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Sammanfattning:
Politikerveckan i Almedalen brukar ses som den viktigaste tiden i svensk politik varje år. 

Den här uppsatsens syfte är att ta reda på hur riksdagspartiernas tal har förändrats mellan 

två strategiskt valda nedslagsperioder – år 2013 och år 2017. Dessa år valdes eftersom de är 

åren innan de två senaste valen. Undersökningen begagnade sig av en tematisk textanalys 

och utgick ifrån Anthony Downs aktörsorienterade modell och Gunnar Sjöbloms teori om 

hur partier agerar i ett flerpartisystem.

De viktigaste fynden i uppsatsen är att stöd hittades för att partierna i stor 

utsträckning pratar om snarlika frågor; att mindre partier är mer benägna att profilera sig; 

och att partierna trots att man försöker locka rörliga mittenväljare ändå i hög grad håller 

fast vid teman som kan kopplas till partiets ideologiska grund. Sverigedemokraterna och 

Vänsterpartiet sticker emellertid ut i sammanhanget då dessa två partier, trots att de inte 

ingår i någon officiell allians med andra partier, ändå valde att profilera sig särskilt mycket i

vissa ämnen trots att det teoretiska ramverket förskriver att sådana partier bör fokusera på 

att locka en bred väljargrupp – inte smala sådana. Ansvar var det tema som tillskrevs störst 

betydelse överlag båda åren. Invandring och främlingsfientlighet var de teman som sett till 

alla partier ökade mest i betydelse 2017 jämfört med 2013. Kristdemokraterna var det parti 

som allra tydligt gjorde en omsvängning mellan åren gällande hur man vinkade tema 

invandring och främlingsfientlighet. 
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1.0 Inledning
Föreställ dig en valrörelse utan tal. Försök. Det är svårt. Utan tal skulle vi väljare varken veta

särskilt mycket om vem det är som säger något och inte heller skulle vi veta vad de olika

partierna vill åstadkomma. Almedalsveckan i Visby har under åren seglat upp som en av de

i särklass viktigaste veckorna i svensk politik (Österberg 2012, 5). Alla de stora partierna

flockas till den lilla ön tillsammans med journalister och en till synes oändlig ström rosé.

Partiledarna håller tal och mediesverige rapporterar flitigt och återvänder år efter år med

blodad tand för att utföra sin professionella plikt.

Traditionen har emellertid en mer blygsam början. Ursprungligen startade det som

skulle  bli  Almedalsveckan  som  ett  improviserat  möte  som  den  dåvarande

utbildningsministern och partiledaraspiranten hade i parken. Olof Palme (S) talade från ett

lastbilsflak och fortsatte att göra så under flera av de nästföljande somrarna. Det var den 25

juli 1968, men det skulle dröja ända till 1991 innan samtliga riksdagspartier fanns på plats

(Österberg 2012, 5).

Under 2000-talet har den så kallade Almedalsveckan vuxit i explosionsartat takt.

Och nu i  dag hålls oräkneliga evenemang och seminarier där,  inte bara arrangerade av

politiska partier men också av intresseorganisationer och medieredaktioner. Men det som

de flesta betraktar om som huvudrätten under Almedalsveckan är fortfarande respektive

partiledares tal. Ty under veckan avsätts en dag vardera åt riksdagspartierna som får hålla

låda  och måla upp en bild  av  partiets  ambitioner och  mål  som sedan dissekeras  och

analyseras flitigt. De senaste åren har emellertid kopior skapats av veckan men samlingen

på den lilla ön utanför Sveriges östkust erhåller fortfarande störst uppmärksamhet och

betydelse för svensk politik (Österberg 2012, 6).

Särskilt  betydelsefulla  blir  talen  som hålls  under Almedalsveckorna åren innan

valår, eftersom de ofta brukar sägas markera starten för kampanjarbetet inför kommande

val (Österberg 2012, 7). Då gäller det att tydligt markera vilka frågor som partiet anser vara

viktiga och skapa förtroende som möjligt regeringsalternativ.  Almedalsveckan har också

blivit föremål för många forskares intresse. Såväl när det kommer till vilka som befinner sig

på plats som veckans politiska betydelse – detta kartläggs noggrant i  allehanda studier

(Österberg 2012, 5).

Men vad som avhandlas i respektive partiledares eller ställföreträdares tal varierar

från år till år. En del frågor som ansågs viktiga för tio år sedan diskuteras inte alls i dag och
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om ytterligare tio år kan frågor stå på agendan som vi aldrig ens skulle kunna föreställa oss

nu i dag (Hagevi 2015, 194). Föreställ dig exempelvis hur frågande en tidsresenär från 2006

skulle ställa sig inför rådande samhällsdebatt med betydelsen av sociala medier eller hur

migrationsdebatten  utvecklat  sig  utan  att  ha  varit  med  och  känna  till  historien  om

exempelvis Syrienkonflikten (Wodak 2015, 29). Hur hamnade vi här? Förklaringsfaktorerna

kan vara många, men det som går att konstatera är emellertid att inget tal är det andra likt

och  att  dagens  samhällsklimat  och  frågorna  som  står  på  agendan  speglar  sig  i  det

politikerna väljer att diskutera (Van Der Brink, Widmark, Sjöström 2016). Och betydelsen

av vad som sägs av politikerna visar inga tecken på att minska i betydelse. Enligt Novus

mätning 2016 så var det enbart 24 procent av de tillfrågade som sade att de inte i någon

utsträckning alls följde vad som hände under Almedalsveckan (Van Der Brink, Widmark,

Sjöström 2016). 

Men Almedalsveckan har också kritiserats, och vägen till att bli en av Sveriges mest

betydelsefulla  politiska  möten  har  varit  krokig.  Under  mitten  på  80-talet  var

politikerveckan hotad. Efter mordet på den dåvarande statsministern, Olof Palme, var det

många  som  ansåg  att  evenemanget  var  alldeles  för  starkt  förknippat  med  honom.

Sommaren efter mordet var det exempelvis  bara Miljöpartiet  och VPK som närvarade.

Ingvar Carlsson som efterträdde Palme valde under lång tid att föra sina tal på andra platser

i Sverige än i just Almedalen. Det var först i början på 90-talet som han efter mycket om

och men – och med uppmuntran av Lisbet Palme – återigen började tala (Melin 2009).

Samtidigt har statsvetare så som Maria Wendt valt att kritisera Almedalsveckan som

ett tydligt exempel på hur politiken medialiserats. Alltså att den politiska journalistiken

inte längre enbart beskriver och rapporterar den yttre verkligheten utan låter komplexitet

och  nyans  försvinna  i  förmån  för  slagkraftiga  formuleringar  som  politiker  försöker

kapitalisera på för att skapa rubriker (Stiernstedt 2012).

Oavsett hur man än väljer att se på saken går det inte att underskatta betydelsen av

vad som framkommer i talen under Almedalsveckan. Talen sätter tonen för vad partier vill

åstadkomma den kommande tiden,  och framför allt når de ut till  en stor majoritet av

Sveriges befolkning – om än inte alltid som förstahandsberättelser men refererade på något

sätt genom media. Sålunda är det också relevant att undersöka vad som faktiskt sägs av

politikerna i talen under Almedalsveckan. Att undersöka talen och deras utveckling kan

därför ses  som ett  fall  av partiers  politiska  beteende och bidra till  att  förstå  hur den

politiska kartan ritas om och utvecklas. Särskilt då forskning länge har präglats av en tanke
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på att moderna partier tenderar att röra sig mot mitten på det politiska spektrumet i hopp

om att locka rörliga väljare. Man diskuterar liknande frågor och prioriterar ofta samman

teman eftersom man inte ville riskera förlora röster genom att prata om saker som väljarna

inte bryr sig om, oavsett hur ideologiskt förankrad en fråga kan vara i ett parti (Wide 2015,

57).  Men  stämmer  verkligen  det?  Hur  benägna  är  egentligen  partierna  att  omvärdera

frågorna de tar upp? Tar de upp nya ämnen för att vara väljarna till lags? Det är vad den här

uppsatsen ämnar ta reda på genom att granska de viktigaste talen i Svensk politik – talen i

Almedalen.

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR:

Syftet  med  uppsatsen  är att  undersöka hur innehållet  i  respektive  riksdagspartis  tal  i

Almedalen  har  förändrats  mellan  år  2013  och  år  2017.  Detta  görs  genom en  tematisk

textanalys utifrån Anthony Downs aktörsorienterade modell och Gunnar Sjöbloms teori om

partiers mål och beteende i ett flerpartisystem.

• Vad tas upp och framställs i respektive riksdagspartis tal i Almedalen år 2013 och år

2017?

• Vilka skillnader och likheter finns inom och mellan respektive riksdagspartis tal

2013 och 2017?

2.0 Teori:
Vad är det egentligen som styr partiers agerande? Varför väljer ett parti att argumentera si

inför ett val och argumentera så inför nästa val? Är den ideologiska grunden i ett parti inte

densamma oavsett år? Inom partiforskningen finns det olika hypoteser och teorier om vad

det egentligen är som styr partiers beteenden. Ur ett visst perspektiv betraktas partier som

utförare av folkviljan, i andra perspektiv betraktas de snarare som mer autonoma aktörer.

Nedan kommer det att redogöras för två teoretiska utgångspunkter som båda fokuserar på

partier som aktörer. Först redogörs för Anthony Downs aktörsorienterade perspektiv som

ger en teoretisk grund till vad väljare och partier har för mål. Sedan följer en beskrivning av

den  svenska  teoretikern  Gunnar  Sjöbloms  analys  av  överväganden  som  partier  måste

hantera i ett flerpartisystem så som i Sverige, och hur det påverkar partiers beteende.
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2. 1 DOWNS AKTÖRSPERSPEKTIV – PARTIERNA FÖLJER EFTER 
VÄLJARNA:

För  att  förstå  Anthony  Downs  aktörsorienterade  modell  av  partiväsendet  måste  man

anamma synen på individer som rationellt agerande varelser. Men det menas att individer

strävar  efter  att  maximera  effektiviteten  utifrån  de  premisser  och  den  kunskap  som

individerna har i ett givet ögonblick. Samtidigt utgår Downs från att partierna agerar på

samma sätt. De vill nyttomaximera (Downs 1957, 6). Men frågan uppstår då – vad exakt är

det  som  de  vill  nyttomaximera?  Enligt  Downs  drivs  partier  av  en  vilja  att  ingå  i

regeringsbildningar, eller allra helst vinna makten själv. Sålunda utformar partier sin politik

för att vinna valen, vilket dock inte nödvändigtvis innebär att man vill vinna för att man

önskar genomföra det som utlovas i partiprogrammen och i talen. Själva vinsten i sig bör

snarare ses som målet (Downs 1957, 11). 

Väljare kommer, eftersom de är rationella och vill nyttomaximera, att rösta på det

parti som de tror kan ge mest avkastning för en själv. Enligt aktörsmodellen måste partierna

ha detta i åtanke om de vill vinna regeringsmakten. Ty det är väljarna som i sin tur väljer

partierna  och  deras  företrädare.  Så  genom  att  förändra  tidigare  ståndpunkter  och

hållningar i förmån för reviderade ståndpunkter och hållningar som kan tänkas locka fler

att rösta på dem hoppas partier maximera väljarstödet (Downs 1957, 31).

Samtidigt finns det endast en begränsad mängd väljare som partier kan nå. Men för

att få väljarna att rösta krävs en klar och uppvisad skillnad mellan partierna. Respektive

parti måste särskilja sig från de andra, ty annars riskerar väljarna att känna att det inte

spelar någon roll vem man lägger rösten på (Downs 1957, 98). Att vinna röster är en tävling

och  därför  måste  partierna  vara  villiga  att  ständigt  omdefiniera  sina  politiska

ställningstaganden efter väljarnas preferenser (Downs 1957, 100-101).

Men en omdefiniering av ställningstaganden kan dock inte ske vind för våg. Att

ständigt göra nya bedömningar och fullständigt byta åsikt signalerar inte ansvarstagande –

snarare tvärtom.  Därför tenderar partier också att inte byta ståndpunkt över en natt.  I

stället försöker man röra sig från en uttalad position till  en annan under en längre tid.

Vidare; för att inte framstå som ett parti som inte har råg i ryggen och som byter åsikt så

fort det passar, och för att ge väljarna en känsla av säkerhet i att de ska få vad de röstar på, så

tenderar partierna ändå att hålla sig inom ett och samma ideologiska spektrum (Downs

1957, 109). Det resulterar emellertid ofta i en kamp inom partierna – flera viljor vill säga sitt

– även om den ideologiska grunden förblir densamma. Inte minst menar Downs att det
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skapas en dragkamp där ytterligheterna är att stå fast vid en ideologiska grund, och att följa

den folkliga opinionen (Downs 1957, 110).

Paradoxalt nog, i kontrast till antagandet om att partier vill särskilja sig från andra

partier, så rör sig partier alltmer mot mitten på det politiska spektrumet för att attrahera de

så kallade ”mittenväljarna”, eller ”rörliga väljare”. Dessa är viktiga att få med sig om man ska

vinna val. Den ideologiska fördelningen av väljare är inte extrem. Fler personer tenderar att

stå i  mitten än på ytterkanterna (Downs 1957,  115).  Så när partier lanserar förslag eller

presenterar åsikter så gör man det i enlighet med vad mittenväljarna vill och vågar sig inte

på alltför stora utsvävningar –  om än med vissa undantag.  Men samtidigt som alltfler

partier rör sig mot mitten för att locka de rörliga väljarna så blir det också viktigare att

särskilja sig, vilket kan ta sig uttryck i en specialisering inom vissa sakfrågor. Ty syns man

inte så finns man inte (Downs 1957, 115-119).

Det innebär också att om väljaropinionen förändras så måste partierna följa med

och  vara  uppmärksam  på  det.  Fenomenet  kan  emellertid  gestalta  sig  olika  i  olika

partisystem. I länder med tvåpartisystem är det i högre utsträckning fruktsamt för de båda

partierna att konvergera mot mer likriktade åsikter i mitten eftersom röstalternativen är

färre och att rösta på ett mindre parti utan chans att vinna kan ses som en bortkastad röst. I

flerpartisystem  tenderar  emellertid  röster  på  mindre  partier  att  inte  kännas  lika

bortkastade, vilket möjliggör för partierna att särskilja sig mer – även om också de gör vad

de kan för att attrahera mittenväljare (Downs 1957, 125-127).

Sammanfattningsvis kan man beskriva Downs aktörsteori som att den betonar hur partiers

ställningstaganden i  frågor förändras i  takt med att samhället gör det.  Om partier vill

fortsätta vara relevanta och locka väljare för att få eller behålla regeringsmakten så måste de

anpassa sig  efter den allmänna opinionen.  Ett exempel  på fenomenet är Centerpartiets

utveckling. Partiet formades och var under lång tid ett parti för bönderna och jordbrukarna

i  Sverige.  Men  allteftersom  samhället  förändrades  och  fler  personer  flyttade  in  till

storstäderna och övergav bondelivet så reducerades antalet personer som identifierade sig

som bönder, och därmed också antalet möjliga väljare. Det ledde till ett minskat väljarstöd

och för att överleva som parti blev man tvungen att lägga om sin politik mot en mer bred

och liberal hållning som kunde locka fler personer. Centerpartiets fokus på landsbygden
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visar sig emellertid fortfarande i form av hjärtefrågor, om än inte lika prominent jämfört

med hur partiet gestaltade sig tidigare (Erlingsson 2005, 70).

2.2 SJÖBLOMS PARTISTRATEGI I ETT FLERPARTISYSTEM:

Strategier som partier använder för att vinna parlamentarisk makt kan skilja sig åt från land

till land. I Sverige har vi ett flerpartisystem med ett relativt stort mångfald av partier. Inte

bara har vi två block – även om de råder diskussion om huruvida blockpolitiken håller på

att lösas upp – men inom dessa block råder också en stor differens av partier. Alliansen

består av inte mindre än fyra partier som i  olika grad placerar sig  på det liberala eller

konservativa spektrumet,  och de två rödgröna partierna som sitter i  regeringsställning

sedan år 2014 stöds också i många frågor av Vänsterpartiet. Jämfört med i USA där man har

ett tvåpartisystem med Demokraterna i ena hörnet och Republikanerna i det andra hörnet

så kan valet av partier för den svenska väljaren framstå som nästan överväldigande (Bäck,

Möller 2003, 31). Skillnaden kan illustreras som den när man går in på sin lokala mataffär

jämfört med att handla på stormarknaden. I den lokala mataffären kanske det inte finns ett

lika stort utbud av en sorts vara, men där finns de två största och kändaste märkena. Och på

stormarknaden finns de två kändaste märkena, men de måste också dela hyllplats med

stormarknadens eget märke, något obskyrt märke från Tyskland och ytterligare något från

en liten by i Småland. Står man där i hyllgången och ska välja så avgör antalet möjliga val

också hur man resonerar. Ska jag satsa på det säkra märket jag känner igen eller ska jag

testa stormarknadens eget? Samma princip gäller när det handlar om partier – och det är

partierna medvetna om, vilket gör att de beroende på just partisystemet de verkar i också

måste anpassa sin framtoning och sina budskap. Den svenska forskaren Gunnar Sjöbloms

teori tar avstamp i hur partier beter sig i ett flerpartisystem och när hyllplatserna måste

delas med andra (Sjöblom 1968, 70).

Sjöblom för argumentet att partier har fyra distinkta mål i ett flerpartisystem. Dessa

är:

• Programrealisering.

• Röstmaximering.

• Maximering av parlamentariskt inflytande.
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• Partisammanhållning.

Av dessa mål är den första punkten den allra viktigaste och enligt Sjöblom fungerar de tre

andra i olika utsträckning för att realisera det första målet. 

De andra målen är strategiska. Exempelvis – om man inte kan få tillräckligt med

röster så kan man inte utföra det ens partiprogram säger att man ska göra. Sålunda är alltså

programrealisering vad partiet faktiskt står för, såväl ideologiskt som i sakfrågor, och är vad

partiet säger att de går till val på att försöka utföra (Sjöblom 1968, 73-74).

Alla partier strävar i någon mening efter att röstmaximera. Och i dagens politiska

landskap och med ett flerpartisystem i åtanke är politikerna medvetna om att det i princip

är omöjligt för ett parti att själv vinna majoritet i parlamentet. Därför vet man att chansen

är stor att man måste bilda koalitionsregeringar. Detta görs med fördel av partier som är så

lika en själv som möjligt. Samtidigt gäller det att inte vara alltför lika varandra. Ty vet man

om att man måste bilda koalition så möjliggörs det också för partiet att skapa en egen

prägel för att locka väljargrupper som andra partier i ”koalitionen” inte skulle rösta på. Med

vetskapen om att det finns fler partier man kan arbeta med så gör partierna klokt i att inte

bli alltför lika sina allierade ty det totala röstantalet blir större ju fler väljargrupper som

koalitionen som helhet kan locka till sig. (Sjöblom 1968, 79-82). Exempelvis: lockar inte

Moderaterna  väljare  så  kanske  Centerpartiet  gör  det  eftersom  de  särskiljer  sig  från

Moderaterna i  vissa frågor.  Men oavsett vilket parti  man än röstar på så hamnar båda

partierna i regeringsställning om de vinner.

Inflytande enligt den tredje punkten handlar i sin tur om i viken grad man kan

påverka de andra partierna. Enligt Sjöblom sker det alltså såväl en kamp inom partierna för

att partier ska driva vissa frågor, men också mellan partierna som man vet att man redan är

eller kommer att bli  beroende av.  Det kan emellertid  leda till  konflikt vilket gör vissa

samarbeten till ett minfält att navigera i (Sjöblom 1968, 84-85).

Det sistnämnda målet brukar beskrivas som det viktigaste av de strategiska målen.

Det  handlar  om  att,  åtminstone  utåt,  uppvisa  en  enig  front  som  väljarna  och  ens

samarbetspartners kan lita på. Ty risken om olika prominenta personer inom ett parti säger

olika  saker,  fördömer,  respektive  hyllar  ett  visst  beslut  är  att  man  underminerar  sin

trovärdighet.  Tror inte väljarna och ens koalitionsmedlemmar att partiet håller vad det
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lovar eller på något annat sätt framstår som ostabilt, och därmed oförmöget att hålla sina

åtaganden på ett fullgott sätt, så minskar incitamentet att rösta eller samarbeta med det

partiet igen. Och partiernas mål är enligt Sjöblom att ta makten och utföra det man sagt för

att stanna kvar vid makten (Sjöblom 1968, 85-87).

Att navigera i ett politiskt system med flera partier är alltså riskfyllt och fullt med

möjligheter till konflikt. Ty primärt för alla partier är att de i slutänden vill driva igenom sin

egen politik (Sjöblom 1968, 76). Konkret kan dessa politiska mål skilja sig från parti till

parti oavsett hur nära besläktade de är ideologiskt. Sjöblom menar att det finns risker för

partier att ha en agenda som inte är tillräckligt distinkt i hopp om att inte stöta sig med

partier som man kan bli beroende av, men samtidigt kan man skjuta sig i foten om ens

agenda  skiljer  sig  alldeles  för  mycket  från  andra.  Antingen  kan  man  förlora  sitt

existensberättigande som parti eller så kan man råka alienera sig från möjliga samarbeten i

ett system som kräver samarbeten. Balansgången är svår och om ett parti förflyttar sig åt

något håll  så riskerar andra partier att behöva flytta sina gränser de också.  Och ju fler

partier som flyttar sina gränser ju större chans är det att andra partier också kommer att

göra det (Sjöblom 1968, 76-77).

Ingalunda är partiers förändrade ståndpunkter och uttryck för dessa en vansklig

företeelse. Står partier inte fast vid sina övertygelser och går emot väljarnas vilja så riskerar

de att få minskat politiskt inflytande senare. Brutna vallöften kan leda till förlorade röster

och möjligheter i nästa val (Sjöblom 1968, 273).

2.3 VARFÖR JUST DESSA TEORIER?:

Anthony  Down  aktörsorienterade  modell  postulerar  att  såväl  väljare  som  partier  är

nyttomaximerande entiteter. Detta får konsekvenser för hur såväl väljare som partier beter

sig. I fallet med partier handlar det om att de kommer att anpassa sig till utvecklingen i

samhället och den allmänna opinionen för att växa. Samtidigt kommer de välja att lägga

fokus på de frågor som de tror kan locka flest antal väljare, vilket har resulterat i partier

med en bred agenda och tendens att dra mot mitten på det politiska spektrumet (Downs

1957,  125-127).  Denna teoretiska modell  är relevant för den här studien då den ger en

möjlighet att förstå och analysera uppmätta tematiska likheter mellan partierna.

Samtidigt har vi ett flerpartisystem i Sverige. Också det får i teorin konsekvenser för

hur partier kan och bör bete sig. Då partier i ett tvåpartisystem i högre grad gynnas av att
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försöka fånga så många väljare som möjligt så möjliggör floran av partier för mer nischade

partier. I ett flerpartisystem tenderar sällan ett parti att vinna egen majoritet utan måste

samarbeta med andra partier för att hamna i regeringsställning. Det är partierna medvetna

om. Så även om partierna givetvis försöker fånga så många väljare som möjlig kan man,

eftersom man vet att ens allierade kommer att trycka på vissa frågor och inte andra, lägga

fokus på frågor som de partierna inte gör och profilera sig i ”de andra” frågorna – och på så

vis fånga en större väljarbas tillsammans (Sjöblom 1968, 70-82). Detta är Sjöbloms teori och

används i det här rapporten för att analysera just skillnaderna mellan partierna.

Uppsatsen är sålunda av en teorikonsumerande karaktär. Fallen är det primära och

teorierna används vid analysen för att förklara varför saker och ting ser ut och kan ha

utvecklats på ett visst sätt (Dahl  2011,  12).  Syftet är alltså inte pröva redan existerande

teorier, utan kan snarare beskrivas som ett sätt för att förstå en företeelse. Dock kan en

studie som av en person beskrivs  som en teorikonsumerande studie beskrivas  som en

teoriprövande av en annan – det ska man komma ihåg – eftersom likheterna mellan de två

olika  studierna  i  viss  mån  understryks  av  en  teoris  förmåga  att  förklara  ett  fall.  En

teoriprövande studie kan alltså erbjuda en studie en viss mån av prövning – det kommer

man  inte  ifrån.  Skillnaden  mellan  sätten  kan  snarare  argumenteras  komma  från

perspektivet man antar.  I  en teoriprövande studie är teorin utgångspunkten,  men i  en

teorikonsumerande  är  fallet  utgångspunkten  och  förklaringsfaktorn  –  eller  teorin  –

kommer i  andra hand (Dahl 2011,  12-13).  Så är också fallet i  den här studien, vilket ska

understrykas. Avsikten är inte att låta teorierna stå i centrum – utan talen.

3.0 Metod, material och tillvägagångssätt:

3.1 VAL AV METOD

Att använda sig av en kvalitativ, tematisk textanalys för att utröna vad en text (politiskt tal)

egentligen säger har ett flertal fördelar.  En av de viktigaste är att texter producerade av

människor för människor sällan enbart opererar på en denotativ nivå utan också bör ses

som något mer än summan av dess delar. Eller uttryckt i lite mindre diffusa ordalag: att

vissa delar av en text kan vara viktigare än andra delar.  Särskilt när det handlar om att

jämföra betydelsen av just en specifik del av en text mot en annan del av en annan text som

i sig kommer med bagage som måste analyseras och förstås i sitt sammanhang (Esaiasson
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et al. 2012, 210). Den här uppsatsen undersöker utvecklingen och skillnaderna i och mellan

riksdagspartiernas tal i Almedalen vid två olika tidpunkter. Sålunda kan utelämnandet eller

nämnandet av något i ett av talen av någon partiledare tillskrivas större betydelse än om

någon  annan  partiledare  skulle  göra  det.  Därför  torde  det  för  uppsatsens  syfte  vara

otillräckligt att endast mäta texterna kvantitativt – ty bruket av ett tema eller X antal ord av

ett parti behöver inte nödvändigtvis betyda samma sak om ett annat parti skulle bruka det.

En öppning i ett tal från Miljöpartiet om att exempelvis stänga landets gränser kan inte

tolkas  på  samma  sätt  som  om  ett  förslagsvis  mer  nationalistiskt  parti  så  som

Sverigedemokraterna skulle uttrycka samma sak – även om de skulle göra det lika många

gånger med exakt samma ord. För att förstå vad en text egentligen säger är det viktigt att

eftersöka de djupare delarna i den och förstå sammanhanget som den skapades i (Esaiasson

et al. 2012, 211).

Sålunda är det en kvalitativ textanalys som kommer att nyttjas i den här uppsatsen.

Genom att aktivt läsa och ställa frågor till  texten,  vilka i  det här fallet är tal  givna av

partiledare  eller  deras  ställföreträdare  under  Almedalsveckorna  2013  och  2017,  bör

gemensamma  och  avvikande  teman  i  texten  utkristalliseras  och  därmed  också

tankestrukturerna som präglar partiernas utveckling  (Esaiasson et al.  2012, 211).  Det ska

dock betonas att den analytiska ansatsen här alltså är något annat än att enbart redogöra

eller sammanfatta innehållet i talet (Esaiasson et al. 2012, 215).

3.2 MATERIAL OCH URVAL:

Varje år beger sig de åtta riksdagspartierna till Almedalen för att hålla tal och visa upp sig

själva och presentera sin politik. Allt som oftast är det partiledaren som håller partiets stora

anförande  även  om  andra  inom  partiet  också  deltar  i  debatter  och  evenemang  som

anordnas.  Men  eftersom  det  stora  partiledartalet  är  det  som  brukar  tillskrivas  störst

betydelse då det är det evenemang som Sveriges befolkning tar del av i störst utsträckning

under  veckan,  så  är  det  också  just  talen  som  är  studieobjekt  för  den  här  uppsatsen

(Österberg 2012, 5). 

Avgränsningen  av  partier  är  de  åtta  riksdagspartierna  eftersom  de  är  de  enda

partierna som av arrangören tilldelas egna dagar att presentera sina budskap under veckan

(egentligen en vecka och en dag).  Inte minst är riksdagspartierna av forskningsintresse

eftersom de genom sina representanter i parlamentet representerar folket, och därför torde
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det vara viktigt och intressant att studera utvecklingen av deras politiska förslag över tid. Ty

oavsett  om  partierna  sitter  i  regeringsställning  eller  i  opposition  så  är  det  just

riksdagspartierna som har rösträtt i riksdagen och kan godkänna eller sätta käppar i hjulet

för den politik som förs och ska föras. De är idébärande aktörer i samhället med politisk

makt  som  andra  partier  inte  har  –  och  som  på  grund  av  just  det  inte  heller  finns

representerade på samma sätt under veckan (Esaiasson et al. 2012, 218-219). Sålunda rör det

sig om ett totalurval av riksdagspartierna.

I  alla urvalssituationer är givetvis det mest optimala att analysera alla relevanta

texter,  vilket i  det här fallet skulle röra alla tal  under Almedalsveckan i  evenemangets

historia. Dock finns det praktiska begränsningar, särskilt när analysen av materialet tarvar

en  mycket  noggrann  läsning  (Esaiasson  et  al.  2012,  221).  Därför  måste  urvalet  av

mättillfällen reduceras.

Under skrivandets stund är det valår. Valkampanjen inför 2018 års riksdagsval är i

full  rulle  men  Almedalsveckan  har  ännu  inte  hunnit  vara.  Därför  blir  det  svårt  att

undersöka talen under de senaste två valåren. Däremot är det möjligt att undersöka talen

under respektive år innan de två senaste valen – alltså 2013 respektive 2017. Inte bara är de

närliggande i tid vilket möjliggör en historisk bakgrund gentemot vilken talen kan förstås

av uppsatsförfattaren med större klarhet och mer nyans än om tal längre tillbaka i tiden

skulle ha valts (Esaiasson et al. 2012, 222). Samtidigt är talens närhet i tid också relevant för

att  förstå  kommande  valrörelser,  det  nuvarande  politiska  klimatet,  hur  politiken  kan

komma  att  formas  i  framtiden,  samt  att  bidra  till  den  nuvarande  forskningen  inom

området. Inte minst är mätpunkterna intressanta eftersom talen i Almedalen åren innan

det är val brukar beskrivas som åtta små startskott inför den kommande valrörelsen där de

stora penseldragen för vad partierna vill åstadkomma målas upp (Davidsson, Larsson 2017).

Så när det kommer till urvalet av partiledartalen i sig handlar det om ett strategiskt

urval.  Det finns åtta riksdagspartier som håller tal  två gånger,  vilket gör att sexton tal

undersöks  totalt.  Av  sexton  tal  kan  man  emellertid  inte  generalisera  någonting  i  en

statistisk mening. Det man kan göra är dock att generalisera till mer abstrakta fenomen i

form av tankekategorier och  möjliga tolkningar av  världen.  För att  kunna generalisera

resultaten i den mening kommer uppsatsen därför att undersöka förekomsten av sätt att se

på världen vilka kan ta  sig  uttryck i  form av politisk  vilja  och förslag  till  beslut eller

områden att satsa eller inte satsa på. Inga anspråk görs därför på att uttömmande kartlägga

alla sätt som partier i stort kan se på världen, men däremot att de kategorier som upptäcks i
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undersökningen faktiskt finns på riktigt inom respektive riksdagsparti – som i sin tur är

uttryck för partiernas tankar och mål. Studien kan på så sätt tillföra välgrundad empirisk

kunskap inom ämnesområdet (Esaiasson et al. 2012, 166-167).

Ett argument mot ovanstående resonemang kan vara att man egentligen bara skulle

kunna  sitta  hemma  på  kammaren  och  fundera  sig  fram  till  vilka  politiska

ställningstaganden ett exempelvis liberalt parti skulle kunna tänkas ta i en viss fråga. Men i

sådana fall missar man poängen med att själva undersökningen är empiriskt grundad och

kategorierna som utkristalliseras faktiskt bygger på verkliga iakttagelser  (Esaiasson et al.

2012, 167). 

Det finns dock inga allmängiltiga bra svar på vad som egentligen är det bästa urvalet

utan det beror på en rad faktorer. Inte bara är det uppsatsens frågeställningar som avgör;

utan också det faktum att det finns praktiska begränsningar att ta hänsyn till (Esaiasson et

al. 2012, 220). Eftersom undersökningen i den här uppsatsen förutsätter en noggrann och

djupgående läsning av talen så torde ett alltför stort urval minska precisionen med vilken

man kan läsa texterna och väsentliga slutsatser utebli  (Esaiasson et al. 2012, 220-221). Så

även om det vore intressant att göra fler historiska nedslag så begränsas undersökningen i

den här uppsatsen till de två senaste talen åren innan valår.

3.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:

För att  ta  reda  på vad  som faktiskt  framkommer i  riksdagspartiernas  tal  i  Almedalen

används en tematisk textanalys. Det innebär att materialet som samlas in i form av 16 tal

organiseras och struktureras för att finna framträdande teman. Genom att ringa in och på

ett systematiskt sätt organisera de olika teman som partierna tar upp möjliggörs också en

jämförelse inom och mellan respektive parti från år till år. På så sätt kan man finna vad som

faktiskt tas upp,  respektive inte tas upp i  talen –  men också jämföra hur dessa teman

framställs. Har ett parti gått från en negativ inställning av något ämne eller politisk åtgärd

till  att uttrycka en mer positiv inställning? Genom att lokalisera likheter och skillnader

inom talen och sålunda också inom partierna så kan man också ställa dessa fynd mot de

andra partierna och finna mönster (Braun, Clarke 2006, 86-87).

Inom den tematiska analysen måste man emellertid skilja på två olika inriktningar

– dels den induktiva och dels den deduktiva. Den deduktiva inriktningen handlar om att
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forskningen är teoristyrd. Teman bestäms och grundar sig på tidigare befintlig forskning

och teorier och avgör därför vilka frågor man ställer materialet (Braun, Clarke 2006, 87).

En induktiv analys å andra sidan handlar om att identifiera teman utifrån vad som

framkommer i  materialet  tillhanda.  Teman upprättas  alltså  under analysens  gång  och

möjliggör för en större flexibilitet och kan förhindra en från att låsa sig vid ett visst sätt att

se på materialet och tvinga in vissa teman i en viss mall. I fallet med partiledartal är varje

tal det andra olikt och att redan innan läsningen tillskriva dem förutbestämda mönster och

teman skulle riskera göra en blind inför vad talen faktiskt säger (Braun, Clarke 2006, 83).

Det finns givetvis fördelar och nackdelar med båda angreppssätten. Fördelen med

en  deduktiv  analys  är  att  den  medför  en  högre  grad  av  transparens  och  grund  för

replikerbarhet i och med att det finns säkra kategorier att luta sig mot, samt att avståndet

mellan tolkaren av texten och själva texten reduceras (Esaiasson et al. 2012, 222). Fördelen

med den induktiva metoden är emellertid att analysen blir mer flexibel.  Detta ska inte

underskattas. Att låta materialet tala till en och inte tvinga in textens delar i olika teman

där de egentligen inte passar är en stor fördel vid en analys, och möjliggör en nyanserad och

bred analys  (Braun,  Clarke 2006,  78-80).  Därför används en induktiv analys i  den här

uppsatsen i förmån för en deduktiv sådan.

Tillvägagångssättet grundar sig rent praktiskt på Braun och Clarkes modell i sex

steg. Nedanför beskrivs de sex stegen i analysen (Braun, Clarke 2006, 87):

• Transkribering av data och läsning av materialet för att bli familjär med det.

• Kodning av intressant data i hela materialet och insamlande av relevant data till

varje kod.

• Sammanställning av koder till  relevanta teman och ”subteman” (mindre punkter

som utgör eller påverkar temat i stort).

• Översikt  av  materialet  och  undersökning  om  sammanställningen  avviker  i  sin

framställning från hela datamängden.

• Definiera olika teman med namn och förfina de teman som har hittas. Räcker de

teman man har eller måste fler konstrueras eller koderna flyttas till andra teman?

• Sammanställning av resultatet.
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Utifrån materialet konstrueras alltså teman som sedan analyseras utifrån det teoretiska

ramverket som upprättades i föregående kapitel.

3.4 VALIDITET:

I kvantitativ forskning avser validitet att man studerar det man faktiskt avser sig studera,

vilket  kan  stärkas  av  en  studie  med  väl  underbyggd  teori.  Men i  kvalitativ  studier är

ambitionen en helt annan – närmare bestämt att upptäcka företeelser, att tolka innebörden

av dessa och beskriva något. Begreppet validitet i en kvalitativ studie avser alltså snarare

hela forskningsprocessen. Vilket kan ta sig uttryck i hur en förmår tillämpa och använda sin

förståelse över såväl  forskningen som fenomenet i  sig  genom hela forskningsprocessen

(Patel, Davidsson 2011, 105). Och vad gäller själva insamlingen av data och hur det kopplas

till  validitet så handlar det snarare om hur väl  en som forskare lyckats  införskaffa sig

underlag för tolkningen en gör. Sålunda är varje kvalitativ forskningsansats unik och det går

inte att redovisa några fixerade regler och procedurer för att säkra validiteten i  någon

traditionell mening (Patel, Davidsson 2011, 106).

Dock  finns  det  vissa  aspekter  man  kan  ta  hänsyn  till  för  att  stärka  studiens

trovärdighet.  Teoretisk  triangulering  är  en  sådan  ansats.  Det  innebär  att  flera  olika

teoretiska  perspektiv,  ibland  motsägelsefulla,  används  för  att  belysa  det  studerade

fenomenet. Och det är vad som görs i det här studien. Ty även om Downs teori utgår från

människan som en rationell varelse styrd av egennyttan så kan det skapa motsägelsefulla

beteendemönster. Ska partiet följa väljarnas tycke och smak eller ska man stå fast vid en

ståndpunkt för att visa att man är pålitlig? Att studera ett fenomen utifrån olika vinklar

inom ramen för ens teoretiska ramverk medför en mångfald i tolkningen (Patel, Davidsson

2011, 106-107). Samtidigt kan egennyttan tolkas olika ur olika perspektiv och olika aktörers

perspektiv vilket ger en rad infallsvinklar att analysera materialet utifrån.

Vidare kan validitet i kvalitativ forskning inte avgöras genom att relatera utfallet till

en objektiv yttre position. I stället är det den interna logiken som ställs i fokus. Det handlar

alltså om hur olika delar av analysen kan relateras till en sammanhängande och meningsfull

helhet. I den här rapportens fall utgår det som vi kan kalla för ”kvalitativ validitet” utifrån

just mångfalden av olika aktörsperspektiv och synvinklar inom teorin, samt den interna

logiken som dras utifrån dessa perspektiv. Inte minst underbyggs analysen med transparens
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i tillvägagångssättet så att läsaren själv kan bilda sig en uppfattning av dess trovärdighet

(Patel, Davidsson 2011, 107).

4.0 Resultat och analys:
Nedan  presenteras  resultatet  av  vad  som  framkom  i  partiernas  tal  i  Almedalen  2013

respektive 2017.  Fynden presenteras parti  för parti.  De teman som hittades återfinns i

tabellen  och markeras  av  pilar  för att  signalera huruvida  temat klättrade  eller sjönk  i

betydelse mellan åren. Därefter följer en analys av resultatet – parti för parti – och kapitlet

avslutas med en sammantagen analys över partigränserna.

Notera att ett huvudtema också kan vara ett subtema beroende på vad ämnet avser

styrka. Exempelvis kan ämnet terrorism fungera både som huvudtema och subtema. Om

ämnet terrorism exempelvis används för att styrka poängen att det finns främlingsfientliga

krafter i samhället så har det analyserats som ett subtema. Men om främlingsfientlighet

däremot används som att argument för att tala om terrorism så har ämnet terrorism tolkats

som ett huvudtema och främlingsfientlighet som ett subtema.

För att påminna om vad följande analyser grundar sig på sammanfattas teorierna här:

Anthony Downs aktörsorienterade modell:

Sjöbloms partistrategi i ett flerpartisystem:
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4.1 MODERATERNA:

Analys:

Det som kan beskrivas som gemensamt under båda åren är att jobbfrågan var det tema som

fick ta störst utrymme och tillskrevs störst betydelse i moderaternas tal. Under 2013 pratade

moderaterna mycket om jobb i relation till ungdomar och den så kallade jobbpakten. 2017

flyttade man innehållsmässigt fokus mot att det generellt sett är svårt att få jobb i Sverige. 
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”Eftersom vi tror på Sveriges ungdomar så behövs det göras mer för att de också ska komma

in i arbetsmarknad. Därför en jobbpakt” – 2013

”Vägen in i samhället och in i den svenska gemenskapen går via jobben, ingenting annat” –

2017

Inget annat parti pratade alltså lika mycket om tema jobb som moderaterna gjorde, vilket

faller i  linje med Downs aktörsteori  som säger att partier kommer att vilja uppvisa en

skillnad mellan sig själv och de andra i vad de pratar om (Downs 1957, 100). Samtidigt ska

man komma ihåg att moderaterna existerar i  en allians med KD, C och L vilket enligt

Sjöblom gör att partierna i en allians kommer att nischa sig i olika frågor och lämna andra

frågor åt sina ”systerpartier” (Sjöblom 1968, 70). Vilket man därmed också kan finna stöd

för här då inget annat alliansparti pratade lika mycket om jobben.

Få nya teman introducerades 2017, utan de flesta förblev desamma mellan åren.

Dock tillskrev moderaterna de flesta teman som var gemensamma båda åren olika vikt 2013

jämfört med 2017.  Enligt Sjöblom kan omprioriteringen av frågor bero på att man vill

försöka locka mittenväljare och försöker prioritera vad de anser var viktigt för stunden

(Sjöblom 1968,  268).  Dock var förändringen inte lika stor som för andra partier inom

alliansen, så som Liberalerna. Men i ett flerpartisystem där allianser mellan partier finns, så

som just alliansen, så tenderar mindre partier att kunna fokusera mer på smalare frågor än

större partier vilka i högre grad tvingas försöka attrahera mittenväljare – som i det här fallet

kan tolkas som en bidragande orsak till att Moderaterna inte introducerade lika många nya

teman som sina Allianskollegor (Downs 1957, 125-127).

Något  av  det  mest  påtagliga  i  resultatet  var  den  ökade  betydelsen  som

invandringsfrågan fick 2017 jämfört med 2013.  Inte bara tar temat mer plats,  men 2017

handlar temat om att det behövs en mer försiktig invandringspolitik jämfört med 2013. 2013

sade Moderaterna att man bör hjälpa till med utbildning för nyanlända, 2017 fokuserade

tema invandring på att upprätthålla gränser:
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”...som har kommit från andra länder och efter fyllda sju år har svårt att hinna ikapp vad

andra har lärt sig. Inte några hundra utan var femte ung i varje årskull. Därför jag pratar om

en jobbpakt.” – 2013

”Vi måste upprätthålla gränser, både för oss själva och mot andra” – 2017

För  att  summera:  Moderaterna  uppvisade  flera  tematiska  likheter  mellan  åren  och

kopplade många av sina teman till just jobbfrågan i form av subteman. Två teman tillkom

2017 – kvinnofrågor och brott och straff. I övrigt var teman mellan åren desamma vilket kan

tolkas i enighet av Downs teori om att partier vill ge väljarna en känsla av stabilitet och

säkerhet gällande vad de röstar på, och att stora partier som moderaterna måste försöka

göra just det i högre utsträckning än mindre partier (Downs 1957, 109).
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4.2 KRISTDEMOKRATERNA:

Analys:

Det utmärkande draget för Kristdemokraterna är en tydlig nisch inom alliansen som det

parti som i högst grad talar med en skepsis om invandring och har ett tydligt tematiskt

fokus på främlingsfientlighet, vilket kan tolkas mot bakgrund av Sjöbloms teori om att
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det är rationellt för partier att särskilja sig när man ingår i en allians med andra partier

(Sjöblom 1968, 70).

Främlingsfientlighet, invandring och nationalism är de teman som dominerar över

alla andra teman i talet 2017. Det är också de ämnen som får ta mest plats och som Ebba

Busch-Thor konsekvent återkommer till också när hon pratar om andra ämnen, så som

exempelvis  brott  och  straff  och  jämställdhet.  Under  talet  2013  handlade

invandringsfrågan om att grupptänkande är dåligt.

”Stärka banden mellan dem som delar samma intressen. Och bygga broar till andra” – 2013

2017 har emellertid vinkel förändrats och temat tillskrivs större utrymme och betydelse. Ett

typiskt uttalande av Ebba Busch Thor var i stället: 

”Är man inte beredd att respektera kvinnors jämställdhet, den enskildes frihet och vår demokrati

– då är man faktiskt inte välkommen att göra Sverige till sitt hem” – 2017

Samtidigt var flera av de teman som togs upp mellan åren desamma vilket pekar på en

försiktig förändring och anpassning till  väljaropinionen. Enbart tre av elva ämnen var

nya.  Sålunda verkar man inte försöka avvika från partiets  grundfrågor,  även om man

omprioriterar betydelse av vissa teman mer än andra mellan åren (Erlingsson 2006, 70).

Båda  åren  talar  man  mycket  om ansvar  –  även  om just  det  temat  sjunker  i

betydelse 2017. Men också nationalism,  säkerhetsläget,  sjukvård,  välfärd och jobb är

konstant närvarande teman. Dock bör noteras att dessa teman kan gestalta sig olika från

år  till  år  även  om  det  övergripande  temat  förblir  detsamma.  Ett  exempel  är  tema

nationalism. 2013 pratar Göran Hägglund om att bryta ned barriärer och att svenskar har

starka band till varandra. 
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”Det är vårt ansvar att Sverige håller samman. Det är personligt och det är gemensamt” –

2013

2017 har emellertid innehållet i temat förändrats och handlar om att svenskheten är hotad.

”Men nu har de som tycker det är besvärligt att Sverige redan är ett hem – och inte en

framtida vision som ska skapas – kommit på ett nytt argument för sin sak” – 2017

Noteras ska också att tema EU fick ta mycket plats år 2013, men 2017 nämndes emellertid

inte EU alls. Detta bör dock förstås mot bakgrund att det var EU-val 2014.

Sammanfattningsvis togs färre teman upp 2017 än 2013. Det profilerade temat

familj föll bort 2017 och i stället prioriterades tema äldreomsorg som historiskt sett också

är en av Kristdemokraternas hjärtefrågor. Som ett uttalat konservativt parti pekar det på

att man försöker spegla det i sin politik och bibehålla samma ideologiska grund även om

man sakta rör sig mot att ta upp andra teman också – enligt Downs för att försöka locka

fler från den stora gruppen av mittenväljare (Downs 1957, 110).
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4.3 LIBERALERNA/FOLKPARTIET:

Analys:

Liberalerna valde mellan åren i  hög grad att omprioritera hur viktiga de flesta av sina

tidigare teman var.  Exempelvis  fick tema utbildning,  som ansågs vara det mest viktiga

temat 2013, hoppa ned till en femteplats 2017. Detta kan förstås mot bakgrund av Downs

teori  om  att  partier  ständigt  måste  vara  villig  att  omprioritera  sina  politiska

ställningstaganden efter väljarnas preferenser om de vill vinna röster (Downs 1957, 100-101).

Gör de inte det och förblir alltför låsta vid vissa sakfrågor och tidigare ståndpunkter så

riskerar de att alienera potentiella rörliga väljare, och då kan de inte vinna röster för att

programrealisera (Sjöblom 1968, 73-74). 
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Gemensamt mellan åren var dock hur Liberalerna valde att vinkla många av sina

konsekvent närvarande teman. Båda åren pratade man om att det är jobb som leder till

välfärd, och dessa två teman flätades ofta samman. Ett typiskt uttalande för båda åren kan

sammanfattas av hur Jan Björklund uttryckte det 2017:

 ”Företagsamheten är själva motorn i välfärdssamhället” – 2017

Endast ett tema föll bort mellan åren – EU – vilket kan förklaras av att det var EU-val 2014

och inte 2018. Noterbart är också att i likhet med de andra allianspartierna så klättrade eller

tillkom teman som främlingsfientlighet, invandring och nationalism år 2017. Vilket även

det kan tolkas som en anpassning efter vad väljarna intresserar sig av (Sjöblom 1968, 70).

Båda åren vinklade man emellertid dessa teman med snarlika subteman. Båda åren fick

exempelvis Sverigedemokraterna kritik under temat främlingsfientlighet.

”Sverigedemokraterna gillar inte invandrare. Socialdemokraterna gillar invandrare så länge de

inte arbetar” – 2013

”Richard Jomshof, partisekreterare, tycker att det skulle vara problematiskt om det bodde

fler judar i Sverige” – 2017

Men också nya teman tillkom, exempelvis temat liberalism. Inget annat parti pratade om

ideologi  som renodlat  tema och  kan  tolkas  som ett  försök  att  särskilja  sig  från  såväl

allianspartierna som oppositionspartierna. Detta eftersom partierna vet att de verkar i ett

flerpartisystem och gynnas av att inte bli alltför lik andra partier i alla frågor (Sjöblom 1968,

70-71).
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4.4 CENTERPARTIET:

Analys:

Centerpartier valde mellan åren i huvudsak att fokusera på nya frågor – 4 av 7 frågar var

nya.  Men  jobben  förblev  det  tema  som  totalt  sett  dominerade  båda  åren.  Samtidigt

försvann tema landsbygd och vargfrågan, vilket kan ses som uppseendeväckande eftersom

Centerpartiet är ett parti som har sina rötter som just ett landsbygsparti. Särskilt påtaglig

blir avvikelsen av tema landsbygd eftersom man 2013 tryckte på frågan och okcså valde att

använda tema landsbygd/små orter som ett subtema under huvudtemat jobb. 

”Att jobben är borta. Att samhället dina barn växer upp i känns mindre livskraftigt än det

samhälle du själv föddes i” – 2013
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2017 handlade temat jobb snarare om funktionshindrades problem på jobbmarknaden, och

man pratade ingenting om landsbygden eller små orter.

”Men Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bedömde hans arbetsförmåga olika. Han

blev fast i arbetslöshet. Emil behöver rullstol” – 2017

Det kan vid första anblicken gå emot Downs aktörsorienterade modell som säger att partier

inte förändras ideologiskt och inte utan vidare överger sina hjärtefrågor, åtminstone inte på

några få år. Dock kan man förstå bortfallet av temat genom att antalet bönder och folk på

landsbygden blir färre och det därför är rationellt för partiet att anpassa sig och försöka

locka andra väljargrupper för att maximera röststödet (Erlingsson 2005, 70-71).

Främlingsfientlighet  och  terrorism  seglade  upp  som  nya  mycket  betydelsefulla

teman 2017. Det första av dessa teman ökade också i betydelse för de flesta andra partierna

2017 och kan sålunda förstås som ett representativt tema för vad väljarna verkade bry sig

om det året. Därför pekar Centerpartiets val av teman på en tendens att anpassa sina frågor

för att röstmaximera (Levy 2002, 87-93). Det ska också sägas att tema invandring försvann

2017, trots att temat fick ta större plats i princip samtliga andra partier – oavsett block. I

stället valde man att fokusera på det närliggande temat – främlingsfientlighet – och man

diskuterade muslimhat, hatbrott och en växande våg av nazism i Sverige.

”Hatet mot ”de andra”. Rasismen. Tankarna verkar växa i styrka. 2015 anmäldes närmare

7000 hatbrott. Den högsta siffran hittills” – 2017

Centerpartiet var också det parti inom alliansen som lade störst fokus på tema miljö. 2013

var miljön rent av det mest betydelsefulla temat. Enligt Sjöblom kan man tolka det som att

partiet försöker särskilja sig  från sina allierade,  även om partiet också behöll  fokus på

snarlika teman som de andra Allianspartierna gjorde – exempelvis jobben (Sjöblom 1968,

70-71).
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4.5 SOCIALDEMOKRATERNA:

Analys:

Socialdemokraterna valde mellan åren att ta upp väldigt olika teman och de teman som var

gemensamma mellan åren varierade i hög grad i vilken betydelse de tillskrevs. Det kan ur

ett aktörsorienterat perspektiv tolkas som en stor benägenhet att anpassa sig till väljarna

eftersom partier enligt Downs vill röstmaximera genom att locka en så stor väljargrupp som

möjligt (Downs 1957, 100). Det brukar också resultera i en dragkamp inom partierna, vilket

kan bidra till att förstå skillnaden av teman mellan åren. 2013 talade nämligen partiledaren

Stefan Löfven,  och 2017  talade finansminister Magdalena Andersson.  Båda talarna kan
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anses följa samma ideologiska grundtanke då det tema som tillskrevs störst betydelse och

är närvarande båda åren är tema välfärd. Men dragkampen av viljor inom partiet kan leda

till  olika  fokus  (Downs  1957,  110-111).  2013  pratade  man  också  om tema välfärd  i  mer

abstrakta termer, 2017 var man ett regeringsparti och diskuterade temat i form av siffror och

statistik.

”Samhället ska stå upp för dig om du söker arbete eller blir sjuk och inte svika dig som det

alltför ofta gör idag – det är vanlig anständighet” – 2013

”Nästa mandatperiod, då blir det minst 20 miljarder till som går till välfärden. 20 miljarder.

Det motsvarar kostnaden för var tredje förskola i Sverige eller 40 000 undersköterskor” –

2017

Jämfört med de andra rödgröna partierna är socialdemokraterna det parti som talade mest

om  tema  jobb  och  tema  ekonomi.  Enligt  Sjöblom  pekar  det  på  ett  försök  –  och  en

medvetenhet om att man verkar i ett flerpartisystem – att åtminstone 2017 försöka profilera

sig inom det rödgröna blocket (Sjöblom 1968, 71). Ett annat exempel är att man till skillnad

från de andra rödgröna partierna, i mycket högre utsträckning, också valde att lägga vikt vid

temat invandring och antog en mer kritisk vinkel än vad som antyddes hos Miljöpartiet och

Vänsterpartiet.

”Inte genom att Sverige anpassar sig – utan genom att de som kommer hit anpassar sig till

den svenska arbetsmarknaden” – 2017

Socialdemokraterna  stod  alltså  ut  genom sina  många val  av  teman  och  hur  pass  stor

skillnad i vikt de lade vid de teman som stannade kvar 2017. Det kan förstås i och med att

mindre  partier  i  ett  flerpartisystem  ofta  har  större  möjlighet  att  särskilja  sig  när  de

samarbetar med större partier. Därför måste större partier så som Socialdemokraterna göra

vad de kan för att locka en bredare grupp väljare än mindre partier (Downs 1957, 125-127).
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4.6 MILJÖPARTIET:

Analys:

Miljöpartiet valde mellan åren att profilera sig inom två teman – miljö och utbildning. Inget

annat rödgrönt parti  pratade i  lika stor utsträckning om just dessa två teman, och inte

heller något alliansparti. Men då man år 2013 diskuterade hur utbildning var lösningen på

allt i mer generella ordalag så talade man år 2017 om utbildning mer i form av förslag och

behov.
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”Det finns inte ett samhällsproblem av vikt, utan att skolan är en del av lösningen” – 2013

”Under de senaste två åren har 20000 fler anställts i skolan” – 2017

Vidare var man ett av de få partierna som sade något om tema bostäder och stadsplanering.

Detta kan enligt Sjöblom tolkas som ett sätt att särskilja sig (Sjöblom 1968, 70-71). Och till

skillnad från större partier så som Socialdemokraterna, vilka de ingick i regering med 2017,

möjliggör ett flerpartisystem för mindre partier så som just Miljöpartiet att nischa sig ännu

mer.  Även om en väljare inte tycker att Miljöpartiet tar upp alla frågor så vet man att

Socialdemokraterna gör det och därmed kan en röst på Miljöpartiet ses som en markering

genom vilken man kan visa att man tycker att en viss fråga är viktig (Downs 1957, 125-126).

Även många subteman som uttrycktes berörde tema miljö och utbildning även om

huvudtemat inte var det, exempelvis jobben. På tal om jobb och jobbskapande sade Gustav

Fridolin:

”Om hela världen samtidigt måste ställa om till renare energi, smartare transporter, bättre

produkter, skönare städer – så kommer den som går först att hitta lösningar som också

resten av världen behöver” – 2017

Man omprioriterade också vikten av vissa teman för att anpassa sig till väljarnas preferenser

(Downs 1957, 109). Men eftersom tema utbildning och tema miljö sammanlagt upptog en

stor majoritet av det som sades i talen och återkom under andra teman så kan man tolka

det som att anpassningen ändå skedde med en ideologisk underton för att inte skrämma

iväg kärnväljarna i förmån för den stora gruppen av rörliga väljarna (Downs 1957, 100-102).

Samtidigt ska nämnas att vissa tidsbundna orsaker kan förklara varför vissa teman

försvann och tillkom från år till år. Exempelvis tema EU som fanns med 2013 eftersom det

var  EU-val  2014.  Och  inte  minst  tema  personlig  integritet  som  bör  ses  i  ljus  av

visselblåsaren  Edward  Snowdens  avslöjande  om  oegentligheter  på  den  amerikanska

myndigheten NSA. Denna anpassning kan även den ses som ett försök av Miljöpartiet att

 29



röstmaximera och tala om det som är på tapeten och det som väljarna intresserar sig av just

då (Downs 1957, 126).
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4.7 VÄNSTERPARTIET: 

Analys:

Hälften av de teman som togs upp av Vänsterpartiet var desamma mellan åren vilket pekar

på en försiktig förändring över tid – eftersom Vänsterpartiet var det parti  som tog upp

minst teman överlag – samtidigt som man försöker bibehålla en tydlig ideologisk grund då

de teman som togs  upp båda åren  fick  ta  stort  utrymme,  och  de teman som tillkom

vinklades, med snarlika subteman som matchade partiets ideologiska grund (Downs 1957,

110).  Enligt  Downs  så  vill  man  i  och  med  den  tydliga  ideologiska  grundtanken  som

genomsyrar alla teman framstå som ett stabilt parti som håller kvar vid sina frågor och

ställningstaganden mellan åren (Downs 1957, 111).

Exempelvis  seglade  sjukvården,  med  stor  marginal,  upp  som  det  ämne  som

Vänsterpartiet  tillskrev  störst  betydelse  2017.  Givetvis  pratade  man  delvis  också  om

sjukvård 2013, men då i korta stycken och mer svepande som argument för välfärden i stort.

2017  presenterade man sjukvården som ett  ämne i  sig.  Skillnaden mellan  välfärd  och

sjukvård kan illustreras i följande citat.
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”När du blir sjuk eller arbetslös får du hjälp av alla oss andra. Då använder vi de försäkringar

som vi byggt upp med gemensamma pengar” – 2013

”Det sker för att vanskötsel av sjukvården har skrämt iväg nödvändig personal” – 2017 

Samtidigt tog man upp ett litet antal teman jämfört med andra partier och undvek andra

teman som var populära överlag – exempelvis invandring och nationalism. Enligt Sjöblom

försöker man alltså särskilja  sig  från andra genom att trycka på sitt  ideologiska fokus

(Sjöblom 1968, 79-83). Samtidigt är Vänsterpartiet ett av de mindre partierna i Sverige vilket

möjliggör för dem att i en högre utsträckning än större partier profilera sig mer tematiskt

(Downs 1957, 125). Dock ska noteras att Vänsterpartiet inte ingick i någon officiell allians

under något av talen utan endast fungerade som ett stödparti 2017 och oppositionsparti

2013, vilket gör det osäkert huruvida de kan förlita sig på det stöd som andra partier som har

ett officiellt samarbete med varandra kan göra. För kan man inte göra det så bör man enligt

den aktörsorienterade modellen fokusera på att fånga mittenväljare och inte nischa sig

alltför mycket (Downs 1957, 126-127). Det gör att Vänsterpartiet sticker ut i sammanhanget.

Sammanfattningsvis var Vänsterpartiet tillsammans med Sverigedemokraterna det

parti  som  fokuserade  mest  på  tema  välfärd  och  gick  emot  logiken  i  Downs

aktörsorienterade modell genom att nischa sig i olika teman trots att man inte gick till val

eller satt i regeringsställning med några andra partier (Downs 1957, 126).
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4.8 SVERIGEDEMOKRATERNA:

Analys:

Sverigedemokraterna använde sig genomgående av i stort sett samma teman i de båda talen

även om man stuvade om i betydelsen man tillskrev dem. Endast två nya teman tillkom.

Samtidigt fanns ofta en nationalistisk prägel i många huvudteman, men som togs upp i

form  av  subteman  för  att  stödja  själva  huvudtemat.  Ett  exempel  på  det  är

Sverigedemokraternas användning av subtemat folkhem. Detta användes ofta i relation till

partiets totalt sett mest betydelsefulla tema mellan åren – välfärd:

”Det är den skillnaden som gör att vi nu avser göra stora satsningar för att förbättra

tillvaron för de offentliganställda i välfärden” – 2013
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”I vårt moderna folkhem är också välfärden central. Vården, skolan, omsorgen…” – 2017

Enligt Downs tyder det på att man inte vill stöta sig med sina kärnväljare utan vill visa upp

en stabil ideologisk grund (Downs 1957, 110). Inget annat parti pratade heller lika mycket

om  just  nationalism  i  sina  tal.  Vidare  var  partiet  också  det  parti  som  tillskrev  tema

jämställdhet störst betydelse. Samtidigt särskiljde man sig i just det temat genom att vinkla

det på sätt som andra partier inte gjorde genom att säga att det är feminismens, vänsterns

och postmodernisters fel att det finns problem med jämställdhet. Det pekar på en tydlig

nisch som ingen av de andra partierna har och syftar enligt Downs till att särskilja sig från

de andra partierna (Downs 1957, 125-127).

”Jämställdhetsdebatten idag handlar mer om radikalfeministiskt testuggande än om att

faktiskt hjälpa kvinnor i deras vardag” – 2013

Två nya  ämnen tillkom 2017  vilket  kan  tolkas  som att  man endast  försiktigt  försökte

anpassa sig till mittenväljarna för att locka fler röster (Downs 1957, 31). Samtidigt är det

svårt  att  säga  att  det  var  Sverigedemokraterna  som  satte  dagordningen  för  de  andra

partierna 2017 då Sverigedemokraterna i lägre grad än många andra partier tog upp tema

invandring och inte alls berörde främlingsfientlighet.

Vidare  pratade  många  andra  partier  om att  hålla  Sverigedemokraterna  utanför

regeringsmakten. Detta vore enligt Sjöblom förödande för partiet eftersom de verkar i ett

flerpartisystem och därför behöver andra partier för att kunna hamna i regeringsställning

och därmed programrealisera (Sjöblom 1968, 70). Ändå var Sverigedemokraterna inte det

parti  som anpassade sina teman mest för att locka rörliga väljare,  även om nya ämnen

visserligen tillkom. Man stuvade om i redan existerande temans betydelse samtidigt som

man ofta återkom till olika subteman vinklade på ett sätt som andra partier inte vinklade.

Detta skulle enligt Downs kunna alienera vissa mittenväljare eftersom de andra partierna

har anpassat sina teman för att locka dessa väljare, men inte Sverigedemokraterna som
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tenderar  att  vinkla  åt  motsatt  håll  eller  inte  ens  ta  upp  vissa  av  de  mest  vanligt

förekommande nya teman 2017, exempelvis främlingsfientlighet (Downs 1957, 100-102). 
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4.9 MEST VANLIGT FÖREKOMMANDE TEMAN:
Nedan presenteras de teman som totalt sett var mest vanligt förekommande i talen. Under 

respektive huvudtema presenteras också hur stor vikt partierna tillskrev teman i talen. 

Exempelvis innebär ”C 5” under tema ansvar 2017 att Centerpartiet tillskrev det temat femte

störst betydelse det året. I samma anda innebär sålunda ”SD 1” under tema ansvar 2017 att 

Sverigedemokraterna tillskrev tema ansvar störst betydelse i sitt tal det året. Notera också 

att flera partier kan tillskriva samma tema lika stor betydelse samma år. Ett temas slutliga 

placering överlag baserar sig på hur många partier som tar upp temat, samt vilken betydelse

partierna tillskriver detta tema.
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Analys:

Mellan åren var de fem teman som var mest vanligt förekommande 2017 också de som var

mest vanligt förekommande 2013, om än i en omprioriterad ordning. Det fanns emellertid

ett undantag – nationalism som seglade upp som enda nytt tema 2017. Det kan tolkas som

att partierna totalt sett inte tenderar att ändra de teman de väljer att prata om i någon större

utsträckning mellan åren, detta för att försöka visa väljarna att man håller fast vid vad man

lovar och står för. Detta anser Downs vara viktigt för att inte skrämma iväg väljarna och

deras röster och påvisa stabilitet, även om man också gradvis försöker förnya och anpassa

sig till väljaropinionen (Downs 1957, 110). 

Endast ett ämne tillkom alltså 2017 – tema nationalism. Det pekar på att man ändå

försöker omprioritera de ämnen man pratar om, samt är villig att ta in nya teman – för att

vara väljarna till lags och på så sätt röstmaximera – om än inte så radikalt genom att göra en

fullständig renovering (Downs 1957, 30-31). Samtidigt försvann också tema invandring som

ett av de fem teman som var mest betydelsefulla 2017 och man omprioriterade hur mycket

vikt man lade vid de andra frågorna – förutom tema välfärd som stannade på plats tre

mellan åren. Mer nischade frågor som exempelvis miljö – som Miljöpartiet fokuserade på –

togs inte upp av alla partier utan försvann eftersom de flesta partierna lämnade sådana

frågor åt andra partier i ens ”allians”. I stället fokuserade man totalt sett på att prioritera

teman som ansvar och jobb – alltså bredare teman som också kan kopplas till subteman och

inte nödvändigtvis  h har någon specifik ideologisk  förankring.  Ur Sjöbloms perspektiv

beror det på att det i ett flerpartisystem är rationellt för de flesta partierna att låta ens

partners fokusera på frågor som ens eget parti inte gör – alla röster hamnar ändå i ”samma

burk” (Sjöblom 1968, 70-74).

Noterbart  är  dock  att  tema  invandring  försvann  som  ett  av  de  fem  mest

betydelsefulla teman 2017 men ändå totalt sett rankas som det femte mest betydelsefulla

temat. Anledningen till det är att färre partier tog upp temat 2017 – även om temat rankades

relativt högt av de som tog upp temat. Men eftersom temat tillskrevs relativt hög betydelse

av de partier som tog upp temat, och bara knappt förlorade sin plats till tema nationalism

2017, så tillskrevs tema invandring större betydelse totalt.

Tittar man på de fem teman som totalt sett var mest vanliga kan man också notera

att allianspartierna – M, KD, C och L – generellt sett valde att prioritera de mest vanliga

teman högre än de röd-gröna blocket  bestående av  S,  MP och V.  Det fanns  dock  ett

undantag. De röd-gröna valde att prioritera tema välfärd högre än allianspartierna. Det kan
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ses som ett försök av partierna att hålla fast vid en gemensam ideologiska grund för att

påvisa stabilitet för väljarna  (Downs 1957,  108-110).  Allianspartierna som har en mer

konservativ/liberal ideologi prioriterade teman som ansvar och jobb högre, och partier med

en mer socialistisk ideologisk grund prioriterade välfärden.

I sammanhanget sticker Sverigedemokraterna ut. Partiet hade gemensamt med de

röd-gröna blocket att de prioriterade tema välfärd högre än Allianspartierna.  Samtidigt

tillskrev  partiet  flera  av  de  teman  som  var  mest  populära  bland  allianspartierna  stor

betydelse – exempelvis tema ansvar. Sverigedemokraterna var det parti som tillsammans

med Vänsterpartiet prioriterade tema välfärd mest, men också det parti tillsammans med

Kristdemokraterna som tillskrev ansvar störst betydelse. Det kan förstås av att partierna

agerar i ett flerpartisystem där man skapar allianser för att vinna regeringsmakten – för

inget  parti  är  stort  nog  att  vinna  majoritet.  Dock  vill  inget  av  blocken  i  Sverige  bli

samarbetspartners  med  Sverigedemokraterna,  flera av  partierna uttryckte till  och  med

denna ståndpunkt i själva talen: 

”Liberalerna kommer aldrig att medverka till att ge Sverigedemokraterna makt över

regeringspolitiken i vårt land” – Liberalerna 2017

”Och vi kommer inte söka stöd av Sverigedemokraterna” – Centerpartiet 2017

Därför kan man tolka Sverigedemokraternas tendens att såväl prioritera alliansens mest

betydelsefulla tema, som de röd-grönas mest betydelsefulla tema som ett försök att skapa

en bredd i sin politik (Sjöblom 1968, 70).  Sverigedemokraterna kan med andra ord inte

förlita sig på att andra partier fångar upp väljare som de inte gör.
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5.0 Slutsats och diskussion:
Så hur han egentligen innehållet i  riksdagspartiernas tal  i  Almedalen förändrats mellan

åren? Nedan kommer de viktigaste slutsatserna av undersökningen att presenteras, sedan

följer en diskussion kring fynden.

5.1 GENERELLA SLUTSATSER:
De slutsatser man kan dra av talen i Almedalen 2013 och 2017 är att partierna i hög grad

håller sig  till  liknande teman mellan åren.  Men även om man pratar om samma eller

åtminstone närliggande teman så tenderar partierna att omprioritera hur stor vikt man

tillskriver just dessa teman. Endast ett nytt tema tillkom som ett av de fem mest vanliga

teman 2017 jämfört med 2013 – nationalism.

Totalt sett var tema ansvar det tema som tillskrevs störst betydelse mellan åren, tätt

följd  av  tema  jobb.  Allianspartierna  tenderade  också  att  prioritera  de  mest  vanligt

förekommande teman högre än det  röd-gröna blocket  –  förutom tema välfärd  där de

rödgröna samt Sverigedemokraterna var dominanta.

Gemensamt  för  alla  partier  var  att  teman  som  ofta  kopplas  till  invandring  –

exempelvis nationalism och främlingsfientlighet – ökade i betydelse 2017 jämfört med 2013.

Särskilt  inom  allianspartierna  tillkom  tema  invandring,  främlingsfientlighet  och

nationalism i högre utsträckning 2017 och tillskrevs större betydelse än inom det röd-gröna

blocket.  Noterbart  i  sammanhanget  är  också  att  Sverigedemokraterna,  som  är  det

riksdagsparti som i högst grad brukar förknippas med invandringsfrågor, tillskrev temat

mindre betydelse än många andra riksdagspartier gjorde år 2017. 

Men hur ska man förstå det här? 

Partierna försökte alltså hålla kvar vid de teman som de vet är viktiga för väljarna

och rörde sig endast försiktigt mot att prioritera och ta upp nya teman. Det kan förstås

genom Downs aktörsorienterade modell som säger att partierna försöker anpassa sig till

väljaropinionen,  och framför allt mittenväljarna för att vinna röster.  Men samtidigt vill

partierna inte framstå som opålitliga och tenderar därför att endast röra sig sakta mot nya

teman eller förändrade ståndpunkter (Downs 1957, 31).  Det är ett möjligt sätt att förstå

varför endast ett nytt tema – nationalism – förekom 2017. Samtidigt kan man förstå varför

teman som just invandring och främlingsfientlighet blev mer populära 2017 mot bakgrund

av den stora flyktingvågen 2015 och attentatet på Drottninggatan 2017. Dessa ämnen kan
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tolkas vara de ämnen som blir allt viktigare för väljarna och därför försöker samtliga partier

anpassa sig  och diskutera dessa teman mer än tidigare  (Downs 1957,  98-101).  Men en

omprioritering av frågor som inte handlade om just invandring och främlingsfientlighet

skedde däremot mer försiktigt och partierna höll sig för det mesta till vissa generella och

för  partiet  profilerade  frågor,  om  än  med  vissa  undantag  som  exempelvis

Socialdemokraterna som var det parti som tog upp flest nya teman 2017 jämfört med 2013.

5.2 SLUTSATSER I OCH MELLAN PARTIERNA:
Generellt sett var allianspartierna de partier som tillskrev tema jobb störst betydelse båda

åren, och inom alliansen var det Moderaterna som profilerade sig mest i frågan, tätt följd av

Centerpartiet. Centerpartiet å sin sida stod också ut bland allianspartierna som det enda

parti som fokuserade på tema miljö båda åren. Liberalerna å sin sida var det Alliansparti

som fokuserade mest på tema välfärd och tema utbildning. Det parti som fokuserade mest

på tema invandring var Kristdemokraterna och det parti som fokuserade minst på det var

Vänsterpartiet. Kristdemokraterna var också det parti som tydligast uttryckte en förändrad

ståndpunkt i det temat mellan åren – man gick från att prata om att man måste bygga broar

till att uttrycka saker som:  ”Är man inte beredd att respektera kvinnors jämställdhet, den

enskildes frihet och vår demokrati – då är man faktiskt inte välkommen att göra Sverige till

sitt hem”.

Allianspartierna  var  också  partierna  som  i  högst  grad  fokusera  på  det  mest

prominenta temat överlag – ansvar – år 2013. 2017 tillskrev emellertid det röd-gröna blocket

tema ansvar större betydelse än alliansen, tätt följd Sverigedemokraterna.

Inom det röd-gröna blocket var Socialdemokraterna – i  likhet med Moderaterna

inom  alliansen  –  det  parti  som  prioriterade  jobbfrågan  högst.  Samtidigt  var

Socialdemokraterna det parti som omprioriterade och tog in flest nya teman 2017 jämfört

med 2013, inte bara inom det röd-gröna blocket utan av alla riksdagspartier. Vänsterpartiet

var det röd-gröna parti som tog in minst nya teman 2017. Det var också det röd-gröna parti

som  tillskrev  tema  välfärd  störst  betydelse.  Dock  visade  undersökningen  att

Sverigedemokraterna tog upp tema välfärd i lika stor utsträckning som Vänsterpartiet. 

Noterbart är också att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna var lika på så sätt att

var  de  var  de  två  partier  som  diskuterade  tema  jämställdhet  mest,  även  om

Sverigedemokraterna gjorde det något mer överlag.  Dock vinklade Sverigedemokraterna

temat på ett sätt som varken Vänsterpartiet eller några andra partier gjorde.
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Och Miljöpartiet försökte särskilja sig, inte bara inom det röd-gröna blocket, men

också sett till alla partier – genom att vara det parti som tillskrev tema miljö störst betydelse

i sina båda tal.

Det röd-gröna blocket särskiljde sig  också från alliansen genom att prioritera –

utöver välfärden – tema miljö, tema jämställdhet och tema brott och straff mer. Så även om

allianspartierna tillskrev de mest vanlig teman totalt sett mer betydelse än de rödgröna, så

tillskrev de röd-gröna andra, mindre populära teman större betydelse.

Men hur ska man förstå det här?

Samtliga partier försökte profilera sig inom vissa frågor, vilket i ett flerpartisystem

ses som rationellt för att locka väljare och därmed kunna programrealisera. Partierna inom

en allians försökte nischa sig inom vissa frågor och tenderade att lämna andra frågor åt sina

”systerpartier”  för att  inte  konkurrera  om samma väljare  och  på  så sätt  röstmaximera

(Sjöblom  1968,  79-82).  Inom  alliansen  profilerade  sig  exempelvis  Centerpartiet  inom

miljöfrågan och inom de röd-gröna tog Miljöpartiet den rollen.

Man ska dock notera vissa avvikelser från detta mönster. Socialdemokraterna var

det  parti  som  minst  profilerade  sig  inom  något  –  utom  möjligtvis  välfärd  som

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ändå kom att prioritera högre – och valde 2017 att

endast behålla två teman från 2013. Det var alltså det parti som tog in flest nya teman och

på så sätt, med stöd av Downs aktörsorienterade modell, kan ses som det parti som i minst

grad var trogen någon ideologisk grundtanke och mest villig att revidera sina frågor för att

maximera väljarstödet. Det kan förstås genom att större partier i flerpartisystem generellt

sett brukar känna större behov av att locka mittenväljarna än mindre partier som man ingår

i en allians med (Downs 1957, 125-127). Alltså – Miljöpartiets förmåga att profilera sig som

det  parti  som  pratar  mest  om  miljö  möjliggjordes  av  att  de  förväntade  sig  att

Socialdemokraterna skulle ta upp annat så att de inte behöver göra det. Om de inte ingått i

en allians eller förväntat sig stöd hade Miljöpartiet enligt Downs teori troligtvis behövt

bredda sig och prioritera mer vanliga teman så som välfärd högre (Downs 1957, 126).

Noterbart  i  sammanhanget  är  emellertid  att  Sverigedemokraterna  inte  ingick  i

någon officiell  allians med något annat parti  under mätperioderna men ändå valde att

profilera sig mest av alla partier inom tre frågor – välfärd, nationalism och jämställdhet.

Enligt Downs borde ett parti utan allians snarare fokusera på att locka mittenväljare, ändå

gjorde Sverigedemokraterna tvärtom (Downs 1957, 98-101). Detsamma kan också i viss mån

sägas om Vänsterpartiet som (om än inte lika tydligt eftersom de kan ses fungera som ett
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stödparti  år regeringen 2017) profilerade sig inom i stort sett samma teman. Dock kom

innehållet i dessa teman att handla om olika saker beroende på vilket parti som uttryckte

temat.

5.3 SAMMANFATTNINGSVIS:
Samtliga partier tenderade i  sina tal  i  Almedalen 2017 att tillskriva framför allt två nya

teman större betydelse än 2013  –  främlingsfientlighet och invandring.  Partierna behöll

mellan åren vissa teman som så gott som alla pratade om – exempelvis tema ansvar som

också blev det allra vanligaste. Partierna försökte också profilera sig inom vissa frågor, om

än i olika utsträckning. Man lyssnade alltså till väljaropinionen och talade i hög grad om

liknande  teman  för  att  röstmaximera,  men  behöll  överlag  också  de  teman  som  man

profilerade sig i och talade om ämnena på likartade sätt. Socialdemokraterna var det parti

som var mest villig att byta ut de teman man pratade om, och Sverigedemokraterna och

Vänsterpartiet de två partier som var minst ombytliga. Kristdemokraterna var det parti som

tydligast  bytte  ståndpunkt  i  teman  mellan  åren  –  särskilt  inom tema invandring  och

främlingsfientlighet.  Centerpartiet och Miljöparitet pratade mest om miljö.  Liberalerna

profilerade  sig  genom  att  tala  om  ideologi  som  självständigt  tema,  och  Moderaterna

pratade mest av alla om jobb.

5.4 FRAMTIDA FORSKNING:
Uppsatsen undersökte två närliggande år då partierna talade i Almedalen – 2013 och 2017.

Dessa år valdes eftersom de båda var år innan val, och Almedalsveckan året innan valår

brukar ofta beskriva som startskottet på valrörelsen och då man lägger fram de utmärkande

dragen för politiken och de policys man går till val på (Österberg 2012, 6). Dessa två år är

emellertid just bara det – två år – och kan sålunda bara beskriva en kort period i tiden.

Därför torde det var intressant för framtida forskare att gå längre tillbaka i tiden för att

undersöka mer långtgående mönster. Exempelvis torde det vara intressant att undersöka

huruvida partierna var mer tydligt profilerade tidigare än nu då man i den här uppsatsen

ändå fann visst stöd för att många teman var lika mellan partierna och åren. Samtidigt vore

det intressant att i  mer detalj  undersöka de två partierna som i  högst grad avvek från

logiken i det teoretiska ramverket – Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.
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