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1 Inledning 

Under valet 2010 backar Socialdemokraterna flera procentenheter. Miljöpartiet gör däremot 

sitt bästa val någonsin. Alliansen får ett starkare stöd än de rödgröna tillsammans, men kan 

inte säkra en majoritet i riksdagen.
1 

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson säger under 

valnatten tydligt att de inte vill ingå i en alliansregering och att de samtidigt anser att det 

rödgröna projektet bara är ”tills vidare.” Detta kan ses som en fortsättning på en lång dans där 

Miljöpartiet både försöker att markera oberoende till andra partier och tydlighet i vilka åsikter 

och idéer som bär upp partiet. Men det är en svår dans. Miljöpartiet behöver leva upp till 

förväntningarna hos sin väljarbas, leverera tydliga besked, och samtidigt delta i en 

blockpolitik som aktivt begränsar deras möjlighet att föra ut sin individuella politik till 

väljarna.  

 Partiets försök att upprätthålla en mittenposition och etablera sig som en tredje väg i 

svensk politik, och deras lyckade valrörelse 2010 gör att jag vill studera just Miljöpartiet. En 

sådan positionering skapar nämligen en tydlig konflikt i svensk politik, i det här fallet 

konflikten om huruvida vi ska ta ansvar för miljön, eller om vi ska satsa på jobb och 

skattesänkningar istället. Mittenpositionen ger också möjligheter för Miljöpartiet att anpassa 

sig till båda blocken, för att möjliggöra för samarbeten och bryggor mellan sin politik, 

alliansens och de rödgrönas.  

 Fokus för min studie ligger på slutdebatten 2010. Jag går igenom de värdeuttryck, 

begrepp och känslomässiga strategier som Miljöpartiet använder sig av. Jag tittar också på hur 

Miljöpartiet förhåller sig till de värdeuttryck som dyker upp i debatter, på affischer och som 

deras politiska motståndare och samarbetspartners kopplar på dem. Tar Miljöpartiet avstånd 

från andra partier, bryter de mot publikens förväntningar, eller spelar de med i de känslor som 

gestaltas i den retoriska situation de befinner sig i under valets slutspurt? Det här är en fråga 

om Miljöpartiet anpassar sig till de andra partierna, eller försöker att bilda sin egen identitet 

fristående från dem. Gör blockpolitiken att de fokuserar på att framhäva de värdeuttryck och 

åsikter de har som skiljer dem från andra partier, eller fokuserar de på sin karaktär, och sin 

trovärdighet som grupp. Hur markerar de att de är en del av det rödgröna samarbetet? Håller 

de tillbaka åsikter som skulle kunna ses som mer kontroversiella för Socialdemokraterna och 

Vnsterpartiet, under debatten? 

 Denna studie ger också en teoretisk inblick i hur vi kan studera och diskutera 

                                                 
1 Valresultatet 2010 http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html  

http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html
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känslomässig positionering hos svenska partier. Det kan handla om hur talarna använder sig 

av känslor och vilka värdeuttryck som uttrycks för att delge väljarna sin politik. Vad innebär 

det då om Miljöpartiet exempelvis säger sig vara ett grönt parti? Vilket förhållande har olika 

värdeuttryck till Miljöpartiet? Hur kan deras åsikter uttryckas pedagogiskt?  

Jag ser känslor, särskilt i politikens sammanhang som ett skådespel. De olika partierna 

har olika roller att spela och har oftast en tydligt inövad strategisk idé om vad de ska säga, hur 

de ska säga det, och hur de ska förhålla sig till andra partier. Partiledarna har redan etablerat 

starka värdeuttryck och skapat bilder av sig själva hos många av väljarna. Vilka intryck de 

skapat beror på vilka sammanhang de tidigare setts i och även på vilka underförstådda idéer 

lyssnarna kan läsa in i förhållande till exempelvis deras klädstil, deras kön, deras partinamn, 

och många andra faktorer.  

 Slutligen kan man också säga att studier i känslomässig positionering väcker frågor 

om konfliktlinjer. Om vi ska göra ett val, behöver vi som lyssnare delges information om att 

det råder en konflikt mellan två alternativ. Sedan behöver vi reda ut vad konflikten består i, 

och hur konflikten förhåller sig till oss och resten av samhället. Om vi inte delges information 

om detta, hur ska vi då fatta politiska val om vilket alternativ som är mest värt vår röst på 

valdagen?   

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är att ge en djupare förståelse för hur ett svenskt parti förhåller sig till känslor i sin 

kommunikation och hur de försöker skildra förhållandet mellan sig själva och de värdeuttryck 

och konfliktlinjer som finns. Fråga ett försöker nå Miljöpartiets förhållande till andra partier 

och grupper, fråga två försöker beskriva Miljöpartiets förhållande till olika värdeuttryck under 

debattens gång, och fråga tre försöker nå fram till ökad kunskap om hur och varför 

värdeuttryck och konflikter gestaltas som de gör.  

- Hur skildras olika grupper av Miljöpartiet? 

- Hur förhåller sig Miljöpartiet till olika värdeuttryck? 

- Vilka förväntningar och normer styr partiernas förhållande till olika värdeuttryck? 

1.2 Material 

Valdebatten i Agenda var det tillfälle där partierna fick chansen att ge ett slutord innan de sista 

rösterna avlades på valdagen därpå. Valdebatten ger partiledarna en chans att repetera och 

pedagogiskt skildra de konflikter som finns mellan partierna och visa vilken sida man själv 
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ställer sig på i denna konflikt. Debatten syftar självklart också till att säkra och ge sitt parti en 

bra bild med hjälp av sina olika bevismedel. Därför lägger jag mitt primära fokus på att 

transkribera valdebatten i SVT Agenda. Denna debatt är två timmar lång, och därför har jag 

noggrant valt att transkribera och använda mig av de delar där Miljöpartiet uttalar sig, och de 

tillfällen när Miljöpartiet replikerar eller blir replikerade på av andra partier. Detta är 

fortfarande mer än tjugo minuter tal, och därför har jag valt att dessutom stryka mittenpartiet 

av debatten och fokusera på inledningsdiskussionen om jobb, och slutdiskussionen om miljö 

och energi, och slutligen titta på Wetterstrands slutanförande. Jobbdiskussionen beskrivs 

nämligen som den viktigaste frågan för väljarna i stort av programledarna, och miljöfrågan 

beskrivs som en där Miljöpartiet har överlägset störst förtroende.  

Därför ser jag att dessa är särskilt relevanta att inkludera i en analys. I övrigt kommer 

jag också ta in och reflektera kort kring Miljöpartiets reklamaffischer i kampanjen 

Modernisera Sverige. Särskilt fokus lägger jag på de budskap som lyfts eller byggs ut i 

valdebatten. Ibland tar jag också in material och artiklar som publicerats om partiets politik 

inför valet för att koppla samman med de uttalanden som de gör under slutdebatten. 

1.3 Teori och metod 

När Miljöpartiet nämns eller tar ordet i debatten så konstitueras identiteten ”Miljöpartiet” och 

denna identitet kopplas sedan till olika värdeuttryck om vad agenten representerar, alltså 

”miljö”, ”grön”, ”gröna jobb”, ”framtiden”, ”ny”, eller mer negativa uttryck, såsom ”höjd 

skatt” eller ”slår mot glesbygden”. Orden bidrar till att ge en bild av Miljöpartiet och när man 

ser Miljöpartiet i nya sammanhang kan man som lyssnare komma ihåg och tolka in dessa 

associationer automatiskt. Förändrar partiet hållning i någon fråga så förändras också hur 

lyssnarna uppfattar Miljöpartiet.  

 Den information som kommuniceras om Miljöpartiet tolkas sedan av väljarna som kan 

välja att röra sig mot eller ifrån de sammanhang som Miljöpartiet målas upp i, beroende på 

hur väljarna förhåller sig till dessa begrepp. Inom detta område finns saker som förändrar 

Miljöpartiets ethos, alltså deras karaktär, och här finns exempelvis frågan om Miljöpartiet 

identifieras som trovärdigt, om de anses ha en god moral.  

 Enligt Aristoteles används pathos för att positionera människor och publikens tillstånd 

i en särskild riktning, varför pathos handlar om hur vi vill att publiken ska beröras 

känslomässigt. Pathos är en av retorikens primära bevismedel, tillsammans med logos och 
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ethos.
2
 Pathos handlar om att försätta publiken i rätt mentala tillstånd för att kunna vara 

mottagliga för talarens budskap. Om detta utvecklar Aristoteles en så kallad känslokatalog i 

sitt verk Retoriken.
3
  

 I denna katalog beskrivs olika känslors förhållande till varandra systematiskt, och 

lägger fram att en man som betraktas positivt av publiken inte kommer dömas lika hårt när 

han står inför rätta för att ha begått brott.
4 

 Aristoteles lyckas dock inte ta sig an vilka regler 

som skapar dessa uppdelningar, och det kan också vara så att mycket av det han skriver beror 

på att han lever i en vit, manligt dominerad kultur, där vissa egenskaper och känslor värderas 

högre än vad de skulle göra i andra kulturer en annan tid.  

 Sara Ahmed försöker inte lägga fram eller förklara den kulturella synen på känslor, 

utan istället försöker hon använda psykologiska teorier och olika moderna debatter för att 

förstå känslornas funktion och de normer som styr hur känslorna flyttar och påverkar olika 

kroppar. Vilka kroppar kopplas en känsla mot, och hur hanterar man förhållandet mellan 

känslorna och de kroppar de utmålas på i en debatt? Hur kan vi utifrån detta förstå hur känslor 

fungerar? 

 Sara Ahmeds teori skulle exempelvis kunna användas för att reflektera kring hur 

Miljöpartiet förhåller sig till värdeuttrycken ”vänster” och ”höger”, då partiet inte tydligt vill 

ta ställning för någon av dessa skalor utan istället försöker koppla begreppet grönt mot sig. Ett 

värdeuttryck har alltid ett förhållande till en eller flera kroppar. Känslan rädsla är enligt 

Ahmed inte en naturlig känsla, utan beror på exempelvis historiska erfarenheter eller de 

sammanhang man befinner sig i. Tänk exempelvis skillnaden mellan en person som träffar en 

björn i skogen och en som träffar en björn på en djurpark, eller skillnaden mellan en som 

träffar en björnunge eller en vuxen björn.
5
 Många väljare som tittar har redan en uppfattning 

om Miljöpartiet och hur de andra partierna förhåller sig till Miljöpartiet och hur Miljöpartiet 

förhåller sig till dem, och dessa uppfattningar är sedan förväntningar som kan brytas eller 

förändras beroende på Miljöpartiets agerande. De associationer en kropp, exempelvis 

Miljöpartiet väcker, sammanfaller helt med deras ethos och hur man varseblir deras karaktär. 

Jag kommer behandla alla uttryck som nämns i debatten som värdeuttryck, och förklara hur 

detta uttryck används känslomässigt. 

 Ofta finns en konflikt om grundläggande känslor och värdeuttryck. Representerar 

exempelvis något parti kärlek, representerar i så fall en annan grupp hat? Mellan partier i 

                                                 
2 Aristoteles, s.1356a 

3 Aristoteles, s.1378a  

4   Aristoteles, ”Retoriken”, Översatt av Johanna Akujärvi, Retorikförlaget, 2012, s.1385a,  

5 Ahmed, Sara.  ”The cultural politics of emotion”, Edinburgh University Press, 2004, s.7 
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Sverige finns exempelvis en debatt om vilket parti som bäst representerar ”arbetare” och de 

som jobbar. Här kan uttrycket ”Sverige jobbar!” och andra uttryck som ”Vi (hjärta) arbete” 

vara ett pathos-laddat bevismedel, medan ett uttryck som ”sedan alliansregeringen tillträdde 

har 200,000 jobb skapats”
6
 vara ett logos-laddat argument.  

 Ahmed beskriver hur värdeuttryck byggs upp i motsatspar. Det kan handla om 

dikotomier som kärlek, hat, värme, kyla, medmänsklighet, omänsklighet. Därför vill olika 

aktörer ofta strida om hur dessa positiva värdeuttryck ska tolkas, och omdefiniera vilken sida 

som egentligen representerar dessa värden.
7 

Vill man befästa och bevisa att det man säger är 

sant behövs oftast logosargument eller ett system man kan mäta sitt uttalande mot, exempelvis 

att det parti som fått flest i arbete är bäst på att representera arbetare. Men man kan också 

använda värdeuttryck för att motivera sina värdeuttryck. I USA försöker exempelvis 

nazistiska grupper motivera att de står för kärlek eftersom att de älskar fosterlandet, vilket 

indikerar att de bygger upp ett system av värdeuttryck som har en förstärkande relation till 

varandra.
8
 

 När jag studerar Sara Ahmeds text märker jag att pathos-laddade argument ofta spelar 

upp eller gestaltar en protagonist och oftast också en antagonist som representerar varandras 

motsatsvärden, exempelvis där nazistiska organisationer skriver att en grupp av andra håller 

på att stjäla nationen från de vita och att de vita drivs av kärlek för att beskydda landet från 

detta angrepp.
9
 Utifrån det kan man genom en pathosanalys studera vilken karaktär eller vilka 

roller som Miljöpartiet försöker gestalta och hur deras uttryck explicit kodar och skapar en 

bild av de andra partierna. Eftersom pathos gestaltar roller så har pathos också en relation till 

ethos, alltså något som kan användas för att stärka talarens karaktär och visa på dygdighet och 

hög moral. Ethos hanterar de värdeuttryck och sociala akter som definierar talarens karaktär.
10

 

  I fokuset för denna analys gäller alltså kopplingen mellan värdeuttryck och talaren, i 

det här fallet med fokus på Miljöpartiet, som exempelvis kopplar värdeuttrycket modernisera 

Sverige till sig och kopplar ihop och förstärker detta på en affisch genom att hänvisa till att 

man vill fördubbla tågkapaciteten i Sverige till 2020.
11

 En betydelse hos pathos handlar också 

om ren pedagogik. Är man tydlig när man förklarar var man positionerar sig känslomässigt? 

Säger man det på ett trovärdigt sätt? En annan central fråga är om publiken identifierar sig 

                                                 
6 SN, "Alliansregeringen har skapat jobb mitt i krisen", 2013-08-19 http://www.sn.se/asikter/debatt/1.1878558   

7 Ahmed, s.122  

8 Ahmed, s.123 

9 Ahmed, s.123 

10 Aristoteles, s.1356a 

11 Miljöpartiet, ”Modernisera Sverige”, 2010-05-17, 

http://www.flickr.com/photos/miljopartiet/4598162695/in/set-72157624040117506  

http://www.sn.se/asikter/debatt/1.1878558
http://www.flickr.com/photos/miljopartiet/4598162695/in/set-72157624040117506
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med budskapet eller med personen som talar, och om man känner sig tilltalad av affischen 

eller om affischen bara talar för sig. Tänk om det på affischen istället hade stått ”Vill du 

Modernisera Sverige?”  

 Värdeuttryck definierar jag som uttryck som på något sätt laddar ett ord eller begrepp 

eller en agent, och något som positionerar det gentemot andra objekt och begrepp. Alla 

värdeuttryck har en startrelation till andra uttryck och kroppar. Jag tror att det finns många 

normer för hur man kan flytta om värdeuttryck trovärdigt, och ska studera dem, om jag hittar 

några i denna analys.  Värdeuttryck kan exempelvis skildra konflikter i samhället och 

förklarar hur objekt och ord ska användas i sina sociala och kulturella sammanhang. I 

politiken finns en tydlig antagonistisk koppling mellan agenter, eftersom man i slutändan 

uppmanas att enbart rösta på ett av alla partier som går till val. När publiken identifierar en 

sådan konflikt mellan två agenter, så kommer de utgå från att det som sägs av en agent alltid 

implicit står i konflikt med vad den andra agenten representerar, om inte agenten tydligt 

avviker från detta mönster och försöker bryta kopplingen.  

Konflikten används för att kunna förklara pedagogiskt hur statistik, metoder och fakta 

ska användas och hur publiken borde förhålla sig till statistiken. Logos-argument kan inte 

positionera eller förflytta en publik, utan statistik och fakta behöver alltid placeras i ett 

sammanhang eller ges en rituell betydelse för att publiken ska beröras av det. När detta händer 

kan det finnas grupper som inte alls blir tilltalade eller representeras i konflikten som ställs 

upp. De kanske inte tillhör eller identifierar sig med någon grupp, eller så kanske de inte 

berörs av konflikten som diskuteras, varpå man kan tala om att gruppen osynliggörs vid de 

tillfällen där konflikten diskuteras eller skildras. 

 Genom att konstruera ett vi så konstrueras också ett dem. Känslor, skriver Ahmed, får 

kroppar att differentieras från varandra, och ger alltså vissa kroppar ett rörelseutrymme på 

bekostnad av andra kroppar.
12

 När media gestaltar en konflikt vill de därför också gärna lyfta 

in en motpart som kan demonstrera just att en konflikt existerar och att du borde välja sida. 

Detta konstruerande av kroppar väcker känslor, illamående, ilska, sorg eller kanske positiva 

känslor, som humor eller kärlek. Ju mer vi kodar en kropp i positiva termer, desto mer 

förskjuter vi negativa egenskaper på motsatskroppar.
13

 Pågår sådana värdekonflikter även i 

valdebatten 2010? Om inte, så borde vi se en frånvaro av starkare känsloyttringar hos 

partiledarna. 

 Det kan finnas många grupper som lyssnar på valet 2010 och som inte tydligt 

                                                 
12 Ahmed, s.191 

13 Ahmed, s.133  
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identifierar sig med något av blocken och dessa klassas som osäkra väljare, eftersom de inte 

känner att de blivit inkluderade i någon av de alternativ som ställts upp. Sara Ahmed beskriver 

detta genom att koppla in invandringsfrågor och visa att många kanske inte accepterar eller 

känner igen sig i de sociala konfliktlinjer de förväntas delta i. I detta fall riskerar de att 

användas i gruppen som offer och i linje med partiernas syften, för att visa på välvilja.  

 Men de kan också riskera att exkluderas från debatten helt, därför kan de också ha 

svårare att hitta och följa de diskussioner som förs. Detta kan särskilt inträffa eftersom 

politiker riktar in sig på de som jobbar och hur övriga människor ska föras in i kategorin ”de 

som jobbar”.
14

 Debatten hade på förhand bestämt att det finns en grupp som behöver flytta 

sig, vilket betyder att samtliga partier diskuterar hur de ska förhålla sig till sjuka och 

arbetslösa, denna grupp skulle därför kunna klassas som andrafierad. 
15

 

 Min tolkning är att värdeuttryck får människor i publiken att identifiera vilken position 

talaren och de själva har. Identifierar man sig kulturellt med uttrycket så blir man troligen mer 

positivt inställd till talaren, identifierar man sig positivt till talaren kommer man ofta godta 

eller acceptera värdeord som talaren uttrycker. I min förståelse av hur en konflikt byggs upp, 

så ser jag att det finns personer eller grupper med roller som redan på förhand är närmare 

talaren eller konflikten som diskuteras.  

 Exempelvis ges Sverigedemokraterna idag mycket utrymme varje gång 

migrationsfrågor diskuteras, eftersom de kopplas samman med detta. Det gör de eftersom de 

anses stå i konflikt till den gängse hållningen hos andra partier, eftersom ingen i de övriga 

partierna upplevs ha en konfliktfylld hållning till de andra partiernas migrationspolitik. 

Chantalle Mouffe diskuterar särskilt konflikt i politik, och menar att liberalismens grundidé är 

att avskaffa alla politiska konflikter och att skapa konsensus om spelreglerna i ett samhälle. På 

det sättet, menar Mouffe, står demokratin i konflikt med liberalismens grundidé.
16

  

 Ändå tror jag att åtminstone partiledarna är beroende av att skapa konfliktlinjer och att 

göra sig själva relevanta genom hur de tar konflikter, eftersom det är så de väcker intresse och 

får andra att rösta på deras parti. Men jag ska i varje fall se efter i min analys om det liberala 

demokratiidealet märks i deras retorik på något sätt och påverkar hur de tar konflikt. Om 

lyssnaren sedan ska kunna göra ett informerat val mellan de två som talar krävs att de tydligt 

håller på skilda åsikter, och att de visar var och hur exakt dessa konflikter ligger till.
17  

 
I slutet diskuterar jag sedan Miljöpartiets förhållande till de andra partierna inom 

                                                 
14 Ahmed, s.134 

15 Gayatri Chakravorty, Spivak ”Can the subaltern speak?”, Harvard University Press, 1999, s.28 

16 Chantal Mouffe, ”The democratic paradox”, Verso, 2000 s.28 

17 Ahmed, s.144  
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blocken och hur dessa kan ha påverkat de värdeuttryck som partiet använde. Jag diskuterar 

inte argumentens hållbarhet eller logiska struktur utan fokuserar på ordens pedagogiska syfte. 

Ordet värdeuttryck används i en bred bemärkelse under hela analysen för att fånga upp de mer 

uppenbara exempel på när olika uttryck skildrar en relation mellan kroppar och objekt. 

 Under debattens gång så kommer partierna beröra de sex olika språkliga begreppen 

vem, vad, hur, varför, när och var. Dessa begrepp har sedan en relation mellan varandra. Det 

betyder att man språkligt behöver bygga upp vem (alliansen eller Miljöpartiet?) som 

representerar vad (kärnkraft?), och hur man representerar detta (genom att tillåta 

energibolagen att lägga massa pengar på kärnkraft?), men också behöver belägga när (i 

framtiden?) eller var (i Tyskland eller Sverige?) man befinner sig. Känslor kan inte hittas i ord 

eller kroppar, utan i skärningspunkten som uppstår mellan dem och som reaktioner på ord och 

kroppar som har en negativ, humoristisk eller positiv relation till varandra. Den som vill ha ett 

starkt pathos behöver därför använda sig av ord som bygger upp en stark helhet, som skildrar 

en tydlig konflikt mellan värdeuttryck. När Miljöpartiet exempelvis använder sig av ordet 

framtiden så kan det stärka dem att förklara vilken relation framtiden har till den situation de 

befinner sig i. Det finns också sekundära värdeuttryck som hur något ska genomföras, var det 

ska göras, men också värdeuttryck om varför, som fungerar för att binda samman och förklara 

varför ”grön skatteväxling” behöver göras. I en väl underbyggd argumentation behöver man 

kunna koppla samman alla delar tydligt. Jag kommer att kursivera ord som jag identifierar 

som mer uppenbart värdeladdade eller som jag vill fokusera extra mycket på i min analys, 

men är medveten om att alla ord i någon grad har ett värde eller kulturellt syfte eftersom de är 

en del av vårt språk. Jag kommer också gå igenom debatten i kronologisk ordning. 

1.4 Tidigare forskning 

Eftersom existensen av konstituerade block är ny i Sverige så hittar jag inga retoriska artiklar 

om området blockpolitik, även om blockpolitiken gett upphov till många debatter. Men i 

antologin ”Den svenska väljaren” har Magnus Hagevi skrivit om parti- och 

blockidentifikation. 
18

Under 2010 var det flera som kritiserade blockpolitiken som 

fördummande.
19

 Andra menade att blockpolitiken gjorde att väljarna kunde få tydliga besked i 

god tid innan de skulle rösta. 2013 finns undersökningar som visar att en majoritet av 

                                                 
18

  Hagevi, Magnus, ”Parti- och blockidentifikation”, Boréa bokförlag, 2011 

19 DN,”Blockpolitikens retorik förolämpar medborgarna”, 2010-05-03 http://www.dn.se/debatt/blockpolitikens-

retorik-forolampar-medborgarna/  

http://www.dn.se/debatt/blockpolitikens-retorik-forolampar-medborgarna/
http://www.dn.se/debatt/blockpolitikens-retorik-forolampar-medborgarna/
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svenskarna vill upplösa blockpolitiken.
20

 Katarina Barrling Hermansson har också gjort en 

studie om partikulturer som kan vara intressant att koppla mot denna analys. Där intervjuar 

hon de olika partierna och kommer fram till att exempelvis Folkpartiet och Moderaterna kan 

ha svårt att jobba tillsammans, eftersom deras partikulturer är så olika, där Folkpartiet är 

väldigt individidualistisk, så är Moderaternas interna kultur mycket mer hierarkisk.
21

 

Miljöpartiets partikultur beskrivs som att de är väldigt väl anpassade till de demokratiska 

reglerna. I så fall är det inte konstigt om de visar sig anpassa sig till blockpolitikens 

spelregler.
22 

1.5 Blockpolitiken idag 

Under valnatten när resultatet deklarerats utvecklas Miljöpartiets förhållande till 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet något. Reinfeldt skickar en invit till Miljöpartiet om 

att starta samtal om att bli ett femte alliansparti. Peter Eriksson (mp) går därför upp under 

valvakan och markerar att ”Det rödgröna blocket står kvar tills vidare”.
23 

Maria Wetterstrand 

kliver ur bilen på väg in till SVTs valstudio och snäser av reportrarnas frågor med orden: ”Vi 

kommer inte bli ett stödparti till alliansen”.
24

 Det hårda tonläget har inte förändrats, men det 

rödgröna samarbetet som formellt block har idag upphört. Under valet framställdes 

samarbetet som självklart, och man sa då att man skulle kunna tänka sig att fortsätta 

samarbetet till 2020.
25

 2014 säger man att man går till val självständigt, som ett parti 

oberoende andra. För att inte för tydligt fastbindas i vänsterblocket säger man också att man 

kan tänka sig att samarbeta med Centerpartiet och Folkpartiet.
26 

Samtidigt som man i 

valdebatten 2010 verkade väldigt enade, verkar man alltså år 2013 mycket mer intresserade av 

att markera sitt oberoende till andra partier. Men eftersom alliansblocket fortfarande står kvar 

och allianspartierna säger sig ovilliga att samarbeta med socialdemokraterna och miljöpartiet, 

så spelar blockpolitiken fortfarande roll i valet 2014. Förändringen innebär att Miljöpartiet 

kommer ha svårare att ge en tydlig bild av hur man står politiskt och att definiera vilka partier 

                                                 
20 DN, 2013-11-29, ”Svenska väljare vill lösa upp blocken” http://mobil.dn.se/nyheter/politik/svenska-valjare-

vill-losa-upp-blocken/  

21 DN, ”Kulturkrock försvårar borgerligt samarbete.”, 2004-02-29, 

http://www.dn.se/nyheter/politik/kulturkrockar-forsvarar-borgerligt-samarbete/  

22 Katarina Barrling Hermansson, ”Partikulturer: kollektiva självbilder och normer i Sveriges riksdag.”, Acta 

Uppsaliensis Universitatis, 2004, s.235 

23 SVT1 Agenda , Slutdebatten, 2010-09-17, 16.00-18.00 

24 Aftonbladet, "MP: Vi vill inte bli ett stödparti till alliansen.", 2010-09-27 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article12532387.ab  

25 DN, ”Samarbetet skulle ha fortsatt till 2020.”, 2010-11-26, http://www.dn.se/nyheter/politik/samarbetet-

skulle-ha-fortsatt-till-ar-2020/  

26 SR, "Romson välkomnar S-besked", 2013-11-08, 

http://Sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5698773 

http://mobil.dn.se/nyheter/politik/svenska-valjare-vill-losa-upp-blocken/
http://mobil.dn.se/nyheter/politik/svenska-valjare-vill-losa-upp-blocken/
http://www.dn.se/nyheter/politik/kulturkrockar-forsvarar-borgerligt-samarbete/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article12532387.ab
http://www.dn.se/nyheter/politik/samarbetet-skulle-ha-fortsatt-till-ar-2020/
http://www.dn.se/nyheter/politik/samarbetet-skulle-ha-fortsatt-till-ar-2020/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5698773


11 

 

man står nära, och att väljarna fortsatt kommer ha svårt att placera partiet på en vänster-

högerskala. Men man kommer ha lättare att föra ut och diskutera sina olika individuella 

förslag och man kommer inte behöva kompromissa lika mycket om var man står politiskt och 

vilka förslag och åsikter man får ge uttryck för under framtida valdebatter.  

2 Analys 

2.1 Miljöpartiet i valdebatten 

Vi gör en tillbakablick och äntrar valstudion 2010. 2010 stod partierna inte uppdelade efter 

blocktillhörighet. Istället var deras platser blandade, något som gör att man istället kan 

fokusera på partierna var för sig, istället för som lag. Journalisten Mats Knutsson första 

uttalande vid debattens början ställer upp att regeringsmakten står inför ett yttre hot, vilket 

underförstått skulle vara de rödgröna, och att det centrala inte är vilket enskilt parti som har 

den bästa politiken, utan vilka som ska regera landet i slutändan. Spelet formuleras alltså som 

en konflikt mellan en regering och dess opposition. Eftersom denna regering innehåller fyra 

partier med en gemensam plattform som deklarerat att de kommer fortsätta samarbeta efter 

valet om de får en majoritet, så blir de övriga tre partier en gemensam opposition, som 

tillsammans behöver kunna samla en majoritet bakom sig för att lyckas destabilisera 

alliansregeringen nog mycket för att de ska avgå.  

2.1.1 Jobb och arbetslöshet 

Journalisterna berättar att jobben är den absolut viktigaste valfrågan, och det är just 

jobbfrågan som blir den första som diskuteras i debatten. Journalister försöker ofta ge en 

kontext men kan inte göra det utan att i någon grad alltid styra och bestämma upplägget. 

Jobben är en fråga där Miljöpartiet har lågt förtroende i väljarundersökningar. Nästan samtliga 

små partier utöver S och M har ett förtroende under tre procent hos väljarna när det handlar 

om jobb.
27

  

 Innan Maria Wetterstrand får ordet så har de andra partierna diskuterat om sänkta 

skatter ger jobb, vilket flera inom allianspartierna, bland annat Fredrik Reinfeldt hävdat. 

Miljöpartiet får ordet sent in i debatten, vilket ger bilden av att partiet har en sidoroll i denna 

fråga, och därför inte ges samma utrymme. När hon svarar försöker hon bryta den koppling 

som kan finnas mellan skattesänkningar och arbetslinjen. 

                                                 
27 SvD, "Ökat förtroende för S-jobbpolitik", 2012-07-28 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/okat-fortroende-for-

s-jobbpolitik_7379474.svd  

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/okat-fortroende-for-s-jobbpolitik_7379474.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/okat-fortroende-for-s-jobbpolitik_7379474.svd
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 Maria Wetterstrand: Er skattesänkarlinje blir ju inte en jobblinje bara för att man döper om den till det 

(applåd  i bakgrunden) det är så att ska man få en bra politik på jobbområdet så behövs mycket mer och det är 

därför(...)  (09.45) 

 

Wetterstrand beskriver allianspartierna som representanter för en skattesänkarlinje, och säger 

sedan att det inte nödvändigtvis finns en koppling mellan skattesänkningar och jobb. Detta 

gör hon troligen för att försöka bryta den koppling som alliansen försöker bygga mellan sig 

och arbetslinjen. Wetterstrand utvecklar inte detta genom att säga hur det kommer sig att det 

inte finns en koppling, utan går istället vidare till sina åtgärder: 

 

Maria Wetterstrand: (...)Vi på den rödgröna sidan dels har ett program för gröna investeringar, alltså 

miljöomställning, som vi måste göra förr eller senare vi vill satsa på att sätta igång det ordentligt nu vi 

har en politik för att anställa fler i skolan och sjukvården men vi har också en politik när det gäller 

småföretagen där vi sänker skatten för de små företagen för att de ska ha möjlighet att anställa fler vi har 

råd att göra det här för att vi avstår från att sänka skatten för dem som redan har fått stora summor i 

skattesänkningar och vi menar att visst skattesänkningar i all ära men inte till vilket pris som helst vi 

måste investera i det som gör att vi står starka i framtiden (röstläget sänks) precis som Mona sa 

(applåder) (10.00) 

 

Miljöpartiet har högst förtroende hos väljarna i miljöfrågor.
28

 Maria Wetterstrand tar upp sina 

miljöreformer som ett argument för hur hon vill skapa jobb. Att hon använder 

miljöomställningen som argument för hur man ska få jobb kan vara ett sätt att låna sitt 

förtroende i miljöfrågor i sin argumentation om jobb, men kan också ge intrycket av att hon 

vill ha jobb primärt av miljöskäl. Om jobben är den viktigaste frågan för väljarna, så betyder 

det att hon visar att hon tycker att miljön är viktigare än jobben. Det kan sänka hennes 

trovärdighet. Därför talar hon också om andra lösningar för att skapa jobb, exempelvis 

småföretagande. Miljöpartiet försöker också pedagogiskt visa hur de ska finansiera sina 

förslag, det vill säga genom att inte sänka skatten. Hon lyckas dock inte angripa eller tydligt 

demonstrera för väljarna att skattesänkningarna sker på bekostnad av investeringar och 

därmed jobb, vilket innebär att lyssnaren får läsa in detta själv, implicit.  

 Wetterstrand använder också värdeuttryck som är väldigt mekaniserade, som program, 

måste, och andra faktaladdade påståenden. Dessa skulle kunna tolkas som logos-argument, 

                                                 
28 Miljöaktuellt, ”Här är partiet som svenskarna känner störst förtroende för i klimatfrågan" 2012-06-26, 

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.456259/har-ar-partiet-som-svenskarna-kanner-storst-fortroende-for-i-

klimatfragan  

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.456259/har-ar-partiet-som-svenskarna-kanner-storst-fortroende-for-i-klimatfragan
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.456259/har-ar-partiet-som-svenskarna-kanner-storst-fortroende-for-i-klimatfragan
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men jag ställer snarare upp dem som pathos-argument. Uttrycken ger en bild av hennes 

karaktär och Miljöpartiet som ett parti som baserar sin politik på rationell och vetenskaplig 

övertygelse, och dessa uttryck försöker också påverka och väcka känslor hos publiken, och 

tilltalar säkerligen väljare som är mer akademiska och välutbildade.  

 Men om publiken efterfrågar någon som drivs av känslor som solidaritet och 

medkänsla, så kommer de inte tilltalas av hennes mer rationella värdeuttryck. Hennes 

argument följer också Ahmeds teorier om hur känslor gestaltar en motsatskropp, alltså 

alliansen, och att denna kropp positionerar sig antagonistiskt mot Alliansen. Hennes ordval 

kan associeras till att det är på förhand bestämt att något behöver göras, som vi som publik 

behöver acceptera och jobba efter oberoende av hur vi känner. 

 Men när hon talar så nickar Lars Ohly och Mona Sahlin åt henne bejakande, vilket gör 

att de andra ger stöd åt hennes argument och att väljarna upplever en närhet mellan henne och 

de andra två. Reinfeldt tar vid: 

 

Fredrik Reinfeldt: Det är en märklig slutsats av det där för det är som Maria påpekar de kan gärna 

sänka skatten men aldrig för de som jobbar. Men för mycket annat går det att sänka skatten och 

dessutom lät det som att det är mycket skattefinansierade jobb som vi skulle få fram. Jag tror att det är 

mer dynamiken i samhället där företag uppmuntras till att växa, entreprenörer, ung företagsamhet, att vi 

tror på Sverige att vi ser investeringar komma in till Sverige. Där tror jag jobben kommer det är faktiskt 

så att merparten av jobben som kommer i Sverige finns i privat sektor då kan inte lösningen enbart vara 

offentlig sektor. (Publiken applåderar) (10.50) 

 

Ord som ”märklig”, ”gärna”, ”aldrig”, ”lät som”, ger Reinfeldt möjlighet att demonstrativt 

ifrågasätta Maria Wetterstrands bakomliggande motiv. Orden ger en bild till publiken av att 

Reinfeldt är skeptisk eller kritisk mot Miljöpartiets tidigare utläggning. Han går sedan över till 

att demonstrera sina åsikter, och blir något ideologisk i sin utläggning om dynamiken i 

samhället, entreprenörer, tro på Sverige. Att det faktiskt är så att den privata sektorn är 

överlägsen den offentliga om man vill skapa jobb. Här ställer Reinfeldt upp flera positiva 

värdeladdade ord. Reinfeldt lyckas också motivera ett samband mellan sin skattesänkarlinje 

och framväxten av privata företag och jobb.  

 Hur kan Wetterstrand förhålla sig till det? Jo, genom att bryta sambandet mellan 

alliansen och de ord han precis uttalat, och genom att försöka förknippa sig själv med de 

positiva värdeuttryck han använder. 

 

Maria Wetterstrand: Där skulle man ju behöva en helt annan väldigt aktiv politik för branschprogram 
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inom industrin till exempel för att samarbeta mellan samhället och företagen och universitet och 

högskolor där man också kan skapa miljöer där man kan få den där dynamiken och de där idéerna att 

växa fram men där har ni abdikerat från det ansvar som staten och samhället borde ha i det fallet att 

samarbeta med industrin och högskolorna för att se till att skapa det klimat som kan göra att de kan 

växa sig starka och anställa fler i framtiden jag skulle gärna se mer av det från en svensk regering 

(applåder) (11.45) 

 

Wetterstrands ”helt annan” ”abdikerat” och ”ansvar” fyller här funktionen av att visa att 

Miljöpartiet  inte ser något samband mellan alliansens politik och de värdeord som de ställer 

upp – dynamik, samarbete, industrin, högskolor och staten. Men ordvalet ”helt annan väldigt 

aktiv politik” blir väldigt abstrakt, och hon lyckas aldrig ta ner det på en konkret nivå med 

något förslag som demonstrerar eller ger trovärdighet till hennes utläggning. Kanske talar hon 

några i publiken över huvudet.  

 Reinfeldt ställde innan upp den ”privata sektorn” som överlägsen den offentliga 

sektorn, och försökte koppla samman de rödgrönas politik med en som gynnar den offentliga 

sektorn. Wetterstrands lyckas svara Reinfeldt om den privata sektorn men lyckas aldrig 

bemöta eller försvara sina investeringar i den offentliga sektorn. Om en majoritet av väljarna 

redan innan hade större trovärdighet för alliansens politik när det handlar om den privata 

sektorn, så är det en svår debatt för Maria Wetterstrand att försöka sänka Reinfeldts förtroende 

i kampen om denna värdering. I detta fall, så skapade Reinfeldt en koppling mellan ”privat 

sektor” och ”alliansen” och en koppling mellan ”offentlig sektor” och ”Miljöpartiet”.  

 Denna koppling förstärker han också genom att säga att många av de rödgrönas 

investeringar kommer ske just i offentlig sektor, trots att få jobb skapas där. När en känsla 

kopplats på oss, behöver vi agera antingen antagonistiskt till detta påstående eller 

protagonistiskt, för att göra begreppet ”offentlig sektor” till något positivt laddat. Wetterstrand 

missar att svara på detta, och fokuserar istället på att slåss om vem som är bäst på privat 

sektor, vilket betyder att publiken inte får förklarat för sig hur hon förhåller sig till den 

offentliga sektorn, eller varför hon gör det. 

 Debatten fortsätter med en diskussion om sjukförsäkringar och skola, men jag kommer 

fokusera på att ta mig an debatten om miljö, eftersom Miljöpartiet dominerar miljöfrågan om 

man ser till väljarnas förtroende.  

 

2.1.2 Miljöskatter 
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 Mats Knutsson, programledare: Nu ska vi gå vidare och det ska handla om klimatfrågan, en ödesfråga 

för  mänskligheten, och i den här valrörelsen så har klimatfrågan handlat mycket om miljöskatterna. 

(1:09:00) 

 

Maria Wetterstrand får frågan om varför de rödgröna vill höja bensinskatten. I debatten om 

miljö har Miljöpartiet fått huvudrollen och därför är också journalisternas strålkastarljus på 

just Miljöpartiet när denna debatt sker.  

 

Maria Wetterstrand: Därför att det ska löna sig att göra det miljöbästa alternativet och därför att vi sen 

använder de här pengarna till att investera i de förnybara drivmedel och få ut dem på landet även för 

människor som bor på landsbygden och som idag har väldigt svårt att tanka miljövänligt och därför att 

vi ser en framtid om fem-tio år där oljepriserna i världen riskerar att bli väldigt höga om då de i 

Sverige, och det är många, sitter fast i ett beroende av bensin och diesel, så är det de som kommer 

drabbas hårdast av den krisen (1:09:10) 

 

Wetterstrand förklarar att det ska löna sig att göra det miljöbästa alternativet, genom att kort 

och gott använda ordet miljöbäst, och för att pengarna investeras i att hjälpa människor på 

landsbygden som har svårt att göra miljövänliga val idag. Hon försöker också förklara att, om 

oljepriserna höjs inom fem-tio år, så kommer dessa människor drabbas hårdast. Maud 

Olofsson försöker inte argumentera emot detta, utan säger att hon vill göra samma sak, men 

genom morötter och subventioner istället för att piska de som bor på landsbygden. På det får 

Wetterstrand direkt en replik. Det här är en väldigt tydlig och väl strukturerad argumentation 

rent pedagogiskt. 

 

Maria Wetterstrand: Ja, alltså, det är ju inte direkt så att ni är främmande för att använda piskor i 

politiken. Nu har vi pratat om de som blivit utförsäkrade här vi kunde tala om de som blivit utan jobb 

som fått en kraftigt försämrad politik med eran regering vi skulle kunna prata om att man har en attityd 

gentemot eleverna i skolan men sen när det gäller de här som har de största och mest bensinsinslukande 

bilarna, ja, då ska man prata om åtgärder, det är i princip den enda reform ni har gjort den här 

mandatperioden, att man ska ge 40,000 kronor till de få, kanske upp till femtusen personer, som har råd 

att köpa en ny bil som kostar fem hundra tusen (1:10:30) 

 

Maud Olofsson har alltså försökt koppla begreppet piskor på de rödgröna, och morötter på sitt 

parti. Detta bemöter Maria Wetterstrand genom att säga att alliansen vill ha piskor för nästan 

alla andra samhällsgrupper utöver de få som har råd att köpa dyra bilar, vilket kan implicera 

att hon menar att dessa förtjänar piskor, eftersom de har bensinslukande bilar.  
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Maud Olofsson: Maria, nu har inte du läst på, de vi har gjort den här mandatperioden är att vi äntligen 

minskar utsläppen i transportsektorn och det är ju mycket tack vare att vi gjort de här morötterna vi har 

också jobbat med offentlig upphandling som också köper miljöbilar (…) och vi klarar våra klimatmål 

med de åtgärder som vi gör vad du föreslår och vad ni föreslår, det är att man ska bygga om gamla 

bensinbilar till biogas, det är ju helt mossigt (1:11:15) 

 

Maud Olofsson svarar Maria Wetterstrand genom att koppla samman Maria med att inte vara 

påläst, och stärker denna koppling genom att berätta att utsläppen i transportsektorn minskar, 

vilket ska visa att deras reformer fungerar. Maud Olofsson kopplar att nå klimatmålen mot 

sig, och bygger på det med att hon är för morötter. 

 

Maria Wetterstrand: Får jag svara på det här? (Reportern: Ja svara på det kort) Det vi föreslår är att 

man ska bygga höghastighetståg, det säger ni nej till. Vi vill satsa på att få ut biodrivmedel i hela 

landet, det säger ni nej till. (Maud Olofsson: Det gör vi redan) Vi vill satsa på konvertering det säger ni 

nej till (Kraftig tempostegring i rösten) Vi vill ha mer gods på järnväg, det säger ni nej till, 

kilometerskatt för lastbilar (Programledaren: Tack nu är det Jan Björklunds tur) det säger ni nej till. Att 

få mer vindkraft säger ni nej till med mera med mera (Applåder från publiken) (1:11:50) 

 

Maria Wetterstrand lägger upp ett väldigt starkt och tydligt logos-argument där hon redogör 

för vad som de rödgröna vill göra, och hela tiden bygger på att alliansen säger nej till allt. Vid 

ett tillfälle bryter Olofsson av vilket betyder att hon ställer sin retoriska trovärdighet mot 

Maria Wetterstrands. Att Maria Wetterstrand avbryts så snabbt gör att hon inte hinner eller 

misslyckas med att förklara att dessa misstag hos alliansen gör att de inte når klimatmålen, 

viket gör att publiken får läsa in detta implicit, och det kanske inte alla lyckas med. 

2.1.3 Debatten om energi  

Debatten går efteråt in på energi och om kärnkraftens vara eller inte vara, och efter ett tag 

bryter Reinfeldt in för att ge sin syn, och då får Maria Wetterstrand in en replik. 

 

Fredrik Reinfeldt: Jag tycker att vi ska bejaka att Sverige har fantastiska möjligheter att bygga ut 

elproduktion både i förnybart med att också förlänga kärnkraftsparantensen fortsätta använda vår 

vattenkraft om vi får överskott hoppas jag att det ska ge jobb och resurser i Sverige för det kommer 

hjälpa andra länder att trycka bort sitt bensinbränsleberoende det låter ju här som att hotet och 

avvägningen står mellan vindkraft och kärnkraft det är fortfarande så att världen står dopad av sin 

användning av kol och olja det är det som driver på växthusgasutsläppen och vi har i vår närhet. Titta 

på Polen titta faktiskt på Tyskland titta på baltiska länder länder som är djupt förankrade fortsatt i ett 

olje och gasberoende som behöver våra kablar behöver vårt stöd det kan ge jobb i Sverige. (1:18:27) 

 



17 

 

Fredrik Reinfeldt kopplar här kroppen ”jag” till ”tycker” och vidare ”tycker” till ”att bejaka 

att Sverige har fantastiska möjligheter.” (Vilket ger bilden av att Maria Wetterstrand inte 

bejakar detta). Han går sedan vidare till att koppla ihop det med att bygga ut elproduktionen. 

Ställer man upp på det, uppmanar han oss vidare att i så fall investera i förnybart, förlänga 

kärnkraftsparantesen och att fortsätta använda vattenkraft. Det bygger han sedan pedagogiskt 

vidare på genom att detta bejakande kommer leda till ett överskott, som kopplas samman med 

att ge jobb och resurser i Sverige. Detta vävs sedan samman med att trycka bort andra länders 

bensinbränsleberoende.  

 Han försöker sedan bryta kopplingen som uppstått där människor uppmanas välja 

mellan vindkraft eller kärnkraft, genom att hänvisa till att hela världen är dopad av sin 

användning av kol och olja. Han förstärker inte detta genom att explicit säga att Sveriges 

fokus därför borde vara att öka elproduktionen, inte att välja bort kärnkraften, utan låter det 

ligga implicit. Han säger istället att det är kolkraften som driver på växthusgasutsläppen och 

stärker det genom att hänvisa till olika länder. Dessa länder, säger han, behöver vårt stöd, och 

om vi ger dem stöd, så får vi jobb i Sverige. Det två överordnade målen som ställs upp är att 

öka elproduktionen och att ge jobb i Sverige. I denna argumentation är Fredrik Reinfeldt 

extremt pedagogisk. 

 

Maria Wetterstrand: Jag håller med om en sak, jag håller med om en sak som du säger Fredrik, och det 

är att vi borde satsa på att bli en nettoexportör av el i framtiden. Det är helt riktigt men vi ser ju att 

skillnaden mellan våra olika partier är vad man ska ersätta kärnkraften med inte huruvida de 

nuvarande kärnkraftverken kommer stängas eller inte för det är vi ju alla överens om. Och vi menar att 

verkligheten ser annorlunda ut än vad den gjorde för trettio år sen och idag så har vi en utveckling i 

världen där vindkraften blir allt billigare vi ser i Tyskland . Tyskland har lika mycket vindkraft som vi har 

kärnkraft ungefär medan kärnkraften blir dyrare. (Reportern: Fredrik Reinfeldt? Men Maria 

Wetterstrand bryter av) Nej, får jag säga bara det här? (Reportern: Du har väldigt lite tid Maria) Ja, det 

som är Sveriges konkurrenskraft det är att satsa på förnybart. Det är där vi har bättre möjligheter än 

andra länder och det är där vi ska investera. (Applåder) Väljer vi kärnkraften så får vi inte tid. 

(1:19:09) 

 

Maria Wetterstrand kopplar ihop sig själv med att hålla med Reinfeldt om att vi borde bli en 

nettoexportör av el i framtiden, vilket betyder att hon inte direkt refererar till hans ordval, utan 

skapar sin tolkning och sätter nya ord på det Reinfeldt vill. Det förtydligar och ger en ny bild 

av Reinfeldts uttalande, från att öka elproduktionen och hjälpa andra länder bryta sitt 

oljeberoende, till att också vilja bli en nettoexportör av el. Hon går sedan vidare och säger att 
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skillnaden mellan våra olika partier, inte är huruvida man vill stänga de nuvarande 

kärnkraftverken eller inte, för det, säger hon, är vi alla överens om.  

 Vi, säger hon senare (otydligt om hon menar sitt parti eller alla partier) menar att 

verkligheten ser annorlunda ut än vad den gjorde för trettio år sen. Vindkraften säger hon, blir 

allt billigare, och kärnkraften allt dyrare, vilket betyder att hon flyttar argumentationen från 

det Reinfeldt säger, att vi ska bejaka alla tre energislag, till att vi ska välja vindkraften. Hon 

förstärker det genom att säga att Tyskland har lika mycket vindkraft som Sverige har 

kärnkraft, men låter ligga implicit att Sverige därför borde klara att bygga ut sin vindkraft till 

samma nivå som Tyskland. Reinfeldt har samtidigt associerat Tyskland med kol och 

oljeberoende, och denna koppling har inte Wetterstrand försökt bryta. Sedan säger hon att 

Sveriges konkurrenskraft ligger i att satsa på förnybart, för att det är där vi har bäst 

möjligheter, och det är där vi ska investera. Hon hinner inte förklara varför det är så, men hon 

lyckas pedagogiskt med att bygga och knyta Reinfeldts argument om ökad elproduktion och 

att bli en nettoexportör av el till sig själv.  

 

Fredrik Reinfeldt: Men Maria, låt oss vara tydliga med hur detta ser ut, vi använder kraftiga 

subventioner och skattestöd för att det ska kunna konkurrera och vi har varit väldigt tydliga med att inga 

skattemedel kommer användas för att nyproducera kärnkraft. Så vi har lyssnat på detta det tycker jag att 

vi tar ansvar för jag håller med vi måste växla in mer av det förnybara Maud Olofsson var stenhård 

med det kommer nu att ske. (1:19:50) 

 

Wetterstrand ombeds här att vara tydlig, vilket implicit ger en idé om att hon varit otydlig. Att 

vara tydlig, det är att säga att vi använder kraftiga subventioner för att det (otydligt, men han 

menar vindkraft) ska kunna konkurrera. Vi, säger Reinfeldt, och syftar på alliansen har varit 

tydliga (återigen, har i så fall Maria Wetterstrand varit otydlig?) med att inga skattemedel ska 

användas för kärnkraft. Han försöker också demonstrera att det Wetterstrand vill, det vill säga 

att investera i förnybart, redan genomförs och förstärker det genom att hänvisa till Maud 

Olofsson och att hon varit stenhård i förhandlingarna.  

 

Maria Wetterstrand: Men satsar man väldigt mycket pengar på kärnkraften (Reinfeldt: Men vi gör ju 

inte det) så blir det mindre pengar att satsa på förnybart. (Maud Olofsson skakar på huvudet) Jag menar 

energibolagen om man tillåter att de lägger pengarna där så lägger de mindre på förnybart och andra 

alternativ. (Applåder, Maria Wetterstrand lutar sig demonstrativt bakåt och lyfter på huvudet) (1:20:20) 

 

Wetterstrand kopplar samman att satsa ”väldigt mycket pengar” på ”kärnkraft” men bryts 
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direkt av, Reinfeldt har tidigare hävdat att de inte subventionerar kärnkraften, men hon 

fortsätter och säger att det blir mindre pengar att satsa på förnybar energi. Detta sänks genom 

att Maud Olofsson skakar på huvudet, vilket gör att Wetterstrand tvingas förtydliga och säger 

att energibolagen är de som tillåts lägga pengar på kärnkraft, och att de om de gör det, lägger 

mindre på förnybart och andra alternativ. Under denna del av debatten är det särskilt intressant 

att ta in att Björklund efteråt kommenterade att Miljöpartiet i Tyskland när de drev igenom 

avveckling av kärnkraften, istället byggde en gasledning för rysk gas.  

 Här har allianspartierna tre helt olika argumentationslinjer mot Wetterstrands ensamma 

linje. Centerpartiet används för att visa att ingen kärnkraft ska byggas, Folkpartiet hävdar att 

kärnkraft ska byggas, och Moderaterna hävdar att man ska bli en nettoexportör av el i 

framtiden. De tre allianspartierna lyckas här visa på sina egna unika hållningar i frågan om 

kärnkraft, men samtidigt lyckas de ändå bygga upp en enad front mot Miljöpartiets förslag på 

nyinvesteringar i förnyelsebar energi.    

2.1.4 Slutanförandet  

Maria Wetterstrand har stått tyst och utan talartid i tio minuter när hon får ordet. 

Programledarna har lottat ordningen, och Wetterstrand är först ut att tala denna gång. 

 

Maria Wetterstrand: En söndag för några veckor sen så träffade jag den förra ärkebiskopen KG 

Hammar han sa att i varje rum där vi fattar politiska beslut borde det finnas tre stolar. På den första 

sitter våra barnbarnsbarn på den andra alla levande arter och på den tredje alla världens fattiga. Tänk 

om det funnits tre tomma stolar på FNs klimattoppmöte. Vårt sätt att leva går ut över människor på 

andra sidan jorden. Det utarmar naturen, och det förstör livsförutsättningarna för de som ska leva här 

efter oss. Utan miljön och klimatet har vi ingenting att bygga våran välfärd på. Det är dags att sluta att 

leva som om vi vore den sista generationen på jorden. Jag har redan röstat på Miljöpartiet, gör det du 

också. (1.39.00) 

 

Här talar Miljöpartiet inte till alliansen, eller ens mot alliansen. De är inte problemet. Istället 

argumenterar hon för att vi lever som om vi vore den sista generationen på jorden, och för att 

vi måste sluta göra det. Hon argumenterar också för att vi inte har någon välfärd, om vi inte 

har en miljö och ett klimat, vilket är ett argument för att miljön är så pass central som den är. 

Jag, säger hon, har redan röstat på Miljöpartiet, och du borde också göra det. I denna del av 

debatten så nämner inte Wetterstrand de rödgröna, utan försöker istället hålla kvar frågan som 

sin egna.  

 Detta kan tolkas som en inbjudan från henne till dig, att bli en del av ett vi som röstar 
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på Miljöpartiet. Kopplingen mellan det hon just sa och Miljöpartiet läggs i övrigt fram 

implicit, och får läsas in av publiken själva. Vad Miljöpartiet vill göra annorlunda läggs också 

fram implicit, istället är fokus på vad som görs fel idag. Det gör att publiken skulle kunna 

hålla med henne om det hon säger. Men de missar eller får inte tydligt veta varför Miljöpartiet 

skulle kunna göra något åt det, och hon lyckas aldrig tydligt demonstrera vilken motsatskropp 

som inte vill eller känner det hon känner för miljöfrågan.  

2.2 Miljöpartiets valreklam 

Under parollen ”Modernisera Sverige” trycker Miljöpartiet upp helgröna affischer i olika 

modeller med olika politiska budskap. Samtliga affischer finns att hitta på partiets 

flickrkonto.
29

 I korthet kan man säga att samtliga affischer anspelar på en modernisering av 

Sverige, och ofta använder orden ”Det är dags för ett Sverige(...)” och handlar om hur Sverige 

ska moderniseras.  

 Partiet leker med olika design på sin slogan och profilerar sitt material mot många 

grupper och väljarskaror, på flera språk och med olika symboliska färger som ska associeras 

och koppla olika väljargruppers värderingar till Miljöpartiet. Kampanjen ska förklara olika 

politiska förslag och deras koppling till Miljöpartiet. Ofta lyckas de väl genom att stärka 

kopplingen mellan sig själv och sina politiska förslag, däremot lyckas de sämre med att 

förklara kopplingen mellan affischerna och väljarna. Det är aldrig någon som tilltalas av 

affischerna, utan budskapen ska tala för sig, till en odefinierad grupp, däremot kan man tänka 

sig att människor som gillar och associerar sig till dessa förslag kommer känna sig tilltalade 

av affischerna. 

 Miljöpartiet använde sig aldrig av orden modernisera Sverige under valdebatten och 

knöt aldrig an till denna koppling i sin retorik, men de lyfte och tog upp flera av förslagen på 

affischerna som handlade om investeringar. Utifrån det upplever jag att Miljöpartiet delvis 

agerar opedagogiskt med att använda och förankra kopplingen mellan sig och en så kallad 

modernisering av Sverige, och också är otydliga med att demonstrera om eller varför landet är 

i behov av en modernisering.  Däremot är partiet bra på att variera sina budskap och att 

förklara vad moderniseringen innebär för politik, alltså fler tåg, vindkraft, med mera. Dessa 

förslag återkommer i debatten, men den sociala politiken som nämns på flera affischer lyfts 

inte fram i debatten. Istället tar man upp socialförsäkringsfrågan i debatten, men denna har 

                                                 

29  Miljöpartiets valaffischer, 2010-05-21 

http://www.flickr.com/photos/miljopartiet/sets/72157624040117506/  

http://www.flickr.com/photos/miljopartiet/sets/72157624040117506/
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man inte tidigare bevakat med någon av sina valaffischer. Det kan bero på att man i Maj inte 

trodde att frågan skulle vara viktig att bevaka. 

3. Slutledningar utifrån debatten

3.1 Hur skildras olika grupper av Miljöpartiet?  

Miljöpartiet skildrar under debatten elever i skolan, utförsäkrade, och människor på 

landsbygden som offer, i behov av stöd för att visa på välvilja. Miljöpartiet skildrar också de 

med mest bensinslukande bilar i negativa ordalag, och använder sig av samarbete med 

högskolor och industri och satsningar på småföretag för att visa på grupper de förhåller sig 

positiva till och vill stärka. Wetterstrand använder i slutanförandet förre ärkebiskopen KG 

Hammar för att ge moraliskt stöd för varför vi måste engagera oss i miljöfrågan. (Detta kan 

också ses som en flört med kristna väljare). Partiet ställer sig positiv till att tänka på världens 

alla fattiga, på kommande generationer och världens alla arter. Utöver detta tilltalar de inte 

några grupper direkt med sin retorik.  

 Ofta låter de sina förslag tala för sig och förväntar sig att väljarna själv ska se att det 

finns en koppling mellan Miljöpartiets politik och de själva. Ibland gör de generella 

uttalanden som ”Vi” och ”Vi i Sverige”. Miljöpartiet ställer dock sällan olika grupper i 

samhället mot varandra. Däremot visar Miljöpartiets diskussion om sjuka och arbetslösa att 

partiet identifierar dessa grupper som ”andra” som på något sätt ska hjälpas och rehabiliteras 

in i samhällsnormen. Att partiet vill att kommande generationer, världens alla fattiga och 

världens alla arter ska representeras i varje beslut, visar dock att partiet vill inkludera och ge 

dessa tre grupper en starkare roll i samhällets politiska diskussion. 

3.1.1 Förhållandet till blockpolitiken 

 När det gäller partiets förhållande till de övriga partierna under valdebatten så ser man aldrig 

Maria Wetterstrand ifrågasätta eller replikera på de andra rödgröna partiernas uttalanden. 

Miljöpartiet berättar också om sig själva som en del av ett ”vi i de rödgröna” och binder sig 

till Socialdemokraterna genom att säga ”precis som Mona sa”. De andra partiledarna, Ohly 

och Sahlin nickar ofta när Wetterstrand talar, men man ser henne inte nicka mot dem när de 

talar.  

 Partiet är vid flera tillfällen överens med allianspartierna, men har ändå ett ilsket 

tonläge när de tar upp det under debattens gång, vilket tyder på att de ändå försöker 
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demonstrera en oenighet eller en antagonistisk relation till allianspartierna. Samtliga tre 

partiledare i det rödgröna blocket samarbetade i frågan om sjukförsäkring genom att pressa 

Reinfeldt på svar och läsa upp berättelser om olika sjuka människor som nekas bidrag, vilket 

också får dem att helt associeras som ett lag. Detta har de också underbyggt under valet med 

gemensamma debattartiklar.
30

 

 Bildandet av block har pedagogiskt gjort att skillnaderna inom blocken blivit färre och 

att retoriken blivit mer samspelad, men vissa brott mot dessa regler förekommer, exempelvis 

när Jan Björklund tar ordet efter Wetterstrand och Reinfeldts replikskifte om energipolitik, 

och för en något motstridig retorik mot Reinfeldts. Jag tolkar det som att Björklund är mer 

villig att gå in i konflikt för kärnkraften och vill positionera sig som kärnkraftsvänligt, även 

om det gör att han direkt underminerar Reinfeldts tidigare uttalande.  

 Jag hittar inga tydliga exempel på när Wetterstrand bryter mot eller gör det rödgröna 

alternativet otydligt, utöver att man implicit kan hitta en krock i Wetterstrands syn på skatter 

och de rödgrönas syn på skatter, där Wetterstrand verkar försöka att inta en mittenposition, då 

man där driver flera förslag på sänkta skatter, bland annat sänkt tjänstemoms och sänkt 

arbetsgivaravgift politiskt.31 I slutdebatten är man trots deras förslag mer fokuserad på att 

stärka den rödgröna linjen, som retoriskt under valdebatten är tämligen skattekritisk. I 

debatten kritiserar därför även Miljöpartiet skatter generellt, och säger att alliansens 

skattesänkarlinje inte blir en jobblinje bara för att man kallar den det.  

 Miljöpartiets något svepande kritik av skatter under debatten ger en bild av partiet som 

är mer vänster än partiets faktiska politiska linje i frågorna. Det kan bero på att det rödgröna 

blocket med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är så grundläggande skattekritiskt att 

Miljöpartiet ombetts att tona ner sig i dessa frågor, eller att partiet inte själva är säkra på eller 

har en tydlig idé om hur de ser på eller vill förhålla sig till skattepolitik. Kanske skulle partiet 

vinna på att visa att de också vill sänka skatten, men då specifikt arbetsgivaravgiften, eftersom 

det är där jobben växer fram. Där kan partiet skapa en ny konfliktlinje genom att kritisera att 

alliansens skattesänkningar för småföretag uteblivit. Särskilt viktigt kan det vara eftersom 

ämnet för debatten är jobb, men ändå väljer Miljöpartiet att i detta ämne diskutera välfärd och 

offentlig sektor. Detta fångar Reinfeldt upp i sin replik genom att hävda att de rödgröna främst 

vill ha skattefinansierade jobb, något som Wetterstrand inte lyfter till vidare debatt.  

 Alliansbygget innebar att konstruerandet av ett vi inom alliansen gav alliansen ökade 

                                                 
30 Expressen, ”Rödgröna lovar ny sjukförsäkring”, 2010-05-29, http://www.expressen.se/nyheter/val-

2010/rodgrona-lovar-ny-sjukforsakring/  

31  Aftonbladet, ”Skuggbudget med få överraskningar”, 2010-05-03, 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article12297797.ab  

http://www.expressen.se/nyheter/val-2010/rodgrona-lovar-ny-sjukforsakring/
http://www.expressen.se/nyheter/val-2010/rodgrona-lovar-ny-sjukforsakring/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article12297797.ab
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möjligheter att definiera vad motparten representerade, varpå de kunde ge en annan bild av 

Socialdemokraterna och oppositionen än den som publiken kanske hade tidigare. Detta tyder 

på att man kan använda alliansbygget för att bygga upp och ställa krav på de rödgröna, vilket 

gör att de rödgröna ombeds förklara vilka de är och hur de förhåller sig till varandra och hur 

deras politik hänger ihop. Det kan leda till att debattfokus flyttas från vad som ska 

genomföras, till hur det ska genomföras och med vem eller vilka det ska genomföras. 

Bildandet av block påverkar alltså ethos och diskussionen om vilket block som är bäst lämpat 

att styra landet gör det ännu viktigare för partierna att etablera blockets karaktär.  

3.2 Hur förhåller sig Miljöpartiet till olika värdeuttryck 

När andra partier försöker ta plats i miljöfrågorna, bland annat Centerpartiet, markerar 

Miljöpartiet avstånd direkt och använder sin trovärdighet i frågan till att helt underminera och 

sänka Centerpartiets trovärdighet, vilket gör det svårt för andra partier att utmana dem inom 

miljöfrågorna. Centerpartiet gör försök till att bygga upp alternativa uttryck såsom ”morötter” 

för att demonstrera skillnaderna i sin miljöpolitik gentemot Miljöpartiet, som underförstått 

enligt dem vill använda sig av ”piskor” för att få igenom sin politik.  

 Miljöpartiet ställer sig under debattens gång positiva till småföretag, negativa till 

jobbskatteavdrag, positiva till de rödgröna, positiva till gröna investeringar, till mer personal i 

skolan och sjukvården, positiva till samarbete med högskolor och industrin, till en bra 

sjukförsäkring, ”stöd till människor som blir sjuka och utan jobb”, negativa till ”gränser i 

sjukförsäkringen”, och positiva till ”rehabilitering”, till att ”hjälpa folk tillbaka”. De ställer sig 

positiva till att det ska löna sig att göra det ”miljöbästa valet”, till ”förnybara drivmedel”, och 

positiva till möjligheten för att det ”om fem-tio år kommer vara väldigt höga bensinpriser.” 

De är positiva till ”höghastighetståg”, till ”konvertering”, ”mer gods på järnväg”, 

”kilometerskatt för lastbilar”, till ”vindkraft”.  

 De är också positiva till att bli ”en nettoexportör av el”. De är kritiska till ”kärnkraft”, 

till att ”piska sjuka och arbetslösa”, och i slutanförandet ställer de sig negativa till ”att leva 

som om vi var den sista generationen på jorden”, till att ”utarma naturen” och till att ”förstöra 

livsförutsättningarna för människor som ska leva här efter oss”. De gör många försök att 

avhandla sitt partis praktiska politik i olika sakfrågor, och att visa och avhandla hur de andra 

partierna står politiskt både på sina valaffischer och under debattens gång. Det kan man se 

som ett positivt exempel på att partiet faktiskt försöker att kommunicera ut sina åsikter tydligt.  

 Värdeuttrycken som används av Miljöpartiet är oftast väl sammanbundna och det går 
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att förstå att de utgör en helhet och oftast har en koppling till partiets kulturella uttryck och 

värdegrund. Det, blandat med väljarnas höga förtroende för Maria Wetterstrand
32

 ger partiet 

starkt eftertryck när de uttalar sig under debattens gång, och det gör att de framstår som 

intresseväckande och att de spelar sin roll väl i linje med lyssnarnas förväntningar. 

 De väljer ofta att markera hur de står politiskt, när andra partier är mer försiktiga med 

att diskutera hur de står i olika politiska frågor. Ofta diskuterar allianspartierna värdeuttryck 

som ”hur” förslag ska genomföras och ”hur” de har gjorts, vilket gör att debatten förs på två 

helt olika områden, vad som ska göras 2010-2014, mot vad som gjordes 2006-2010.  

 Ibland bryter exempelvis Maud Olofsson och Fredrik Reinfeldt av Maria Wetterstrand 

med att säga att detta redan har gjorts, när Wetterstrand troligen menar att det borde göras 

mer, eller snabbare. Skulle Miljöpartiet vara bättre på att specificera när och hur deras förslag 

skulle göras, skulle denna konfliktlinje kunna skärpas och bli tydligare för lyssnarna att förstå, 

exempelvis om de förklarade att koldioxidbeskattning behövs för att finansiera deras politik 

och att alliansen inte har råd med någon miljöpolitik eftersom de inte är beredda att finansiera 

den. De verkar förstå att de ibland behöver angripa eller förklara alliansens politik åt dem, 

men verkar upprörda när de gör detta. Kanske anser de att allianspartierna borde kunna tala 

mer tydligt om sin politik själv, istället för att Miljöpartiet ska behöva redogöra för den själva. 

3.3 Vilka regler styr partiernas förhållande till olika värdeuttryck? 

När man inte specificerar något så kommer publiken alltid försöka läsa in det implicit eller ta 

den enklaste förklaringen, exempelvis att förslaget kommer genomföras så snart man vinner 

valet. När ord står mot ord, så blir det en fråga om vem av de två som man har högst 

förtroende för. Eftersom det inte alltid går att använda sig av logiska bevismedel för att koppla 

samman dessa begrepp, behöver man ibland använda sig av känslor, som gör att de sex olika 

begreppen (vem, vad, hur, varför, när, var?) påverkar varandra när varje individuell del 

förändras. Ser man till exemplet i energidebatten så försöker Wetterstrand koppla samman 

Tyskland (var), med ”lika mycket vindkraft som Sverige” (vad) med syftet att argumentera för 

satsningar på vindkraft. Kopplingen ”Kan Tyskland så kan Sverige” ligger sedan implicit.  

 Moderaterna använder Tyskland som ett exempel på varför Sverige behöver bli en 

nettoexportör av el. Detta illustrerar två olika bilder som egentligen inte behöver skildra en 

oenighet, när däremot Björklund tar ordet i slutet och säger att avvecklad kärnkraft leder till 

                                                 
32 DN, ”Förtroendet minskar för partiledarna”, 2010-04-04, http://www.dn.se/nyheter/sverige/fortroendet-

minskar-for-partiledarna/  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fortroendet-minskar-for-partiledarna/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/fortroendet-minskar-for-partiledarna/
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utvecklad kolkraft, så låter han ligga implicit att samma sak kommer hända i Sverige om vi 

avvecklar vår kärnkraft. Björklund och Reinfeldt för två olika argumentationslinjer och 

Reinfeldt har just hävdat att ingen kärnkraft kommer byggas, och att blocken egentligen är 

överens, samtidigt som Björklund hävdar implicit att kärnkraften inte ska avvecklas, vilket 

Wetterstrand nyligen sagt att alla partier vill. 

 Under valrörelsen har vissa väljare byggt upp en underförstådd bild av Miljöpartiets 

koldioxidskatt som något som slår mot glesbygden, därför vill Wetterstrand undvika att denna 

koppling underbyggs implicit till följd av dessa väljares förväntningar. Wetterstrand vill också 

undvika att de andra partiledarna fångar upp det implicit och använder det mot dem. Därför 

försöker hon stenhårt argumentera för varför de som bor på glesbygden, som drabbas av 

bensinskatten, behöver förnybara drivmedel för sin egen skull. För att vända på bilden och 

visa på välvilja. Detta kan ses vara en av Wetterstrands mest pedagogiska och välstrukturerade 

inlägg. 

3.4 Chantalle Mouffe och konfliktlinjer i slutdebatten 2010 

När det liberala demokratiidealet nåtts och man nått en fördelning av rättigheter som man 

menar är rationell och logisk, så blir också människors med ett avvikande beteende inom detta 

system irrationella och ologiska. Alla förväntas ställa upp på och agera inom de satta reglerna 

inom systemet. Därför tvättas också konfliktlinjer bort, med syfte att hitta någon form av 

system som det är konsensus om.
33

 Borttvättandet av konfliktlinjer kan jag se tydligt i svensk 

politik, men jag tror att samtliga partier är beroende om att skapa eller etablera åtminstone en 

grundläggande konfliktyta på något plan, även om det blir svårare och svårare eftersom 

partierna sakpolitiskt hela tiden närmar sig varandra och försöker visa att de i grunden är 

överens.  

 Jag ser spår av krav på det liberala, rationella valet i den förda argumentationen under 

debatten. Dessa spår märks när man säger att alla partier egentligen är överens om att 

kärnkraften ska avvecklas, men det finns olika idéer mellan partierna om vilket alternativ som 

är det rationella valet egentligen, det som leder till fler jobb, eller det som leder till att vi får 

en bättre miljö. Här argumenterar Miljöpartiet för att skapa jobb eftersom det är bra för 

miljön, när moderaterna argumenterar för miljö med anledning av att det ger jobb.  

 Eftersom programledarna sagt att jobben är viktigast enligt väljarna i början av 

programmet, kan man se det som att Miljöpartiet har en svår konkurrenssituation här och 

                                                 
33 Mouffe, 2000, s.29 
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kanske framstår som irrationella i den mening att de inte tar ställning för det som ger jobb, 

alltså det som anses vara politikens syfte och alla partiers mål. Skulle man lyckas ifrågasätta 

eller destabilisera Moderaternas position som ett allmänintresseparti som representerar det 

som ger jobb, så skulle det vara lättare att lyfta konflikten om hur man bäst representerar och 

arbetar för olika politiska mål. Jag skulle säga att Miljöpartiet i så fall borde starta en konflikt 

om huruvida jobben faktiskt är den viktigaste frågan, och i så fall, på vilka sätt den inte skulle 

vara det. Accepterar de att jobben är den viktigaste frågan, men ändå väljer att lägga sin 

tonvikt som parti på att lyfta miljöfrågan, så väljer de att medvetet placera sig på sidlinjen och 

förlora inflytande. 

 Ett annat problem med konfliktlinjerna i svensk politik är att väljarna tvingas basera 

sitt val på vilken talare de tror har störst trovärdighet: Blocket som hävdar att de sjuka saknar 

stöd, eller blocket som hävdar att de sjuka får stöd? Ett annat exempel: När Miljöpartiet 

hävdar att allianspartierna vill bygga ut kärnkraften, förnekar alliansen att de vill detta. 

Eftersom partiledarna inte ens vill diskutera att en konfliktyta existerar, så är det svårt att 

brygga eller lösa upp konflikterna.  

 Vid några tillfällen, exempelvis jobbskatteavdraget, där det finns en tydlig oenighet, så 

väljer Reinfeldt istället att flytta diskussionen till en mer abstrakt diskussion om att uppnå en 

slags dynamik i samhället där människor kan ta ansvar för sina liv, och istället för att föra 

tillbaka diskussionen till sakfrågan, så svarar Wetterstrand då med att Reinfeldt inte har 

samarbetat med högskolor eller industrin, något som hon sedan inte belägger med fakta. En 

reflektion jag gör där är att det kan bero på att partierna inte vill eller känner sig bekväma med 

att gå in i konflikt med andra partier och att ta diskussioner, eller att de helt enkelt inte lyssnar 

tillräckligt noga på den andras uttalanden för att kunna evaluera deras uttalanden. 

4 Sammanfattande reflektion 

Ingen av partiledarna under slutdebatten sticker ut nämnvärt när det handlar om att med 

pedagogisk förmåga tydligt förmedla sitt partis värderingar och känslor. De tydligaste 

konflikter som skildras i slutdebatten är frågan om jobbskatteavdragets vara eller inte vara, 

frågan om hur man ska förhålla sig till de sjuka och arbetslösa, men också frågan om 

miljöskatter och frågan om kärnkraft. Under de områden som jag bevakat, så mattar de olika 

partierna ständigt av varandras påståenden, och istället för att belägga eller bevisa varför den 

andras uttalanden inte håller, så byter de lätt ämne och hoppar på trådar som de misslyckas 

med att förklara. Miljöpartiet väljer att punktmarkera och redogöra för många olika förslag 
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och värdeuttryck, men kanske hinner inte väljarna uppfatta vad förslagen innebär, eftersom de 

aldrig lyfts till diskussion eller motiveras.  

 Partiledarna ifrågasätter varandras trovärdighet, men förklarar inte varför den andra 

borde misstros. Ibland bemöter de den andras påståenden, men misslyckas med att förklara 

hur det de säger skiljer sig från vad motståndaren vill, eftersom de andra partiledarna direkt 

hävdar att det inte stämmer eller att de egentligen vill samma sak. 

 På frågan om blockpolitiken ökar tydligheten, så kan jag konstatera att den gör det på 

bekostnad av att de olika partierna håller tillbaka åsikter som kan göra debatten större eller 

mer dynamisk. Slutdebatten blir mer fokuserad och tar in färre åsikter, men partierna försöker 

fortfarande bibehålla sina egna vinklar och använder egna värdeuttryck för att argumentera för 

blockets politik. Blockpolitiken minskar också konfliktlinjerna i svensk politik eftersom man 

inom blocken gör upp om vad man får och inte får tycka eller uttala sig om i debatten, vilket 

betyder att oenigheter, exempelvis mellan Folkpartiet och Centerpartiets syn på kärnkraft, 

görs otydligare eller döljs från väljarnas blick.  

 Ibland tror jag att partiledarna också själva förstår vilka linjer och associationer de gör 

när de talar, men missar att lyssnarna kanske inte har den grundläggande förståelse som 

partiledarna själva har. Det bidrar till talarna talar lyssnarna över huvudet. Blockpolitiken kan 

bidra till att göra de olika partiföreträdarna mer försiktiga med vad man säger. Under debatten 

replikerar aldrig de rödgröna partierna på varandra, istället nickar de uppmuntrande till 

varandra, och de nämner aldrig de andra partierna inom sitt block i negativa ordalag. Eftersom 

väljarna sedan förväntas välja ett parti inom blocket de identifierar sig med, så är det väldigt 

svårt för väljarna att se vilket av dessa partier de egentligen borde välja, då de inte blivit 

informerade om hur och inom vilka områden som exempelvis Miljöpartiet är oeniga med 

Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. 

 Vill man stärka tydligheten i svensk debatt behöver vi evaluera om partiledarna håller 

eller följer de argumentationslinjer som ställs upp, och om de svarar på frågor som motparten 

ställer. Vi behöver testa var oenigheten egentligen består. Annars är risken att utomstående 

lyssnare känner att partiledarna talar över huvudet på dem och att partiledarna misslyckas med 

att förklara sina ståndpunkter. I så fall gör väljarna ett mer oinformerat och osäkert val än de 

egentligen behöver göra. Utifrån detta ser jag att svensk politik skulle må bra av att 

politikerna försökte att tydligare gå in i konflikt med varandra inom olika sakfrågor.  

 Att de tillät andra partiledare att granska deras påståenden och att partiledarna 

åtminstone delvis försökte följa den andras tankebanor så att konflikterna kan lösas och 

debatten kan gå vidare till nya frågor. Att man tydligare började försöka förstå hur ens 
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politiska motståndare positionerar sig och hur man själv förhåller sig till detta. Detta, tror jag, 

skulle göra svensk politik mer tydlig, och i så fall så kommer väljarna kunna göra sina 

politiska val lättare. De handlar om mer nyanserade värdeuttryck som tilltalar fler personer, 

och mer konkreta diskussioner om politiska skillnader mellan blocken och mellan partierna 

inom blocken. 
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Bilaga 1 

Transkribering av slutdebatten i SVT1 2010-09-18 från 15.50-17.50

0:00:20 Mats Knutsson: Mycket mycket välkomna till den allra sista partiledardebatten före 

valet på söndag det är den stora slutdebatten som börjar alldeles strax. 

0:00:37 Camilla Kvartoft: Regeringsmakten står på spel vilka partier ska styra Sverige de 

kommande fyra åren över sju hundra tusen svenska väljare kommer att bestämma sig vad de 

ska rösta på nu från och med ikväll fram tills söndag Det är alltså en mycket viktig debatt. 

0:00:54 Mats Knutsson: Och här i studion finns de sju partiledare för riksdagens partier Varmt 

välkomna till er allihopa 

0:01.05 Camilla Kvartoft: Och vi börjar direkt med den fråga som väljarna pekat ut som den 

absolut viktigaste jobben ungefär 400,000 svenskar är arbetslösa och en ny regerings 

viktigaste uppgift blir att se till att de här kan få jobb  

0:01.30 Mats Knutsson: Vad är ert allra bästa recept för fler jobb  

0:02.05 Maria Wetterstrand: Att vi vågar göra de stora investeringar på miljöområdet som 

kommer vara nödvändiga i både Sverige och resten av världen det kommer skapa massa nya 

jobb och nya företag 

0:02.15 Maud Olofsson: Jobb ramlar inte ner från himlen, utan de skapas av företager som 

anställer sig själv och också åt andra och då måste man ha ett företag i världsklass om man 

ska ha nya jobb  

 

0:10:00 Maria Wetterstrand: Vi på den rödgröna sidan dels har ett program för gröna 

investeringar, alltså miljöomställning, som vi måste göra förr eller senare vi vill satsa på att 

sätta igång det ordentligt nu vi har en politik för att anställa fler i skolan och sjukvården men 

vi har också en politik när det gäller småföretagen där vi sänker skatten för de små företagen 

för att de ska ha möjlighet att anställa fler vi har råd att göra det här för att vi avstår från att 

sänka skatten för dem som redan har fått stora summor i skattesänkningar och vi menar att 

visst  skattesänkningar i all ära men inte till vilket pris som helst vi måste investera i det som 

gör att vi står starka i framtiden (röstläget sänks) precis som mona sa” 
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0:10:50 Fredrik Reinfeldt: Det är en märklig slutsats av det där för det är som Maria påpekar 

de kan gärna sänka skatten men aldrig för de som jobbar men för mycket annat går det att 

sänka skatten och dessutom lät det som att det är mycket skattefinansierade jobb som vi skulle 

få fram jag tror att det är mer dynamiken i samhället där företag uppmuntras till att växa, 

entreprenörer, ung företagsamhet, att vi tror på Sverige att vi ser investeringar komma in till 

Sverige där tror jag jobben kommer det är faktiskt så att merparten av jobben som kommer i 

Sverige finns i privat sektor då kan inte lösningen enbart vara offentlig sektor. (applåder) 

0:11:45 Maria Wetterstrand: Där skulle man ju behöva en helt annan väldigt aktiv politik för 

branschprogram inom industrin till exempel för att samarbeta mellan samhället och företagen 

och universitet och högskolor där man också kan skapa miljöer där man kan få den där 

dynamiken och de där idéerna att växa fram men där har ni abdikerat från det ansvar som 

staten och samhället borde ha i det fallet att samarbeta med industrin och högskolorna för att 

se till att skapa det klimat som kan göra att de kan växa sig starka och anställa fler i framtiden 

jag skulle gärna se mer av det från en svensk regering (applåder)  

0:16:45 Mats Knutsson: Är det inte risken med er med de förslag ni lägger att man kommer 

tillbaka till situationen med höga sjukskrivningstal 

0:16:55 Maria Wetterstrand: Jo det finns ju en risk om vi bara skulle göra så att vi vred 

klockan fyra år tillbaka utan våra förslag innebär att man får en bra sjukförsäkring där man 

garanterar den som är sjuk att få stöd även om tiden rinner ut som den gör idag och dessutom 

satsar vi mer på rehabilitering betydligt mer än förut men det vi ser nu är effekterna av just 

precis det som vi diskuterade för en liten stund sen när de från nuvarande regeringen säger det 

ska löna sig att arbeta så låter det ju jättebra men det här är baksidan det ska kosta som tusan 

att bli utan jobb eller bli sjuk 

0:17:30 Maud Olofsson: men det är såhär ni glömde ju bort de som stod utanför det var en 

halv miljon som stod utanför som var utförsäkrade sextio procent av dem var kvinnor och ni 

gjorde ingenting och nu står ni här och är indignerade av att vi hjälper dem tillbaka. Tre 

procent av de som blev utförsäkrade har fått riktiga jobb 1400 personer har fått jobb och upp 

till fem procent står närmare arbetsmarknaden med olika åtgärdar 

0:18:29 Maria Wetterstrand: det vi är upprörda över är att ni satt en gräns i sjukförsäkringen 

som gör att de som är svårast sjuka, de som lider av cancer, de som har psykisk sjukdom som 

gör att de inte kan komma tillbaka eller som drabbats av en trafikolycka, de blir idag 

utförsäkrade och står utan ekonomisk trygghet och så säger ni att vi ska motverka 

bidragssamhället men ni knuffar ut människor i bidragsberoende 

0:18:45 Maud Olofsson: Nä, nä, det är inte sant, men Maria Wetterstrand, i regelverket står 
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det att de som har en allvarlig sjukvård ska ha en sjukförsäkring på obegränsad tid och därför 

är det viktigt att följa upp så att man följer våra regelverk rehabilitering (MW: Absolut) hjälp 

tillbaka det är det som kan hjälpa folk tillbaka (MW: Absolut) 

 

Jag går sedan vidare till att transkribera debatten om miljö. 

 

1:09:00 ”Mats Knutsson, programledare: Nu ska vi gå vidare och det ska handla om 

klimatfrågan, en ödesfråga för mänskligheten, och i den här valrörelsen så har klimatrörelsen 

handlat om miljöskatterna. 

 

Maria Wetterstrand får frågan om varför de rödgröna vill höja bensinskatten och svarar:  

 

1:09:10 ”Maria Wetterstrand: Därför att det ska löna sig att göra det miljöbästa alternativet 

och därför att vi sen använder de här pengarna till att investera i de förnybara drivmedel och 

få ut dem på landet även för människor som bor på landsbygden och som idag har väldigt 

svårt att tanka miljövänligt och därför att vi ser en framtid om fem-tio år där oljepriserna i 

världen riskerar att bli väldigt höga om då de i Sverige, och det är många, sitter fast i ett 

beroende av bensin och diesel, så är det de som kommer drabbas hårdast av den krisen.”  

1:10:00 Maud Olofsson kritiserar att man höjer bensinskatten utan att sänka andra skatter, och 

att man ska stimulera med morötter för att göra att folk vill byta bil. 

1:10:30 ”Maria Wetterstrand: Ja, alltså, det är ju inte direkt så att ni är främmande för att 

använda piskor i politiken. Nu har vi pratat om de som blivit utförsäkrade här Vi kunde tala 

om de som blivit utan jobb som fått en kraftigt försämrad politik med eran regering Vi skulle 

kunna prata om att man har en attityd gentemot eleverna i skolan men sen när de gäller de här 

som har de största och mest bensinsinslukande bilarna, ja, då ska man prata om åtgärder, det 

är i princip den enda reform ni har gjort den här mandatperioden, att man ska ge 40,000 

kronor till de få, kanske upp till femtusen personer, som har råd att köpa en ny bil som kostar 

fem hundra tusen” 

1:11:15 ”Maud Olofsson: Maria, nu har inte du läst på, det vi har gjort den här 

mandatperioden är att vi äntligen minskar utsläppen i transportsektorn och det är ju mycket 

tack vare att vi gjort de här morötterna vi har också jobbat med offentlig upphandling som 

också köper miljöbilar (…) och vi klarar våra klimatmål med de åtgärder som vi gör vad du 

föreslår och vad ni föreslår, det är att man ska bygga om gamla bensinbilar till biogas, det är 

ju helt mossigt” 
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1:11:50 ”Maria Wetterstrand: Får jag svara på det här? (Reportern: Ja svara på det kort) Det vi 

föreslår är att man ska bygga höghastighetståg, det säger ni nej till, vi vill satsa på att få ut 

biodrivmedel i hela landet, det säger ni nej till, (Maud Olofsson: Det gör vi redan) Vi vill satsa 

på konvertering det säger ni nej till (Kraftig tempostegring i rösten) vi vill ha mer gods på 

järnväg, det säger ni nej till, kilometerskatt för lastbilar (Reportern: Tack nu är det Jan 

Björklunds tur) det säger ni nej till att få mer vindkraft säger ni nej till med mera med mera” 

(Applåder från publiken) 

 

Paus till Reinfeldts inlägg som Maria Wetterstrand sedan svarar på. 

 

1:18:27 ”Fredrik Reinfeldt: Jag tycker att vi ska bejaka att Sverige har fantastiska möjligheter 

att bygga ut elproduktion både i förnybart med att också förlänga kärnkraftsparantensen 

fortsätta använda vår vattenkraft om vi får överskott hoppas jag att det ska ge jobb och 

resurser i Sverige för det kommer hjälpa andra länder att trycka bort sitt 

bensinbränsleberoende det låter ju här som att hotet och avvägningen står mellan vindkraft 

och kärnkraft det är fortfarande så att världen står dopad av sin användning av kol och olja det 

är det som driver på växthusgasutsläppen och vi har i vår närhet titta på Polen titta faktiskt på 

Tyskland titta på baltiska länder länder som är djupt förankrade fortsatt i ett olje och 

gasberoende som behöver våra kablar behöver vårt stöd det kan ge jobb i Sverige” 

1:19:09: ”Maria Wetterstrand: Jag håller med om en sak, jag håller med om en sak som du 

säger Fredrik, och det är att vi borde satsa på att bli en nettoexportör av el i framtiden det är 

helt riktigt men vi ser ju att skillnaden mellan våra olika partier är vad man ska ersätta 

kärnkraften med inte huruvida de nuvarande kärnkraftverken kommer stängas eller inte för 

det är vi ju alla överens om  och vi menar att verkligheten ser annorlunda ut än vad den gjorde 

för trettio år sen och idag så har vi en utveckling i världen där vindkraften blir allt billigare vi 

ser i Tyskland Tyskland har lika mycket vindkraft som vi har kärnkraft ungefär medans 

kärnkraften blir dyrare (Reportern: Fredrik Reinfeldt?) Nej, får jag säga bara det här 

(Reportern: Du har väldigt lite tid Maria) Ja, det som är Sveriges konkurrenskraft det är att 

satsa på förnybart det är där vi har bättre möjligheter än andra länder och det är där vi ska 

investera (Applåder) Väljer vi kärnkraften så får vi inte tid” 

1:19:50 ”Fredrik Reinfeldt: Men Maria, låt oss vara tydliga med hur detta ser ut, vi använder 

kraftiga subventioner och skattestöd för att det ska kunna konkurrera och vi har varit väldigt 

tydliga med att inga skattemedel kommer användas för att nyproducera kärnkraft så vi har 

lyssnat på detta det tycker jag att vi tar ansvar för jag håller med vi måste växla in mer av det 
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förnybara Maud Olofsson var stenhård med det kommer nu att ske” 

1:20:20 ”Maria Wetterstrand: Men satsar man väldigt mycket pengar på kärnkraften 

(Reinfeldt: Men vi gör ju inte det) så blir det mindre pengar att satsa på förnybart (Maud 

Olofsson skakar på huvudet) Jag menar energibolagen om man tillåter att de lägger pengarna 

där så lägger de mindre på förnybart och andra alternativ” (Applåder, Maria Wetterstrand lutar 

sig demonstrativt bakåt och lyfter på huvudet)  

Jan Björklund fyller därefter i att Miljöpartiet fick styra energipolitiken i tio år och där måste 

man bygga en gasledning från Ryssland för att få in elektricitet på grund av att man stänger 

ner kärnkraften. (Maria Wetterstrand: ”Nej, det stämmer inte”)  

 

Debatten går vidare och Maria Wetterstrand får inte ordet igen fören hon och de andra 

partierna ska hålla sitt slutanförande. 

 

1:39:00 ”Maria Wetterstrand: En söndag för några veckor sen så träffade jag den förra 

ärkebiskopen KG Hammar han sa att i varje rum där vi fattar politiska beslut borde det finnas 

tre stolar. På den första sitter våra barnbarnsbarn på den andra alla levande arter och på den 

tredje alla världens fattiga. Tänk om det funnits tre tomma stolar på FNs klimattoppmöte. Vårt 

sätt att leva går ut över människor på andra sidan jorden. Det utarmar naturen, och det förstör 

livsförutsättningarna för de som ska leva här efter oss. Utan miljön och klimatet har vi 

ingenting att bygga våran välfärd på. Det är dags att sluta att leva som om vi vore den sista 

generationen på jorden. Jag har redan röstat på Miljöpartiet, gör det du också.” 


