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Abstract 

 
Titel: Två dagar kvar till valet – en kvantitativ innehållsanalys av SVT:s opartiskhet under 
SVT:s slutdebatter 2002–2018.  
 
Författare:  Nea Liljegren & Viktor Sjödin  
 
Kurs, termin och år:  Examensarbete, höstterminen 2018. 
 
Antal ord i uppsatsen: 8427 
 

Problemformulering och syfte:  Att undersöka hur SVT följer sändningstillståndet genom att 
verka opartiskt. Detta genom att undersöka specifikt slutdebatterna inför riksdagsvalet mellan 
2002 och 2018, utifrån att ge alla debattörer samma möjlighet till att föra sin talan. 
Undersökningens frågeställningar är därmed: I vilken utsträckning ger SVT alla partier lika 
mycket tid till att föra sin talan? Har partier gynnats eller missgynnats under slutdebatterna i 
form av tid? Hur har tidfördelningen mellan partierna förändrats över tid?  
 
Metod och material: Kvantitativ innehållsanalys av SVT:s slutdebatter 2002–2018.  
 

Huvudresultat: Tiden som varje debattör får till att föra sin talan skiljer sig åt. Till exempel 
är Socialdemokraterna det parti som genomsnittligen fått tala mest under slutdebatterna. Trots 
detta finns ingen uppenbar systematik som visar vilka partier som får tala mer, respektive 
mindre, även om det skiljer sig åt. Tack vare detta visar resultatet att SVT, mer eller mindre 
ger alla partiers debattörer samma möjlighet till att föra sin talan. 
 

Nyckelord: SVT, Slutdebatt, Politik, Sändningstillstånd, Opartiskhet, Objektivitetsmodellen 
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“Den avslutande partiledardebatten i Sveriges television på fredags- kvällen 
före valet är av tradition valrörelsens höjdpunkt. Vid sidan av Kalle Anka på 

julafton, melodifestivalen och högoktaniga sportevene- mang som fotbolls-VM 
är partiledardebatten historiskt ett av de mest betittade programmen.” 

 

(Holmberg & Oscarsson, 2008:74) 
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1. Introduktion och problemformulering  
Det viktigaste i en valrörelse är att få uppmärksamhet. Och det är främst genom medierna 
som partierna får möjlighet att presentera sin politik och kritisera sina motståndare (Asp, 
2017).  
Sedan år 1960 har SVT inför varje riksdagsval sänt en så kallad “slutdebatt” (Esaiasson, 
Håkansson, 2002).  
 
Vi har i vår studie studerat dessa slutdebatter under 2000-talet. Det är totalt fem debatter från 
år 2002 till år 2018. Vi har undersökt om samtliga partier får samma utrymme i debatterna i 
form av talad tid. Och om SVT med det följer det sändningstillstånd de lyder under om att 
verka opartiskt. 
 
Mycket forskning är gjord på politik, medier och val. De flesta är kvalitativa och undersöker 
politik och medier som spel och gestaltning.  
  
Vi har i vår undersökning gjort en kvantitativ studie där vi undersöker tid. Mer exakt, hur 
mycket tid får varje parti prata under SVT: slutdebatter? Med just den inriktningen på vår 
studie tycker vi oss ha funnit en “lucka” en studie som inte tidigare är gjord.  
 
Forskning kring public service och dess objektivitet kring den politiska rapporteringen finns 
det gott om, flera forskare har studerat dess objektivitet. Men objektiviteten kring slutdebatter 
är vad vi kan se ett näst intill helt outforskat ämnen. Att det är så kan vara en följd av att 
slutdebatterna inte direkt är nyhetsjournalistik där en reporter presenterar ett journalistiskt 
inslag. Istället är det debattörer som argumenterar och svarar på frågor. Till skillnad från den 
befintliga forskningen kring politiska val och valrörelser i public service som riktat sig på 
rapportering och hur partierna framställs i media, undersöker vi hur SVT fördelar tiden 
mellan politiska partier i slutdebatterna, inte hur partierna framställs. Med tanke på bristen på 
tidigare forskning på detta specifika ämne gör det forskningsmässigt ett viktigt ämne att 
undersöka.  
 
Vi vet också att tre av tio personer bestämmer sig för vilket parti de ska rösta på så sent som 
sista veckan innan riksdagsvalet (Järnbert, 2014). Samtidigt visar en undersökning av 
statistiska centralbyrån från 2016 att allt fler väljare inte håller fast vid samma parti, utan 
väljer att byta parti mellan valen (Oscarsson, 2016). Resultatet blir då att många röster hänger 
mellan partier, vilket i sin tur leder till partiernas valkampanjer som försöker övertyga 
väljarna att ge sin röst till respektive parti. Mediernas roll i det blir då en av de viktigaste 
vägarna för partierna att kunna presentera sin politik, trots att framställningen av partiet då 
vilar i mediernas händer (Grusell, Nord, 2015).  
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Med tanke på att en relativt stor andel av de som är röstberättigade i Sverige bestämmer 
vilket parti de ska rösta på i direkt närhet till valet, är det en stark motivering till att 
undersöka SVT:s slutdebatter då dem förekommer endast två dagar innan valet.  
 
När det kommer till politiska val så har nyhetsmedia vad Kent Asp (2017) beskriver som två 
“till synes oförenliga” uppgifter. Media ska göra det möjligt för de som i fria och 
återkommande val söker folkets mandat att föra ut sitt budskap. De ska också ge 
medborgarna förutsättningar att självständigt informera sig om de alternativ de ställs inför. 
Kent Asp menar också att i en välfungerande demokrati spelar nyhetsmedierna, som 
förmedlare av opinioner och information, en avgörande roll för att göra valen rättvisa och 
ytterst göra de folkvaldas maktutövning legitim.  
 
Sveriges television, SVT, lyder under bestämmelserna i det så kallade sändningstillståndet. I 
SVT:s sändningstillstånd anges att “ sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt 
med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i 
televisionen” (SVT u.å. publiceringsregler ).  
 
Public service-tv har ett viktigt uppdrag i att vara en del av ett mångfaldigt samhälle och med 
sin programverksamhet bidra till den demokratiska processen.  
 
De ska alltså rapportera nyheter, sätta igång debatter, kommentera och belysa händelser. Och 
med allt det ska de ge den allsidiga informationen som samhällets medborgare behöver för att 
själva bestämma sig och ta ställning i samhällsfrågor. SVT har också i uppdrag att granska 
myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna. 
Även att spegla verksamheten inom sådana organisationer och andra med makt (Asp, 2017).  
 

2. Syfte och frågeställningar  
 
Syftet är att undersöka hur SVT följer sändningstillståndet genom att verka opartiskt. Detta 
genom att undersöka specifikt slutdebatterna inför riksdagsvalet mellan 2002 och 2018, 
utifrån att ge alla debattörer samma möjlighet till att föra sin talan. 
 
Undersökningens frågeställningar är därmed: 
 

1. I vilken utsträckning ger SVT alla partier lika mycket tid till att föra sin talan? 
 

2. Hur har partier gynnats eller missgynnats under slutdebatterna i form av tid? 
 

3. Hur har tidfördelningen mellan partierna förändrats över tid? 

7 

 



 

 

3. Bakgrund  
 

SVT är ett av tre public serviceföretag i Sverige. Det är ett aktiebolag som ägs av 
Förvaltningsstiftelsen. I stiftelsen sitter ledamöter som utses av regeringen efter förslag av de 
politiska partierna. Förvaltningsstiftelsen är bildad genom riksdagsbeslut för att främja 
bolagens oberoende och har ingen roll i beslut om organisationen eller verksamhetens 
inriktning. Programverksamheten finansierades fram till årsskiftet genom radio- och 
TV-avgiften som betalas av alla som har en TV-mottagare enligt lagen (1989:41) om 
finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.  
 
Som public serviceföretag innebär det en särskild roll på mediemarknaden med ett särskilt 
samhällsansvar. De har i uppdrag att verka i allmänhetens tjänst. Det innebär att i deras 
sändningar ska det finnas en mångfald genom ett mångsidigt utbud. Det ska spegla 
förhållanden i hela landet och nyhetsverksamheten ska vara allsidig. Deras sändningsrätt ska 
utövas sakligt, opartiskt och med hänsyn till televisionen särskilda genomslagskraft 
(Myndigheten för press, radio och tv, 2018).  
 
Public service har en stark ställning i Sverige, säger Cilla Benkö, VD för Sveriges Radio. 
Därför kan publiken ställa stora krav. Samtidigt ökar konkurrensen på mediemarknaden och 
kampen om publikens tid är större än någonsin. Tempot på produktionstakten, 
mediekonsumtionen och utvecklingen har ökat och i princip så har alla nu möjligheten att 
publicera. Det ställer nya krav på public service som traditionellt medieföretag (Benkö, 
2014:6-7). 
 
Teknikutvecklingen har inneburit att inte bara radio- och TV-företag kan erbjuda sina tjänster 
via webben utan andra medier kan också erbjuda konkurrerande tjänster inom bland annat tv. 
Många tidningar har börjat sända webb-tv. Aftonbladet är ett exempel på utvecklingen. 
Tidningen satsade först på en traditionell tv-kanal men då det inte fanns något annonsintresse 
la man ner kanalen och satsade istället på webb-tv på Aftonbladet.se. Där sände de en 
blandning av nyhetsinslag, studioprogram och reklam med mera. 2014 fick Aftonbladet 
tillstånd att sända tv i marknätet och samma år sände man sin egna partiledardebatt inför valet 
2014 (Weibull, Wadbring, 2014:156).  
 
2014 blev ett historiskt år inom webb-tv historia. För första gången fick någon utanför de 
etablerade tv-husen förtroendet att arrangera en partiledardebatt. Och för första gången 
direktsände både Aftonbladet och Expressen varsin partiledardebatt online.  
 
“För första gången hade vi unga väljare som fick bestämma innehållet i debatten. Det gjorde 
debatten mer politiskt klargörande, det var som att politikerna skärpte sig extra och 
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debatterade med stor tydlighet och hög intensitet”, säger Jan Scherman, affärsområdeschef 
för Aftonbladet tv, i en artikel för Aftonbladet (2014). 
 
Vidare skriver dem: 
 
“Jan Scherman, som tidigare var vd för TV4, har följt svenska partiledardebatter sedan 1973 i 
både radio och tv. Han ser nu hur mediekartan förändras. 
– Den här typen av genre i medierapporteringen har varit förbehållen SVT och public service. 
Sedan fick TV4 vara med. Nu har faktiskt Aftonbladet TV ritat om kartan.” 
 
Debatten fick över en miljon nedladdningar. Aftonbladet erbjöd även debattsändningen till 
andra medier. Bland andar flera tidningar inom Mittmedia-koncernen visade Aftonbladets 
partiledardebatt (Aftonbladet.se, Damon Dastory, 2014).  
 
Därmed har SVT fått en allt större konkurrens, även inom en specifik programdel.  
 

3.1 Slutdebatternas historia 
 
Partiledardebatter som arrangeras och sänds i TV utformas som “dueller” mellan två 
partiledare, eller som samtal med representanter från flera olika partier. Gemensamt är att en 
eller flera journalister ställer frågor till deltagarna. Sverige var tidigt ute med 
partiledardebatter i valen. Inför varje riksdagsval har SVT sedan 1960 kort före valdagen sänt 
en så kallad “slutdebatt” med partiledare. Med enstaka undantag har främst partiledarna för 
riksdagspartierna deltagit i SVT:s debatter. Fram till 1998 valde partiledarna själva ämnen 
och programledarens roll inskränkte sig till att ge deltagarna lika talartid. Sedan 2002 styrs 
debatterna i hög grad av de journalister som ställer frågor utifrån på förhand bestämda teman. 
 
Efter att monopolet på etermedier avskaffades i början av 1990-talet har partiledardebatter 
förekommit i flera medier än i enbart public service. TV4 har sänt partiledardebatter sedan 
1994, och på 2010-talet har flera tidningsredaktioner sänt valdebatter med partiledarnas 
medverkan i webb-TV. 
 
Slutdebatterna i TV har länge utgjort ett centralt moment i partiernas kampanjer och når stor 
publik (1,4 miljoner tittare 2014). Debatterna uppmärksammas också stort i andra medier där 
partiledarnas insatser kommenteras och ofta betygsätts” (Nationalencyklopedin u.å. 
partiledardebatt). 
SVT och val har varit synonymt sedan SVT:s tillkomst år 1956. Det första officiella 
programmet var “Tänker ni rösta?” som var ett informationsprogram om valet med Lennart 
Hyland och sändes tolv dagar innan valdagen 1956. Året då Tage Erlander vann sitt tredje val 

9 

 



 

 

i rad. Tio år senare var han fortfarande statsminister och deltog det valåret i en slutdebatt som 
var nästan fyra timmar lång.  
 
Då var det väldigt strikta regler om talartid. Ända fram till och med 1998 var det väldigt noga 
med hur lång talartid varje debattdeltagare fick och hur långa replikerna fick vara. Fyra år 
senare, 2002, var tidtagaruren bortplockade och debatten var mer lik i hur den ser ut idag 
(Naeselius, 2014). 

 

4. Teori och tidigare forskning 
 

I samband med tv:s genombrott under 1960-talet i Sverige utbröt häftiga debatter och stark 
kritik från politiskt håll mot nyhetsförmedlingen hos Sveriges Radio. Det ställdes krav på att 
nyhetsverksamheten skulle präglas av objektivitet. “Även om objektivet på många sätt är ett 
både principiellt och praktiskt komplicerat begrepp har det sedan slutet av 1960-talet stått för 
ett viktigt perspektiv på det journalistiska arbetet” (Weibull, Wadbring 2014:247).  
 
Dåtidens kritik för bristande objektivitet gav anledning till ett antal undersökningar kring 
etermediernas partiskhet i olika frågor. Utgångspunkten för dessa var det dåvarande 
monopolföretaget Sveriges Radios avtal med staten, som gick ut på att radio och tv skulle ge 
en saklig och opartisk nyhetsförmedling. Med det följde en intensiv diskussion på hur 
saklighet och opartiskhet skulle tolkas. Jörgen Westerståhl, en statsvetare som försökte 
bestämma objektivitetsbegreppet med utgångspunkt från radiolagen, fick stor betydelse.  
Han menade att objektivitet innehåller fyra huvudkrav på nyheter: sanning, relevans, balans 
och neutral presentation och ritade upp en modell: 
 

Ett 
försök att definiera begreppet objektivitet, Westerståhl Jörgen. Källa: Weibull, Wadbring 
2014:248(Ursprungskälla: (1972) Objektiv nyhetsförmedling. Göteborg: Akademiförlaget.) 
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Kravet på sanning kan sägas vara det enklaste att definiera, men det svåraste att undersöka. 
Kravet på relevans innebär att man ska ge en händelse den plats och det utrymme som kan 
anses rimligt. Westerståhl ansåg att opartiskhet kunde mätas på två sätt: genom 
undersökningar av balansen och av presentationen. En opartisk nyhet måste vara en 
balanserad sådan. Den ska ge olika parter utrymme och får inte undanhålla vissa händelser. 
Den ska inte ge plats endast åt vissa delar av ett partis totala utbud. Den ska ange förlust- och 
vinstrapporter från båda parter i en stridssituation.  
 
Kravet på neutral presentation är nödvändigt för att eftersträva en opartisk nyhetsförmedling. 
Journalisten får inte genom värderande attribut eller på annat sätt ta ställning för eller emot 
den ena eller andra parten (Weibull, Wadbring 2014:248). 
 

SVT styrs av lagar och regler. Dessa är yttrandefrihetsgrundlagen, sändningstillstånd 
2014-2019, radio- och TV-lag 2010, krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med 
funktionsnedsättning 2017-2019, SVT:s anslagsvillkor 2018 (SVT u.å. Vår roll). 
 
I beslutet om sändningstillståndet från år 2013 som SVT lyder under mellan 2014 och 2019 
kan man i första stycket läsa: 
 
“Sveriges Television AB (SVT) har till uppgift att bedriva TV-verksamhet i allmänhetens 
tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt 
i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och 
maktsfärer i samhället. Det är särskilt viktigt att 
SVT slår vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset” 
(Kulturdepartementet, 2013). 
 
I paragraf 13 från beslutet benämns SVT:s villkor om opartiskhet:  
 
“Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt 
yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i tv. SVT ska före sändning av program så 
noggrant som omständigheterna medger kontrollera sakuppgifter i programmet. Ämnesval 
och framställning ska ta sikte på vad som är relevant och väsentligt”  
 
SVT beskriver själva på sin hemsida: 

“Kravet på opartiskhet innebär att en utpekad part som utsätts för kritik eller allvarliga 
anklagelser måste ges möjlighet att försvara sig. Genmäle ska beredas i efterhand om det är 
befogat och en begäran om genmäle ska behandlas skyndsamt. Kontroversiella ämnen får inte 
skildras på ett ensidigt sätt om det inte klart framgår av programmets inledning vilken 
infallsvinkel det har. Balansering kan också ske med ett annat program som man hänvisar till. 
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Reportrar, programledare, och andra som genom sin ställning uppfattas som företrädare för 
SVT får inte ta ställning i kontroversiella frågor” (SVT u.å. publiceringsregler) . 

Objektiviteten och opartiskheten som SVT ska förhålla sig till utgör vår teoretiska 
utgångspunkt när vi undersöker hur mycket tid varje parti får under debatterna.  

Den tidigare forskning vi presenterar riktar i viss mån in sig på en annan typ av politisk 
journalistik än den som vi undersöker. Dessa forskningar har ett fokus på journalistisk 
nyhetsrapportering kring politik och politiska partier, medan vår forskning riktar sig mot 
slutdebatter och det utrymme debattörerna får. Trots att detta skiljer sig åt på flera sätt anser 
vi att den tidigare forskning som vi presenterar är relevant i sammanhanget och går att koppla 
till vårt resultat, även fast de skiljer sig åt.  

4.1 Effekterna av tv-debatter 
 
I en studie av Lars Nord och Jesper Strömbäck (2009) visar att partiledardebatterna som 
tv-sänds har en effekt på väljarna, men främst informativt. Debatterna ger väljarna en större 
förståelse om var de olika partierna står för. Men utöver den information debatterna ger till 
väljarna visar studien också att debatterna kan bidra till att vissa partier rekryterar fler 
sympatisörer. I vilken utsträckning debatterna bidrar till att väljare “byter parti” kan inte 
studien helt utgöra, men den visar att debattörens möjlighet att besvara påståenden och “vinna 
debatten” är den avgörande faktorn för att rekrytera nya väljare. 
 

4.2 Debatterna innan 2002 
 

Mellan åren 1998 och 2002 gjordes en stor förändring kring upplägget av SVT:s slutdebatt. 
Största skillnaden blev vad programledarnas roll innefattade, tidigare styrdes debattörerna 
enbart av tid, där ett tidtagarur såg till att alla talade lika länge. Efter 2002 blev det 
programledarnas roll att fördela tiden mellan debattörerna och att dessutom ställa frågor och 
presentera ämnen som skulle diskuteras, något som debattörerna själva fick välja fritt innan 
(Nilsson, Rossing, 2013). 
 

4.3 Är public service-TV rättvis i sin bevakning av de politiska valen? 
 

När det kommer till politiska val så har nyhetsmedia vad Kent Asp (2017) beskriver som två 
“till synes oförenliga” uppgifter. Media ska göra det möjligt för de som i fria och 
återkommande val söker folkets mandat att föra ut sitt budskap. De ska också ge 
medborgarna förutsättningar att självständigt informera sig om de alternativ de ställs inför. 
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Kent Asp menar också att i en välfungerande demokrati spelar nyhetsmedierna, som 
förmedlare av opinioner och information, en avgörande roll för att göra valen rättvisa och 
ytterst göra de folkvaldas maktutövning legitim. 
 
Utifrån medievalsundersökningarna mellan 1979-2010 har Aps analyserat hur vidare partier 
har kunnat gynnas alternativt missgynnats under de tio riksdagsval som innefattar 
tidsperioden. Till grund i analysen räknar författaren upp tre olika sätt som en aktör 
respektive parti kan gynnas eller missgynnas av. “Genom den bild medierna ger av aktören, 
den bild man ger av sakfrågor, och den bild man ger av hur aktören kopplas till olika 
sakfrågor.” 
 
Utöver dessa tre alternativ om hur aktörerna framställs är något av det viktigaste för ett parti 
eller enskild aktör att få uppmärksamhet. Bästa sättet att få uppmärksamhet och kunna 
framföra sina politiska åsikter är via medier. Enligt Asps sammanställning har 
Socialdemokraterna fått störst plats i Rapport och Aktuellt av alla partier under samtliga tio 
valrörelser som ingått under tidsperioden av undersökningar. Partiernas storlek i procent av 
valresultaten kan speglas på hur mycket utrymme det fått i Rapport och Aktuellt, även om de 
mindre partierna fått större plats i medierna respektive valresultat, samt att de större partierna 
fått mindre utrymme respektive valresultat, något som syns även i andra mediekanaler än 
Aktuellt och Rapport. Att opinionen skulle styra utrymmet partier får i media anses dock inte 
som troligt, snarare att de större partierna anses som mer relevanta och får därför en större 
plats i media. Detta är dock bara ett sätt som media kan gynna eller missgynna ett parti. 
 
Hur partierna framställs i media, (i den aktuella undersökningen Rapport och Aktuellt) är 
också ett sätt som partier kan gynnas eller missgynnas. Hur medierna behandlar partierna 
bryter mot mönstret som framgick i mängden uppmärksamhet partierna fått. Här ser man att 
Socialdemokraterna och Moderaterna som under tidsperioden varit de två största partierna är 
de som ställt inför mest kritik, och på så sett “missgynnats”. De ytterligare partierna har 
kritiserats mindre och då i olika utsträckningar “gynnats” av medierna. Även detta fenomen 
har Asp en förklaring till. Att de två största partierna drabbas av bredare kritik beror på att de 
också mötts av kritik från andra partier, något som de mindre partierna inte möts av i samma 
utsträckning.  
 
Under de återkommande slutdebatterna har SVT använt sig av en “ likhetsprincip ” som 
tillämpats för att alla partier under slutdebatten ska få ungefärligt lika mycket utrymme att 
uttala sig. Då dessa debatter enbart innefattar de partier som sitter i riksdagen och då fick ett 
valresultat på minst fyra procent i föregående val kan detta anses som missgynnande mot de 
partier som inte finns med i riksdagen, vilket kan ses som försvårande för nya partier att ta sig 
över fyra procent och därmed få en plats i riksdagen.  
 
Som resultat av undersökningen har Asp kommit fram till att enligt honom är inte public 
service-tv rättvis. Alltid är det något parti som gynnas eller missgynnas av valbevakningen. 
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Men det finns heller ingen systematik i vem som gynnas eller missgynnas, något som är av 
yttersta vikt (Asp, 2017). 
 
Vi är medvetna om att det inte är slutdebatter som Asp har tittat på i sina undersökningar. 
Däremot har Asp tittat på nyhetsprogram som Aktuellt och Rapport. Vi är medvetna om att 
det är två olika saker men anser ändå att Asps undersökning är relevant och intressant för oss 
att titta på. För att sedan kunna diskutera kring Asp analyser och våran egen analys av vårt 
resultat.  
  

4.4 Journalistikens demokratiska uppgifter 
 

En informationsförmedling som fungerar både från medborgare till valda politiker men också 
från valda politiker till allmänheten är väsentlig vid en fungerande demokrati. Informationen 
och kommunikationen är som bäst fungerande om den är offentlig, för att bygga vidare till 
dialoger och debatter. Där av är både pressfrihet och yttrandefrihet av yttersta vikt för att den 
dubbelriktade kommunikationen ska fungera. Men för att detta ska var väl fungerande krävs 
det av massmedierna i viss utsträckning ägnar sig åt det som kallas “Informations-, 
gransknings- och forumuppgiften” eller “Mediernas demokratiska uppgifter”.  
 
Detta ska fungera så att medierna kan bidra till åsiktsbildning och en väl fungerande 
demokrati. Att ett land innehåller medier som granskar och informerar, utöver underhållning 
och reklam är en betydande detalj om vad som skiljer ett demokratiskt land mot ett 
icke-demokratiskt land (Nord, Strömbäck, 2004).  
 
Utifrån våra sökningar efter tidigare forskning kan vi inte finna någon forskning som mätt 
objektivitet och opartiskhet på samma sätt som vår undersökning. Av allt att bedöma är 
tidtagning av just slutdebatter ett outforskat område. 
 

4.5 Är journalistiken neutral? 
 

Journalistik i Sverige, men också i resten av världen misstänks inte allt för sällan för att vara 
partisk utifrån politiska värderingar och ideologier. I Sverige kommer anklagelser från båda 
politiska sidorna om att journalistiken gynnar den motsatta sidan. Från den röda 
vänsterkanten kommer argument om att största andelen medier är privatägda, och där med att 
deras kommersiella intressen färgar av sig på deras journalistik och därför gynnar de borgliga 
partierna. Från den borgerliga sidan riktas störst kritik mot public service, om att de skulle 
vara vänsterorienterade och att det syns i deras rapportering (Strömbäck, 2014).  
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5. Metod och material  

5.1 Metod 

 
Utifrån vårt urval har vi gjort en kvantitativ innehållsanalys. Innehållsanalys är det för att vi 
har undersökt innehållet av en muntlig framställning. Den kvantitativa delen är att vår 
undersökning baseras på numeriska värden. Som Esaiasson (2017:199) säger i 
Metodpraktikan  är kvantitativ innehållsanalys ett mycket användbart verktyg när man vill ha 
svar på frågor om hur ofta eller hur frekvent något förekommer och hur stort utrymme i tid 
eller rum som något får. Då vi undersökt ett större material som enklast mäts i siffror, 
eftersom det är ett utrymme vi har mätt, är en kvantitativ metod det som passat bäst i vår 
specifika undersökning. 
 

5.2 Urval 
 
För att begränsa materialet valde vi att undersöka SVT:s slutdebatter för att få ett överskådligt 
resultat. Av de tv-sända slutdebatter som finns i Sverige är SVT:s slutdebatt den som funnits 
med längst. SVT har som ett public serviceföretag en särskild roll på mediemarknaden med 
ett särskilt samhällsansvar. De har i uppdrag att verka i allmänhetens tjänst. Det innebär att i 
deras sändningar ska det finnas en mångfald genom ett mångsidigt utbud. Det ska spegla 
förhållanden i hela landet och nyhetsverksamheten ska vara allsidig. Deras sändningsrätt ska 
utövas sakligt, opartiskt och med hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft 
(Myndigheten för press, radio och tv, 2018).  
 
Eftersom SVT har dessa regler att följa efter, och sitt särskilda samhällsansvar tycker vi det är 
mest relevant och av intresse för allmänheten att undersöka just SVT:s slutdebatter.  
Som vi nämnt i kapitlet om bakgrund så gjordes det en del förändringar av SVT:s slutdebatter 
mellan år 1998 och år 2002, därför har vi valt att begränsa urvalet av materialet till att endast 
undersöka slutdebatterna efter år 1998, vilket har resulterat i totalt fem slutdebatter, år 2002, 
år 2006, år 2010, år 2014 och år 2018. Varje debatt har varit två timmar lång.  
 
Vi börjar med att presentera hur debatterna såg ut genom vilka som deltog och hur de var 
fysiskt placerade för åskådarna. 
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5.3 Första debatten: Slutdebatten 2002 
 
Vid debatten 2002 var alla deltagarna sittande vid tre något rundade bord, programledarna, 
som vid det aktuella året var Erik Fichtelius och Stina Lundberg satt vid ett bord i mitten, de 
rödgröna vid ett eget bord på ena sidan och alliansen lika så på andra sidan. Debattörernas 
bord var då alltså riktade mot varandra. Närmast programledarna på den rödgröna sidan satt 
Socialdemokraternas Göran Persson (S), som vid tillfället var Sveriges statsminister både före 
och efter valet, efter det Vänsterpartiets Gudrun Schyman (V) och därefter Miljöpartiets Peter 
Eriksson (MP). Vid alliansens bord närmast programledarna satt Folkpartiets Lars Leijonborg 
(FP), efter det Centerpartiets Maud Olofsson (C), därefter Moderaternas Bo Lundgren (M) 
och längst ut Kristdemokraternas Alf Svensson (KD). Vid debatten satt publik både bakom 
och framför programledarna, alltså både till höger och vänster om partiernas representanter.  
 

5.4 Andra debatten: Slutdebatten 2006 
 

Vid debatten 2006 var borden uppställda på ett nästintill identiskt vis som debatten 2002, de 
rödgröna hade en sida, medans alliansen hade en. Skillnaden från 2002 var ordningen, samt 
att publiken enbart satt bakom programledarna som vid slutdebatten 2006 var Marianne 
Rundström och Mats Knutson. På den rödgröna sidan närmast programledarna satt Göran 
Persson (S), som vid tillfället var Sveriges statsminister, vid hans sida satt Miljöpartiets Peter 
Eriksson (MP), och därefter Vänsterpartiets Lars Ohly (V). Vid alliansens bord närmast 
programledarna satt kristdemokraternas Göran Hägglund (KD), näst intill Centerpartiets 
Maud Olofsson (C), där bredvid Moderaternas Fredrik Reinfeldt (M), som efter valet blev 
Sveriges statsminister, och längst ut satt Folkpartiets Lars Leijonborg (FP).  

5.5 Tredje debatten: Slutdebatten 2010 
 

Till skillnad från de två tidigare debatterna är debattörerna i 2010 års slutdebatt nu ståendes 
på rad framför var sitt podium, med respektives parti logotyp på. Programledarna, Anna 
Hedenmo och Mats Knutson står mitt emot debattörerna. Publiken är enbart placerad bakom 
debattörerna, alltså mot programledarna. Dessutom är de rödgröna och alliansen uppdelad så 
att de står varannan. Längst till vänster för programledaren, eller längst till höger för publiken 
är ordningen, Kristdemokraternas Göra Hägglund (KD), Vänsterpartiets Lars Ohly (V), 
Folkpartiets Jan Björklund (FP), Socialdemokraternas Mona Sahlin (S), Moderaternas 
Fredrik Reinfeldt (M) som både under debatten och efter valet var Sveriges statsminister, 
Miljöpartiets Maria Wetterstrand (MP), Centerpartiets Maud Olofsson (C).  
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5.6 Fjärde debatten: Slutdebatten 2014 
 

År 2014 var det till skillnad från de tidigare åren en ytterligare ett parti med i debatten, efter 
riksdagsvalet 2010 passerade Sverigedemokraterna fyra procents spärren och tog sig in i 
riksdagen. Utöver ett ytterligare parti stod debattörerna blockvis bredvid varandra och 
publiken befann sig bakom programledarna, alltså framför debattörerna, annars var upplägget 
näst intill identiskt debatten 2010. Från programledarnas synvinkel som år 2014 var samma 
som 2010, Anna Hedenmo och Mats Knutson stod Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson 
(SD) längst till vänster. Därefter stod Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt (V), Miljöpartiets Gustav 
Fridolin (MP), Socialdemokraternas Stefan Löfven (S), som efter valet blev Sveriges 
statsminister, Moderaternas Fredrik Reinfeldt (M), som vid tillfället för debatten var Sveriges 
statsminister, Centerpartiets Annie Lööf (C), Folkpartiets Jan Björklund (FP) och 
Kristdemokraternas Göran Hägglund (KD).  
 

5.7 Femte debatten: Slutdebatten 2018  
 
Utöver nya programledare från de två tidigare slutdebatterna gjordes inga markanta skillnader 
av upplägget från slutdebatten 2014. Programledarna var 2018 Anders Holmberg och Camilla 
Kvartoft, från deras synvinkel stod längst till vänster Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt (V) och 
därefter Miljöpartiets Isabella Lövin (MP), Socialdemokraternas Stefan Löfven (S), som vid 
tillfället var Sveriges statsminister, Moderaternas Ulf Kristersson (M), Liberalernas Jan 
Björklund (L), Kristdemokraternas Ebba Busch Thor (KD) och längst ut på högerkanten 
Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson (SD).  
 

5.8 Hur vi har gått tillväga  
 
De totalt fem slutdebatterna som ingått i urvalet har vi tagit del av ifrån tre olika källor, 
slutdebatten 2002 har vi tagit del av från SVT:s öppet arkiv. Slutdebatterna 2006, 2010 och 
2014 har vi fått beställa från Kungliga bibliotekets audiovisuella medieavdelning. Den sista 
debatten, Slutdebatten 2018 fanns vid undersökningstillfället på SVT play.  
 
Vi har tittat på varje debatt i tidsordning. Med hjälp av ett tidtagarur har vi klockat hur länge 
varje partiledare har pratat innan ordet har gått över till någon annan eller att en 
programledare har tagit ordet. Detta har vi mätt i sekunder. Varje inslag en debattör gjort har 
då placerats som ett variabelvärde som kan översättas till hur många sekunder inslaget bestod 
av i ett kodschema. Det har resulterat i att varje enskild debattör fått en total tid för varje 
debatt, vilket helt enkelt är hur många sekunder denne talat under den enskilda debatten. 
Därefter har vi kunnat addera samtliga debattörers total tid med varandra för att få en total tid 
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för hela debatten. Utifrån dessa tider har vi kunnat utläsa hur stor del av debatten en enskild 
debattör har talat.  
 
Under slutdebatterna händer det vid ett fler talet tillfällen att debattörerna talar samtidigt i den 
grad av att det inte går att urskilja vad debattörerna säger. Vid sådana tillfällen har vi valt att 
inte mäta tiden alls, utan den tiden som vi mätt har varit den tiden då en debattör pratar ostört, 
eller då debattören talar så mycket högre än andra debattörer att man klart kan urskilja vem 
som talar högst.  
 
Under slutdebatten 2010 fanns ett segment som inte upprepas under någon annan debatt. Det 
bestod av att statsministerkandidaterna, som vid det aktuella tillfället var Mona Sahlin (S) och 
Fredrik Reinfeldt (M) var och en fick svara på frågor ställda av andra debattörer från det 
motsatta blocket (Moderaterna svarade på frågor från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet) (Socialdemokraterna svarade på frågor från Centerpartiet, Moderaterna, 
Folkpartiet och Kristdemokraterna). Detta segment har vi valt att inte mäta, det är alltså 
uteslutet från materialet då vi anser att det är missvisande, då respondenterna i det här fallet 
fått mycket mer tid än utfrågarna. Detta är dock något man bör visa hänsyn till då man 
överskådar resultatet var den aktuella debatten.  
 
En ytterligare detalj är att under de tre första slutdebatterna (2002, 2006, 2010) fanns sju 
debattörer med i slutdebatterna. Under de två sista slutdebatterna (2014, 2018) fanns åtta 
debattörer med i slutdebatterna, trotts detta har slutdebatternas längd varit densamma, alltså 
har det funnits mindre utrymme för varje debattör under de två senaste debatterna. 
 

5.9 Validitet och reliabilitet 
 
Då målet med undersökningen var att undersöka vilket utrymme de olika debattörerna får 
under slutdebatten i form av tid, är en mätning av hur många sekunder varje debattör talar ett 
relevant sätt för att besvara våra frågeställningar på ett korrekt sätt. Därför bör 
undersökningen ha en hög validitet. 
 
Under mätningen har vi valt att avrunda varje inslag en debattör gjort under slutdebatterna till 
hela sekunder. Detta kan i viss mån skada reliabiliteten, men som vi anser inte till den grad 
att resultatet skulle vara missvisande.  
 
Som vi nämnt tidigare händer det vid ett flertal tillfällen att två debattörer talar samtidigt och 
att vi då valt att inte mäta den tiden alls. Vi några av dessa tillfällen har det då varit svårt att 
avgöra när den ena debattören tystnat och enbart en person talar. Detta är även det något som 
kan ha skadat reliabiliteten då ett fåtal sekunder kan ha adderats eller subtraherats felaktigt.  
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6. Resultat och analys 
 

Här presenteras vårt färdigställda resultat, varje debatt presenteras i ett eget diagram, och 
utifrån det kan man utläsa hur många sekunder varje debattör talat, samt hur stor andel av den 
totala tiden av varje debatt den enskilda debattören har talat. Utöver en noggrann presentation 
av varje debatt har vi sammanställt en presentation av den genomsnittliga talade tiden för alla 
partier under alla debatter som ingått i urvalet.  
 
För att presentera eventuella förändringar över tid har vi även sammanställt ett resultat som 
visar hur den talade tiden hos partierna förändrats mellan 2002 och 2018. 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 



 

 

6.1 2002 
 

I debatten 2002 blev den totala talade tiden av alla debattörer 6179 sekunder. 
Vid en jämn fördelning av tiden mellan partierna skulle den talade tiden för varje parti bli 883 
sekunder, vilket blir 14,29%. Inget parti befinner sig vid det exakta värdet. Över det jämnt 
fördelade värdet befinner sig Socialdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna. Under det 
jämnt fördelade värdet finns Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna. Socialdemokraterna var det parti som talade mest med sina 988 sekunder 
vilket utgör 15,99% av den totala tiden. Minst tid fick Miljöpartiet med totalt 801 sekunder 
vilket utgör 12,96% av den totala tiden. Det ger en skillnad på 187 sekunder eller 3,03%.  
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6.2 2006 
 
I debatten 2006 blev den totala talade tiden av alla debattörer 5689 sekunder. 
Vid en jämn fördelning av tiden mellan partierna skulle den talade tiden för varje parti bli 813 
sekunder, vilket blir 14,29%. Inget parti befinner sig vid det exakta värdet. 
Över det jämnt fördelade värdet befinner sig Socialdemokraterna och miljöpartiet. Under det 
jämnt fördelade värdet befinner sig Vänsterpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna 
och kristdemokraterna. Socialdemokraterna var det parti som talade mest med sina 989 
sekunder vilket utgör 17,38% av den totala tiden. Minst tid fick Folkpartiet med totalt 757 
sekunder vilket utgör 13,31% av den totala tiden. Det ger en skillnad på 232 sekunder eller 
4,07%. 
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6.3 2010 
 

I debatten 2010 blev den totala talade tiden av alla debattörer 5199 sekunder. Vid en jämn 
fördelning av tiden mellan partierna skulle den talade tiden för varje parti bli 743 sekunder, 
vilket bir 14,29%. Inget parti befinner sig vid det exakta värdet. Över det jämnt fördelade 
värdet befinner sig Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet. Under det jämnt 
fördelade värdet finns Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. 
Folkpartiet var det parti som talade mest med sina 804 sekunder vilket utgör 15,46% av den 
totala tiden. Minst tid fick Vänsterpartiet med totalt 682 sekunder vilket utgör 13,12% av den 
totala tiden. Det ger en skillnad på 122 sekunder eller 2,34%.  
 
(Under slutdebatten 2010 fanns ett segment med som INTE har blivit inräknat i resultatet, 
segmentet gick ut på att debattörerna fick ställa frågor till Moderaterna och 
socialdemokraternas partiledare, något som gjorde att dessa två partiledare fick betydligt mer 
tid till att föra sin talan än övriga debattörer, därför ingår inte detta segment i resultatet.) 
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6.4 2014 
 

I debatten 2014 blev den totala talade tiden av alla debattörer 6624 sekunder. Vid en jämn 
fördelning av tiden mellan partierna skulle den talade tiden för varje parti bli 828 sekunder, 
vilket blir 12,5%. Inget parti befinner sig vid det exakta värdet. Över det jämnt fördelade 
värdet befinner sig Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Moderaterna. Under det 
jämnt fördelade värdet finns Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och 
Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna var det parti som talade mest med sina 1007 
sekunder vilket utgör 15,20% av den totala tiden. Minst tid fick Kristdemokraterna med totalt 
712 sekunder vilket utgör 10,75% av den totala tiden. Det ger en skillnad på 295 sekunder 
eller 4,45%. 
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6.5 2018 
 

I debatten 2018 blev den totala talade tiden av alla debattörer 6319 sekunder. 
Vid en jämn fördelning av tiden mellan partierna skulle den talade tiden för varje parti bli 790 
sekunder, vilket blir 12,5%. Inget parti befinner sig vid det exakta värdet. Över det jämnt 
fördelade värdet befinner sig Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och 
Moderaterna. Under det jämnt fördelade värdet finns Vänsterpartiet, Liberalerna, 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna var det parti som talade 
mest med sina 898 sekunder vilket utgör 14,21% av den totala tiden. Minst tid fick 
Liberalerna med totalt 695 sekunder vilket utgör 11,00% av den totala tiden. Det ger en 
skillnad på 203 sekunder eller 3,21%. 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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6.6 Genomsnittligt av alla fem debatter 
 

Till skillnad från den totala sammanställningen ger en genomsnittlig sammanställning ett 
rättvist värde till alla partier då antalet debatter partiet deltagit i inte påverkas på samma sätt.  
 
För att ta fram ett genomsnittligt resultat har vi adderat alla totala tider av alla debatter med 
varandra, sen delat det i antalet debatter. Efter det har vi adderat varje partis totala tider i alla 
debatter med varandra, sen delat det i hur många debatter de deltagit i. 
 
Den genomsnittliga totaltiden blev 6002 sekunder. Vid en jämn fördelning av tiden mellan 
partierna skulle den talade tiden för varje parti bli 750 sekunder, vilket blir 12,5%. Inget parti 
befinner sig vid det exakta värdet. Över det jämnt fördelade värdet befinner sig 
Socialdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna.  
 
Under det jämnt fördelade värdet finns Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna är det parti som 
genomsnittligen talat mest med sina 933,6 sekunder vilket utgör 14,44% av den totala tiden. 
Minst genomsnittlig tid har kristdemokraterna med 749,2 sekunder, eller 11,59% av den 
totala tiden. Det ger en skillnad på 184,4 sekunder eller 2,84% 

 

25 

 



 

 

 
 

6.8 Total sammanställning av resultatet över tid  
 

Diagrammet visar precis samma resultat som resultatet över det enskilda debatterna fast alla 
tillsammans, på sådant sätt kan man utläsa hur tidfördelningen mellan partierna har förändrats 
mellan åren 2002 och 2018. Därför finns inga ytterligare siffror att presentera, då diagrammet 
bara ger en mer övergripande bild av de fem slutdebatterna.  
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6.9 Sammanfattande beskrivning av debatterna  
 

Under fyra av de fem debatter som ingått i urvalet kan man se att Socialdemokraterna 
tveklöst talat under längst tid. Undantaget var under debatten 2010 då Folkpartiet talade mest. 
Detta var det år vi avlägsnade ett segment från urvalet då Moderaterna och 
Socialdemokraterna talade under en lång tid. Vem som talat minst under debatterna skiljer sig 
åt från år till år, men genomsnittligt kan vi se att kristdemokraterna är de som 
genomsnittligen talat minst under debatterna. Även om både Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 
Folkpartiet/Liberalerna har varit det parti som talat minst under specifika debatter som ingått 
i urvalet. 
 
Från slutdebatten 2010 till 2014 då ett ytterligare parti deltog i slutdebatten fördelades samma 
tid ut på åtta debattörer istället för sju. Detta kan man se genom att Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna då fått mindre talad tid i 
debatten 2014 än i debatten 2010. Trots detta har Socialdemokraterna och Moderaternas 
talade tid ökat mellan de aktuella debatterna. Av de sju partierna som deltagit i alla fem 
slutdebatter som ingått i urvalet så har alla fått partier fått mindre procent av den talade tiden i 
den sista debatten (2018) än vad partiet fick i den första debatten (2002). 
 

6.10 Analys 
 

Resultatet visar tydligt att partierna inte får lika mycket utrymme i form av talad tid i SVT:s 
slutdebatter. Hur mycket utrymmet skiljer sig åt från år till år är olika, dock finns vissa 
mönster. Socialdemokraterna är till exempel det parti som tveklöst fått mest utrymme i form 
av talad tid under de fem slutdebatter som ingått i urvalet. Om detta bryter mot SVT:s 
sändningstillstånd i form av “Sändningsrätten ska utövas opartiskt…” är svårt att ge ett direkt 
svar på. Trots den tydliga tidsskillnaden mellan debattörerna är marginalerna dock 
förhållandevis små.  
 

Syftet med den här studien har varit att undersöka om SVT följer sändningstillståndet om att 
verka opartiskt under slutdebatterna inför riksdagsvalet mellan 2002 och 2018. Detta utifrån 
att ge alla debattörer samma möjlighet till att föra sin talan.  
 

 
I forskningen Public service TV– vårt offentliga rum  av Kent Asp (2017) som vi nämnt 
tidigare i kapitlet teori och tidigare forskning berättar han om hur stora partier i form av bra 
valresultat fått större utrymme i många medier. Till viss del kan vi även se det mönstret i vårt 
resultat av slutdebatterna, som att Socialdemokraterna i form av största parti också fått 
överlag störst utrymme i slutdebatterna, men inte fullt ut.  
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Till exempel vid slutdebatten 2010, Moderaterna var då näst största parti, och fick efter valet 
knappt en procent sämre valresultat än Socialdemokraterna (V almyndigheten.se ). Trots detta 
fick både Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet mer talad tid i 
slutdebatten. Ett annat exempel som talar emot att slutdebatterna följer samma mönster som 
Asp presenterade i sin forskning är att vid slutdebatten 2018 var Sverigedemokraterna 
Sveriges tredje största parti, trots det fick de betydligt mindre partierna Miljöpartiet och 
Centerpartiet större utrymme i form av talad tid under debatterna.  
 
Utifrån denna forskning finns ett resonemang om att de större partierna (i form av procent i 
valet) skulle få större utrymme i SVT:s slutdebatter, lika så att de mindre partierna skulle få 
mindre utrymme i slutdebatterna. 
 
Grunden till detta resonemang utgår inte bara från att ett parti med många väljare bör få ett 
stort utrymme till att uttrycka sina politiska åsikter. Utan också att ett parti med många välja 
då också har ett stort ansvar, vilket bör leda till att partiet utfrågas och “ställs mot väggen” i 
en högre grad än de mindre partierna. Utöver att Socialdemokraterna totalt fått störst 
utrymme visar dock resultatet att detta inte stämmer.  
 
Hur ett stort utrymme i slutdebatterna i form av mycket talad tid skulle vara gynnsamt för ett 
parti är heller inget som går att ge ett enkelt svar på. I en studie vi tidigare nämnt av Lars 
Nord och Jesper Strömbäck (2009) beskriver författarna att debatterna har en effekt på 
väljarna och att de i viss utsträckning kan rekrytera fler väljare om partiet presterat bra i 
debatten.  

7. Slutsatser och slutdiskussion  
 
I vår undersökning har vi enbart undersökt tiden ett parti talat, men även stor uppmärksamhet 
är något som kan vara gynnande för att parti (Asp, 2017). 
Trots detta har Socialdemokraternas valresultat minskat med över 10% från valet 2002 till 
valet 2018, även fast de fått störst utrymme i slutdebatterna. 
 
Varför Socialdemokraterna är det parti som under de fem slutdebatterna i SVT har talat mest 
skulle också gå att förklara med det som Jesper Strömbäck (2014) skriver i Makt, medier och 
samhälle. Att medier anklagas för att de borgliga partierna gynnas i kommersiella medier, 
medans de rödgröna partierna gynnas i public service. 
 
Vi måste börja med att betona att det är en kvantitativ undersökning vi har gjort där vi endast 
har mätt tiden varje parti har pratat. Vi har inte tittat något på det kvalitativa, alltså innehållet 
och vad som sägs under tiden. Det är en aspekt och kritik mot oss själva att mäta tid inte 
säger allt. Vad som sägs har också betydelse. Att ett parti tar stor plats i form av tid behöver 
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nödvändigtvis inte betyda att de konstant framför sina politiska resonemang, i flera fall har vi 
kunnat se hur debattörerna famlar efter ord och inte riktigt kommer någonstans med sin tes. 
Om den tiden då är “bra eller dålig” för partiet är inget vi kan svara på då vår undersökning 
enbart visar tiden en debattör har talat.  
 
Utöver  att Socialdemokraterna överlag fått tala mest under de fem slutdebatterna som ingått i 
vårt urval finns inga andra direkta mönster över vilka övriga partier som fått tala mest. Varje 
slutdebatt skiljer sig åt utifrån vilka partier som talat mer eller mindre än de andra. Detta visar 
(bortsett från socialdemokraterna) att det inte finns någon direkt systematik under 
slutdebatterna om hur tiden ska fördelas mellan partierna.  
 
En förklaring till varför detta skiljer sig åt från år till år skulle kunna vara att partierna med 
jämna mellanrum byter debattörer mellan åren, och att dessa debattörer skulle kunna vara mer 
eller mindre skickliga eller erfarna på att ta och behålla ordet än de andra. 
 
Ett sådant exempel är Centerpartiet, under slutdebatterna 2002, 2006 och 2010 hade partiet en 
totalt talad tid på mellan ungefär 13,5 och 15 procent. År 2014 fick Centerpartiet en totalt 
talad tid på 11,02 procent. Mellan 2010 och 2014 bytte partiet debattör från Maud Olofsson 
till Annie Lööf, det behöver inte finnas någon kausal mekanism mellan det, men det är en 
hypotes om varför vissa partier får eller tar större utrymme i form av talad tid. 
 
Fortsättningsvis bytte Folkpartiet debattör från Lars Leijonborg till Jan Björklund mellan 
slutdebatten 2006 och 2010. Slutdebatten 2006 hade Folkpartiet en totalt tid på 13,31 procent, 
nästa års slutdebatt 2010 fick de en totalt talad tid på 15,46 procent. Efter den debatten har 
den totalt talade tiden dock minskat och vid slutdebatten 2018 fick de en totalt talad tid på 
endast 11,95 procent.  
 

7.1 Besvarande av frågeställningarna  
 
Vårt resultat har till viss del redan besvarat våra frågeställningar, men här ger vi genomförliga 
svar på våra frågeställningar kopplade till vår analys.  
 

1. I vilken utsträckning ger SVT alla partier lika mycket tid till att för sin talan? 
 

Som det tidigare presenterade resultatet visar så skiljer sig den talade tiden åt, alla partier får 
alltså inte lika mycket tid till att föra sin talan. Som vi också tidigare nämnt så är det 
Socialdemokraterna som överlag talat mest under de slutdebatter vi har undersökt. Trots att 
den talade tiden skiljer sig åt anser vi att det är inom sådana små marginaler att det anses vara 
relativt jämnt. Med detta i åtanke kan vi också anta att SVT verkar opraktiskt genom att 
fördela tiden relativt jämnt mellan partierna i de årliga slutdebatterna. Trots den relativt 
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jämna fördelningen vill vi påpeka att det finns skillnader mellan hur stort utrymme de olika 
partierna får i form av talad tid.  
 

2. Har partier gynnats eller missgynnats under slutdebatterna i form av tid? 
 

Så som vi tidigare har kommit fram till så har tiden mellan partierna fördelas relativt jämnt 
över åren, men om man ser till den genomsnittliga presentationen över alla fem debatter ser 
man att det finns partier som talat mer, respektive mindre än medel. Om mycket, eller lite 
talad tid är gynnande eller missgynnande för ett parti är inget vi i den här undersökningen kan 
svara på, men vi kan klart se att Socialdemokraterna har genomsnittligen fått tala klart mer än 
övriga partier. Utöver det kan vi också se att Kristdemokraterna fått tala minst av alla partier.  
 
Om mycket talad tid i slutdebatterna skulle vara gynnsamt för ett parti, och lite talad tid i 
slutdebatterna skulle vara missgynnande för ett parti så kan vi säga att det finns partier som 
har gynnats och missgynnats. Men under de enskilda debatterna skiljer sig tiden så lite att 
man knappast kan dra slutsatsen att det har påverkat partiet på något sätt.  
 

 
3. Hur har tidfördelningen mellan partierna förändrats över tid? 
 
I figur åtta visar vi hur tidfördelningen mellan partierna har förändrats under alla debatter 
som ingår i urvalet. Som vi nämnt tidigare så har Socialdemokraterna varit det parti som 
genomsnittligen talat mest, och också talat mest i fyra av fem debatter. Det främsta resultatet 
vi kan utläsa av sammanställningen är att det bortsett från Socialdemokraterna knappast kan 
finnas någon systematik om hur mycket partierna får tala i forma av tid under debatterna. 
Detta kan man utläsa av att det skiljer sig från år till år hur mycket tid varje parti får till att 
föra sin talan. 
 

 

7.2 Tankar kring resultatet 
 

Om man för en kort stund bortser från teorier, tidigare forskning och vår slutsats om att SVT 
mer eller mindre har gett alla partier samma möjlighet till att föra sin talan och bara tittar på 
resultatet diagrammen i figur ett till fem, blir resultatet mer av en definitionsfråga. I vissa fall 
kan man verkligen säga att tiden skiljer sig åt. Vid debatten 2014 talade socialdemokraterna 
faktiskt närmare fem minuter mer än kristdemokraterna. Åter igen om man bortser från 
teorier och tidigare forskning, är det opartiskt? Ger verkligen SVT båda partierna samma 
möjligheter till att föra sin talan då?  
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7.3 Förslag på fortsatta studier 

 

Efter vår genomförda studie ser vi att det skulle vara intressant att gå vidare med liknande 
studier inom andra medier.  
 
Ett förslag på vidare studier skulle bland annat kunna vara att göra en identisk studie med till 
exempel TV4 som sänt slutdebatter sedan 1994. Hur ser fördelningen av tid mellan partierna 
ut i TV4:s slutdebatt? Hur ser det ut jämfört med SVT? Vidare skulle man även kunna 
genomföra samma studier på Aftonbladet och Expressen och sedan jämföra.  
 
Ett annat förslag är att man går vidare med det urval vi har haft i den här studien, alltså SVT 
och gör en kvalitativ studie istället för en kvantitativ. Utifrån en kvalitativ metod kan man då 
analysera hur debattörerna besvara frågorna och därmed få en bättre bild över hur debatterna 
påverkar de politiska partierna. 
 
Ett ytterligare förslag som skulle kunna vara intressant att genomföra är en kvalitativ studie 
där man genom intervjuer och frågeställningar frågar publiken som medverkar under 
debatterna eller andra åskådare hur de uppfattar debatten?  
 
Man skulle även kunna gå vidare och ställa frågor till partiledarna efter debatten. Hur de 
upplevde debatten och särskilt intressant skulle vara att fråga om de själva märker någon 
skillnad på att delta i valdebatter i olika medier. Upplever politikerna att det skiljer sig åt att 
delta i SVT eller exempelvis TV?  
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