar om 

att vi ska ha ett nytt ledarskap för Sverige, vi ska byta ut den sittande regeringen - 

Å: Ja det håller jag med dig om. 

L: Vi ska ha ett maktskifte, alliansen har presenterat en bred reformagenda för hur vi ska 

minska gängkriminaliteten, hur vi ska skapa trygghet i det här landet, hur vi ska förbättra 

integrationen. Och det är avgörande att Sverige får ett nytt ledarskap men då handlar det om 

att ta strid mot populister, såväl vänsterpopulister, Jonas Sjöstedt, som högerpopulister - 

Å: Hur definierar du populism? 

L: Som Jimmie Åkesson. Populism i det här fallet när man tittar på dig så handlar det om 

enkla svar på svåra problem - 

Å: Vilka är dom enkla svaren på svåra problem? 

L: Dom handlar om att slå split mellan människor. 

Å: Jag tycker det allra enklaste svaret som du alltid ger på integrationen är att bara 

invandrarna får jobb så blir allting bra, och vi ska ha den här och den här och den här 

reformen på plats, då blir allting bra. För mig är det populism, det är ren, rena floskler -  

L: För mig - 

Å: Och det är sånt som vi redan har prövat som inte fungerar, jag är inte populistisk, snälla 

du, jag står i slutdebatten i Sveriges television och har sju partier emot mig, det kan väl 

rimligen inte vara populism, det är ju jag som gör det svåra valet, det är jag som säger emot 

alla er. Det allra lättaste hade ju varit att göra som ni, jamsa med, och tycka att allting är bra, 

men jag gör inte det. Det är inte populism, det är faktiskt att på allvar ta strid mot det som är 

fel i samhället.  

L: men när främlingsfientliga krafter reser sig - 

Å: Amen lägg av nu. 

L: Då kommer jag fortsätta att slå näven i bordet och stå upp för anständigheten. Jag kommer 

från en region där jobbet har varit en biljett in i det svenska samhället. Det är klart att 

integrationsdebatten ska handla om Bergsjön, Rinkeby och Rosengård, men den måste också 

handla om Gnosjöregionen och Småland, där man genom jobb, genom kravställan, och 

genom språk, snabbt har kommit in i det svenska samhället. Den politiken behöver också 

skalas upp så att den omfattar hela Sverige.  



 43 

Å: Jaa… Det, det är säkert jättebra. Sen kan man ju googla Gnosjöregionen och Värnamo och 

integrationsproblem så kommer man ju få upp en väldig massa problem. Jag hinner tyvärr inte 

berätta om dom nu, du kommer avbryta mig, så att googla det så får vi se ditt drömsamhälle.  

D: Jimmie Åkesson och Annie Lööf dom sköter den här debatten själva, men jag tar över, jag 

ställer en fråga till Jimmie Åkesson. Du har tidigare sagt att du varit beredd att stödja en 

fortsatt socialdemokratisk regering om Centerpartiet får för stort inflytande på 

migrationspolitiken. Gäller det fortfarande? 

Å: Jamen jag har sagt att jag svarar egentligen ja på alla dessa scenario frågor, för jag är den 

enda, jag tillhör ju inte det ena eller det andra blocket, jag står helt fri från dom. Jag har inga 

lojaliteter nånstans, och det är klart att jag kommer att göra det som krävs för att mina väljare 

ska få så stort inflytande över politiken som möjligt, och det kan ju innebära i princip vad som 

helst just nu, och det, jag beklagar det, för jag har ju sagt att jag helst skulle vilja se en 

regering med SD, M och KD, och det är mitt förstahandsalternativ, men om det inte blev 

möjligt - 

D: Du sa alldeles nyss att du ville byta ut den nuvarande -  

Å: Jaa, det är min absolut, min ambition att göra det. 

D: Men vad vill du då byta den mot? 

Å: Mot en SD M KD regering.  

D: Det är ditt alternativ? 

Å: Det är det mest stabila regeringsalternativet som jag ser det just nu.  

D: vad tänker du om detta, Annie Lööf? 

L: Jimmie Åkesson sa precis att en röst på honom kan innebära vilken regering som helst, och 

det är väl väldigt viktigt för väljarna att höra detta. 

Å: Jaa, (nickar). 

L: Ska man ha en stark alliansregering och ett maktskifte i Sverige, ska man byta ut Stefan 

Löfven, ja då måste man rösta på Centerpartiet eller något av dom andra allianspartierna. För 

mig är det viktigt att vi får förändring, för mig är det viktigt att vi få ett nytt ledarskap i 

Sverige som kan korta vårdköer, som kan minska klimatutsläppen, som kan få en bättre 

integration, då kan inte Stefan Löfven vara kvar, det vet vi inte om han kan vara kvar om 

Jimmie Åkesson får ökat stöd imorgon utan då behöver han - 

Å: Ja fast - 

L: Utan då behöver man se till att alliansen får ett ökat stöd - 

Å: Jaa (ironiskt, lägger huvudet på sned). 

L: Så att vi kan se till att bilda en alliansregering. 
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Å: Jag förstår att du tycker det, men vill man ha sverigedemokratisk politik, då ska man rösta 

på Sverigedemokraterna, ju större vi blir, desto större inflytande kommer vi ha över den 

regering som sitter där, oavsett hur den ser ut.  

D: Imorgon, då vet vi vid ungefär den här tiden hur det har gått, nu vet vi egentligen inget mer 

än vad som sagts den senaste tiden, enligt opinionssiffrorna går det ju väldigt bra för Jimmie 

Åkesson och Sverigedemokraterna, dom kommer att bli kanske en tredjedel eller nästan 

dubbelt så stora som dom var 2014 enligt vissa mätningar, nu - nu reagerar du Annie 

Å: Det känns som att du vet något som inte vi vet. 

L: (skrattar lite) Ja, nej, inga röster är ju räknade. 

D: Nej inga röster har räknat, vi har däremot fått väldigt många väljarbarometrar och 

opinionsundersökningar, och jag undrar, Annie Lööf, är det inte rimligt om nu Jimmie 

Åkesson efter valet företräder kanske var fjärde eller var femte väljare, att man sätter sig ner 

och pratar med honom? 

L: Fast dom är inte isolerade, det här är någon sorts offerkofta som Sverigedemokraterna 

försöker sätta på sig - 

J: (höjer ögonbrynen, skrattar) Nej. 

L: De har flera mandat än Centerpartiet i riksdagen, de har fler stolar i varje utskott i 

Riksdagen, de har en talman, det har inte Centerpartiet, de sitter i alla parlamentariska 

beredningar, men, ett parti har möjligheten att välja partier man vill kompromissa med, det 

vill säga  vilket parti man vill ge någonting av sin politik, och sedan ta någonting av deras, 

och därför är det helt otänkbart för mig som ett liberalt parti att kompromissa med ett 

nationalistiskt parti som Sverigedemokraterna.  

Å: Nä men ett socialistiskt parti som Socialdemokraterna går alldeles utmärkt. 

L: Ja jag kommer inte heller att bryta mig loss från alliansen och sitta i en S-ledd regering, 

men jag - 

Å: Men du kan kompromissa med socialister men inte med konservativa sverigedemokrater. 

L: Jag kommer inte att kompromissa vare sig med vänsterpopulister eller högerpopulistisk 

svensk politik. 

Å: Men Socialdemokraterna kan du kompromissa med. 

L: Absolut, alliansen har ju under den här mandatperioden - 

Å: ja men det har ju det är ett bra besked det också - 

L: Fått fram många av överenskommelser som är avgörande för svensk tillväxt, vi har kommit 

överens om energiöverenskommelse, vi har kommit överens över 

migrationsöverenskommelse, försvarsöverenskommelse, det är viktigt för Sveriges stabilitet 
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och som trovärdigt land, i en ganska orolig omvärld, att vi har stabila överenskommelser på 

många viktiga områden, men jag vill ha en stark alliansregering och det är basen från - 

Å: Men socialkonservativa kan du inte kompromissa med, alldeles oavsett vad det gäller, trots 

att vi aldrig har försökt kompromissa, men det går alldeles utmärkt med socialdemokrater och 

socialister, ska vi tolka det du säger så? 

L: Fast, Jimmie Åkesson, ett - 

Å: Jamen det är bara att svara ja eller nej på den frågan. 

L: Nej jag tänker inte kompromissa med dig, för ett parti som inte - 

Å: Nej, men du kompromissar med Socialdemokraterna. 

L: Ja -  

Å: Ja  

L: För ett parti som inte kan säga att judar också kan vara svenskar, det tänker jag inte 

Å: Det har jag sagt hur många gånger som helst att dom kan. 

L: De tänker jag inte att kompromissa med. 

Å: Jag känner massor med judar som är svenska. 

L: Men ett parti, som är grundat ur att bevara Sverige svenskt, och vid maktrörelsens  

Å: Amen kom igen nuuu 

L: Som har rasistiska rötter - 

Å: Titta på din egen, ditt eget partis historia - 

L: Ja fast du gick med under den tiden, dom tänkte inte - 

Å: Så kära nån, den sista bastion i svensk politik (hörde ej de pratade i munnen på varandra), 

kom igen - 

L: Jimmie Åkesson, under dom senaste veckorna så har vi haft ganska många fall av nazister 

som har framträtt i ert parti. 

Å: Och du har massa islamister. 

L: Och dom utesluter vi. 

Å: Ja det gör vi också. 

L: Och det är så anmärkningsvärt att ett parti som grundades ur bevara Sverige svenskt, som 

har uppenbara nationella företrädare som inte kan säga att judar också kan svenskar - 

Å: Vi har inga såna -  

L: De tänker jag inte kompromissa med. 

Å: Vi har ingen sån som har sagt så. 

L: Utöver det, så är det - 
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Å: vi har ingen som har sagt så, vi har ingen, du syftar på Björn Söder och det han har sagt är 

att judiska minoriteter är en nationell minoritet som har särskilda rättigheter, vi ska inte 

påtvinga dom svenskhet, om dom vill ha en judisk identitet ska dom få lov att ha det, vill de 

kallas svenskar så kan dom ju göra det, jag känner som jag sa väldigt många judar som också 

är svenskar, men man måste inte vara det, jag har respekt för att den judiska minoriteten har 

rätt att vara just en judisk minoritet i Sverige. 

L: Men Jimmie Åkesson, det är en värderingskamp som pågår under hela världen, den pågår 

även här, den står mellan nationalistiska högerpopulistiska krafter, i Sverige representeras det 

av dig. Och det står mellan liberala krafter som tror på människovärdet, som tror på 

medmänsklighet, jämställdhet, som tror på öppenhet mot omvärlden,  

Å: Och som har förstört vårt land. 

L: Och det representerar Centerpartiet. Tror du att jag överhuvudtaget kan tänka mig att 

överväga att förhandla och samarbeta med dig när du varje gång (pekar på honom) försöker 

påtala att jag förstör landet.  

Å: Jamen du gör ju det. 

L: Att jag är något sorts vänsterliberalt etablissemang. Ta av dig offerkoftan. 

Å: Men det blir du ju om du säger att du kan kompromissa med vänstra sidan, det vill säga 

socialdemokratin, då blir det ju denna vänsterliberalism, det är ju helt uppenbart, vem som 

helst som har lyssnat på valdebatten ser ju att det allra viktigaste för er och för vänstern och 

för Socialdemokraterna och de övriga borgerliga partierna, är att vi inte får något inflytande. 

Sen alla vallöften, det kan ni kasta åt sidan - 

L: Näe - 

Å: Så länge inte jag får något inflytande - 

L: Jimmie Åkesson, det - 

Å: Då är ni ju ett vänsterliberalt etablissemang, och ja, ni har förstört det här landet i väldigt 

många avseenden.  

L: (ler misstroget och blundar kort). 

Å: Det viktigaste för mig, det är att genomföra den politik som jag går till val på, det handlar 

om att korta vårdköer, det handlar om att få ner klimatutsläppen, det handlar om att få en 

offensiv jämställdhetspolitik - 

L: Fast det har du ju inte velat under den här mandatperioden då har ni suttit på läktaren i fyra 

år. Och dom här områdena kan man inte förhandla med dig om, du är ett parti som inte klarar 

av att stå upp för jämställdheten, du är ett parti som inte har en offensiv miljö och 

klimatpolitik.  
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Å: Jo. (nickar). 

L: Du är ett parti som inte ser värdet i alla dom människor som kommit från, nya från vårt 

land och som idag bär upp den svenska sjukvården - 

Å: Jag ser värdet i väldigt många människor som kommer från andra länder och som tillför 

det här samhället väldigt mycket.  

L: Och det är heelt omöjligt för mig att samarbeta med dig. Jag vill bilda en alliansregering 

med att ta strid både mot vänster- och högerpopulism.  

D: Vi börjar närma oss slutet på sista partiledarduellen. Partiledarna tror jag är ganska trötta 

efter de här veckorna. Ett sista litet erbjudande till er båda: Ni ska få chansen att övertyga de 

osäkra tittarna som följer debatten nu och ni ska få göra det genom att ställa en fråga till er 

motståndare i denna debatt. Ställ vilken fråga ni vill, kräv ett ordentligt svar på frågan så står 

vi och lyssnar.  

Å: Är Annie Lööf beredd att acceptera Moderaternas invandringspolitik i en alliansregering? 

L: Nej. 

Å: (nickar bekräftande). Nej, bra.  

L: Alliansens migrationspolitik kommer inte enbart vara Moderaternas och inte enbart 

Centerpartiets utan när man kompromissar, Jimmie Åkesson, då får man ge och ta, det 

kommer bli en blandning av de olika allianspartiernas migrationspolitik.  

D: Nu får Annie Lööf ställa en fråga till Jimmie Åkesson. 

L: Ja i mitt Sverige så vill jag att kvinnor ska få ökat självbestämmande över sitt eget liv. I ditt 

Sverige vill du inte ens att de ska få bestämma över sina egna kroppar. Varför, Jimmie 

Åkesson, vill du kränka kvinnors rättigheter, sänka aborträtten? 

Å: Det handlar inte om kvinnors kroppar, bara, utan frågan är ju när övergår detta att bli två 

kroppar det handlar om. Min bedömning är att den gränsen går vid 12 veckor, men det man 

också ska ha klart för sig det är att abort efter den 12e veckan är mer komplicerad än tidigare 

aborter, och då är det inte orimligt att innan man gör en abort också behöver konsultera en 

läkare för att få göra den aborten, och det är det vi säger. Vi tänker inte förbjuda abort efter 

12e veckan, men den prövning som idag sker efter 18e veckan bör ske redan efter 12e veckan, 

precis som i alla andra europeiska länder.  

D: Tack, för det.  
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