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Abstract 
 
The topic of the present dissertation is argumentation in the late statesman Olof Palme (1927-
1986). One may reasonably think that the fascination for Palme is mainly due to his way of 
expressing his policy, and therefore also to his argumentation strategy. The theoretical 
background consists of Lloyd F. Bitzers’s theory on the rhetorical situation, Stephen E. 
Toulmin’s theory on the description of argumentation structures and on the notion of fallacy, 
as it appears in pragma-dialectics and informal logic. The rhetorical situation is used to 
identify vital presuppositions and conditions surrounding the analysed argumentation. 
Toulmin’s theoretical model is used to analyse structures in the argumentation, and the notion 
of fallacy is used to discover infringements upon these structures.  
 
The object of this analysis is the decisive electoral debates of  autumn 1976 between Olof 
Palme and Thorbjörn Fälldin, held in Scandinavium, Gothenburg, Sweden. Palme had to think 
of a number of surrounding conditions, such as that the debate was decisive, the composition 
of the audience. Palme and Fälldin otherwise appeared to be rather equally equipped for the 
debate. Palme’s task was primarily to gain the number of votes needed to continue to keep 
social democracy in power. There seem to exist several levels making up his argumentation, 
grouped under attack and defence. Defence is in most cases based upon a strong connection 
with the social democrat tradition. The attack is more complicated, linked to Palme’s overall 
argumentative intention: to depict the non-socialists as a bad governing alternative, and the 
social democrats as a better one. Fallacies are regarded as instances of breaking the frame of 
rules that govern a critical discussion. Palme has several fallacy-like features in his 
argumentation. Among those, most common, are that he attacks the person Thorbjörn Fälldin, 
instead of the policy or party that he represents. Palme also starts from presupposed premises 
and tries to link the economic policy of the alliance to an intellectually-thought delimiting 
between liberal and conservative capitalism and social-democrat solidarity. He strives to 
portray the liberals and conservatives as money-orientated, whereas social democracy is 
depicted as people-orientated. Palme goes arguably too far at several moments during the 
debate, which possibly hurts his own argumentation.  
 
 
Keywords: Olof Palme, argumentation, argumentation analysis, rhetoric, rhetorical situation, 
Toulmin´s argumentative model, fallacy, informal logic, pragma-dialectic, critical discussion, 
debate, Thorbjörn Fälldin, social democracy, election  
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Förord 
 
Egentligen skulle först och främst Olof Palme ha ett tack, för utan honom hade det inte blivit 
någon avhandling. Palme var ämnet även för min magisteruppsats i retorik, och denna 
politiska gestalt har fascinerat mig sedan tidigt 1980-tal. Jag är gammal nog att ha egna 
minnen av denne politiker och mordet på honom var en omvälvande händelse. På senare år 
har fascinationen kunnat bearbetas och bidra till ett mer akademiskt intresse, vilket i sin tur 
utmynnat i denna avhandling. 
 
Flera personer förtjänar tack för att denna avhandling blivit till. Brigitte Mral, den 
ursprungliga handledaren, har bidragit med att ge avhandlingen dess generella inriktning. 
Anders Sigrell har sedan, i sin egenskap av handledare under fortsättningen av arbetet, 
inspirerat och väglett mig. Helen Andersson var opponent vid slutseminariet och kom med 
värdefull konstruktiv kritik. Ulla Moberg och Per Ledin har i slutfasen av arbetet läst texten 
och givit kommentarer. Mihai Daniel Frumuselu har bidragit med översättning till engelska. 
Tack även till doktorandkollegerna i retorik och svenska vid Örebro universitet, särskilt till 
Gudrun Weiner och Helge Räihä för stöd och uppmuntran. För framtagandet av 
undersökningsmaterial, tack till: Stellan Andersson, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 
Mats Cronvik, Statens ljud- och bildarkiv och Marie Danielsen på Örebro 
universitetsbibliotek.  
 
 
Örebro, 2007 
 
Patrik Wikström
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1. Inledning 
 
Olof Palme brukar nämnas som en av de skickligaste svenska politikerna på att argumentera. 
Gestalten Palme var omstridd och omtyckt på ett sätt som kanske saknar motstycke i svensk 
historia. Hans politiska gärning är ännu inte slutgiltigt utvärderad. Även hans argumentation 
väntar på att bli analyserad och problematiserad. Denna avhandling är ett försök att avhjälpa 
detta.  
 
Palme framställs ofta som ett slags ideal inom svensk politisk retorik.1 Det kan synas märkligt 
att en så inflytelserik och för sin period dominerande politiker inte tidigare har blivit föremål 
för en vetenskaplig avhandling inom retorikvetenskapen. Visserligen har svenska 
retorikforskare, som Kurt Johannesson och Brigitte Mral, ägnat intresse åt Palme och dennes 
argumentation, men dessa texter har varit kortare analyser. Vad bristen på längre utredningar 
beror på är omöjligt att avgöra. Kanske har ämnet hittills varit för näraliggande i tid, kanske 
har det väckt för mycket känslor eller möjligen ansetts vara för spekulativt för att åstadkomma 
seriös forskning kring. En annan, antagligen troligare, orsak skulle kunna vara att retoriken är 
ett relativt färskt akademiskt ämne, som därför helt enkelt inte hunnit avhandla enskilda 
politikers argumentation.   
 
Ämnet för denna avhandling är alltså argumentationen hos framlidne politikern Olof Palme 
(1927-86). Kännetecknande för Palmes argumentation var bland annat hans förmåga att väcka 
starka känslor hos den publik som lyssnade på honom. Retorisk briljans kan sägas ha varit 
kännetecknande för Palme i hans roll som politiker. För detta uppbar han respekt både i 
Sverige och på den internationella scenen.2 Det specifika analysobjektet är den radio- och TV-
sända debatt mellan Olof Palme och Thorbjörn Fälldin, som utgjorde kulmen på valrörelsen 
1976, och hölls i Scandinavium i Göteborg den 1 september detta år. 
 
Den teoretiska grunden för denna avhandling utgörs av dels den klassiska retoriska analysen, 
dels den moderna kritiska retorikanalysen, här representerad av Lloyd F. Bitzers ”retoriska 
situation”, Stephen E. Toulmins analysmodell och fallasibegreppet som även influerats av den 
klassiska retoriska analysen. De tre sistnämnda teoretiska komponenterna utgör 
avhandlingens stomme.  
 
För att placera både Palme och den analyserade debatten i sitt rätta sammanhang, kan ”den 
retoriska situationen” vara lämplig att belysa. Med hjälp av detta begrepp kan i det här fallet 
debattens omständigheter och förutsättningar presenteras. Nästa steg bör bli att försöka 
urskilja debattens struktur, vilka frågor som tas upp, Olof Palmes ståndpunkt i dessa frågor, 
vilka argument som framförs, respektive bemöts och på vilket sätt detta genomförs. För att 
analysera detta kommer Toulmins modell att användas. Det tredje och avslutande momentet i 
analysen är att finna brotten mot dessa strukturer, avvikelser från mönstret. Till detta ändamål 
kommer en begreppsapparat, hämtad från riktningarna pragmadialektik och informell logik att 
användas, centrerad kring fallasibegreppet och den kritiska diskussionen. Det rör sig alltså om 
en tredelad analys: förutsättningar, struktur, strukturbrott. Att pröva denna modell är en del av 
syftet med avhandlingen.  
 

                                                 
1 Alandh, Tom och Zachrisson, Birgitta (1996): Berättelser om Palme. I samtal med Tom Alandh och Birgitta 
Zachrisson. Norstedts, Stockholm. Sid. 117. 
2 Johannesson, Kurt (2001): ”Politik och retorik” i Vetenskap och retorik – En gammal konst i modern belysning. 
(Red: Kurt Johannesson), Natur och kultur, Stockholm. Sid. 201. 
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Olof Palmes argumentation är inte ett helt okomplicerat analysobjekt, mycket på grund av 
Palmes eget agerande i argumentationssituationen. Något av det allra mesta intressanta med 
den politiska gestalten Olof Palme är hans totala självsvåldighet i politiska situationer, inte 
minst i debattsammanhang. Politiken är visserligen polemisk till sin natur, och politiker för 
ofta fram sina idéer oavsett det mottagande dessa idéer kan förväntas få. Det intressanta hos 
Palme är att hans polemik ibland går till överdrift. Palmes mål förefaller då inte längre vara att 
framföra och få gehör för sina politiska visioner utan mera diffust att ”vinna” debatten eller 
den enskilda ordväxlingen. Det politiska slaget kan då bli viktigare än fälttåget, ja, till och 
med hela kriget.  
 
 
1.1 Disposition 
 
Denna avhandling är tämligen traditionellt disponerad på det övergripande planet: inledning, 
teoridel, analysdel och avslutande sammanfattning. Efter inledningsavsnittet, denna 
disposition samt syfte och frågeställningar, följer en avdelning som behandlar bakgrunden till 
avhandlingsämnet, nämligen en presentation av Palme som politisk talare. Teoridelen följer 
sedan, uppdelad på ett antal avsnitt. De tre teorier som används skildras utifrån olika teman: 
retorik och argumentation, samt retorisk situation och debatt. I slutet av denna teoridel är ett 
särskilt metodavsnitt inlagt, som behandlar appliceringen av dessa teorier. Forskningsöversikt 
är en rubrik som saknas i denna avhandling, men innehållsmässigt förekommer dess 
komponenter insprängda på olika ställen i teoridelen. Efter teoriavdelningen följer 
analysdelen, uppdelad i tre större delar utifrån de tre teorierna: den retoriska situationen, 
Toulmins modell och fallasibegreppet. Efter detta följer en avslutande analytisk diskussion 
och en sammanfattning, på svenska och engelska. 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet med denna avhandling är att försöka utföra en kartläggning av Olof 
Palmes argumentation, som denna ter sig i den debatt som utgör analysobjekt. Denna debatts 
förutsättningar ska granskas. I detta arbete ska den retoriska situation som föreligger 
redogöras för och analyseras. Strukturer i Olof Palmes argumentation i debatten ska 
tydliggöras och analyseras. Vidare ska brott mot dessa strukturer identifieras och undersökas. 
Ett annat syfte är, vilket redan nämnts i inledningen, att pröva den teoretiska analysmodell 
som kommer att användas i avhandlingen. Ansatsen i avhandlingen är normativ. Den avser att 
granska argumentationen kritiskt och värdera den utifrån klassiska och moderna teorier om 
effektiv argumentation, för att söka svara på frågan om det är något i Palmes argumentation 
som har bidragit till att skapa starka känslor. 
 
Följande analysområden och frågeställningar kan bidra till att uppfylla detta syfte: 
 
Den retoriska situationen 
 
Hur ser den retoriska situationen ut kring valdebatten mellan Olof Palme och Thorbjörn 
Fälldin 1976? Vilka är de yttre omständigheterna kring debatten: regler, tidsmarginaler med 
mera? Vilken var Palmes respektive Fälldins politiska ställning inför debatten? Vilka frågor 
dominerade den inrikespolitiska agendan, och kunde därmed förväntas få en stor roll i 
debatten? Hur såg det aktuella socialdemokratiska partiprogram ut, som Palme sannolikt var 



 13

tvungen att förhålla sig till? Vilka frågor fördes de facto fram i debatten, av Palme respektive 
Fälldin? Hur var debatten disponerad, frågor, positionering med mera, från Palmes sida? 
 
Toulminmodellen 
 
Vilka strukturer i argumentationen kan identifieras med hjälp av Toulminmodellen? Hur 
balanserar Palme mellan försvar av egna positioneringar och ställningstaganden och angrepp 
på Fälldins och borgarnas åsikter och förslag? På vilka punkter angriper Palme borgarna, 
centerpartiet och Fälldin? Hur ser Palmes försvar av den socialdemokratiska politiken ut? Hur 
används de olika argumenten i Palmes argumentation? 
 
Fallasier 
 
Vilka brott mot dessa strukturer i form av fallasier kan spåras i argumentationen? Finns det 
några sammanhang där fallasier förefaller vara särskilt vanligt förekommande, i så fall vilka? 
Vilken betydelse har dessa strukturbrott för argumentationens effektivitet? 
 
Dessa frågeställningar kan förhoppningsvis bidra till att ge en bild av Olof Palmes 
argumentation. Kontexten skulle ge förutsättningarna under vilken argumentationen 
uppkommer, strukturerna skulle ge argumentationens form och innehåll och fallasierna skulle 
ge invändningarna mot argumentationen, undantagen som bekräftar regeln. Det finns kanske 
inga generella slutsatser om Palmes samlade argumentation att dra utifrån detta förfaringssätt, 
men det går att säga mycket om det enskilda analysobjektet. Det ska nu föras en diskussion 
kring valet av detta analysobjekt. 
 
 
1.3 Material 
 
Argumentation är för en politiker ett medel för att formulera och kommunicera politiken, för 
en forskare ett system med vilket hon eller han kan förstå till exempel denna kommunikation. 
Olof Palme var en viktig opinionsbildare och en betydande politisk gestalt under en 
inrikespolitiskt relativt turbulent tid i Sverige under 1970- och 1980-talen. Palme förefaller 
betrakta argumentationen som ett medel för att delge omvärlden sina politiska visioner och 
hans argumentation är att betrakta som ett viktigt forskningsområde för retoriken som en 
vetenskaplig disciplin. Därför blir Palmes argumentation, som den framgår i 
undersökningsobjektet, den avslutande valdebatten i Scandinavium i Göteborg den första 
september 1976 mot centerledaren, Thorbjörn Fälldin, viktig att studera. Palmes debattinlägg, 
såväl som hans tal, återspeglar rimligen hans syn på politik och kanske även på 
argumentation. Att avgöra argumentationens ställning hos Palme, hur han såg på 
argumentationen som ett verktyg eller ett hjälpmedel i politiken, är en viktig fråga för den 
politiska retoriken som forskningsfält. Det är därför Palmes inlägg i denna debatt står i fokus 
för analysen i avhandlingen. Debatten är återgiven dels på DVD, dels som transkription, 
återgiven i standardiserad skriftform för att underlätta läsningen. Transkriptionen har jämförts 
mot ljudupptagningen på DVD:n. De citat som återges i avhandlingstexten är bearbetade av 
mig för att i möjligaste mån motsvara ljudupptagningen. Dock har vissa passager utelämnats 
från själva analysen, eftersom de betraktats som mindre intressanta ur forskningssynpunkt. 
Det har i dessa fall rört sig om mer informativa avsnitt, statistikpresentationer till exempel. I 
nästa avsnitt presenteras Olof Palme och den tid under vilken han verkade. 
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1.4 Presentation av Olof Palme och vad som kan ha bidragit till 
att forma hans argumentation 
 
Palme hade ett flertal olika roller. Han var bland annat talaren och debattören Olof Palme, 
men också politikern, privatpersonen och människan Olof Palme. Den roll som av naturliga 
skäl blir mest intressant i samband med denna avhandling är debattören. Avsnittet kommer att 
ägna uppmärksamhet åt de faktorer i Palmes liv som kan bidra till att förklara varför hans 
argumentation fick sitt utseende.  
 
Den uppväxtmiljö där Olof Palme tillbringade sin barndom var utpräglat borgerlig till sin 
karaktär. Palme var född 1927 och yngst av tre syskon. Föräldrarna Palme lärde tidigt sina 
barn att leva efter vissa borgerliga värderingar. Ordning, sparsamhet och ansvar värderades 
högt i familjehemmet Palme. Föräldrarna Palme kom båda från relativt välbeställda familjer. 
Fadern var försäkringsman och från 1931 verkställande direktör i försäkringsbolaget Thule. 
Modern kom från Lettland och härstammade från en balttysk adelsfamilj.3  
 
När Olof Palme var sju år gick hans far och farfar bort med kort mellanrum. Modern fick 
sedan ensam uppfostra barnen.4 Som barn var Olof Palme ofta sjuk vilket gjorde att han fick 
tillbringa mycket tid i sängen. Bland annat drabbades han av tuberkulos. Trots detta var Olof 
Palme ett livligt och lekfullt barn. Under de långa sjukdomsperioderna sysselsatte han sig ofta 
med att läsa böcker. Han hade lärt sig läsa redan i fyraårsåldern, och var tidigt road och 
intresserad av språk. Förutom svenska lärde han sig tyska, franska och ryska, vilket tedde sig 
ganska naturligt i ett flerspråkigt hem som det Palmeska.5 Det är rimligt att anta att Palmes 
tidiga kontakter med språk i någon mån måste ha bidragit till att forma hans senare 
argumentation. Om inte annat fick det honom att uppmärksamma den potential som ett 
medvetet språkanvändande kan skapa.  
 
Olof Palme tog vid sjutton års ålder studentexamen vid Sigtuna humanistiska läroverk. Han 
genomförde sin militärtjänst vid kavalleriet, men fick även en utbildning i 
underrättelseverksamhet. Efter genomförd militärtjänst började han studera juridik vid 
Stockholms högskola, där han 1951 tog juris kandidatexamen. Innan dess hade Palme också 
tillbringat ett läsår i USA. Åren 1947-48 studerade han statskunskap och ekonomi vid Kenyon 
College i Ohio, motsvarande en Bachelor of Arts-examen.6  
 
Tiden i USA påverkade den unge Palme och bidrog till att utforma politiska och 
allmänmänskliga värderingar hos honom. Efter avlagd examen gjorde han en tre månader lång 
rundresa genom 34 eller 35 amerikanska delstater. Under denna resa kom han att uppleva den 
amerikanska fattigdomen på nära håll. Han upplevde klyftor både mellan rika och fattiga och 
mellan vita och färgade.7 Med största sannolikhet bör tiden i USA också ha påverkat hans 
argumentatoriska intresse, eftersom han deltog i träningsdebatter som ett led i undervisningen. 
Han lärde sig således att argumentera för sin sak inför en större publik. Ett annat amerikanskt 
drag hos Palme var det flitigt förekommande anspelandet på känslor, inte heller det särskilt 
                                                 
3 Haste, Hans (1987): ”Olof Palme 1927-1986 – En bildberättelse” i Boken om Olof Palme: Hans liv, hans 
gärning, hans död. (Red: Hans Haste), Tiden, Stockholm. Sid. 6 f.  
4 Åsard, Erik (2002): ”Olof Palme – en inledning” i Politikern Olof Palme. (Red: Erik Åsard), Hjalmarson & 
Högberg Bokförlag, Stockholm. Sid. 8.  
5 Haste (1987): Sid. 9 f. 
6 Haste (1987): Sid. 11 f; Åsard (2002): Sid. 8. 
7 Haste (1987): Sid. 12; Åsard (2002): Sid. 8.  
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vanligt eller passande i svensk politik. En svensk politiker var mer hänvisad till pragmatism 
än känslosamhet. Palme bröt även mot denna konvention. Likaså bröt han av genom att vara 
utpräglat intellektuell i sin attityd, vilket ibland uppfattades som överlägsenhet. På denna 
punkt förekom kritik även inom socialdemokratin. Det drag som förefaller mest typiskt för 
Palme var dock betydligt mera positivt, nämligen hans stora engagemang. Palmes paradox var 
att han så skickligt fångade upp och använde stämningar hos publiken, samtidigt som han var 
oförmögen att fullt ut inse vad som var riktigt passande i den svenska politiska debatten.8  
 
Vid hemkomsten till Sverige började Palme parallellt med slutförandet av sina juridikstudier 
att arbeta inom Sveriges Förenade Studentkårer, SFS. Till en början ansvarade han för den 
internationella avdelningen inom organisationen. I efterkrigstidens Europa ökade det 
internationella samarbetet mellan studentorganisationerna. Bland annat anordnades 
studentkonferenser där studenter kunde träffas och diskutera olika internationella 
samhällsfrågor. Det var under den här tiden som Palme fick ett ökat internationellt 
engagemang. En avgörande händelse för Palme var kommunisternas maktövertagande i 
Tjeckoslovakien, i och med den så kallade Pragkuppen 1948. En studentkonferens som skulle 
bli särskilt ihågkommen av Palme var den internationella studentorganisationen IUS:s 
kongress i Prag 1950, där Palme representerade Sverige.9 Även detta bör ha fungerat som en 
slags träning i debatterande för den unge Palme. 
 
Arbetet som studentpolitiker tog Olof Palme ut på flera resor i världen, bland annat till Asien. 
Dessa resor gav Palme vidgade perspektiv på orättvisor och ojämlikhet globalt. Många teman 
från resan i Asien skulle komma att prägla hans kommande politiska karriär. Teman som 
handlade om länders eget nationella självbestämmande, avveckling av kolonialsystemet, 
behovet av en ny ekonomisk världsordning, kampen mot rasism, drömmen om lika villkor 
mellan människor och en demokratisering av utbildningssystemet.10 Palme baserade en stor 
del av sina politiska övertygelser på intrycken från dessa resor.  
 
Hösten 1953 blev Olof Palme medlem i det socialdemokratiska partiet och året efter började 
han arbeta hos Sveriges dåvarande statsminister Tage Erlander. Arbetsuppgifterna omfattade 
bland annat att vara Erlanders sekreterare, rådgivare och talskrivare. Statsministern lade 
ganska snabbt märke till Olof Palmes kapacitet och gav honom allt större förtroende. Det 
skulle med tiden uppstå en djupare vänskap mellan männen, trots den stora åldersskillnaden.11 
Som talskrivare kom Palme i en direkt kontakt med det politiska språket. Antagligen fick han 
här för första gången anledning att mer utpräglat tänka över språkvalens betydelse för 
effektiviteten i en argumentation.  
 
Under 1960-talet arbetade sig Olof Palme uppåt i den socialdemokratiska hierarkin. År 1963 
utsågs Olof Palme till konsultativt statsråd, hans första ministerpost. Utnämningen 
förorsakade inga större förändringar vare sig i hans arbetsuppgifter eller i hans förhållande till 
Erlander. Med åren kom Palme att inneha en rad olika statsrådsposter. Bland annat var han 
kommunikationsminister och ecklesiastikminister.12  
 

                                                 
8 Mral, Brigitte (2002): ”Olof Palme och retorikens paradoxer” i Politikern Olof Palme. (Red: Erik Åsard), 
Hjalmarson & Högberg Bokförlag, Stockholm. Sid. 164 ff. 
9 Haste (1987): Sid. 14 ff.; Åsard (2002): Sid. 9 f.  
10 Haste (1987): Sid. 17 ff. 
11 Haste (1987): Sid. 18 ff.; Åsard (2002): Sid. 11. 
12 Haste (1987): Sid. 34; Åsard (2002): Sid. 11. 
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Hela 1960-talet var politiskt omvälvande för Olof Palme. Som socialdemokratisk politiker 
fortsatte Palme sitt internationella engagemang för de svaga nationerna i världen. Den 30 juli 
1965 på Broderskapsrörelsens kongress i Gävle höll Olof Palme ett av sina mer berömda tal, 
det så kallade Vietnamtalet13. Frågan gällde ett litet folks rätt till nationell självständighet. 
Genom att stödja det vietnamesiska folkets strävan efter frihet värnar vi om alla små nationers 
rätt till självständighet, menade Palme. Under den här perioden medverkade Palme på en rad 
internationella konferenser och möten.14 Vad gäller argumentation var 1960-talet sannolikt 
Palmes mest intensiva och utvecklande period.  
 
År 1969 efterträdde Olof Palme Tage Erlander som partiledare och statsminister, och den 
socialdemokratiska politiken fick en ny inriktning.15 Tidigare hade den beskrivits som grå och 
trist, byggd på kompromisser och överenskommelser. I stället öppnade Palme för en ny 
politisk och parlamentarisk kreativitet. Han tog hellre en rejäl konflikt än ett falskt 
samförstånd.16 Som statsminister fortsatte Olof Palme att kritisera den industrialiserade 
världen och dess agerande i tredje världen. Vietnamfrågan låg honom fortfarande varmt om 
hjärtat. Några dagar före jul 1972 höll han det så kallade Hanoitalet, som innebar en kritik av 
USA:s intensifierade bombningar i Nordvietnam.17  
 
Mediesituationen i Sverige genomgick en snabb förändringsprocess under Palmes aktiva 
politiska karriär från tidigt 1950-tal till 1980-tal. Mediernas inflytande ökade och tvingade 
politikerna att anpassa sig till detta. TV slog igenom som ytterligare en medial dimension som 
skapade nya hänsyn hos politikerna. Även Palme tvingades till förändring, vilket undersökts 
av Gunnela Björk. Hennes huvudsakliga frågeställning är hur Palme hanterade den förändrade 
mediesituationen och hur Palme skildrades i medierna. Han var medveten om och försökte 
påverka mediebilden av sig själv.18 Detta påverkade sannolikt Palme också i argumentationen. 
 
En bild av Palme som getts är den ständigt tillgänglige partiledaren och statsministern. Palme 
beskrivs som en outtröttlig arbetsmyra som verkar orka arbeta hur hårt som helst. Han 
förefaller också förvänta sig detsamma av sina medarbetare. Han manar ständigt på sina 
medarbetare och rådgivare och pressar dem till deras yttersta arbetskapacitet. Bland Palmes 
medarbetare märks personer som Kjell Larsson, Ulf Lönnqvist, Hans Dahlgren, Ingvar 
Carlsson och Anders Ferm. Dieter Strand påstår att Ferm skrev tal som var mer Palme än 
Palme själv.19 Enligt Tage G. Peterson var Ferm extremt lyhörd för Olof Palmes sätt att tänka 
politiskt.20  
 
I boken Palme mot Fälldin – Rapporter från vägen till nederlaget beskriver Dieter Strand 
valduellen 1976 mellan Olof Palme och Thorbjörn Fälldin, som är ämnet för denna 
                                                 
13 Palme, Olof (1998): ”Olof Palme diskuterar Vietnamfrågan” i Ordet är en makt. Svenska tal från Torgny 
lagman till Carl Bildt och Mona Sahlin. (Red: Kurt Johannesson, Olle Josephson och Erik Åsard), Norstedts, 
Stockholm. Sid. 193 f. 
14 Haste (1987): Sid. 37 f.  
15 Haste (1987): Sid. 47; Åsard (2002): Sid. 12. 
16 Andersson, Sven O. (1990): ”Den rastlöse reformisten. En uppsats om Olof Palme och världen.” i 
Socialdemokratin och svensk utrikespolitik. Från Branting till Palme. (Red: Bo Huldt och Klaus Misgeld), 
Utrikespolitiska institutet, Stockholm. Sid. 114. 
17 Palme, Olof (1998): ”Olof Palme anklagar USA för julbombningarna över Nordvietnam” i Ordet är en makt. 
Svenska tal från Torgny lagman till Carl Bildt och Mona Sahlin. (Red: Kurt Johannesson, Olle Josephson och 
Erik Åsard), Norstedts, Stockholm. Sid. 71 f. 
18 Björk, Gunnela (2006): Olof Palme och medierna. Boréa bokförlag, Umeå. 
19 Strand, Dieter (1980): Palme igen? – Scener ur en partiledares liv. P. A. Norstedt & Söners förlag, 
Stockholm. Sid. 121 ff. 
20 Peterson, Tage G. (2002): Olof Palme – som jag minns honom. Bonniers förlag, Stockholm. Sid. 128. 
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avhandling. Det är med beundran som Strand framställer Palme. För Strand är Palme en 
mästare i formuleringskonsten och han uttrycker särskilt en beundran för Palmes skicklighet 
som talare. Det är framför allt som folktalare som Palme kommer till sin rätt. Dock framför 
även Strand en viss kritik mot Palme som talare. Ibland försvinner budskapet i den allt för 
fulländade formuleringskonsten och de utsökta citaten.21  
 
De frågor som traditionellt varit viktiga inom svensk politik under efterkrigstiden hade av 
naturliga skäl främst kretsat kring välfärden och därmed främst ekonomi och omsorg, eller 
kanske ekonomi kontra omsorg. För Palme var välfärden och fördelningsfrågorna viktiga. 
Palme hade en klar inriktning i sin politiska verksamhet på svaga grupper, såväl i Sverige som 
internationellt. Han har beskrivits som en internationell propagandist, grundat på de många 
starka utspel han gjort, med sikte på att förändra det internationella systemets struktur i 
riktning mot större rättvisa och säkerhet. Det som också gjorde att Palme uppfattades som en 
propagandist på den internationella arenan var hans sätt att argumentera för de mindre 
staternas position i den internationella politiken. Denna argumentation var ofta starkt 
ideologiskt färgad.22 Enligt statsvetaren Erik Åsard hade Palme en säregen stil i sin 
argumentation, både konfrontationsbenägen och samarbetsorienterad23. 
 
Utrikespolitiskt var Palme en av de mest aktiva statsministrar landet någonsin haft. Inom den 
inrikespolitiska sfären var han inte lika energisk. Det var antagligen en nackdel för honom att 
han var så skarpt profilerad inom utrikespolitiken. De inrikespolitiska frågor som Palme 
ägnade uppmärksamhet var främst hur välstånd och resurser skulle fördelas i samhället, och 
därtill hörande ekonomiska frågor. Inrikespolitiken kretsade i övrigt mest kring 
sysselsättningsfrågor. Att ha ett arbete skapade värde i människors vardag, enligt Palme.  
Under 1970-talet växte även miljöfrågor fram som ett viktigt område. 
 
Mellan åren 1976 och 1982 befann sig Palme i oppositionsställning. Den här tiden var 
inrikespolitiskt turbulent med ett antal tvistefrågor om kanske framför allt energi, miljö och 
utrikespolitik. Under oppositionstiden förde Palme en livlig utrikespolitisk verksamhet. På 
FN-uppdrag försökte han bland annat medla mellan Iran och Irak. Han intensifierade också 
kampen mot apartheid.24 De inrikespolitiska frågor som stod i fokus vid tiden för den 
undersökta debatten kommer att behandlas utförligare i analysdelen. I 1982 års riksdagsval 
återtog socialdemokraterna regeringsmakten. Löntagarfonder, misstänkta ubåtar och framför 
allt mängder med affärer, ackompanjerade perioden fram till skotten på Sveavägen 1986.25 
 
Palmes argumentation formades sannolikt av hans uppväxt, det tidiga språkintresset, 
utbildningen i USA, och av hans senare politiska karriär, via studentpolitiken och det 
internationella engagemanget, till den mogne politikern som hade att förvalta det 
socialdemokratiska arvet. Palme hade att ta hänsyn till en lång tradition, och det är denna 
tradition som ska uppmärksammas i följande avsnitt.26 

                                                 
21 Strand, Dieter (1977): Palme mot Fälldin – Rapporter från vägen till nederlaget. Rabén & Sjögren, 
Stockholm. Sid. 14 f. 
22 Jerneck, Magnus (1990): ”Olof Palme – en internationell propagandist” i Socialdemokratin och svensk 
utrikespolitik. Från Branting till Palme. (Red: Bo Huldt och Klaus Misgeld), Utrikespolitiska institutet, 
Stockholm. Sid. 121 ff. 
23 Åsard (2002): Sid. 13.  
24 Haste (1987): Sid. 68-81. 
25 Haste (1987): Sid. 82-99. 
26 För ytterligare läsning om Olof Palme kan följande titlar, där Palme beskrivs ur olika aspekter, 
rekommenderas: Carlsson, Ingvar (2002): ”Politikern Olof Palme” i Politikern Olof Palme. (Red: Erik Åsard), 
Hjalmarson & Högberg Bokförlag, Stockholm. Isaksson, Christer (1995): Palme privat. I skuggan av Erlander. 
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1.4.1 Den socialdemokratiska agitationstradititionen 
 
Agitationen kan sägas tillhöra den politiska retoriken, i egenskap av en undergenre. Olof 
Palme verkade i en socialdemokratisk argumentationstradition, oavsett i vilken grad han 
egentligen följde denna. I detta avsnitt ska Palmes roll i den socialdemokratiska 
talartraditionen belysas. Agitationen förknippas med vänsterkanten på den politiska arenan, 
även om den inte nödvändigtvis är reserverad enbart för de grupper som hör hemma där. 
Medan det politiska språket i allmänhet strävar efter en av två saker, konsensus eller 
konfrontation, är agitationen nästan helt inriktad på konfrontation. Agitatorerna strävar efter 
att förändra samhällets struktur i grunden, och intar gärna ett underläge som sin 
utgångsposition. 
 
Den förste agitatorn i Sverige brukar anses vara skräddaren August Palm, verksam runt 
sekelskiftet 1900, sedermera tidningsredaktör. Kurt Johannesson har ägnat uppmärksamhet åt 
agitatorernas verksamhet i Sverige. Hans tonvikt ligger just vid agitationen runt sekelskiftet 
1900, och Palm är en av hans huvudaktörer. Agitationen betraktas av Johannesson i första 
hand som ett historiskt fenomen.27 Han kopplar direkt samman agitationen med den 
socialistiska politiska rörelsen. Det krävdes av en agitator att han eller hon skulle ha goda 
kunskaper om den socialistiska ideologin och de frågor som var viktiga i dåtidens politiska 
verklighet. Det var inte heller en nackdel om agitatorn hade en förankring hos folket och 
kunde förstå deras livsvillkor. Flera av de tidiga agitatorerna hade en yrkesbakgrund, i likhet 
med August Palm.28  
 
En av agitationens bärande målsättningar var att väcka människor till politisk insikt och göra 
dem medvetna om samhällsvillkoren och de orättvisor dessa kunde innehålla. Agitatorn skulle 
i viss mån fostra människor till goda socialister. Den främsta metoden för att uppnå detta var 
upplysning och information om de lagar och mekanismer som enligt socialismen styrde 
samhällsutvecklingen. Det slutgiltiga målet var skapandet av ett nytt samhälle i enlighet med 
socialismens ideal. Detta gällde för all agitation inklusive den socialdemokratiska.29 Det fanns 
en spänning mellan politik och språk hos Palme. Samtidigt som han insåg språkets kapacitet 
för att lyfta fram politiken och förklara och lugna, kunde den politiska situationen tvinga 
honom att anpassa sitt språk.30 
 
Genom Olof Palmes inträde i partipolitiken fick socialdemokratin en ny politisk agitator. Han 
var en övertygande talare med känsla för att skapa dramatik med sina ord. En agitator av 
Palmes kaliber saknades på den borgerliga sidan. Därför uppstod en osäkerhet hos det 
borgerliga blocket. Palmes sätt att argumentera med känslor var en överlägsen taktik. I och 
med att han vävde ihop sina argument med känslor blev det svårare för publiken att värja sig 
för innehållet i talet.31 Björn Elmbrant instämmer i Dieter Strands beskrivning av Palme som 

                                                                                                                                                         
Ekerlids förlag, Stockholm. Strand, Dieter (1986): Med Palme – Scener ur en partiledares liv och statsministers 
liv. Norstedts, Stockholm. Östergren, Bertil (1984): Vem är Olof Palme? Ett politiskt porträtt. Timbro förlag, 
Stockholm.  
27 Johannesson, Kurt (1996): ”Agitatorn som hot och ideal” i Agitatorerna. (Red: Kurt Johannesson), Carlssons 
förlag, Stockholm. Sid. 11. 
28 Johannesson (1996): Sid. 14. 
29 Johannesson (1996): Sid. 10  
30 Elmbrant, Björn (1989): Palme. Fischer & Rye, Stockholm. Sid. 318. 
31 Elmbrant (1989): Sid. 42 f. 
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en lysande talare, men påstår också att han var betydligt sämre som debattör. Han upplevdes 
som alltför impulsiv och därför ojämn i debattsituationen.32  
 
Jonas Engman, som utifrån sitt undersökningsmaterial tecknar en bild av agitatorn som till 
stor del är jämförbar med den traditionella, framställer agitatorn som en person med uppgift 
att övertyga så många som möjligt om vikten av organisation mot en överhet. Det viktigaste 
för denna agitator var att nå ut till så många potentiella åhörare som möjligt. Agitatorn, som 
denne framstår i Engmans studie, hade två huvuduppgifter, dels att fungera som ett slags 
talesman för arbetarna, dels att upplysa dessa om deras rättigheter. För att genomföra detta 
krävdes en stark personlighet hos talaren, och antagligen också en lika stark övertygelse om 
den egna ideologins kvaliteter.33  
 
Olof Palme skulle kunna ses som ett steg på vägen från förra sekelskiftets agitator till dagens 
opinionsskapare. Palme omnämns också som agitator i Jonas Engmans studie.34 De 
grundläggande beröringspunkterna mellan Palmes argumentation och agitationen är främst 
inriktningen på kamp, antagandet av underifrånperspektivet och den starka betoningen på 
anfall som ledande strategi i argumentationen. Det är främst dessa punkter som är intressanta 
att belysa närmare i kommande avsnitt. Först ska emellertid förhållandet mellan politik och 
språk belysas närmare. 
 
 
1.4.2 Argumentationens politiska språk 
 
Det förekommer inom retoriken tre huvudsakliga uttrycksgenrer: genus judiciale, genus 
demonstrativum och genus deliberativum. De behandlar olika områden och de sätt språket 
används på inom dessa. Det sista området, genus deliberativum, är det politiska området, och 
där används språket till att lösa ett visst politiskt problem. För en talare handlar det i den här 
talsituationen om att råda åhörarna till att välja ett av de alternativ han eller hon presenterar 
som lösning på problemet, att väga alternativ mot varandra. Det handlar om att se framåt i 
tiden, mot något som bör ske eller göras i framtiden. Talarens målsättning är att förmå och 
underlätta för åhörarna att fatta ett beslut i ämnet.35  
 
Sambandet mellan retorik och politik är relativt naturligt. Det politiska språket har utvecklats 
parallellt med retoriken, både som talekonst och vetenskap. Retoriken hade sitt ursprung i 
politiska miljöer, i antikens Athen. Termerna retorik och politik är tämligen mångbottnade. 
De kan båda utgöra handlingar och teorier om dessa handlingar. Båda är inriktade på det 
offentliga rummet. Det är inte fråga om några privata handlingar, utan allt riktas utåt mot en 
publik. Politiken är inriktad på att föra fram och skapa uppslutning kring olika lösningar på 
samhälleliga problem. Retoriken, som talekonst betraktad, blir ett medel för att åstadkomma 
denna uppslutning. I grunden finns här ett pluralistiskt synsätt, som räknar med förekomsten 
av flera sanningar, intressen och inriktningar. Språket blir den länk som kan föra samman 
dessa.  
 
Språket är en politikers främsta arbetsredskap. Med detta sker informationsförmedlande, 
förhandlingar, debatter och formulerandet av det egna politiska tänkandet. Det är också den 
                                                 
32 Elmbrant (1989): Sid. 54. 
33 Engman, Jonas (1996): ”Bilden av agitatorn idag” i Agitatorerna. (Red: Kurt Johannesson), Carlssons förlag, 
Stockholm. Sid. 340 ff. 
34 Engman (1996): Sid. 352. 
35 Johannesson, Kurt (1998): Retorik eller konsten att övertyga. Norstedts, Stockholm. Sid. 36. 
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politiska argumentationen som både skapar och formulerar mycket av samhällets värderingar. 
Det politiska språket framstår i detta synsätt, vilket bland annat formulerats av Gunnar 
Fredriksson, som indifferent, möjligt att användas av vem som helst, till vad som helst. Detta 
ger vid handen att språket inte objektivt kan kopplas till gott eller ont, det kan användas på ett 
antal olika sätt, både bra och dåliga. Det politiska språket är inte nödvändigtvis att betrakta 
som något som kan användas för demokratiska syften. Inte heller är det givet att hänsyn tas 
till etik och moral. Ända sedan antiken har argumentationen ibland uppfattats som skön konst 
eller som rena bedrägeriet.  Argumentationen kan ha en nedvärderande funktion i det politiska 
språket, och används då i syfte att misskreditera personer och företeelser.36  
 
Med språkets hjälp styr politiker politiken och tillskansar sig makt. Genom att de behärskar 
den aktuella politiska terminologin kan de formulera problemen och därmed 
handlingsalternativen. Fredriksson menar att språket har en inneboende symbolbildande kraft 
och det är det som gör det till ett politiskt styrinstrument. Han kallar detta för 
”namngivningsmakten”, vilken det ständigt råder rivalitet om.37 
 
Stora delar av vårt gemensamma ordförråd har funnits under så lång tid att de genererat en 
mängd betydelser och associationer till olika fenomen. Dessa associationer är i ständig 
förändring i takt med att språket utvecklas, men de måste finnas i varje språk som handlar om 
människor och mänskliga handlingar. Politiker utnyttjar de känslokvaliteter som orden 
besitter. Enligt Fredriksson förekommer det känsloladdade ord i alla former av språk, men de 
är något vanligare förekommande i politiskt språkbruk. Det behöver inte vara så att politiker 
använder sig mer av känsloladdade ord än andra människor, men förmodligen utnyttjar de 
ordens egenskaper mera energiskt och kanske på ett mer karaktäristiskt sätt.38  
 
Denna syn på det politiska språket torde vara det dominerande synsättet idag inom 
retorikvetenskapen. Det politiska språket är nog för de flesta retorikforskare vanligen 
betraktat som ett arbetsredskap för politiker eller andra aktörer som behöver skapa en politisk 
opinion.39 Politisk argumentation handlar i mångt och mycket om att presentera olika 
förhållningssätt till världen. Enligt de norska forskarna Daniel Heradstveit och Tore Bjørgo är 
den främsta målsättningen för en politiker att få mottagarna av hans eller hennes budskap att 
förstå den världsbild som framläggs. De menar att argumentation i den politiska debatten kan 
uppfattas som en dragkamp om värderingar. Politik handlar mer om referensramar, 
förväntningar, attityder och värderingar än om kunskap och fakta. Det är i en analys av 
politisk argumentation tämligen ointressant att enbart undersöka sanningsinnehållet i ett 
faktapåstående. Istället är det mer intressant att undersöka hur själva faktapåståendena 
fungerar och används i den politiska situationen.40 
 
En annan forskare inom den politiska retoriken, Murray Edelman, har en grundlig 
arbetsmetod med definitioner i flera steg, först definition av språk, därefter urskiljande av 
olika former av språk, applicering av språkformerna på olika användningsområden och 
slutligen en diskussion om språkets betydelse i politiken. Edelmans grundsyn kännetecknas av 
att människor definierar sin tillvaro med hjälp av språket. Följden blir att människors 

                                                 
36 Fredriksson, Gunnar (1992): Det politiska språket. Tiden, Stockholm. Sid. 10. 
37 Fredriksson (1992): Sid. 36. 
38 Fredriksson (1992): Sid. 66. 
39 Håkansson, Nicklas (1999): Valretorik. Om politiskt språk i partipropagandan. Statsvetenskapliga 
institutionen, Göteborgs universitet. Göteborg. Sid. 9. 
40 Heradstveit, Daniel och Bjørgo, Tore (1996): Politisk kommunikation. Introduktion till semiotik och retorik. 
Studentlitteratur, Lund. Sid. 11 ff. 
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uppfattning av politik grundas på hur de uppfattar det politiska språket.41 Språket formar inte 
någon objektiv verklighet, upplevelsen är rakt igenom subjektiv. Ett nyckelbegrepp hos 
Edelman är ”meaning”, i detta fall närmast översättbart till innebörd eller betydelse. Denna 
innebörd används sedan som grund i människors förståelse av politiska händelser. Den 
förlängda innebörden av detta blir att det politiska språket gestaltar den politiska verkligheten. 
Publikens tolkning av det politiska språket formar deras uppfattning av den politiska 
verkligheten, och det är den politiske talarens uppgift att försöka forma och påverka denna 
uppfattning.42  
 
Språket ses alltså som ett taktiskt redskap i den politiska argumentationen, som kan innehålla 
tolkningar och omtolkningar av ord, medvetna felanvändningar och ord med varierande eller 
otydlig betydelse. Det är talarens strategi som avgör i vilken grad detta förekommer. Ofta 
handlar det om att i efterhand förklara och rationalisera sina handlingar, vilka kan uppfattas 
som brott mot vallöften, partiprogram, samhälleliga normer, kanske till och med mot 
existerande lagar.  
 
Edelman gör en uppdelning i tre olika former av språk, och visar hur de appliceras på olika 
områden. Den första typen påtalar nödvändigheten av handling. Det är en riktad språktyp, 
användbar vid politiska möten, debatter och i stort sett all annan politisk verksamhet, där 
övertygandet står i centrum. De andra två typerna ser språket som rättsligt, användbart i 
författningar, lagstiftning med mera, och administrativt, användbart i instruktioner och dekret 
till exempel.43 Det handlingsinriktade språket är det vanligaste politiska språket. Givetvis 
används detta av Palme, och även av hans motståndare Fälldin, i den av mig undersökta 
debatten.  
 
Kurt Johannesson och Brigitte Mral har gjort varsin retorikstudie om Olof Palmes politiska 
språk.44 Palme använde språket med stor medvetenhet, i syfte att påverka människors tankar 
och åsikter. Han försökte åstadkomma minnesvärda sentenser, meningssatser som innehåller 
grundläggande sanningar.45 Ibland kunde Palmes tänjande av de språkliga gränserna uppfattas 
som brott mot språkliga konventioner, vilket inte alltid uppskattades av hans åhörare. 
Hanoitalet 1972 var exempelvis utformat mer som en dikt än ett tal och jämförde den 
amerikanska krigföringen i Vietnam med ett antal mer eller mindre ökända historiska 
exempel, som Auschwitz och Treblinka. Det Palme gjorde var att lägga fram en jämförelse 
som i praktiken blev omöjlig för åhörarna att värja sig mot. Hanoitalet är också ett bra 
exempel på hur Palme använde pathos i sin argumentation. Pathos och ethos sågs av Palme 
som nödvändigheter i en god argumentation. För honom handlade politik om moral och 
karaktär och både pathos och ethos ansåg han var viktigare än logos i politiken. Det visar sig i 
att Palme relativt sällan använde fakta, siffror och statistik i sina tal. Att väcka känslor hos 
publiken var viktigare. Som partiledare och statsminister anpassade Palme sin argumentation 
till att bli mer pragmatisk och mindre visionär.46  
 
                                                 
41 Edelman, Murray (1988): Constructing the political spectacle. The University of Chicago Press, Chicago. Sid. 
103; Edelman, Murray (2001): The politics of misinformation. Cambridge University Press, Cambridge. Sid. 78.  
42 Edelman (1988): Sid. 104. 
43 Edelman, Murray (1967): The symbolic uses of politics. The University of Illinois Press, Urbana. Sid. 134-143. 
44 Johannesson, Kurt (2002): ”Olof Palmes retorik” i Politikern Olof Palme. (Red: Erik Åsard), Hjalmarson & 
Högberg Bokförlag, Stockholm. Kap. 9.; Mral, Brigitte (2002): ”Olof Palme och retorikens paradoxer” i 
Politikern Olof Palme. (Red: Erik Åsard), Hjalmarson & Högberg Bokförlag, Stockholm. Kap. 10. 
45 Johannesson, Kurt (2002): ”Olof Palmes retorik” i Politikern Olof Palme. (Red: Erik Åsard), Hjalmarson & 
Högberg Bokförlag, Stockholm. Sid. 143 ff. 
46 Johannesson (2002): Sid. 146 ff. 



 22 

Palme framstår i Mrals uttolkning som en kraftfull politiker, ytterst närvarande i sin 
argumentation, och påtagligt förtjust i talsituationen. Ibland kunde denna förtjusning visa sig 
som en stolthet över det han sagt, och vid dessa tillfällen riskerade Palme att framstå som 
oäkta i publikens ögon. Ända sedan den klassiska talekonstens gryning i det antika Grekland 
har greppet att direkt vända sig till publiken och vädja till deras känslor varit under 
diskussion. Det känslomässiga språket är onekligen begränsat och riskerar ofta att slå över. I 
en politisk argumentation finns en mängd konventioner att ta hänsyn till. Palme bröt mot ett 
flertal av dessa. Han kunde till exempel framstå som stridslysten, nonchalant, arrogant och till 
och med hånfull. Alla dessa egenskaper kan sägas vara dödssynder inom svensk politik. I 
Sverige skulle en politiker för att lyckas vara ödmjuk, lagom och lågmäld, dygder som Olof 
Palme i stor utsträckning saknade.47 Det är nu tid att redogöra för den teoretiska grund som 
denna avhandling vilar på. 
 
 
 

                                                 
47 Mral (2002): Sid. 162 ff. 
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2. Retoriska teoribildningar 
 
Grunden för all retorisk verksamhet är kommunikativa processer. Om ett vetenskapligt 
problem innefattar kommunikation är således retoriken ett ytterst användbart vetenskapligt 
redskap. Därför är det för mitt vidkommande inom retoriken som lämpliga teoretiska och 
metodologiska verktyg kan finnas för att lösa just de problem som denna avhandling är 
fokuserad på. Avsikten med följande avsnitt blir att företa en exposé över retoriska teorier och 
metoder som kan vara lämpliga att använda på mitt specifika forskningsmaterial. I det första 
avsnittet ska min utgångspunkt som retoriker och analytiker presenteras, problematiseras och 
diskuteras. Detta kommer att utmynna i en definition av min vetenskapliga positionering inom 
retoriken. De teorier som kommer att användas i avhandlingen är Stephen E. Toulmins teori 
om framtagandet av argumentationsstrukturer, fallasibegreppet, utifrån pragmadialektiken och 
den informella logiken, samt Lloyd F. Bitzers teori om den retoriska situationen. Dessutom 
används den klassiska retoriken för att bredda analysen och tillföra ett normativt inslag, med 
Aristoteles ”retoriska triad”, ethos, logos och pathos.  
 
 
2.1 Retorik och argumentation 
 
Argumentation kan anses utgöra grunden för en politisk debatt, vilket är mitt 
undersökningsobjekt. Därför är begreppet argumentation viktigt att belysa. För att genomföra 
detta kan det vara lämpligt med en kortare genomgång av retorikens ursprung och utveckling. 
I detta sammanhang ska endast de idéer och vetenskapliga ideal som varit tongivande inom 
retoriken skildras. Dessa idéer äger också relevans för att genomföra syftet med föreliggande 
avhandling. Tonvikten kommer att ligga på den praktiska nytta de retoriska idéerna har för 
min analys. Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att retoriken genom historien 
utvecklar en praktik och parallellt även en teori som förklarar denna praktik. I detta avsnitt 
förekommer termen ”retorik” enbart som beteckning för den teoretiska sidan. Det är retorik i 
betydelsen vetenskapligt studium av påverkande kommunikation, grundad på en explicit 
formulerad teoribildning.  
 
 
2.1.1 Historik 
 
En av de viktigaste perioderna i den retoriska utvecklingshistorien är antiken, både den 
grekiskt och den romerskt dominerade tiden. Födelseplatsen för retoriken anses traditionellt 
ha varit stadssamhällena i det antika Grekland.48 Det var också här som argumentationen först 
definierades, som skilda eller motsatta åsikter presenterade av två sidor, samt argument för 
och emot dessa åsikter. Sofisterna ansåg att argumentationen var ett medel för att bearbeta 
filosofiska frågor. Protagoras och Gorgias, två av de ledande sofisterna, hade en delvis skild 
syn på argumentation. Den förstnämnde analyserade argumenten utifrån båda sidor av 
argumentationen, medan den sistnämnde ägnade sig åt att analysera en framlagd och 
försvarad ståndpunkt och argumenten för denna.49 Filosofin interagerade således med 
argumentationen. Argumentationen fick också en direkt praktiskt innebörd, exempelvis i 
rättsliga processer.  
                                                 
48 Conley, Thomas M. (1990): Rhetoric in the European tradition. The University of Chicago Press, Chicago. 
Sid. 4.; Herrick, James (2005): The History and Theory of Rhetoric. An introduction. Allyn and Bacon, Boston. 
Sid. 32. 
49 Herrick (2005): Sid. 41 ff. 
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Sofisternas huvudsakliga arbetsfält i deras egenskap av lärare var argumentation. För en 
blivande politiker var argumentation ytterst viktig att behärska, och i och med att alla fria män 
hade rätt att tala inför den styrande politiska församlingen fanns en marknad för att lära ut 
retorik som talekonst.50 Detta, att de sålde kunskap för pengar, var en av de stora 
anledningarna till att sofisterna kom att kritiseras av de efterföljande filosoferna, med 
Sokrates som ett bemärkt exempel, i alla fall enligt Platon.51 Detta är ett tidigt exempel på en 
spricka mellan retoriken och den mer renodlade filosofin. Det är en skillnad mellan handling 
och tanke, mellan teori och praktik, som blir relativt genomgående i retorikens 
utvecklingshistoria. Klyftan mellan retoriken och filosofin varierar i djup och bredd, men 
stängs nog aldrig helt.52 
 
En annan skillnad mellan retorikens och filosofins synsätt på argumentationen är att 
sanningskraven varierar. Retoriken är mer situationsbunden och anpassningsbar medan 
filosofin söker en evigt beständig sanning. Retoriken medger också förekomsten av 
alternativa synsätt, att det kan finnas flera parallella sanningar eller perspektiv, och att 
argumentationen syftar till att bedöma dessa alternativs användbarhet. Aristoteles försökte 
mildra motsättningen mellan filosofin och retoriken genom att visa på potentiella 
arbetsområden för båda disciplinerna. Han förefaller ha ansett att det fanns en retorisk 
argumentation och en logisk, filosofisk, dito.53 Retorik var för Aristoteles att utifrån varje 
unik situation finna det som är bäst lämpat att övertyga.54  
 
Aristoteles ägnade en avsevärd del av sina skrifter åt att analysera argument och definierade 
först argumentation utifrån logiken. Hans så kallade syllogismer var logiskt uppställda 
argumentationsmodeller. Målet med en logisk argumentation var för Aristoteles att uppnå en 
sanning. Han ställer upp premisser, påståenden, om sakers tillstånd och försöker finna ett 
logiskt samband mellan dessa. Om A är B så är B också A. Entymem är en förkortad 
syllogism, där en del av slutledningen lämnas underförstådd och outtalad55. Den logiska och 
analytiska värderingen av argument kopplade Aristoteles till dialektiken. Dialektiken var 
kanske det område där skillnaden mellan honom och hans lärare, Platon, framstod allra 
tydligast. Platons dialektik eftersträvade att uppnå den absoluta sanningen. Aristoteles syn på 
dialektiken tar däremot sin utgångspunkt i sannolikheten. Han använde en retorisk 
argumentation som ett medel att uppnå sannolikhet, och ställde argument mot varandra i 
systematisk ordning för att uppnå en så trovärdig uppfattning som möjligt i en fråga.56 
Argumentationen förekom både i en filosofisk bemärkelse och i en retorisk. Dess retoriska 
roll, som medel att övertyga med, var närmast given efter Aristoteles användande av 
begreppet, även om Aristoteles retoriska skrifter till stora delar föll i glömska under 
medeltiden. Hans verk, Retoriken, var i stort sett okänt i Västeuropa fram till 1400-talet.57    
 

                                                 
50 Conley (1990): Sid. 4 f.  
51 Platon (2000): ”Gorgias” i Platon. Skrifter. Bok 1. Sid. 307-426.   
52 Rosengren, Mats (1997): Psychagōgia konsten att leda själar. Om konflikten mellan retorik och filosofi hos 
Platon och Chaïm Perelman. Filosofiska institutionen, Göteborgs universitet. Sid. 1.  
53 Aristoteles (1991): Aristotle on rhetoric. A theory of civic discourse. Newly translated, with introduction, notes 
and appendices by George A. Kennedy. (1354a) 
54 Aristoteles (2002): Retorik. Museum Tusculanums Forlag, Köpenhamn. (1355b) 
55 Aristoteles (1991): (1355a) 
56 Aristoteles (2002): (1357a)   
57 Bizzell, Patricia och Herzberg, Bruce (2001): The rhetorical tradition. Readings from classical times to the 
present. Bedford/St. Martin’s, Boston. Sid. 559. 
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Det finns som ovan framlagts ett historiskt samband mellan retorik och argumentation. 
Retorik och argumentationsanalys har även studieobjektet, den mänskliga kommunikationen, 
gemensamt. Argumentationsanalysen frigörs med tiden alltmer från retoriken och blir ett 
fristående vetenskapligt synsätt. Traditionellt tillskrivs detta renässanshumanisten Petrus 
Ramus. Men ursprunget är äldre än så. Redan de romerska retorikerna, Marcus Tullius Cicero 
och Marcus Fabius Quintilianus, frigjorde argumentationen från retoriken. De fokuserade på 
framställningsformer. Anledningen kan ha varit att hyllningstal blev allt vanligare i Rom, inte 
minst sådana som var riktade till kejsaren.58     
 
Quintilianus stora uttalade mål, i Institutio Oratoria, var att skapa den perfekte talaren och 
denna skapelseprocess pågick fortlöpande under livets gång.59 Han använder i sina skrifter 
många olika definitioner av retorik. En av dessa är att retorik är förmågan att övertyga, alltså 
Aristoteles gamla definition. Den definition som föredrogs av Quintilianus själv var 
emellertid ett synsätt på retoriken som hantverket att tala väl, ars béne dicéndi.60 Det är 
framställningsformen som hela tiden ställs i fokus. Enligt Quintilianus kan talekonsten 
användas till att tjäna både goda och onda syften, men för att bli en skicklig talare krävs goda 
intentioner hos talaren, vir bonus, en god man. Till en god talares uppgifter hör bland annat att 
skydda de oskyldiga och försvara sanningen.61 
 
Quintilianus, och Cicero, ägnar visserligen visst intresse åt att analysera argument, men det är 
inte Aristoteles logiska analys, med premisser och slutsatser, det är frågan om. Det är 
framställningen, och formen för denna framställning som är viktigast. Den ovan nämnda 
aristoteliska definitionen av retorik som konsten att övertyga, oavsett de specifika 
omständigheterna, omfattar två teoretiska grundantaganden. Dels antas att en talare i mycket 
stor utsträckning själv väljer hur han eller hon förmedlar sitt budskap. Visserligen spelar även 
den retoriska situationen in i valet av förmedlingssätt, men bland de möjliga alternativ som 
finns tillhands är det talaren som väljer. Dels menar Aristoteles att retoriken och 
argumentationsanalysen strävar efter att finna medel för att uppnå en effektiv kommunikation, 
samt att analysera och reflektera kring denna kommunikation. Med beaktande av det 
aristoteliska synsättet på retorik kommer en retorisk analys alltid att vara unik eftersom varje 
situation i sig är unik.  
 
Kanske kan Aristoteles med detta synsätt sägas gå emot sofisternas, och även stora delar av 
den senare retorikens, syn på form och innehåll som oupplösligt förbundna. Sanningen är, 
enligt Aristoteles, snarare att en variation av perspektivet förändrar detta förhållande. Formen 
och innehållet är formbara av den situation i vilken de förekommer. En mottagare, eller för all 
del en analytiker, har endast tillgång till formen, och kan därför inte till fullo se innehållet 
bakom formen, utan snarare ana detta. Via fragment kan innehållet rekonstrueras, men aldrig 
helt återskapas som det såg ut hos sändaren.  
 
Retoriken syftar oftast rent praktiskt till att åstadkomma en övertygelse hos publiken om att 
den framförda åsikten är den rätta och mest rimliga. Däremot är den mera sällan inriktad på 
att bevisa en ståndpunkts giltighet, i alla fall inte i någon objektivt vetenskaplig mening. Detta 
är grundat på en uppfattning av tillvaron som pluralistisk, att varierande utgångspunkter 
existerar och kan förekomma samtidigt hos olika personer. Detta skulle kunna betecknas som 

                                                 
58 Conley (1990): Sid. 46. 
59  Quintilianus (2001): The Orator’s education. 1-5, Books 1-12.  (Red. Donald A. Russell). Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts.  
60 Quintilianus (2001): Bok. 2. Kap. 15. 
61 Quintilianus (2001): Bok. 12. Kap. 1. 
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doxa, en åsikt som, relativt oomtvistat, kan hållas för giltig, eventuellt med erfarenhetsmässig 
grund. Innebörden av begreppet doxa används i dialogen ”Gorgias”, där Platon låter Sokrates 
angripa sofisterna för att eftersträva just doxa, medan filosoferna vill uppnå en högre form av 
vetande, episteme, logiskt och dialektiskt uppnådd förnuftskunskap.62  
 
För Aristoteles var logiken närmast att betrakta som ett arbetsredskap. Med detta i beaktande 
förefaller det finnas delar i logiken som kan bidra till att genomföra den analys som ligger till 
grund för denna avhandling. Argumentationsanalysen överordnas alltså, hos Aristoteles, 
logiken. Logiska slutsatser kan vara användbara för att skapa modeller, utifrån vilka den 
retoriska verkligheten kan förstås. Det tas ingen hänsyn till situationella betydelsekontexter. 
Det finns heller inget tidsperspektiv inbyggt i dessa modeller.63 Därför kan det finnas en 
diskrepans mellan den logiska modellen och den verkliga retoriska situationen. Logiken kan 
vara svår att anpassa till verkligheten. Den kan också vara användbar för att finna premisser, 
och hur dessa kan användas i slutsatser. En annan lämplig funktion är att värdera arguments 
giltighet. Men det är viktigt att hålla i minnet att det är frågan om en idealmodell som 
argumentens giltighet prövas mot. En argumentationsanalytiker ställs i detta sammanhang 
inför en rad problem. Först och främst tas kontexten, en grundkomponent i 
argumentationsanalysen, bort. Detta gör att frågor som gäller pragmatik blir närmast omöjliga 
att besvara.  
 
Aristoteles är inte enbart logisk. Hans klassiska begrepp, ethos, logos och pathos, även 
benämnda ”den retoriska triaden”, skapar en möjlighet till större variation och flexibilitet i en 
argumentationsanalys. Framför allt är dessa begrepp användbara för att belysa kontextuella 
omständigheter. Grundtanken är att språket förmedlar en tanke, ett budskap. Denna tanke ska 
först identifieras och sedan ska dess användbarhet bedömas utifrån om och hur den kan leda 
till ett genomtänkt och rationellt ställningstagande. Argumentation handlar om att anföra skäl 
för en ståndpunkt som talar till förnuftet. Språk och tanke samverkar, gynnar och förutsätter 
varandra. Begreppet som kom att användas för att täcka in denna process var logos.64  
 
Det alltid eftersträvade huvudmålet för retorisk verksamhet är att skapa övertygelse. Logos 
kan bidra till detta, men inte utan de två andra delarna av den så kallade ”triaden”, ethos och 
pathos. Ethos skapar ett sammanhang för budskapet, en kontext. Aristoteles såg ethos som 
grunden för att uppnå en övertygande argumentation, genom att sätta talarens karaktär i 
centrum. Om en talares karaktär framstår som positiv och känns trovärdig kan ethos fungera 
som en rationell grund för åsiktsbildning. Det är genom talet som talaren framställer sin 
karaktär och sina egenskaper. En bestämd hållning är grundläggande för att framställa 
karaktären på ett positivt sätt.65 Pathos vänder sig till känslorna och skapar en grund för 
dessa.66 Aristoteles framhåller särskilt de starka känslornas betydelse för övertygandet. Det är 
utifrån dessa som människor påverkas till att förändra sig och sin egen uppfattning om andra 
människor.67 
 
Logiken är annars ett genomgående drag i de teorier som ligger till grund för analysen i denna 
avhandling. Ethos, logos och pathos ger en vidgning av perspektivet och motarbetar till viss 

                                                 
62 Platon (2000): ”Gorgias” i Platon. Skrifter. Bok 1. Sid. 307-426. En som ägnat sig åt begreppet ”doxa” i 
Sverige är Mats Rosengren.   
63 Hellspong, Lennart (1995): Retorik och praktisk logik. Nordplan, Stockholm. Sid. 7 f. 
64 Aristoteles (1991): (1356a) 
65 Aristoteles (1991): (1356a) 
66 Aristoteles (1991): (1356a) 
67 Aristoteles (1991): (1378a) 
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del den inneboende statiskhet som ryms i de logiska teorierna. De skapar en normativ 
dimension i analysen, vilken ger möjlighet att bedöma argumentationens effektivitet. Medan 
de logiska inslagen, främst Toulmins modell, belyser strukturer och linjer, ger ”triaden” en 
möjlighet att belysa dessa strukturers resultat. Nästa logiska teori som ska presenteras är 
Toulmins modell. 
 
 
2.1.2 Toulmins modell 
 
Det finns i enlighet med ovanstående resonemang en viss inneboende statiskhet i en logisk 
argumentationsanalys. En forskare som i någon mån försökt motverka detta förhållande är 
Stephen E. Toulmin, som på 1950-talet skapade en annan argumentationsmodell, som är mer 
interaktiv och dynamisk. Mottagaren, publiken, förekommer i resonemanget och själva 
argumentationen betraktas som en process, snarare än en idealmodell, eller en avvikelse från 
en sådan. Denna modell kan vara mer användbar på grund av att den har en större inneboende 
flexibilitet. Toulmins argumentationsmodell framställer argumentationen som en process, där 
talaren/debattören är en sändare och publiken mottagare. Enligt modellen försöker sändaren, 
det vill säga talaren/debattören, påverka mottagaren, det vill säga publiken, genom att utgå 
från mottagarens position. I detta fall blir sändarens/talarens skicklighet betydelselös om inte 
han eller hon sätter sig in i mottagarens situation.68  
 
Toulmins modell är på sätt och vis en anpassning av den gamla logiska 
argumentationsanalysen. Toulmin hade en forskningsbakgrund som verksam bland annat i 
logiken och filosofin. En viktig frågeställning som ligger i centrum för hans forskning är om 
ett universellt system för att bedöma argumentation är möjligt, eller om varje enskild 
argumentation istället ska bedömas utifrån sina egna förutsättningar.69 Den vanliga bilden av 
logiken som en starkt disciplinerad, starkt matematikinfluerad, vetenskap delar inte Toulmin. 
För honom är logiken ett studium av organisationens praktiska omsättning. Det är 
argumentationens effektivitet under en given situation som utgör hans forskningsobjekt.70 
Toulmins synsätt på argumentationens effektivitet påminner om mitt eget utgångsperspektiv. 
 
Utgångspunkten i Toulmins modell är data (faktatillståndet), alltså den position som publiken 
befinner sig i. Det sändaren eftersträvar är att förflytta mottagarna, publiken, från data till 
claim (tesen), alltså den åsikt eller det ställningstagande som talaren eftersträvar att skapa 
gehör för. Data och claim är nära relaterade till varandra. Data fungerar som en språngbräda 
för claim. Det medel som används vid denna förflyttning benämner Toulmin, warrant 
(berättigande skäl). Dessa tre komponenter finns alltid med i modellen, explicit eller implicit. 
Ytterligare begrepp kan tillkomma om situationen kräver det. Backing (belägg) kan krävas för 
att stärka ett argument, och underlätta förflyttningen av mottagarna. Rebuttal (villkor) är ett 
slags ethoshöjande brasklapp, en återgivning av motargument eller problem med tesen som är 
svåra att bortse från. Det är en invändning som används i avväpnande syfte. Det finns alltid 
motargument och det är viktigt att erkänna detta och förhålla sig till dessa argument. På så sätt 
kan även motargumenten användas i talarens syfte. Vidare finns också begreppet qualifier 
(styrkemarkör), som avser att förstärka den åsiktstransport som ska genomföras. En qualifier 

                                                 
68 Toulmin, Stephen E.  (1958): The uses of argument. Cambridge University Press, London. Sid. 94 ff. 
69 Eemeren, Frans H. van, Grootendorst, Rob och Snoeck Henkemans, Francisca (1996): Fundamentals of 
Argumentation Theory. A Handbook of Historical Backgrounds and Contemporary Developments. Lawrence 
Erlbaum Associates, Publishers. Mahwah, New Jersey. Sid. 129 f. 
70 van Eemeren, Grootendorst, och Snoeck Henkemans (1996): Sid. 132. 
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är en tolkning av verkligheten och hur väl denna överensstämmer med argumentets giltighet.71 
Ett schema skulle kunna se ut på följande sätt: 

 
D. Mottagarnas ursprungliga position, som sändaren uppfattar denna. 
 
W. Det medel som används för att åstadkomma mottagarnas åsiktsförflyttning. 
 
B. Skäl som understöder medlet. 
 
R. Moment som egentligen talar mot transporten. 
 
Q. Anpassning till de förutsättningar under vilka transporten sker. 
 
C. Den åsikt som talaren vill skapa samstämmighet kring. 
 
Toulmins modell har väckt relativt stort intresse inom argumentationsforskningen. James 
Trent är en forskare som behandlar Toulminmodellen som en syllogistisk modell, enligt 
Aristoteles mall. Det syllogistiska inslaget ses av Trent som en vetenskaplig reträtt eftersom 
icke-syllogistiska argumentationsformer utelämnas. Trent anser dock att de flesta 
argumentationer relativt enkelt kan inpassas i en syllogistisk form.72  
 
Den stora fördelen med Toulmins modell är enligt Trent dess inriktning på den praktiska 
argumentationen. Det är ingen formell giltighet Toulmin eftersträvar, utan faktiska i 
verkligheten fungerande argument. Modellen kan effektiviseras ytterligare, genom att 
identifiera och avgränsa tre typer av argument: ”selection epicheiremes”, ”inference 
epicheiremes” och ”rhetorical epicheiremes”. ”Selection epicheiremes” innebär att claim 
bestäms av warrant utifrån backing. ”Inference epicheiremes” bestäms av data eller warrant. 
”Rhetorical epicheiremes” innebär att argumentets giltighet garanteras av talarens auktoritet.73 
 
Wayne Brockriede och Douglas Ehninger har vidareutvecklat Toulmins begrepp warrant med 
hjälp av den klassiska aristoteliska treenigheten, ethos, logos och pathos. De anger tre typer av 

                                                 
71 Toulmin (1958): Sid. 97 ff. 
72 van Eemeren, Grootendorst, och Snoeck Henkemans (1996): Sid. 151 f. 
73 van Eemeren, Grootendorst, och Snoeck Henkemans (1996): Sid. 152.  
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warrant, ”substantive”, ”motivational” och ”authoritative”. ”Substantive” innebär att warrant 
informerar om hur saker och ting hänger ihop eller relaterar till varandra. ”Motivational” 
innebär att warrant beskriver någonting om känslor och värderingar som underbygger claim. 
”Authoritative” innebär att warrant uttrycker någonting om tillförlitligheten hos datas källa.74 
De har i princip skapat tre värderingsgrader av argumentation.  
 
Många forskare har med avstamp i Toulmins analysmodell skapat egna begreppsapparater, till 
exempel Bruce E. Gronbeck. Hans begrepp ”inference” anknyter till Toulmins begrepp 
warrant och claim. Gronbeck har uppmärksammat risken att uttolkaren av Toulmins modell 
tenderar att klistra på i synnerhet warrant och claim på sina forskningsmaterial. Med 
begreppet ”inference” försöker han i stället använda claim och data för att formulera 
warrant.75 Draget av godtycklighet i Toulmins modell, avseende etiketteringen, är onekligen 
relativt framträdande. På liknande sätt som Gronbeck har Robert L. Scott tagit avstamp hos 
Toulmin och använt begreppet ”substantial argument”. Toulmin använder själv detta begrepp, 
eftersom han vill komplettera tidigare mer analytiska argument som förekommer i 
syllogismer. Toulmin ser ”substantial argument” som den viktigaste byggstenen i en 
argumentation.76 En svensk uttolkare av Toulmins modell är Anders Sigrell, som ägnat 
uppmärksamhet åt argumentation. Rekonstruktionen av det underförstådda i argumentationen 
är det centrala för Sigrell.77 Det finns ett antal andra forskare som skulle ha kunnat användas 
som alternativ till Toulmin. Särskilt förtjänar Andrea A. Lunsford och Michael C. Leff att 
nämnas. Lunsford driver tesen att allt är argumentation, medan Leff förespråkar närläsning av 
texter som metod för att analysera argumentation.78 
 
 
2.1.3 Pragmadialektik 
 
Toulmins modell kan användas för att undersöka strukturer i en argumentation. För att 
upptäcka brott mot dessa strukturer kan fallasibegreppet vara användbart. Detta begrepp har 
använts i en rad teoretiska bildningar under retorikens utvecklingshistoria. För denna 
avhandlings vidkommande är det fallasier i enlighet med pragmadialektikens och den 
informella logikens definitioner som är väsentliga. Pragmadialektiken är resultatet av en 
strävan efter att återförena retoriken med filosofin, och den utgörs av element hämtade från 
retorik, logik och dialektik.  
 
Pragmadialektiken är en tvärvetenskaplig teoribildning inom fältet argumentationsanalys. De 
främsta företrädarna för denna disciplin är Frans van Eemeren och Rob Grootendorst, 
verksamma vid Amsterdams universitet. Pragmadialektiken uppstod som en reaktion mot den 
normativa argumentationsanalysen, som vilar på en teoretiskt filosofisk grund. Denna tidigare 
teori sågs av företrädarna för pragmadialektiken som otillräcklig i det att den sade för lite om 
den faktiskt förekommande argumentationen. Pragmadialektikens strävan var att överbrygga 
                                                 
74 van Eemeren, Grootendorst, och Snoeck Henkemans (1996): Sid. 151. 
75 Gronbeck, Bruce E. (1982): “On Classes of inference and Force” i Explorations in rhetoric. Studies in Honor 
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Martin’s, Boston.; Leff, Michael C. (1997): “Hermeneutical rhetoric” i Rhetoric and hermeneutics in our time. 
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skillnaderna mellan den normativa argumentationsanalysen och den deskriptiva analysen, och 
verkligen analysera den i vardagen förekommande argumentationen. Den teoretiska 
utgångspunkten för pragmadialektiken är att diskutera meningsskiljaktigheter och komma 
fram till metoder att uppnå gemensamma lösningar på problem. Argumentationen blir 
verktyget som används för att uppnå detta.79 Argumentation är enligt pragmadialektiken en 
verbal, social och rationell aktivitet, inriktad på att uppnå enighet kring en ståndpunkt genom 
att övertygande tala för denna. Detta förutsätter att samtliga inblandade aktörer är 
kompromissvilliga och resonabla.80  
 
Den informella logiken har ett liknande ursprung som pragmadialektiken. Även denna 
teoribildning uppstod som en reaktion mot den formella logiken. Anledningen till 
motreaktionen var även här en otillräcklig verklighetsförankring hos den föregående 
teoribildningen. På 1980-talet etablerades den informella logiken i USA, med Douglas N. 
Walton som ett ledande namn.81 Den informella logikens studieobjekt är den faktiskt 
förekommande argumentationen, vilket även pragmadialektiken ägnar uppmärksamhet åt. Det 
finns ett tydligt fokus i den informella logiken på att upptäcka argumentativa drag som är 
mindre tydliga och inte alltid välformulerade.82  
 
Det finns som synes många likheter mellan pragmadialektik och informell logik. Båda 
använder sig av samma teoretiska utgångspunkter. De har också liknande definitioner och 
teoretiska strukturer. Likheter finns även i metodologin. Dock finns även skillnader. Den 
informella logiken framför till och med viss kritik mot pragmadialektiken. Kritiken grundar 
sig på en syn på pragmadialektiken som analytiskt mindre konstruktiv. Bland annat finns det 
svårigheter i definitioner mellan olika dialogtyper, exempelvis om en debatt kan klassas som 
kritisk diskussion eller ej.83 Att skilja argumentation från kritisk diskussion kan vara svårt. 
Begreppen tenderar att flyta ihop vid vissa tillfällen. Opinionsbildning och enighet kring 
ståndpunkter eftersträvas till exempel i båda fallen. 
 
Kritisk diskussion är ett viktigt begrepp i både pragmadialektik och informell logik. Inom den 
förstnämnda teoribildningen intar begreppet en central plats. Den kritiska diskussionen är en 
måttstock för argumentationens effektivitet, det vill säga hur användbar en argumentation är 
för att lösa ett problem. En idealmodell ställs upp, konstruerad kring ett regelsystem. Detta 
system måste följas och respekteras för att en argumentation ska kunna fungera. Ett utbyte av 
argument måste ske och dessutom ett kritiskt ifrågasättande. Reglerna måste följas 
undantagslöst, det får till exempel inte förekomma några regelbrott, ens inom ramen av en ny 
överenskommelse mellan argumentationsdeltagarna. Inte heller får en överenskommelse 
tvingas fram av en utomstående part.84 Ett annat centralt begrepp i både pragmadialektik och 
informell logik är fallasier, det vill säga brott mot den kritiska diskussionens regelsystem. 
Fallasier är på sätt och vis ett resultat av interaktionen mellan de båda teoribildningarna. 
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Fallasier är ”falska” slutledningar eller slutsatser och de utgör brott mot den kritiska 
diskussionens regler. Själva begreppet kan också översättas till ”logiskt felslut”, 
”argumentationsfel” eller ”skenargument”. Ett skenargument innebär ett förvridande av en 
ståndpunkt85. En fallasi innebär inte automatiskt att en argumentation är förlorad. Det beror 
till exempel på om fallasin också innebär att ett argument blir ogiltigt eller förlorar för mycket 
i styrka, eller om den egna ståndpunkten skadas.  
 
Utifrån vilka premisser bör då argumentation studeras? Enligt pragmadialektiken finns fyra 
möjliga metateoretiska eller metodologiska premisser. Dessa fyra möjliga metodologiska 
åtgärder är: externalisering, socialisering, funktionalisering och dialektisering. Externalisering 
innebär att de ståndpunkter som utgör argumentationens ämne utkristalliseras. Socialiseringen 
sker genom att argumentationen inpassas i en kontext av sändare och mottagare. De inbördes 
sociala rollerna för sändare och mottagare är särskilt viktiga. Argumentationen blir alltså en 
diskursiv procedur, med protagonister och antagonister som gemensamt strävar efter en 
lösning på en meningsskiljaktighet, verklig eller inbillad. Funktionalisering är inriktad på att 
hitta den funktion som är användbar för att lösa en meningsskiljaktighet. Detta uppnås genom 
att talets olika delar identifieras. Dialektisering representerar det normativa draget inom 
pragmadialektiken. Argumentationen bör alltså ha som ideal att uppnå en lösning på ett så 
passande sätt som möjligt, gärna genom att följa en på förhand skapad idealmodell.86   
 
 
2.1.4 Kritisk diskussion 
 
En sådan idealmodell erbjuds alltså av pragmadialektiken genom en konstruktion som kallas 
kritisk diskussion. Argumentationens ändamål är att lösa meningsskiljaktigheter mellan olika 
parter. Det är viktigt att göra åtskillnad mellan en argumentativ och en informativ diskurs. 
Den förra argumenterar, den senare informerar. I vardagslivet finns en nära relation mellan 
informativa och argumentativa element, exempelvis inom reklam och nyhetsförmedling. 
Ursprunget för en kritisk diskussion är två parter, varav den ena försvarar en viss ståndpunkt, 
den så kallade protagonisten, och den andra attackerar denna ståndpunkt, den så kallade 
antagonisten. Dessa roller kan kastas om, förutsatt att antagonisten antar en opponerande 
ståndpunkt och att den tidigare protagonisten argumenterar mot denna ståndpunkt och därmed 
förvandlas till antagonist.87  
 
En kritisk diskussion sker i idealfallet, enligt pragmadialektiken, genom att fyra olika steg i 
argumentationen genomförs. Dessa stadier är: konfrontations-, öppnings-, argumentations- 
och avslutningsstadiet. I konfrontationsstadiet etableras existerande motsättningar mellan 
acceptans och ifrågasättande av en viss ståndpunkt. Om inga motsättningar existerar, eller 
upplevs som allvarliga, finns ingen grund för argumentation över huvud taget. I 
öppningsstadiet sker en rollfördelning av protagonist- respektive antagonistpositionerna. På 
detta stadium bestäms också förutsättningarna för huruvida argumentationen är meningsfull 
eller ej. Kan motsättningarna överbryggas utan argumentation är denna onödig. En annan 
omständighet som kan ogiltigförklara en argumentation som kritisk diskussion är att 
deltagarna saknar en stabil värdegrund att basera sina ståndpunkter på. I det efterföljande 
argumentationsstadiet försöker de båda parterna övertyga varandra om sina respektive 
ståndpunkters giltighet. I det avslutande stadiet summerar sedan parterna resultatet och får 
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kanske revidera sina ståndpunkter. I idealfallet sker alltid en sådan revidering och parterna 
uppnår en överenskommelse. I annat fall har den kritiska diskussionen varit verkningslös.88 
 
 
2.1.5 Den kritiska diskussionens regelverk 
 
Ett omfattande regelverk existerar för att avgöra hur en kritisk diskussion ska fungera och 
vara konstituerad. Detta utgör ett ramverk för att lösa problem med tolkningen av den 
argumentativa diskursen. Det är viktigt att komma ihåg att det är frågan om en idealmodell, 
och alltså inte nödvändigtvis en applicerbar måttstock för alla tänkbara argumentationer.  
 

• Regel 1: De inblandade parterna i argumentationen får inte verka hindrande från att 
låta alla deltagare i argumentationen framföra sina respektive ståndpunkter och 
argument för eller mot dessa.  

 
• Regel 2: Har någon av parterna väl framlagt en ståndpunkt måste de sedan hålla fast 

vid och försvara denna.   
 

• Regel 3: Ett ifrågasättande av en parts ståndpunkt måste anknyta till innebörden i den 
ståndpunkt som den ifrågasättande har antagit.  

 
• Regel 4: Ett försvar av en parts ståndpunkt ska även det anknyta till innebörden i den 

försvarade ståndpunkten. 
 

• Regel 5: Ingen part får använda falska premisser. De premisser som används av eller 
tillskrivs en part måste, åtminstone underförstått, ingå i dennas ståndpunkt.  

 
• Regel 6: Felaktig användning av premisser är inte tillåtet. Alla premisser som det 

hänvisas till under diskussionen måste vara accepterade av samtliga parter som 
grundläggande för de respektive ståndpunkterna.  

  
• Regel 7: Försvaret av en ståndpunkt kan inte betraktas som framgångsrikt om inte ett 

lämpligt argumentationsschema använts på ett regelmässigt sätt. 
 

• Regel 8: Parterna är hänvisade till att enbart använda argument som är eller kan göras 
logiskt giltiga genom att premisser tydliggörs.  

 
• Regel 9: Om någon part misslyckas med att försvara eller angripa en ståndpunkt, 

måste detta erkännas och den förlorande ståndpunkten överges. Dessutom måste den 
part vars argument befunnits verkningslösa erkänna detta och därmed giltigförklara 
den tidigare angripna ståndpunkten. 

 
• Regel 10: Parterna är inte tillåtna att bruka oklara och tvetydiga formuleringar, utan 

hela tiden eftersträva största möjliga klarhet i argumentationen. Likaledes får inte 
parterna göra medvetet oklara eller tvetydiga tolkningar av motpartens argument.89 

 

                                                 
88 Eemeren, Grootendorst och Snoeck Henkemans (2002): Sid. 25. 
89 Eemeren och Grootendorst (1992): Sid. 208 f. Min tolkning och översättning. 



 33

Detta var en genomgång av den kritiska diskussionens regelverk. Härefter följer en diskussion 
kring reglernas betydelse för den kritiska diskussionen. 
 
En grundläggande premiss som hela regelverket är baserat på är att en argumentation i 
slutändan ska leda till enighet mellan argumentationsdeltagarna. Som tidigare nämnts är det 
fråga om en idealmodell, vilket innebär att den framställs schematiskt och statiskt. Utrymmet 
för avvikelser från modellens ideal är minimalt, på vissa punkter knappast existerande. Att en 
verkligt förekommande argumentation skulle följa denna ideala uppställning är antagligen 
inte särskilt troligt. Detta är den viktigaste invändningen mot modellen. 
 
Något som också präglar hela regelverket är att det uppstår ett krav på klarhet i definitionerna. 
Även detta är antagligen en följd av att det rör sig om ett artificiellt skapat ideal. En 
argumentation som strikt följer den kritiska diskussionens regler skulle av nödvändighet bli 
väldigt hårt strukturerad. Detta är ytterligare en omständighet som i någon mån talar mot 
modellens användbarhet. 
 
De enskilda reglerna hänger ihop i en tät struktur där en regel förutsätter en annan. Det 
övergripande målet är att garantera regelverkets effektivitet. Den första regeln är således 
utformad för att garantera att ståndpunkter och argument tillåts. Det är en grundläggande 
förutsättning för att en argumentation över huvud taget ska kunna äga rum. Nästa regel 
garanterar rätten att försvara ståndpunkter gentemot kritik.90 Den är avsedd att förhindra 
opportunism och motverka vindflöjelmentalitet. Det är alltså inte tillåtet att byta åsikt eller 
ståndpunkt i en fråga alltefter hur opinionen förändras.  
 
Den tredje och fjärde regeln kretsar kring att argumenten ska vara sakliga och giltiga. De ska 
anknyta till den linje som anslagits i ståndpunkten. Det är följaktligen inte tillåtet att plötsligt 
anspela på en annan fråga än den som just då avhandlas i diskussionen. Specifikt för den 
fjärde regeln är också att den förespråkar logisk argumentation som försvar av en ståndpunkt, 
och inte att utnyttja ethos eller pathos till exempel. Den femte regeln knyter också an till 
saklighet och giltighet i argumentationen. Alla premisser för argumentationen måste vara 
tydligt angivna från första stund. Inga överraskningar i form av nya premisser får utövas av 
argumentationsdeltagarna. Enligt den sjätte regeln får heller inga falska premisser användas 
som grund för argumentationen.91  
 
Den sjunde regeln omfattar kravet på att argumentationen är strukturerad efter ett schema. 
Detta skapar en garanti för att de argumenterande håller sig inom de på förhand givna ramarna 
för diskussionen. Regel nummer åtta syftar till att hålla argumentationen logiskt giltig.92 På 
denna punkt framstår kanske arvet från Aristoteles syllogismer särskilt tydligt. Framläggandet 
av premisser leder fram till en slutsats. Regel nio och tio fungerar som ytterligare garantier för 
att argumentationen genomförs på ett, enligt den kritiska diskussionen, korrekt sätt. Klarhet 
och saklighet eftersträvas i argumentationen. Otydlighet och tvetydighet fördöms.93    
 
Pragmadialektiken utgår från grundantagandet att det är möjligt att vinna en argumentation. 
Vidare anses förloraren av argumentationen vara skyldig att överge sina överbevisade 
ståndpunkter. I detta finns en enorm tilltro till människans förmåga att böja sig för logik. I 
verkliga livet finns givetvis inga garantier för att den som till synes förlorar en debatt eller en 
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diskussion böjer sig för den som vinner. Inom politiken torde ett sådant beteende vara i det 
närmaste omöjligt. En politiker som skulle försöka följa detta ideal skulle med största 
sannolikhet kallas både vindflöjel och opportunist, vilket ironiskt nog ska undvikas genom en 
av reglerna för den kritiska diskussionen. En politiker anspelar inte i första hand på logiska 
argument, utan snarare på känslor, värderingar och normer. Det är kanske inte heller helt 
säkert att publiken i någon större utsträckning omfattar logiska tankebanor och resonemang. 
De är kanske mer benägna att hörsamma de känslo- och värderingsbaserade argumenten. Det 
kan poängteras att det i en debatt i första hand handlar om att övertyga publiken, åhörarna, om 
argumentationens giltighet. Mellan talaren/debattören och publiken kan en övertygelse ske. 
Det är nu tid att närmare granska själva fallasibegreppet. 
 
 
2.1.6 Fallasier – regelbrott i den kritiska diskussionen 
 
Fallasier är alltså närmast att betrakta som regelbrott. De definieras hos pragmadialektiken 
således av det som de bryter mot, den kritiska diskussionens regelsystem, vilket som framgått 
är präglat av en viss rigiditet i sitt genomdrivande. Brott mot dessa regler torde alltså vara 
närmast omöjliga utan att sanktionerna blir hårda. Mitt undersökningsobjekt är en politisk 
debatt. Detta är ett skäl för att använda fallasibegreppet i analysen. Att analysera fallasier blir 
också intressant som ett led i att anlägga ett normativt perspektiv på avhandlingsmaterialet.  
 
Även om fallasibegreppet i sin användning inom ett system kan ge sken av att vara ett statiskt 
och oföränderligt verktyg, svåranpassat efter undersökningsobjekt och konkreta 
forskningssituationer, äger det också en viss flexibilitet. Denna flexibilitet visar sig i det 
faktum att idealmodellens utseende kan variera från undersökning till undersökning. 
Modellens regler kan således anpassas efter den vetenskapliga kontext i vilken 
forskningsstudien genomförs. Det finns alltså egentligen ingen universaldefinition av vad en 
fallasi är för något, mer än att det alltid rör sig om ett brott mot ett idealiserat regelverk. 
Framför allt är fallasierna brott mot ett rationellt argumenterande. De förmedlar skenbart 
rationella budskap.  
 
Den historiska utvecklingen av fallasibegreppet börjar, som är fallet med så många andra 
retoriska begrepp, med Aristoteles. Han indelade fallasierna i två grupper, språkberoende och 
icke språkberoende. Det existerade sex typer i den förstnämnda gruppen och sju i den andra, 
enligt Aristoteles.94 John Locke utökade på 1600-talet begreppet genom att lägga till de så 
kallade ad-fallasierna. Bland dessa tillägg kan särskilt nämnas argumentum ad hominem, 
argument till människan. De andra tilläggen är argumentum ad verecundiam, argument till 
vördnad och respekt eller auktoritetsargument, argumentum ad ignorantiam, argument till 
okunnigheten samt argumentum ad judicium. Den sistnämnda typen av argument grundar sig 
inte på rationellt sanningssökande utan på artigheter för att rädda ansiktet, på ignorans eller 
rena felslut. Den är alltså ett slags försök att göra det bästa av en dålig situation. Senare har 
andra argument tillkommit, argumentum ad misericordiam, argument till medlidandet, alltså 
känsloargument samt argumentum ad populum, argument till folket, majoritetsargument. 
Viktigast bland dessa tillägg är kanske ändå argumentum ad baculum, hotargument.95 
 
Utifrån detta har den traditionella definitionen av fallasibegreppet formulerats, nämligen ett 
falskt eller felaktigt argument som ger en illusion av giltighet. Denna definition är emellertid 
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behäftad med ett flertal brister, först och främst därför att den är otillräcklig för att täcka in 
alla typer av fallasier, vilket bland annat påtalats av den australiensiske filosofen Charles L. 
Hamblin i dennes bok Fallacies. Få fallasier är ju uppenbart ogiltiga argument.96 Dessutom 
väcks frågan om vad som egentligen kan ingå i en rationellt hållen argumentation. Hur säker 
måste den argumenterande vara på sina arguments giltighet? Blir kraven för hårda finns en 
uppenbar risk att argumentationen enbart kommer att omfatta diverse banala men fullkomligt 
oomkullrunkeliga påståenden och rena faktaredovisningar.  
 
Det finns alltså avsevärda svårigheter med denna begränsade definition. Följaktligen finns det 
goda skäl att revidera definitionen, och framför allt att utöka den. En dimension som skulle 
kunna tilläggas är ett visst mått av pragmatism. Exempelvis skulle ett arguments möjligheter 
att verka övertygande på en mottagare/åhörare kunna bedömas. Hur kan argumentet användas 
och hur effektivt är det?  
 
Traditionellt har pragmadialektikens analytiska modell varit uppbyggd i tre steg, på senare tid 
försedd med ett ytterligare steg som omfattar bestämningen av dialogtyp. Efter att dialogtypen 
bestämts, kan ett yttrande tolkas som en specifik talakt. Därefter bedöms huruvida talakten är 
ett brott mot den kritiska diskussionens regelverk i allmänhet eller de mer specifika regler 
som gäller för just den dialogtypen. Slutligen avgörs om den kritiska diskussionens regler är 
tillämpbara på den aktuella diskursen. Sedan framstår förhoppningsvis fallasin tydligt, om det 
nu är frågan om en sådan.97 Detta var fallasier utifrån pragmadialektiken. Det är nu dags för 
fallasier enligt den informella logiken.  
 
 
2.1.7 Informell logik 
 
Aristoteles betraktade, enligt Douglas N. Walton, fallasier som en medvetet missledande 
argumentationstaktik. För Aristoteles, som aldrig använde själva uttrycket fallasier utan 
”sofistiska vederläggningar”, framstod fallasierna som ett sofistiskt knep.98 Antagligen såg 
han det som ett led i en ojust argumentation. Traditionellt har annars fallasin, eller likartade 
begrepp med andra namn, setts som en felaktig slutledning, oavsett om den har varit 
medveten eller ej. Det grundläggande problemet inom informell logik är att de 
argumentationsformer som används i samband med att fallasier förekommer aldrig 
identifieras som strukturella enheter.99 Ytterst beror detta problem på att fallasier i regel 
ansetts som brott mot en ideal argumentation. Aristoteles såg också gärna argumentationen 
som en ideal retorisk situation där två personer utbyter ståndpunkter för att uppnå en 
gemensam hållning.100  
 
Enligt Walton kan olika logiska system användas för att identifiera fallasier som felaktiga 
eller ogiltiga typer av slutledningar. Pragmadialektikerna Frans van Eemeren och Rob 
Grootendorst drog detta ännu längre och antog ett pragmatiskt och dialektiskt synsätt, där 
fallasierna angavs som fel, lurendrejerier, eller misslyckanden i användandet av 
argumentation. Ytterligare en forskare, som Walton hänvisar till, Jaakko Hintikka, anser å sin 
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sida att fallasier är brott mot korrekta procedurer för frågor- och svar-dialoger.101 Även i detta 
synsätt finns en viss pragmatism, även om det antagligen kan anas en idealprocedur för 
dialoger. Gemensamt för dessa uttolkare av fallasibegreppet är att de inte nöjer sig med en 
enda normativ modell. En dylik modell anses ge en något för smal tolkning av 
fallasibegreppet. 
 
Enligt Walton kan en fallasi vara ett åsidosättande eller brott mot en av den kritiska 
diskussionens regler, eller ett brott mot en regel för en annan dialogtyp. I vissa lägen kan en 
fallasi, enligt Walton, till och med vara en felaktig övergång från en dialogtyp till en annan.102 
Det Walton främst gör som är nytt i samband med fallasier är framtagandet av dialogtyper. 
Han ställer upp dialogtyperna mot varandra för att åskådliggöra skillnaderna mellan dessa, för 
att kunna göra en kritisk evaluering av de förekommande argumenten i argumentationen.103 
Det finns inte en ideal typ av dialog. Uppenbarligen är argumentationen mer diversifierad än 
så. Argumentationsdeltagarens yttersta mål är snarare att vinna en argumentation och stärka 
sin ståndpunkt än att uppnå enighet. Följaktligen är det möjligt att analysera exempelvis en 
politisk debatt med hjälp av Waltons synsätt.  
 
Walton anser att hans teori, i viss mån, är en återgång till Aristoteles. Fallasier identifieras 
genom att argumentationsscheman fastställs, som definierar vilken typ av argumentation det 
är frågan om. Denna nya inriktning är pragmatisk, fallasin blir en felaktigt använd 
argumentationsteknik.104 Walton försöker renodla fallasibegreppet. Han anser att fallasier 
kommit att omfatta inte bara felaktiga argumentationstekniker, utan även rena fel och 
missförstånd. Otillräckligt underbyggda teorier sorteras också in som fallasier. Ett annat 
problem som uppmärksammas av Walton är att fallasier också kommit att användas utanför 
argumentationer, om rena påståenden och åsikter. För honom är fallasier uteslutande 
förekommande i samband med någon form av argumentation. Ett rent påstående kan inte 
betecknas som en fallasi.105  
 
Vidare anser Walton att mindre fel i argumentationer inte nödvändigtvis är att betrakta som 
fallasier. Visserligen kan ett regelbrott begås även i dessa fall, men en fallasi är ett allvarligt 
fel, inte sällan systematiskt använt. Han anser heller inte att cirkelargumentation är en fallasi, 
utan en fullt legitim form av praktisk argumentation, där ett handlingssätt relateras till en 
kunskapsbas. Att avgöra skillnaden mellan fallasier och mindre fel är antagligen det mest 
komplicerade för en argumentationsforskare. Detta kräver en omfattande kännedom om 
kontexten, vilken målsättning den argumenterande har med mera.106   
 
Walton anger sex grundläggande karaktärsdrag hos fallasier. Tre av dessa kopplar han till den 
traditionella definitionen av fallasin som en misslyckad argumentation, medan tre ytterligare 
kan kopplas till hans egen utvidgade definition av fallasin som ett felaktigt användande av 
argumentationsteknik. De tre första karaktärsdragen handlar om misslyckanden i 
argumentationen av olika slag. Det första är en brist eller ett fel som förtjänar kritik, 
korrigering eller invändningar. Det andra felet handlar om att argument egentligen visar sig 
vara irrelevanta, och endast avsedda som distraktioner och avvikelser från ämnet. I slutändan 
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kanske inte ens ett argument presenteras. Det tredje går steget längre. Där är det frågan om ett 
medvetet bedrägeri eller skapandet av en illusion. Den nya tolkning av fallasibegreppet som 
Walton utarbetar renderar ytterligare tre karaktärsfel. Först och främst tillkommer brott mot 
de regler som gäller för hur en resonerande dialog borde föras. Därefter förekommer ett 
systematiskt användande av felaktiga argumentationstekniker. Slutligen talar Walton också 
om att allvarliga regelbrott, inte nödvändigtvis oavsiktliga misstag, är att betrakta som 
fallasier.107  
 
Anders Sigrell har, som nämnts, prövat fallasibegreppets lämplighet på en argumentation, 
närmare bestämt en TV-sänd vårbudgetdebatt från 1997.108 Sigrell tar som utgångspunkt den 
informella logiken som en argumentationsteoretisk skolbildning, skapad som en reaktion mot 
brister hos den formella logikens användbarhet på praktisk argumentation. Centralt i den 
informella logiken är, som nämnts, synen på argumentationen som sprungen ur en verklighet, 
inte en konstruerad situation. Den har därför att ta hänsyn till och värdera även de 
argumentativa drag som inte är klart formulerade och tydligt framträdande.109 Sigrell 
förefaller se den kritiska diskussionen som normbildande för hur en argumentation bör 
genomföras. Valet från Sigrells sida att använda fallasibegreppet motiveras av det diskursiva 
sammanhanget som hans analysmaterial befinner sig i. Han frigör heller inte argumentationen 
från dess diskurs, utan betonar istället starkt diskursens betydelse.110  
 
De budskap som fallasierna avser att analysera kan vara underförstådda. I någon mån gäller 
detta alla fallasier, då de ju inte är uppenbara i texten, och många gånger oplanerade av 
talaren eller debattören. De kan ofta förefalla vara rationella och svåremotsagda. En fallasi är, 
strikt definitionsmässigt i enlighet med pragmadialektiken, ett brott mot den kritiska 
diskussionens normer. Villkoren för bedömning av fallasierna är inte fullständigt givna. Den 
aktuella diskursen, eller för all del den retoriska situationen, skapar villkoren för analysen. 
Sigrells främsta förtjänst som kan relateras till min avhandling är att han uppmärksammar 
svårigheterna med att sätta etiketter på fallasierna. Enligt honom är det lätt att använda 
irrelevant argumentering som en slags räddningslucka där nästan allt kan infogas. En annan 
upptäckt av intresse från Sigrells sida är att han uppmärksammar underförståddheter i 
argumentationen. 
 
Toulminmodellen kan användas för att skönja strukturer i en argumentation, medan fallasier 
kan användas för att se brotten mot dessa strukturer. För att placera dessa teorier om 
argumentation i ett specifikt retoriskt sammanhang krävs ytterligare en teoretisk komponent, 
den retoriska situationen. Denna ska nu presenteras och relateras till debatter, vilket ju är 
undersökningsobjektet för denna avhandling. 
 
 
2.2 Retorisk situation och debatt 
 
I följande avsnitt ska alltså begreppen ”retorisk situation” och ”debatt” presenteras och 
diskuteras. Retorikforskaren Lloyd F. Bitzer har lanserat begreppet ”den retoriska 
situationen”. En retorisk situation är för honom en form av problemlösning. Ett problem 
existerar som kan lösas med kommunikation mellan människor. En retorisk handling är en 
problemlösning inriktad på en specifik retorisk situation. Detta ger med nödvändighet dels att 
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inga egentliga universallösningar på ett problem kan existera, dels att retoriska handlingar blir 
pragmatiska till sin natur.111   
 
Ett retoriskt handlande är pragmatiskt, det vill säga det syftar till handling och förändring. 
Argumentation handlar, ur denna specifika infallsvinkel, om att förändra verkligheten genom 
att tanke och handling kopplas samman. En central utgångspunkt för detta synsätt är att det är 
situationsbundet. Bitzer ställer upp ett antal kriterier för att fastställa att den argumentation 
som används i detta sammanhang är just situationsbunden. Enligt Bitzer uppkommer den 
retoriska diskursen, det retoriska samtalet, som en respons till en situation, på samma sätt som 
ett svar på en fråga, eller en lösning på ett problem. Ett tals retoriska betydelse bestäms av 
situationen. Det är många frågor som förblir obesvarade och många problem som förblir 
olösta, på samma sätt som många retoriska situationer mognar och förfaller utan att de 
resulterar i ett retoriskt agerande. En situation är retorisk om den kräver en diskurs, något som 
framtvingar handling, för att förändra verkligheten.112 Ett problem med Bitzers synsätt är att 
han ger relativt få direktiv för hur retorisk analys rent praktiskt ska bedrivas, till skillnad från 
exempelvis pragmadialektiken, vilket kan utgöra ett problem ur ett normativt perspektiv.   
 
Begreppet retorisk situation innehåller även mer detaljerade beståndsdelar. Den retoriska 
situationen karaktäriseras exempelvis av tre faktorer: exigence, audience och constraints. 
Exigence betyder att det existerar ett påtvingat behov, en brist, ett hinder, något som väntar på 
att bli åtgärdat i en situation. Situationen bedöms vara retorisk om den kan åstadkomma en 
positiv förändring, en förändring med hjälp av en diskurs, eller åtminstone med stöd i en 
diskurs. Det finns i varje retorisk situation alltid minst ett kontrollerande element som 
fungerar som en organiserande princip.   
 
Den andra faktorn är audience. Talarens syfte med den retoriska diskursen är att skapa 
förändring genom att påverka människors beslut och handling. För detta ändamål är publiken 
mycket viktig. Det är den som utför förändringen, och därför kräver en retorisk handling alltid 
en publik. En retorisk publik är inte vilken publik som helst, menar Bitzer, utan endast de 
personer som verkligen är mottagliga för diskursens påverkan och de som kan fungera som 
förmedlare av budskapet.113 Bitzers begrepp, audience, är nära besläktat med Chaïm 
Perelmans ”auditoriebegrepp”. Perelman anser att det finns två auditorier, ett enskilt och ett 
universellt, vilket skulle kunna översättas till ett faktiskt respektive ett potentiellt. Det 
enskilda auditoriet utgörs av en specifik grupp med särskilda intressen medan det universella 
egentligen är alla potentiella åhörare. Anledningen till att ”auditoriebegreppet” inte är så 
intressant för denna avhandlings vidkommande, är att det i alltför hög grad riktar in sig på 
publikens reaktioner på argumentationen. Mitt perspektiv är emellertid inriktat på 
talaren/debattören.114 
 
Den tredje faktorn är constraints. Det handlar om begränsningar i form av tvång, känslor av 
tvång och bundenhet som skapas av personer, händelser, objekt eller relationer som är delar 
av situationen. Det är begränsningarna som fungerar som ett slags maktmedel och kan 
användas till att förhindra beslut och handlingar som är nödvändiga för att modifiera det 
påträngande problemet. Det som orsakar dessa påverkande faktorer kan gå att finna i 
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trosföreställningar, attityder, traditioner, intressen, dokument och andra sorters fakta. Det 
finns två huvudsakliga kategorier av dessa påverkansfaktorer: dels de som orsakas eller 
behandlas av talaren själv, dels de som ligger i själva situationen och är verksamma där. Båda 
kategorierna måste bearbetas så att lämpliga påverkansfaktorer skiljs från olämpliga.115  
 
Ett problem med Bitzers synsätt är begreppet retorisk publik, definierat som den publik som 
verkligen är mottaglig för diskursens påverkan.116 Reaktionen tillåts alltså definiera publiken, 
och i lika mån bortdefiniera de som inte reagerar på detta sätt. Enda möjligheten att inte 
klassificera Bitzer som rent odemokratisk ur denna aspekt är antagandet att en publik inte 
nödvändigtvis är en retorisk publik. Dessa båda begrepp måste i så fall särskiljas. Om nu 
publiken inte är retorisk, vad är den då? Denna fråga besvarar inte Bitzer på ett nöjaktigt sätt. 
Detta är en ganska allvarlig invändning mot Bitzer. Denne har också bemötts av kritiker inom 
retorikvetenskapen just på denna punkt. 
 
En av dessa kritiker, som har en annan syn på den retoriska situationen än Bitzer, är Richard 
E. Vatz. Det är hos Vatz viktigt att utröna förhållandet mellan retorik och situationer. Vatz 
lägger fram en helt motsatt uppfattning om vad en retorisk situation är för något. När Bitzer 
ser retoriken som situationsbunden anser Vatz att det är situationerna i sig som är retoriska. På 
samma sätt anser han också att det är det retoriska yttrandet som skapar problemet eller i alla 
fall definierar det. Vatz anser också att det är retoriken som kontrollerar svaret på situationen, 
inte tvärtom. Det är retoriken som formar en situation och inte tvärtom. 
 
Vatz är av den åsikten att det är upp till talaren själv att välja och lyfta fram situationer och 
händelser. Det är retorikens vetenskapliga uppgift att med språket och med symboler ta fram 
och belysa det påtagliga. När detta är gjort måste situationen omvandlas till mening. Enligt 
Vatz skall mening betraktas som ett resultat av en kreativ handling och inte som en upptäckt. 
Det är endast då som retoriken kan uppfattas som en suverän disciplin.117 
 
Vatz utgår från själva den retoriska situationen när han analyserar retoriska handlingar. 
Bitzers analys däremot grundar sig på vad resultatet av en retorisk handling blivit. De börjar 
på sätt och vis från olika håll. Bitzer låter resultatet avgöra vad analysen ska rikta sig mot 
medan Vatz utgår från situationen och analyserar denna. Vatz förefaller också i högre grad 
anse att retorikern, talaren, själv påverkar den retoriska situationen. Talaren är en av flera 
påverkande faktorer. Bitzer förefaller istället närmast att framställa en praktisk retoriker som 
fungerar närmast automatiskt i en given situation. Bitzer är här farligt nära ett rent statiskt 
synsätt på retorik, där olika ord eller uttrycksformer garanterar vissa resultat.118      
 
Bitzer och Vatz är antagligen båda möjliga att sätta i relation till min studie. Vatz starka 
värdering av retorikerns betydelse som aktör för att påverka den retoriska situationen är 
antagligen något för hårddragen, i det att den totalt utelämnar andra möjliga 
påverkansfaktorer. Bitzers mer mångfasetterade synsätt passar för min personliga del bättre. 
Det går till exempel inte att bortse från att mitt undersökningsobjekt är en slutdebatt i en 
valrörelse, att den är hårt strukturerad av regler och att de yttre politiska omständigheterna och 
förutsättningarna är påtagliga i debatten.  
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Det undersökta objektet som ligger till grund för analysen som genomförs i denna avhandling 
är en debatt. Detta är en specifik omständighet, vilken utgör en viktig del av den retoriska 
situationen. En debatt kan inte sägas eftersträva samstämmighet mellan debattörerna. Ur 
denna aspekt skulle alltså en debatt inte kunna sägas vara en retorisk situation. De som istället 
använder debatten för att, förhoppningsvis, lösa ett problem är som nämnts publiken, 
åhörarna. Dessa får höra två uppsättningar åsikter och värderingar som de kan väga mot 
varandra och ta ställning till. På så sätt kan även en debatt sägas sträva efter samförstånd och 
en lösning på ett problem. Men debatten genomförs ändå inför publik i syfte att övertyga. 
Utan publik skulle ingen debatt äga rum.   
 
Att debatten som begrepp förekommer naturligt inom retoriken som vetenskap är knappast 
särskilt anmärkningsvärt. Eftersom retoriken behandlar kommunikation i ett brett perspektiv 
förefaller debatten, som definitivt får sägas vara en form av kommunikation som syftar till att 
övertyga, ytterst lämplig för en retoriskt vetenskaplig diskussion och analys. Enligt Charlotte 
Jørgensen är debatt för många en naturligt fientlig kommunikationstyp. Debatten ses som ett 
offentligt gräl, en kamp med alla medel, i form av argument, tillåtna. Samtidigt ses också 
debatten både som opinionsbildande och som en metod att skapa ett politiskt 
beslutsunderlag.119 En som särskilt intresserat sig för debatt som offentligt gräl är Margareth 
Sandvik. Hon har undersökt vad som sker när en debatt övergår till gräl eller fientlig 
argumentation. I en grälsituation är parterna endast ute efter att överbevisa varandra om att det 
är just de som har rätt i sak. Det typiska för grälet är att de normer som gäller för en 
diskussion eller en argumentation har brutits.120 
 
Debatt har idag snarast blivit ett slags samlingsbegrepp om argumenterande texter i allmänhet, 
även om den i en snävare retorisk bemärkelse snarare representerar en egen talgenre. En 
förespråkare för en sådan snävare syn är Charlotte Jørgensen. Hon ser, stödd på Jeffery J. 
Auers definition av begreppet, debatt som en konfrontation, om än en något reglerad sådan. 
Målet är att sätta åskådarna i en position där de kan fatta beslut i den debatterade frågan. 
Debatten måste under dessa förhållanden ta sitt ursprung i oenighet eller konflikt. Debatten 
blir en konfrontation mellan två, eller flera, parter. Regleringen omfattar främst åtgärder för 
att skapa jämna förutsättningar mellan talarna. Exempelvis regleras tiden för hur långa 
debattörernas respektive inlägg tillåts bli. Dessutom förses debatten ofta med ett tema, eller 
vissa frågor eller fixpunkter som den kan utgå från. Debattörerna ska försvara en ståndpunkt, 
samtidigt som de angriper sin motståndares ståndpunkt. Målet är aldrig att överbevisa 
motståndaren, utan snarare att övertyga den tredje parten, åhörarna, om giltigheten i sin 
ståndpunkt och de argument som används för att försvara denna.121   
 
Synen på debatt som konfrontation är tämligen odiskutabel. Att det finns ett moment av 
oenighet i en debattsituation är en förutsättning för själva situationen, att det över huvud taget 
blir en debatt. Debatten tar sitt ursprung i denna oenighet eller konflikt. Det är åhörarna som 
ska vinnas och motståndaren som ska betvingas. Just kampmomentet är av intresse i samband 
med mitt undersökningsobjekt, en närmast avgörande debatt under slutet av en valrörelse.  
 
Charlotte Jørgensens syn på debatten som en slags fientlig argumentation förtjänar en 
fördjupning. Jørgensen anser att debatten är en av två huvudtyper av argumentation. Den 
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andra typen är diskussion. Diskussionen är, enligt Jørgensen, stödd på en annan dansk 
retorikforskare, Klaus Kjøller, en fredlig språkhandling, medan debatten är en fientlig 
språkhandling. En diskussionspartner är, till skillnad från en debattör, fullt beredd att 
modifiera eller till och med byta sin åsikt.122 Kjøller förefaller inte se debatten och 
diskussionen som annat än olika tekniker för argumentation, snarare än som renodlade 
vetenskapliga begrepp. Detta resonemang leder till att Kjøller klassificerar diskussionen som 
god, idealistisk argumentation och debatten som dålig, realistisk argumentation.  
 
Jørgensen gör tillsammans med Christian Kock och Lone Rørbeck en skillnad mellan en 
fientlig debatt respektive en konfronterande debatt. Den förstnämnda innehåller till exempel 
personangrepp medan den sistnämnda kännetecknas av angrepp i sakfrågor. En debattör kan 
rikta personangreppen mot såväl yttre som inre egenskaper hos debattmotståndaren, och 
graden av fientlighet beror till stor del på vilken position motdebattören intar. I en 
konfronterande debatt, trots konfrontationsmomentet, uppträder debattörerna ändå på ett öppet 
och vänligt sätt och bemöter varandra med respekt. I båda dessa fall kan debatten bli tämligen 
aggressiv. I fallet med personangreppen blir detta särskilt uppenbart.123 
 
Eftersom mitt analysobjekt utgörs av en TV-sänd debatt kan det vara väsentligt att ägna viss 
uppmärksamhet åt Jørgensens syn på TV som debattforum. Enligt henne kan TV-debatter 
delas in i två huvudgrupper, den ”enkla debatten” och den ”komplexa debatten”. Den 
förstnämnda har två debattörer och en modererande journalistisk ordförande. Tidsramen är 
relativt kort, femton minuter upp till en halvtimme. Oftast är ämnet för debatten en aktuell 
fråga. De formella reglerna är få. Moderatorn intar en tillbakadragen position. Han eller hon 
kontrollerar taltiden, håller tråden i debatten och kontrollerar talarnas uppförande. Den andra 
debattypen har många deltagare, innehåller filmade inslag och intervjuer, statistiska uppgifter 
och ibland rena intervjuer med debattdeltagarna. Tidsramen är generösare, 45 minuter till en 
timme.124 En svensk forskare som specifikt inriktat sig på politiska TV-debatter är Gudrun 
Weiner. Hon har studerat tyska talkshows i syfte att analysera dels programledarnas 
tillvägagångssätt för att leda debatten, dels argumentationsstilen i konfrontationsstadiet. En 
beröringspunkt mellan Gudrun Weiners forskning och min egen är att hon uppmärksammar 
relationer mellan de olika parterna i en debattsituation, i hennes fall det trialogiska 
förhållandet mellan debattörerna, debattledaren och publiken, i mitt fall mera förhållandet 
mellan debattörerna.125  
 
En annan dansk forskare, Jens E. Kjeldsen, särskiljer debatten från vanliga gräl, då denna trots 
allt är försedd med regler. Dessutom är det, till skillnad från vad gäller grälet, en tredje part, 
publiken, som avgör utgången. Kjeldsen resonerar ofta på ett liknande sätt som Jørgensen, till 
exempel i påpekandet att debatten har två parter som strävar efter att bevisa olika teser. Dock 
anser Kjeldsen att parterna också strävar efter att överbevisa varandra. Han betraktar också 
debatt som en retorisk konfrontation, baserad på i förväg antagna utgångspositioner. En debatt 
är att betrakta som en uppställning av olika politiska premisser och lösningar. Den ska inte i 
första hand föra fram ny information, utan snarare strukturera information på ett övertygande 
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125 Weiner, Gudrun (2006): Att strida med ord – en kritisk retorikanalys av politiska talkshows i tysk TV. 
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sätt. Det känslomässiga engagemanget bör i detta ses som en fördel, då det underlättar 
övertygandet.126  
 
Debatter innehåller ett moment av konfrontation, kanske till och med fientlighet, som 
Jørgensen talar om. Däremot kanske det inte är frågan om någon naturlig fiendskap, som hon 
uttrycker det i sin forskning. Eftersom mitt undersökningsobjekt är en TV-debatt, är det av 
intresse att ta del av forskning som specifikt uppmärksammar denna typ av debatter. 
Undersökningsobjektet är i mitt fall ett mellanting mellan den enkla debattens strama upplägg 
med en moderator som bestämmer tidsmarginaler för inlägg och debattens allmänna upplägg, 
och den komplexa debattens längre tidsram och återgivande av statistisk information. Den 
passar alltså inte in i någon av Jørgensens relativt snäva definitioner. Kjeldsens synsätt på 
debatten som retorisk konfrontation överensstämmer med Jørgensens. En debatt enligt mitt 
sätt att se det innehåller något mer än bara skilda åsikter i konfrontation. Det finns andra 
omständigheter som kan påverka, och som i vilket fall måste betraktas vetenskapligt. 
 
De grundläggande förutsättningarna för en debatt är att två, eller flera, deltagare försvarar på 
förhand antagna ståndpunkter i syfte att övertyga en tredje part, debattens publik. I en 
debattsituation är kontexten, den föreliggande retoriska situationen, viktig. För en forskare är 
det nödvändigt att analysera denna situation för att skapa en helhetsbild av sitt studieobjekt. 
Oavsett ämnet för debatten är det viktigt att klargöra detta ämnes ställning i samhället, 
aktuella frågor kring det, vilka intressenter som ägnar det särskild uppmärksamhet och så 
vidare.  
 
De förutsättningar som kan vara av vikt är bland annat var debatten hålls, vilka typer av 
medier som täcker den, hur publiken kan tänkas vara sammansatt och andra yttre 
omständigheter vid debattillfället. Av dessa omständigheter är det främst en som är av 
särskild vikt, publiken. En talares eller debattörs praktiska argumentationsstrategi kan 
knappast utformas helt utan hänsyn till publikaspekten. Han eller hon måste göra sig en 
föreställning om publikens ålder, sociala tillhörighet, etnicitet, kön och politiska sympatier. 
Utifrån dessa kunskaper kan sedan argumentationsstrategin utformas och modifieras. 
 
Publiken innehar alltså onekligen en nyckelroll i en debattsituation, även om det i denna 
avhandling är förhållandet mellan debattörerna som står i fokus. Det är publiken som 
definierar debattens utfall, vem som ”vinner” och hur stor segermarginalen blir. Debattören 
eftersträvar att vinna publiken för sin ståndpunkt. Publikens mål med att bevittna debatten är 
mer diverserad. Den gängse bilden inom retorikvetenskapen av publikens mål är att debatten 
ska underlätta för att åstadkomma ett ställningstagande i en fråga. Men, skulle jag vilja 
tillägga, det kan också till exempel handla om att få gehör för sina åsikter, ökad kunskap i 
någon fråga, bli underhållen eller hitta en ledargestalt eller en politisk tillhörighet. 
 
Kjeldsen ägnar, liksom bland andra Jørgensen och Weiner, särskild uppmärksamhet åt den 
politiska TV-debatten. Kjeldsen skiljer mellan ett flertal olika aktörer: debattörer, 
programskapare och publik, och deras respektive funktioner och målsättningar. Han talar om 
att debatten för en debattör har en dubbel målsättning, där det yttre målet helt enkelt är att 
med en så effektiv och övertygande argumentation som möjligt vinna åhörarna för sin 
ståndpunkt. Det finns även ett inre mål för en debattör i en debatt, som inte handlar om att 
övertyga, utan snarare om att förklara vad som gör argumentationen övertygande, att hitta 
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övertygandets essens. Målet hamnar i bakgrunden av medlet. Detta betyder inte att de yttre 
målen är oviktiga, men för en retorikforskare är det kanske ändå de metoder som utgör den 
praktiska argumentativa tekniken som är det mest väsentliga. Han eller hon studerar 
debattörerna och försöker avgöra om det är en ”god” påverkan som utövas. Den praktiserade 
argumentationen ska vara etiskt försvarbar.127    
 
TV-debatten är, enligt Kjeldsen, dominerad av två aktörer. Den ena är programskaparna, 
producenterna och programledarna. Den andra aktören är de medverkande debattörerna. Det 
är programskaparna som främst eftersträvar det inre målet. De vill skapa en struktur för att 
presentera debattörernas åsikter. Debattörernas uppgift är att uppfylla det yttre målet, och 
framföra en effektiv argumentation i praktiken, alltså vid debattillfället. Programmets djupaste 
intention är att skapa en grund för handling. Debattprogrammet ska skapa en struktur som 
åhörarna kan ta ställning till. De båda sidornas ståndpunkter och argument ska presenteras på 
ett objektivt sätt, allt för att ge publiken en så fullständig grund som möjligt för att fatta beslut 
utifrån.128 Jørgensen, Kock och Rørbeck är också inne på denna linje. Publiken måste beredas 
möjlighet att fatta ett välgrundat beslut.129 
 
Debattörens roll är alltså primärt att skapa en effektiv argumentation och vara så övertygande 
som möjligt. En politiker i en TV-debatt är därför sällan sig själv, utan snarare en representant 
för en specifik åsiktsposition. Att låta sig övertygas av motståndarens argument är omöjligt, 
liksom att övertyga motståndaren om sina egna arguments giltighet. En politisk debatt är alltid 
en kamp mellan två, mer eller mindre, fasta förhållningssätt. 
 
Kjeldsen framför också kritik mot TV-debatter. Dessa anklagas ofta för att vara betydelselösa 
uppvisningar i retorisk finess. Debatten uppfattas ofta som ett iscensättande av den politiska 
offentligheten, en medieshow. Alla hållningar är alltid på förhand givna vilket skapar en 
känsla av oföränderlighet. Publiken kan se debattörerna som talandes över deras huvuden.130  
 
Debatten betraktas som konfrontation av de flesta forskare som här refererats till. Det är inte 
frågan om någon spontant uppkommen kamp, utan snarare en rituellt iscensatt kraftmätning i 
argumentation. Deltagarnas roller är förutbestämda och det centrala är dramaturgin och 
iscensättningen. Vad kan detta få för effekt på debattens trovärdighet som politisk 
förmedlingsarena? De flesta är antagligen mer eller mindre medvetna om hur en debatt går 
till, vilka roller som är tilldelade de olika debattörerna och vad debatten syftar till för dessa. 
Det är därför ingen större risk att alltför många illusioner spräcks av ”upptäckten” att 
debattörer inte låter sig övertygas av varandra. Skulle detta trots allt ske, och erkännas, vore 
detta inget mindre än en sensation. Debattens värde som informationsbärare eller objektiv 
faktakanal är kanske relativt begränsad. En debattörs mål är att övertyga med hjälp av ethos, 
logos och pathos. Debattörernas respektive budskap ska nå ut till publiken under likartade 
omständigheter. Sedan är det upp till publiken att ta ställning. Debatt kan sägas vara en 
politisk kommunikationsform.  
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2.3 Metod 
 
Den metod som kommer till användning i denna avhandling utgörs av en applicering av de i 
teoriavsnittet presenterade teorierna, på ett analysmaterial. Olof Palmes argumentation i 
debatten är det ämne som ska avhandlas. Lloyd F. Bitzers idé om den retoriska situationen är 
visserligen inte någon strikt argumentationsanalytisk modell, men den är fullt applicerbar på 
en argumentation. För Olof Palmes argumentation förefaller den retoriska situationen utgöra 
en rimlig utgångspunkt. Analysobjektet är en politisk debatt. Förutsättningarna för denna 
debatt måste först klargöras. Det handlar om plats, tidpunkt, inbördes styrkeförhållanden 
mellan debattörerna bland annat.  
 
För mitt vidkommande kommer analysen i detta avsnitt, som behandlar retorisk situation, att 
ske på två olika plan, dels den enskilda debattsituationen, dels en större politisk kontext, 
nationell och i viss mån internationell. Analysen sker på detta sätt därför att det enskilda 
studieobjektet, det vill säga debatten, på så sätt lättare kan förklaras, och relateras till en 
bredare politisk kontext. Innehållet i debatten kan också sättas i relation till andra uttryck av 
politisk retorik, exempelvis socialdemokraternas valprogram.  
 
Bitzer använder, som nämnts i teoriavsnittet, tre begrepp: exigence, audience och constraints. 
Exigence utgörs alltså av någonting som tvingar fram förändring eller åtminstone någon form 
av åtgärd. I en debatt skulle exigence kunna vara den fråga som debatteras, ett 
samhällsproblem till exempel. Audience är den publik som kan tänkas intresseras av detta 
samhällsproblem, de direkt drabbade, sympatisörer etcetera. Constraints slutligen är känslor, 
värderingar och traditioner, både hos debattörerna själva och hos publiken, och även i själva 
den retoriska situationen. I en debattsituation skulle detta exempelvis kunna vara om debatten 
är traditionellt förekommande, eller om den utspelar sig på en plats som kan förknippas med 
vissa känslor och värderingar. Tillsammans kan dessa begrepp definiera beståndsdelarna i den 
retoriska situationen och göra det möjligt att förstå den kontext i vilken den undersökta 
debatten hör hemma. 
 
Nästa steg i den analytiska processen är att med hjälp av Toulmins analytiska modell skapa en 
bild av argumentationens skelett. Detta sker genom spårandet av logiska samband i texten. 
Tillsammans torde dessa samband kunna konstituera linjer och strukturer i Palmes 
argumentation. Syftet med detta är att skapa en uppfattning av hur argumentationen var 
uppbyggd, både innehållsmässigt, vilka ämnen som avhandlades till exempel, och strukturellt, 
vilken typ av argument som användes, tydlighet i användandet, med mera. Argumentationens 
plats i ett större sammanhang kan eventuellt också skönjas, men framför allt kan 
argumentationen granskas med en enhetlig begreppsapparat, användbar på olika typer av 
argumentation.131 Identifikationen av strukturer i argumentationen är kanske det 
användningsområde, där Toulminmodellen kommer till störst förtjänst. Det kan också vara 
lättare att avgöra hållbarheten och relevansen hos argument genom att pröva deras premisser, 
med hjälp av Toulminmodellen.  
 
Problemet med Toulmins analys är kanske främst att den med fel syfte riskerar att bli rent 
deskriptiv. Tonvikten kan komma att ligga på att identifiera dess olika komponenter, claim 
och data med flera, snarare än att analysera argumentationen. Detta problem kan motverkas 
genom att en kontextuell förankring av analysobjektet utförs. Därför kommer 
Toulminanalysen i denna avhandling att ske på följande sätt. Olof Palmes replikskiften i 
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debatten kommer att analyseras ett och ett. Fälldins repliker kommer däremot inte att 
analyseras, och behandlas endast om och då de direkt påverkar Palmes argumentation. Först 
presenteras ett citat ur Palmes replikskifte och sätts in i en kontext. Därefter transformeras 
citatet till ett schema, för att tydliggöra argumentationens struktur. Sedan kommenteras detta 
schema utifrån Toulmins modell.  
 
Mer specifika problem med själva Toulminmodellen är annars att begreppen har en tendens 
att kunna byta plats med varandra. Data skulle till exempel kunna byta plats med claim i vissa 
fall. Det går även påfallande ofta att tänka sig alternativa claim. Detta är framför allt en 
tolkningsfråga. Forskaren väljer i relativt stor utsträckning sina claim och sina data. När claim 
och/eller data väl är valt kan de andra begreppen mer eller mindre ge sig själva. Warrant ger 
data som ger claim och så vidare. Men själva valet av claim (och data) är i slutändan helt och 
hållet forskarens ansvar, och sker om inte godtyckligt så i alla fall utan logiskt tvingande skäl.  
 
Data är kanske ett ännu svårare dilemma för forskaren än claim. Data ska, enligt Toulmins 
modell, kunna kallas sanning i någon mån, det finns en verklighetskoppling. Frågan är väl då 
vems verklighet som återges i data, talarens eller publikens. Enligt Toulminmodellen är det 
publikens verklighet som talaren främst bör inrikta sig på. I idealfallet framställs denna 
verklighet som ytterst påtaglig och hotfull samtidigt som claim framstår som oerhört lockande 
och reellt möjlig. Enligt Toulmin är warrant ett slags allmänt, hypotetiskt uttalande som kan 
fungera som en slags bro som knyter samman claim och data.132 En warrant behöver dock 
inte bestå av ett rent hypotetiskt argument. Det kan också bestå av andra betydligt mer 
konkreta och substantiella argument. Det sistnämnda är antagligen till och med vanligast. 
Warrant blir i så fall oftast ett mer eller mindre explicit återgivet argument. Om en 
argumentation ska analyseras är det rimligt att utgå från ett argument i analysen. 
 
I ett analysarbete ställs forskaren omedelbart inför ett problem som måste lösas. Hur ska 
undersökningsmaterialet avgränsas och formeras för att bli analytiskt hanterbart? I det för 
denna avhandling aktuella undersökningsmaterialet har valet fallit på att analysera en specifik 
debatt. Alla delar av denna debatt är inte lika viktiga att analysera. I en debatt förekommer 
ibland passager som enbart är informativa till sin karaktär. Vid dessa tillfällen kan debattören 
ägna sig åt långa uppräkningar och redogörelser som kanske inte riktigt har ett argumentativt 
syfte. Ett urval torde aldrig kunna bli fullkomligt objektivt. I det här aktuella analysmaterialet 
har de allra flesta delarna av texten underkastats denna form av analys. De flesta, inte alla, 
utvalda citat analyseras både med Toulmins modell och utifrån fallasibegreppet. Urvalet i 
detta fall grundas främst på den av mig uppfattade lämpligheten för att använda respektive 
analys. Graden av intersubjektivitet är alltså relativt hög. Det finns en medvetenhet hos mig, i 
egenskap av avhandlingsförfattare, om att citaten är utskurna ur ett större sammanhang. Detta 
sammanhang analyseras med hjälp av Bitzers ”retoriska situation”. 
 
Parafraseringsproblematiken är ett närbesläktat problem. Även här handlar det om ett slags 
urval när data, warrant, claim och så vidare ska bestämmas. Här blir graden av 
intersubjektivitet och subjektivitet än högre. I slutändan är det forskaren, det vill säga jag 
själv, som avgör vad som är data med mera. Dock ger Toulmins modell en begreppsapparat 
som underlättar dessa val. I idealfallet ger bestämningen av warrant en logisk följd i 
begreppsbestämningen. Utifrån warrant kan data bestämmas, och därefter kan hela den 
syllogistiska modellen fyllas. Eftersom det är frågan om en logisk modell kan denna effekt 
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uppstå. En logisk modell kräver logiska sammanhang, och dessa är möjliga att upptäcka, 
förutsatt att det undersökta objektet är logiskt konstruerat.  
 
För en forskare gäller det också att välja vilken version av argumentationen som ska uttolkas, 
vilket perspektiv som ska vara utgångspunkt. Det finns åtminstone två alternativ, talarens eller 
publikens. Om talarens perspektiv används så måste hans intentioner på något sätt kunna 
utläsas. Utifrån det som uttalas i argumentationen kan forskaren dra vissa slutsatser, men 
också sannolikt ställas inför en del frågor. Så har dessa formulerats av Roderick P. Hart: Hur 
fullständiga är talarens argument? Har dessa anpassats för att passa den retoriska situationen? 
Kan argumentens inbördes ordning ha någon betydelse? Liknande frågor kan ställas även om 
forskaren intar publikens perspektiv. Hur uppfattar publiken argumentationen? Kan de 
uppfatta talarens intentioner fullt ut? Påverkas de av andra faktorer än talarens utsagor?133 Det 
som framgår tydligast av dessa frågor är den relativa osäkerhet som forskaren måste hantera 
när det gäller att analysera en argumentation. Forskningen riskerar att förvrängas av en 
felaktig tolkning av argumentationen. En annan tanke som oundvikligen blir resultatet av 
dessa frågor är att varken talare eller publik förmår uppfatta den fullständiga bilden av 
argumentationen. De kan inte till fullo förstå sina egna och motpartens roller. Inte heller kan 
de gå ur sig själva och se scenen utifrån. De kan alltså inte uppfatta den kontext de verkar i, 
eller den retoriska situationen, om vi talar med Bitzer. Detta är också en av anledningarna till 
att jag valt att komplettera med Bitzers begrepp i den analys som förekommer i denna 
avhandling.  
 
Orsaken till att Toulmins modell är användbar för att analysera en debatt är främst att en 
debatt i allra högsta grad kan ses som en argumentation. Toulmins modell är inriktad på 
analys av argumentationer och därför lämpligt som analysredskap. Ytterligare en anledning 
till att använda just denna modell, även om denna anledning säkert skulle kunna användas om 
ett flertal andra modeller också, är att relativt många som är verksamma inom 
argumentationsforskningen har ägnat uppmärksamhet åt just Toulmins modell. Det är alltså 
en gynnsam situation, med gott om tidigare forskning att utvärdera och förhålla sig till.  
 
I föregående stycke förekommer, vilket den uppmärksamme läsaren antagligen noterat, en 
syllogism. En syllogism är ett argument med två premisser och en slutsats. Ett klassiskt 
exempel är: Alla människor är dödliga; Sokrates är en människa; Sokrates är dödlig. En typisk 
syllogism fungerar på samma sätt och har samma mål som Toulminmodellen, nämligen att 
kartlägga en argumentation. I ovanstående stycke ges skäl för att använda Toulmins modell i 
en form som kan anses vara syllogistisk. Den förkortade varianten av syllogismen, entymem, 
är också användbar, för att upptäcka underförståddheter i argumentationen. Toulminmodellen 
används alltså för att belysa strukturer. För att granska brott mot dess strukturer krävs en 
annan begreppsapparat, hämtad från pragmadialektiken och den informella logiken, nämligen 
fallasibegreppet. 
 
Fallasier är brott mot en given struktur, och därför lämpliga att använda för att tillföra 
ytterligare en dimension i avhandlingens analys. Detta skapar framför allt möjligheten att 
kunna bedöma och utvärdera effektiviteten i Palmes argumentation. Dessutom är ju som 
bekant undantag lämpliga att bekräfta regler med. Toulmins modell kan påvisa strukturer, 
men inte i så stor utsträckning avgöra om dessa strukturer fungerar eller ej. Fallasierna kan ge 
svaret på detta genom att påvisa förekomsten av strukturbrott. Det föreligger från min sida ett 
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antagande om att Palmes argumentation uppvisar strukturella avvikelser. Det är alltså inte 
frågan om någon helt förutsättningslös analys i denna del av avhandlingen. För att det över 
huvud taget ska finnas någon anledning att använda fallasibegreppet, krävs ett antagande om 
att strukturbrott faktiskt kan föreligga.  
 
Ett stort problem med fallasibegreppet, som det delar med Toulmins modell, är att det är fråga 
om en idealmodell. I denna idealmodell, enligt den kritiska diskussionens regelverk, strävar 
de inblandade parterna mot konsensus. I en slutdebatt under en valrörelse strävar rimligen inte 
deltagarna efter konsensus, försåvitt de inte måste enas mot en yttre fiende som anses 
tillräckligt farlig eller hotfull. Därför är en debatt relativt svår att pröva med dessa 
idealmodeller. Det krävs en viss anpassning av modellen för att den ska kunna fungera. Det 
finns komponenter i både Toulminmodellen och fallasibegreppet som kan användas för att 
analysera argumentationen i en politisk debatt. Dock kan det vara bra att hålla i minnet att 
ingen av dessa modeller är specifikt avsedd för att analysera just debatter.  
 
Fallasier uppstår, enligt den allmänna definitionen, då det inte finns något försök från de 
argumenterandes sida att lösa problemet med skilda ståndpunkter. Då det handlar om en 
debatt kan, vilket tidigare nämnts, inte riktigt denna definition användas. Målet för deltagarna 
i en debatt är rimligen inte att uppnå enighet, utan snarare att hävda den egna ståndpunktens 
förträfflighet, inför den tredje parten i debatten, åhörarna. Om debattörer har något mål som 
kan kallas gemensamt, torde detta istället vara att framställa sina respektive ståndpunkter på 
ett så klart och tydligt sätt som möjligt. Denna renodling av argumentationen underlättar 
förhoppningsvis för debattörerna att urskilja sina argument och vinna gehör för dessa. Det kan 
alltså med viss modifikation vara möjligt att applicera fallasibegreppet även på en 
debattsituation.  
 
Ett problem som kan uppstå i debattsituationen är att gränsen mellan protagonist, förespråkare 
av ståndpunkt, och antagonist, motståndare till ståndpunkt, lätt kan bli flytande. Det är till 
exempel inte omöjligt att en debattör i en och samma replik, kanske till och med i en och 
samma mening, både agerar protagonist och antagonist. På sätt och vis avgörs oftast 
rollfördelningen av talordningen. Den som har ordet kan exempelvis inleda som protagonist 
med att framföra sin egen ståndpunkt och därefter övergå till att bli antagonist och attackera 
motståndarens ståndpunkt. Detta förhållande måste hållas i minnet vid analysen av en 
argumentation.  
 
Ytterligare ett problem med en debatt är att de olika sidorna i första hand slåss om en tredje 
parts intresse, nämligen publiken. De är knappast inriktade på att uppnå enighet, utan snarare 
på att ”vinna” debatten. Fallasier är alltså för en mindre nogräknad debattör inte enbart ett 
negativt fenomen. De kan givetvis hjälpa honom eller henne att vinna publikens gunst. Dock 
vilseleder fallasierna också publiken, vilket redan Aristoteles uppmärksammade.134 Publiken 
får i värsta fall en falsk bild av argumentationen, med överdrivna eller felaktigt använda 
argument. 
 
För en forskare är fallasibegreppet därför möjligt att använda som hjälpmedel för att urskilja 
en i någon mån ”god” argumentation, alltså vilka argument som är mer effektiva, kanske 
logiskt giltiga och vilka som fungerar i en given situation. Fallasierna är det som fäller en 
argumentation, skapar oreda, förvillar och förblindar. Utifrån att påvisa dessa exempel är det 
samtidigt också möjligt att finna den fungerande argumentationen, den ideala 

                                                 
134 Walton (1995): Sid. 3. 
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argumentationen med ett annat uttryck. Fallasierna är därför användbara för att avgöra 
effektiviteten i en argumentation. 



 49

3. Retorikanalys  
 
Valdebatten 1976 som ligger till grund som analysobjekt för denna avhandling är en 
slutdebatt i en valrörelse, vilket ger vissa specifika omständigheter att ta hänsyn till i 
analysen. De teoretiska förutsättningarna för den analys som företas i kommande kapitel har 
angivits i föregående avsnitt. Upplägget för kommande avsnitt blir delvis en omkastning av 
innehållet i teoriavsnittet. Denna ordning i analysen motiveras av att Bitzer ger redskapen för 
att analysera förutsättningarna för argumentationen, med begreppet ”retorisk situation”. 
Därför är hans teori en lämplig startpunkt för avsnittet. Ordningen i de analysmodeller som 
behandlar argumentation är inte lika självklar. Toulmin får sin placering på grund av hans sätt 
att se argumentationen som en kommunikationsprocess. Kommunikation är det 
grundläggande analysobjektet i retoriken. Därför kan det vara lämpligt att inleda 
argumentationsanalysen med Toulmin. Han presenterar också en struktur att utgå ifrån. 
Pragmadialektiken däremot är mer inriktad på att hitta brott mot strukturer, i alla fall i den del 
av pragmadialektiken som är inriktad på argumentationsanalys. Att sedan komplettera 
analysen med retorikvetenskapens grundstenar för att övertyga, ethos, logos och pathos, känns 
tämligen naturligt. 
 
 
3.1 Den retoriska situationen 
 
För Olof Palmes argumentation förefaller den retoriska situationen utgöra en rimlig 
utgångspunkt. Analysobjektet är en politisk debatt, vars förutsättningar måste klargöras: plats, 
tidpunkt, situation, inbördes styrkeförhållanden mellan debattörerna bland annat. För mitt 
vidkommande kommer analysen i detta avsnitt, som behandlar retorisk situation, att ske på två 
olika plan, dels den enskilda debattsituationen, dels en större politisk kontext, nationell och i 
viss mån internationell. Analysen sker på detta sätt därför att det enskilda studieobjektet, det 
vill säga debatten, på så sätt lättare kan förklaras, och relateras till en bredare politisk kontext. 
Innehållet i debatten kan också sättas i relation till andra uttryck av politisk retorik, 
exempelvis socialdemokraternas valprogram. Rent praktiskt kan detta i slutändan bidra till att 
förklara enskildheter i Olof Palmes argumentation. Här nedan följer en genomgång av vissa 
yttre förutsättningar för debatten.  
 
 
3.1.1 Debattens förutsättningar135 
 
Debatten hålls i Scandinavium i Göteborg mellan centerpartiets ordförande, Thorbjörn 
Fälldin, och socialdemokratiska arbetarpartiets ordförande och tillika Sveriges statsminister, 
Olof Palme. Det är centerpartiets och socialdemokraternas lokala avdelningar i Göteborg som 
gemensamt arrangerat debatten. Scandinavium, som vanligtvis är en idrottsarena, har för 
tillfället omvandlats till en politisk skådeplats. Publiken vid debatten uppskattas till runt 
10 000 människor. Enligt programpresentatören förefaller stämningen i Scandinavium vara 
uppsluppen och förväntansfull. Sång, rop och burop har genljudit i arenan i ungefär en 
halvtimme. När debattörerna, Fälldin och Palme, inträder möts de av ovationer och burop.136 
Palme kom in i idrottsarenan med en kvast blommor, skänkta av Fastighetsanställdas 
                                                 
135 Debatten finns återgiven på DVD: ”Valduell Olof Palme Thorbjörn Fälldin 1976-09-01.” En utskrift finns 
också: ”Utskrift Radio P1 Duellen Palme-Fälldin i Göteborg 1976-09-01.”  
136 ”Valduell Olof Palme Thorbjörn Fälldin 1976-09-01.”;  ”Utskrift Radio P1 Duellen Palme-Fälldin i Göteborg 
1976-09-01.”  
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socialdemokratiska fackklubb. Det var inte första gången som Palme var i Scandinavium för 
en politisk debatt. Inför valet 1968 hade han på samma arena ställts mot folkpartiets 
dåvarande partiledare Sven Wedén.137 
 
Två debattordförande är placerade framme vid podiet, Rune Torén, ordförande för 
centerpartiet i Göteborg och Sven Hulterström, som är socialdemokratiska arbetarkommunens 
ordförande i Göteborg. Valdebatten har beräknats komma att omfatta sammanlagt 90 minuter, 
starta klockan 19.00 och sluta klockan 20.30. Den blev dock lite försenad. De två partierna 
har tilldelats 4000 biljetter vardera att fördela till sina partimedlemmar, medan ytterligare 
2000 biljetter har fördelats till allmänheten. Biljettkostnaden var tre kronor. 
Socialdemokraterna är den grupp som hörs mest under debatten, vilket företrädare för partiet 
tar som tecken på att socialdemokratin är populärare än centerpartiet bland befolkningen. 
Debatten sänds direkt i både radio, P1, och TV, program 1.138 
 
Scenen i Scandinavium är enkelt uppbyggd. En talarstol har placerats på ett podium. 
Debattörerna sitter vid varsitt, tämligen enkelt, bord. Till höger om ordförandebordet är Olof 
Palme och hans rådgivare Anders Ferm placerade. Till vänster om ordförandebordet sitter 
Thorbjörn Fälldin och en okänd bisittare. Följande debattordning är överenskommen: varsitt 
inledningsanförande på femton minuter, fem replikskiften vardera på fem minuter styck, samt 
ett avslutningsanförande på fem minuter från varje debattör. Startordningen lottas.139 
 
Palme och Fälldin hade redan mötts i debattsituationer vid åtskilliga tillfällen. År 1973 i 
Malmö hade de till exempel mötts i den valrörelsens stora debatt. Många bedömare anser att 
Fälldin vann denna debatt, främst på grund av att Palme inte hittade rätt ton i sitt 
debatterande. En bidragande orsak till detta torde vara att det tyngsta rådet som Palme hade 
mottagit inför debatten var att inte vara för aggressiv mot Fälldin, i dennes framtoning av 
hederlig lantman.140  
 
Palme och Fälldin har alltså en gemensam debatthistorik. Den retoriska betydelsen av detta 
kan vara att debattonen påverkas. De har båda något att förhålla sig till, tekniker och strategier 
som fungerade, eller inte fungerade, vid tidigare debattillfällen. Det har ovan konstaterats att 
Palme och Fälldin i sammanhanget inte i första hand försöker lösa ett gemensamt problem. 
Snarare är de ute efter att presentera varsitt förhållningssätt gentemot ett eller flera problem, 
och deras främsta uppgift är att skapa ett så stort stöd som möjligt för just sitt förhållningssätt, 
alternativt försöka minska stödet för motståndarens förhållningssätt. Det är också möjligt att 
säga att de presenterar alternativ för publiken. 
 
Det är ju inte heller endast publiken i Scandinavium som Palme och Fälldin vänder sig till. En 
viktigare måltavla är den mångdubbelt större potentiella publik som sitter hemma framför sina 
TV- och radioapparater. Vad gäller publiken på plats är den till största delen redan anhängare 
till det ena eller andra partiet, eller åtminstone stödpartier till dessa. Det är därför kanske 
troligt att de båda debattörerna, åtminstone delvis, vänder sig till den egna publiken på plats, 
för att stärka deras övertygelse. Omvänt är det också troligt att de båda strävar efter att i 
möjligaste mån så tvivel hos motståndarens anhängare. Detta förhållande gäller även med den 

                                                 
137 Strand (1977): Sid. 45 f. 
138 ”Valduell Olof Palme Thorbjörn Fälldin 1976-09-01.”;  ”Utskrift Radio P1 Duellen Palme-Fälldin i Göteborg 
1976-09-01.” 
139 ”Valduell Olof Palme Thorbjörn Fälldin 1976-09-01.”;  ”Utskrift Radio P1 Duellen Palme-Fälldin i Göteborg 
1976-09-01.” 
140 Strand (1977): Sid. 46. 
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övriga potentiella publiken. Ändå är antagligen den viktigaste målgruppen tvehågsna väljare. 
Det är i första hand dessa som ska vinnas. Publiken, både den som faktiskt befinner sig på 
debattplatsen och den potentiella som tar del av debatten via olika medier, utgör här Bitzers 
begrepp, audience. 
 
Valet av arena hade möjligen viss betydelse för Palme, eftersom han tidigare debatterat där, 
inte utan framgång enligt Dieter Strand.141 Någon starkare tradition eller några alltför 
omvälvande känslor eller värderingar torde emellertid inte vara förknippade med 
Scandinavium från Palmes sida. Snarare är väl platsen, i egenskap av idrottsarena, inte särskilt 
förknippad med politik över huvud taget. Men staden Göteborg utgjorde dock vid tidpunkten 
ett relativt starkt socialdemokratiskt fäste, vilket skulle kunna ge positiva konnotationer för 
Palme. Debattens ställning som huvuddebatt i en valrörelse är en klar constraint. Att det är en 
valdebatt skapar antagligen en viss känsla av att situationen är viktig, kanske rentav 
ödesdiger, både hos Palme och hos Fälldin. I detta sammanhang kanske även Palmes och 
Fälldins gemensamma debatthistorik spelar in. 
 
Publikens sammansättning utgör också en constraint, då den till största delen utgörs av 
partitrogna. De båda partiernas traditioner och värderingar blir därför särskilt viktiga, och 
debattörerna måste förhålla sig till dessa. En annan omständighet, förknippad med publiken, 
är atmosfären i arenan, som förmodligen påverkar debattörerna. Även detta skulle kanske 
kunna ses som en constraint, i det att de kan tvingas anpassa sin argumentation efter publiken. 
Ytterligare exempel på constraints är själva strukturen på debatten, tidsbegränsningarna och 
debattordningen. Dessa begränsningar kan leda till att debattörerna justerar sina inlägg så att 
dessa passar in i ramen. Förklaringar och motiveringar till olika förslag kan kortas och vissa 
frågor kanske till och med undviks, för att resonemangen kring dem skulle bli alltför 
omfattande. Exigence är för Olof Palme att presentera ett hållbart socialdemokratiskt 
alternativ för att kunna fortsätta regera Sverige. En indirekt följd av detta blir att han också 
måste misskreditera det borgerliga regeringsalternativet i möjligaste mån. Detta förefaller vara 
hans huvuduppgift i debatten. Detta var den omedelbara retoriska situationen på plats. För att 
åstadkomma en mera fullständig överblick av denna situation bör perspektivet vidgas. Därför 
behandlar nästa avsnitt Palmes och Fälldins politiska ställning, i sina respektive partier och 
gentemot varandra.  
 
 
3.1.2 Talarnas politiska ställning 
 
Nittonhundrasjuttiotalet i svensk politik kan sägas ha dominerats av två partier, 
socialdemokraterna och centerpartiet. De andra borgerliga partierna upplevde vid denna tid 
något av en lågkonjunktur, delvis kanske beroende på att ingen av partiledarna var idealisk i 
en ledarroll. Moderatledaren Gösta Bohman ansågs snarare företräda näringslivets intressen 
än väljarkårens. Folkpartiledaren Per Ahlmark var något för ung, född 1939, för att riktigt 
uppfylla kraven på en partiledare avseende erfarenhet och politisk tyngd. Ingen av dessa 
kunde riktigt matcha Thorbjörn Fälldin vad gällde pondus och karisma, och för all del även i 
allmän popularitet. Fälldin blev därför ledande talesman för de borgerliga partierna. Därför 
var det också naturligt att Olof Palme och Thorbjörn Fälldin under 1970-talet skulle mötas 
många gånger på den politiska arenan.  
 

                                                 
141 Strand (1977): Sid. 46. 
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Thorbjörn Fälldin var född 1926 i Västernorrlands län, son till en lantbrukare och aktiv 
bondeförbundare. Politiken fanns alltså tidigt med i bilden. Via ungdomsförbund och 
kommunfullmäktige i Högsjö kommun valdes han in i riksdagen 1958. Glesbygden blev 
snabbt, och tämligen naturligt, en viktig fråga för honom. År 1971 blev han centerpartiets 
ledare efter Gunnar Hedlund. Hans politiska ställning inom centerpartiet var vid tiden för 
valet 1976 relativt stark. Däremot var hans position gentemot Bohman och Ahlmark inte lika 
säker.142  
 
Som nämnts i inledningsavsnittet av denna avhandling tog Olof Palme över dubbelrollen som 
partiordförande för socialdemokraterna och Sveriges statsminister 1969. Thorbjörn Fälldin å 
sin sida blev partiordförande för centern 1971, och 1976 blev även han statsminister. Palme 
sågs allmänt som Tage Erlanders kronprins, medan Fälldin aldrig innehade samma roll 
gentemot Gunnar Hedlund. Det gick så långt att Hedlund motarbetade Fälldins 
partiledarkandidatur. Både Erlander och Hedlund hade lett sina partier under en i detta 
sammanhang mycket lång tid (23 respektive 22 år) och de hade i hög grad samarbetat. Palme 
och Fälldin skulle inte fortsätta detta samarbete, precis som de i viss mån också bröt med sina 
föregångares politiska linjer. Borta var den gamla alliansen mellan arbetare och bönder. Nu 
var de konkurrenter om regeringsmakten.  
 
Enligt Dieter Strand var centerpartiet antagligen det svåraste partiet att bemästra för 
socialdemokraterna, inte enbart beroende på de två partiernas tidigare allians. Centern var 
också till en början svårbedömt på grund av att nya idéer och intressen florerade inom partiet. 
Det var helt enkelt svårt att utröna partilinjen i vissa frågor. I samband med den avgörande 
TV-sända valdebatten i Scandinavium i Göteborg 1976 kulminerade antagonismen mellan 
socialdemokraterna och centerpartiet.143  
 
Det politiska läge som de båda debattörerna Palme och Fälldin befann sig i på hösten 1976, 
kan betecknas som constraints. De tvingas till vissa hänsynstaganden i sina egenskaper av 
partiledare och ledare för varsitt större politiskt block. Fälldin hade också att ta hänsyn till 
sina borgerliga kolleger. Palme hade snarare olika falanger inom socialdemokratin att förhålla 
sig till, samt även i viss mån vänsterpartiet kommunisterna. Dessutom hade han förhållandet 
till de starka fackföreningsrörelserna, LO och TCO, att tänka på. 
 
Partiledarrollen är antagligen viktigast. Palme blir socialdemokratins representant på alla 
områden och nivåer i samhället. Som partiledare är Palme representant för den 
socialdemokratiska partilinjen på riksplanet såväl som på det kommunala och regionala 
planet. Hans representantskap går även utanför att enbart representera partiet. Han 
representerar också arbetarrörelsen, folkhemmet och 44 år av socialdemokratiskt styre över 
landet Sverige. Med den tidsrymden att arbeta under har partiet och dess arbete präglat stora 
delar av det svenska samhället. Det har närmast blivit en institution, och det är denna 
institution som Palme måste förhålla sig till i Scandinavium, denna utgör en constraint. 
Debattörernas ställning i den retoriska situationen är härmed redogjord för. Nu är det dags att 
även sätta in debatten i ett större perspektiv.  
 
 

                                                 
142 För en utförligare presentation av Thorbjörn Fälldin se följande titlar: Elmbrant, Björn (1991): Fälldin. 
Bokförlaget T. Fisher & Co, Stockholm.; Fälldin, Thorbjörn (1998): En bonde blir statsminister – Thorbjörn 
Fälldin samtalar med Arvid Lagercrantz. Albert Bonniers Förlag, Stockholm.  
143 Strand (1977): Sid. 11. 
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3.1.3 Den inrikespolitiska kontexten  
 
Socialdemokraterna hade under lång tid dominerat den svenska politiska scenen. Framåt slutet 
av 1960-talet började detta ändras, trots socialdemokraternas framgångar i valet 1968. Under 
den socialdemokratiska tiden vid regeringsmakten hade ekonomin varit stark och tillväxten 
ökat. Ekonomin hade således blivit en rätt omöjlig politisk fråga för de borgerliga att profilera 
sig i. Det var uppenbart att ekonomin inte kunde bli mycket bättre, även om reformer 
genomfördes. Inför valet 1970 försökte de borgerliga därför att profilera sig i andra frågor. 
För centerpartiet innebar detta en inriktning på främst miljö- och regionalfrågor. Centern 
ökade också något i valet, och blev det största borgerliga partiet, medan socialdemokraterna 
backade. Trots betoningen av andra frågor, var det ändå ekonomin som präglade den svenska 
politiken efter valet. Sveriges industrisektor höll på att bli för liten, ett problem som alla 
partier försökte utforma en lösning på.144  
 
Den hårdaste politiska striden stod dock om den så kallade fjärde AP-fonden, vilken skulle 
förvalta pensionspengar. Den fjärde fonden hade till skillnad från de andra fonderna möjlighet 
att köpa aktier från den öppna marknaden. Motivet bakom fonden var bland annat att industrin 
behövde riskvilligt kapital och att löntagarna behövde ett ökat inflytande över kapitalet. 
Svaret blev dessa så kallade löntagarfonder, som kom att bli en följetong i svensk politik 
framgent. Borgarna såg emellertid löntagarfonder i allmänhet, och den fjärde fonden i 
synnerhet, som ett medel för ökat statligt inflytande över ekonomin och den fria 
företagsamheten. Socialdemokraterna ansåg å sin sida att fonden var ett viktigt instrument för 
att förändra den ekonomiska maktstrukturen i samhället. AP-fonden godkändes visserligen av 
riksdagen men blev i den kommande valrörelsen 1970 ett hatobjekt för borgarna och för dem 
ett bevis för socialdemokraternas socialiseringsiver.145 
 
Inför valet 1973 var styrkeförhållandena mellan de borgerliga partierna på ena sidan och 
socialdemokraterna, mer eller mindre uppbackade av kommunisterna, på den andra, oerhört 
jämna. De borgerliga partierna blev exakt lika stora som socialdemokraterna och 
kommunisterna tillsammans. Resultatet blev en så kallad jämviktsrikdag, där 
socialdemokraterna angreps från både vänster och höger.146 Perioden 1973-76 var Haga-
överenskommelsernas år. Regeringen försökte förhandla med alla, men de var oftast för svaga 
för att nå några resultat.147 
 
Inför valrörelsen 1976 kunde de borgerliga partierna känna en större tillförsikt än på länge. 
Socialdemokraternas opinionssiffror dalade och de så kallade ”affärerna” var talrika. I 
valrörelsen figurerade också ett par av dåtidens mest kända och respekterade svenskar. Ingmar 
Bergman lämnade landet misstänkt för skattefusk, medan självaste Astrid Lindgren pekade på 
orimligheter i skattesystemet, den så kallade ”Pomperipossa-skatten”. Affärerna rörde inte 
direkt socialdemokraterna, men det av dem till stora delar konstruerade skattesystemet. 
Affärerna kom också att prägla det politiska klimatet, främst under våren 1976.148  
 

                                                 
144 Hadenius, Stig (2003): Modern svensk politisk historia – konflikt och samförstånd. Hjalmarson & Högberg, 
Stockholm. Sid. 151 f.   
145 Hadenius (2003): Sid. 153. 
146 Hadenius (2003): Sid. 153.; Esaiasson, Peter (1990): Svenska valkampanjer 1866-1988. Allmänna förlaget, 
Stockholm. Sid. 264. 
147 Hadenius (2003): Sid. 161. 
148 Hadenius (2003): Sid. 163 f; Esaiasson (1990): Sid. 265. 
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Under 1960-talet var kärnkraftsfrågan149 ett i första hand teknologiskt, och i viss mån även 
ekonomiskt problem. Det handlade främst om drift och förvaring av kärnavfall. Under 1970-
talet utvecklades kärnkraftsfrågan till att även omfatta en moralisk och en ekologisk 
dimension. Oljekrisen 1973-74 bidrog till att intresset för kärnkraft som energiform ökade. 
Den lågkonjunktur som blev en följd av oljekrisen ledde till en minskad ökningstakt av 
energikonsumtionen. Därmed blev heller inte efterfrågan på kärnkraft lika stor som 
förutspått.150 Ett annat problem för kärnkraftsförespråkarna var att miljörörelsen växte sig allt 
starkare, och började hitta kanaler att föra fram sitt budskap genom. Miljörörelsen började 
också utforma en mer allomfattande kritik av det moderna samhället. Hela 
samhällsutvecklingen angreps.151  
 
Kärnkraftsfrågan kan inte inordnas under någon traditionell politisk höger-vänsterskala. Vid 
tiden för valet 1976 hade moderaterna, socialdemokraterna och folkpartiet tagit ställning för 
kärnkraften, som ett led i att garantera energiförsörjning och ekonomisk tillväxt. Mot dessa 
stod ett ekologiskt block dominerat av centern och vänsterpartiet kommunisterna som ansåg 
att tillväxten kanske inte kunde få kosta det pris den gjorde för miljön.152 För centerpartiet 
blev kärnkraften en stor fråga som ett led i att hävda två ideologiska huvudlinjer. 
Miljöengagemanget och decentraliseringstanken blev centerns utgångspunkter från vilka de 
formade sina angrepp på den socialdemokratiska politiken. Centerns omsvängning i 
kärnkraftsfrågan skedde under 1972 och 1973.153  
 
Fram till 1971 hade det rått konsensus kring den svenska energipolitiken. Kärnkraften skulle 
gynnas och ett stort antal reaktorer skulle byggas. Denna enighet bröts av centerpartiet som 
motsatte sig utbyggandet av kärnkraften. År 1975 togs ett riksdagsbeslut om en energiplan 
som skulle gälla till 1985, som bland annat innefattade planer på byggandet av tretton nya 
kärnreaktorer. Socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet ställde sig bakom detta 
beslut, även om folkpartiet helst bara ville ha elva nya reaktorer. Centerpartiet och 
vänsterpartiet kommunisterna krävde i stället en avvecklingsplan för de kärnkraftverk som 
redan var i drift.154  
 
Under Gunnar Hedlund hade centern företrätt en mer nyanserad syn på kärnkraften. Hans 
efterträdare, Thorbjörn Fälldin, var emellertid betydligt mer kategorisk i sitt motstånd och 
uttryckte bland annat att inga kärnkraftsreaktorer skulle laddas om han valdes till 
regeringschef. All kärnkraft skulle i så fall vara avvecklad fram till 1985. Valrörelsen kring 
denna fråga var mellan socialdemokraterna och centerpartiet oerhört laddad. Olof Palme 
anklagade centern för lögn, med deras påstående att kärnkraften inte skulle behövas om 
isoleringen av bostäder blev bättre. Skiljelinjen i frågan gick främst mellan 

                                                 
149 Den svenska kärnkraftspolitiken har behandlats i ett stort antal böcker. Följande titlar är användbara för den 
som vill fördjupa sig ytterligare i ämnet: Lindquist, Per (1997): Det klyvbara ämnet. Diskursiva ordningar i 
svensk kärnkraftspolitik 1972-1980. Sociologiska institutionen, Lunds universitet.; Vedung, Evert (1979): 
Kärnkraften och regeringen Fälldins fall. Rabén & Sjögren, Stockholm.; Johansson, Folke & Westerståhl, 
Jörgen (1998): Kärnkraftsavvecklingen – ett politiskt haveri. SNS Förlag, Stockholm.; Holmberg, Sören, 
Westerståhl, Jörgen och Branzén, Karl (1977): Väljarna och kärnkraften. Liberförlag, Stockholm.  
150 Holmberg, Sören, Westerståhl, Jörgen och Branzén, Karl (1977): Väljarna och kärnkraften. Liberförlag, 
Stockholm. Sid. 18 ff. 
151 Lindquist, Per (1997): Det klyvbara ämnet. Diskursiva ordningar i svensk kärnkraftspolitik 1972-1980. 
Sociologiska institutionen, Lunds universitet. Sid. 103 ff. 
152 Holmberg, Westerståhl och Branzén (1977): Sid. 27. 
153 Lindquist (1997): Sid. 110 ff; Vedung, Evert (1979): Kärnkraften och regeringen Fälldins fall. Rabén & 
Sjögren, Stockholm. Sid. 14.  
154 Hadenius (2003): Sid. 164 f; Holmberg, Westerståhl och Branzén (1977): Sid. 9 f. 
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socialdemokraterna och centern. Däremot hamnade de skilda åsikter i frågan som förekom 
mellan de tre borgerliga partierna i skymundan.155  
 
Exigence har ovan definierats som någonting som tvingar fram förändring. 
Samhällsutvecklingen i stort skulle kunna ses som exigence, enligt detta synsätt. Det svenska 
samhället genomgick en rad förändringar under 1970-talet. Den svenska ekonomin 
påverkades av världsekonomin, i samband med energikrisen. Energikrisen blir alltså en 
exigence för de svenska politikerna. De förhållningssätt gentemot den internationella 
ekonomin, som presenterades av de båda politiska blocken varierade. För moderaterna och de 
andra borgerliga partierna var den främsta åtgärden att föra in mer riskvilligt kapital i den 
svenska industrin. För socialdemokraterna var det snarare löntagarnas ökade inflytande över 
kapitalet som stod i centrum, med löntagarfonderna som en bärande idé. Palme måste ändå ta 
hänsyn till näringslivet, även han, samtidigt som han måste bevaka arbetarnas och 
tjänstemännens intressen. Han måste givetvis också försöka göra sitt förslag så svårt att 
kritisera som möjligt. Kärnkraftsfrågan fungerar på samma sätt som ekonomiproblematiken, 
och kan även den ytterst kopplas till energikrisen. Fälldins engagemang i frågan tvingar 
Palme att agera. Hänsyn måste i frågan också tas till den växande oron hos befolkningen, den 
framväxande miljörörelsen och industrins energibehov. Detta var den situation som förelåg 
inför valet 1976. En specifik omständighet som förtjänar extra uppmärksamhet är det nya 
socialdemokratiska partiprogram som skapades inför denna valrörelse.   
 
 
3.1.4 Socialdemokraternas program inför valet 1976 
 
Socialdemokraterna skapade ett nytt program inför den kommande valrörelsen. Detta program 
antogs vid partikongressen 1975 och var det första nya partiprogrammet som lanserats sedan 
1960. Programmet är inriktat på två saker, att visa på socialdemokratins bedrifter och 
förtjänster samt att peka på nya åtgärder för att ytterligare förbättra samhället, i enlighet med 
partiets grundvärderingar.  
 
Programmet innehåller fem huvudpunkter: ”En stark ekonomi”, ”Arbete åt alla”, ”Förnyelse 
av arbetslivet”, ”Trygghet för alla och gemenskap mellan generationerna” och ”En god 
miljö”. Socialdemokratin betonar, enligt programmet, de demokratiska värderingarna och 
anser att arbetet är grunden för all välfärd. Socialdemokratins främsta krav är därför arbete åt 
alla. Därefter följer en längre redogörelse för världsläget, med tonvikt på energikrisen. Denna 
redogörelse fungerar som en motivering för programmets existens.156   
 
Den första punkten, ”En stark ekonomi”, inleds även den med en beskrivning av läget i 
världsekonomin. Full sysselsättning ses närmast som en mänsklig rättighet. En aktiv 
arbetsmarknadspolitik krävs för att uppnå detta. Bland de konkreta förslagen återfinns bland 
annat lokaliseringspolitiska och regionalpolitiska åtgärder, samt ekonomiska satsningar på 
främst AP-fonder. De sociala klyftorna ska minskas genom en rättvis fördelning av 
välståndet. I samband med detta arbete hyllas också ”ansvarskännande fackföreningar”. De 
har tillsammans med socialdemokraterna verkat för trygghetsåtgärder på arbetsplatserna. 
Samhälleliga åtgärder i form av lagen om anställningsskydd, lagerstöd, frisläppande av 

                                                 
155 Hadenius (2003): Sid. 165. 
156 Socialdemokraternas partiprogram, antaget 1975, presenteras utförligt i Palme, Olof (1976): Tillsammans kan 
vi göra ett bra land bättre – Olof Palme om socialdemokraternas politik inför valet 1976. Tiden, Stockholm. 



 56 

arbetsmiljöfonder och investeringsfonder, tidigareläggande av statliga beställningar, stöd till 
utbildning är exempel på detta.157 
 
En annan nödvändig åtgärd är att den offentliga sektorn måste expandera för att öka 
livskvaliteten i det moderna samhället. Vidare ska företagsklimatet förbättras genom att 
underlätta avtalsrörelsen och skapa enighet om de grundläggande målen, nämligen att stärka 
det svenska näringslivet, och därmed också samhället i stort.158 
 
Punkt nummer två är ”Arbete år alla”. Arbetet förefaller ses av socialdemokraterna som 
samhällets grundstomme och de politiska beslut som tas inom detta område blir därför extra 
viktiga. Samhället kräver både viljan och resurserna att ställa upp för människor. Att sakna 
arbete ses som ett socialt handikapp. Men detta ska, återigen med benäget bistånd från 
fackföreningsrörelsen, motarbetas.159 Tre grundläggande utgångspunkter utgör resonemangets 
bas på denna punkt: energin, löntagarnas medverkan i och inflytande över kapitalbildningen 
och kopplingen mellan välfärd och sysselsättning. Energipolitiken ska i framtiden eftersträva 
hushållning och effektivitet. Löntagarna måste få ett större inflytande över företagens 
kapitaltillväxt. De anställda är en viktig anledning till ett företags välgång, och måste därför 
också få del av denna välgång. Välfärd och sysselsättning hänger intimt samman och 
förutsätter varandra.160 
 
Den tredje punkten i programmet lyder ”Förnyelse av arbetslivet”. Den genomgående frågan 
under denna punkt berör arbetarnas och tjänstemännens inflytande på sina arbetsplatser. 
Inflytandet konstateras ha ökat. Demokratiseringen av arbetslivet hade annars halkat efter 
utvecklingen i det övriga samhället. Under 1970-talet startades därför ett reformarbete, baserat 
på tre punkter: införandet av demokrati på alla nivåer inom det ekonomiska systemet, dialog 
kring konkreta frågor samt demokratiskt grundade beslut. Därefter påpekas det att 
socialdemokraterna genomfört en omfattande lagstiftning på arbetsrättens område: lagen om 
skyddsombud, lagen om anställningstrygghet, lagen om anställningsfrämjande åtgärder, 
förtroendemannalagen, lagen om rätt till ledighet för studier samt lagen om 
styrelserepresentation.161  
 
”Trygghet för alla och gemenskap mellan generationerna” är punkt nummer fyra. Demokratin 
är tillgänglig för alla i det socialdemokratiska samhället. Barnvänlighet, jämställdhet mellan 
könen och möjlighet att kombinera barn med förvärvsarbete är några mål att sträva efter. Fler 
kvinnor på arbetsmarknaden är en önskvärd följdverkan.162 Kontakter mellan generationerna 
är ett annat av socialdemokraternas mål.163 
 
”En god miljö” är den femte och sista punkten på programmet. Samhällsutvecklingen har 
krävt en ny syn på miljön och naturens tillgångar. Industrialismen betraktade ursprungligen 
naturen som en källa till råvaror och produktionsmedel. De tidigast uppmärksammade 
negativa konsekvenserna av industrisamhället rörde främst arbetskraftens situation och 
villkor. Effekterna på naturen uppmärksammades inte. Dessa effekter ska nu motarbetas med 
hjälp av en ny miljölagstiftning och instiftandet av miljövårdande institutioner, exempelvis 
                                                 
157 Palme, Olof (1976): Tillsammans kan vi göra ett bra land bättre – Olof Palme om socialdemokraternas 
politik inför valet 1976. Tiden, Stockholm. Sid. 24 ff. 
158 Palme (1976): Sid. 29 f. 
159 Palme (1976): Sid. 40 ff. 
160 Palme (1976): Sid. 48. 
161 Palme (1976): Sid. 60 ff. 
162 Palme (1976): Sid. 80 ff. 
163 Palme (1976): Sid. 89 f. 
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Naturvårdsverket. Resurser satsades också på att rena industrin.164 Miljöproblemen ska lösas 
med teknik, forskning, lagar och bidrag. Som de stora miljöproblemen utpekas främst 
svavelutsläpp och försurning.165 Energiproduktionen och elkraften är två fält som är nära 
knutna till miljön. Oljekrisen har ytterligare aktualiserat miljöfrågan. En satsning på olja eller 
kärnkraft är det val som socialdemokratin och samhället ställs inför. För socialdemokratin 
innebär kärnkraften minst negativa effekter, och är därför det som bör satsas på. Bilismen och 
kemiskt avfall är andra problem som uppmärksammas.166 
 
Bitzers begreppsapparat är kanske inte absolut nödvändig för att kunna genomföra en analys 
av det aktuella forskningsobjektet. Men den är ett hjälpmedel för att sätta namn på fenomen i 
den retoriska situationen och för att blottlägga den retoriska situationens beståndsdelar. 
Partiprogrammet fungerar som en constraint, i enlighet med Bitzers definition av detta 
begrepp. Programmet är uppbyggt kring socialdemokratiska traditioner och värderingar. I 
grunden finns en syn på demokratin som styrsystem för samhället och arbetet som 
förutsättning för välfärd. Partiprogrammet ligger till grund för valrörelsen. Det är utformat för 
att återge partiets åsikter och värderingar, men även för att fungera som stöd för partiets 
representanter. Palme kan alltså använda programmet, men måste samtidigt ta hänsyn till 
innebörden i det. Till exempel borde det vara frågor och ämnen som förekommer i 
partiprogrammet som också förekommer i debatten. Nu ska Palmes ställningstaganden i 
debatten lyftas fram. 
 
 
3.1.5 Olof Palmes ställningstaganden i debatten167 
 
Palme ägnar viss, om än inte särskilt omfattande, debattid åt två specifika frågor som kräver 
ett ställningstagande från hans sida, kärnkraften och löntagarfonderna. I den förstnämnda 
frågan är Palme närmast respondent, han har tvingats in i den debatten av Fälldin. I den andra 
frågan är det däremot Palme själv som står för initiativet. Löntagarfonderna är ett 
socialdemokratiskt projekt, även om Palme själv inte var särskilt positivt inställd till dem. I 
viss mån var han alltså tvingad till att försvara och förespråka. Ingen av dessa båda frågor hör 
egentligen till Palmes huvudsakliga intresseområden i debatten, i egenskap av specifika 
frågor.  
 
Palme väver in kärnkraften i ett helhetsperspektiv på samhället. Kärnkraften ger energi som 
behövs för att skapa produktion, vilket i sin tur leder till välfärd. Olof Palme anklagade i 
debatten Fälldins idéer på energiområdet för att endast spara olja och inte någon 
kärnkraftsproducerad elström. Sedan pekade han på att industrin var beroende av att dess 
energibehov tillgodosågs. Kärnkraften var därför, enligt Palmes försvar, en grundläggande 
faktor för att upprätthålla den svenska välfärden och bibehålla en stark ekonomi. Dessutom 
pekade Palme på det faktum att centern tidigare förespråkat kärnkraft, så hur mycket kan 
väljarna egentligen lita på deras nuvarande ställningstagande? Oljan ses som mer riskabel än 
kärnkraften. Moderaterna och folkpartiet stöder dessa ställningstaganden. Om centerns idéer 
går igenom kommer detta att ge konsekvenser i form av sänkt levnadsstandard på alla 
områden.  
 
                                                 
164Palme (1976): Sid. 95 ff.  
165 Palme (1976): Sid. 100 f. 
166 Palme (1976): Sid. 103 ff. 
167 Debatten finns återgiven på DVD: ”Valduell Olof Palme Thorbjörn Fälldin 1976-09-01.” En utskrift finns 
också: ”Utskrift Radio P1 Duellen Palme-Fälldin i Göteborg 1976-09-01.” 
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Den socialdemokratiska ekonomiska politiken är baserad på att trygga sysselsättningen. 
Skatter ses som ett verktyg för att frambringa medel att finansiera politiska reformer med. 
Inom familjepolitiken ska en kraftig utbyggnad av barnomsorgen genomföras. Samtidigt ska 
den tid som föräldrar och barn tillbringar tillsammans också ökas. Denna politik stöds av LO 
och TCO, liksom löntagarfonderna, som betraktas som ett led i strävandet efter att bryta den 
privata maktkoncentrationen och utjämna förmögenhetsfördelningen. Demokratisering av 
arbetslivet är en annan punkt där socialdemokraterna arbetar, återigen i nära allians med 
fackföreningsrörelsen, för att till exempel även anställda i små företag ska få fullständiga 
fackliga rättigheter.  
 
Socialdemokraternas linje framställs i debatten som tydligt inriktad på att värna välfärden. 
Som kontrast till denna tydliga linje försöker Palme måla upp en bild av borgerligheten som 
djupt splittrad och benägen till att köpslå med sina övertygelser. I synnerhet förefaller detta 
drabba centerpartiet, enligt Palme. Upprepade gånger ställs frågan om hur centerpartiet ska 
tillmötesgå sina samarbetspartners önskemål på varierande politiska områden. Om centern 
som minoritet vägrar anpassa sig till de andra partierna borde detta spräcka det borgerliga 
samarbetet. Centern anklagas för att angripa löntagarna och ignorera vardagsfrågor. De 
anklagas dessutom för att köra med skrämselpolitik. Fälldin vill ha mer kapitalism och 
egoism, medan socialdemokraterna vill ha mer solidaritet, gemenskap och samhörighet. Detta 
är den demokratiska socialismen. Borgarna anklagas för att inte ens vilja genomföra något 
program. De vill bara ha makt. Sedan målar Palme även upp en rad hotbilder över 
konsekvenser av ett borgerligt maktövertagande.  
 
Palme är tvungen att förhålla sig till borgarnas politik, sådan denna de facto yttrar sig i 
politiska förslag. Detta kan sägas fungera på samma sätt som Bitzer beskriver begreppet 
exigence. Palme måste också förhålla sig till de borgerligas visioner, mer eller mindre 
uttalade, och betydligt vagare i konturerna än de politiska förslagen. Allt ställs på sin spets i 
debatten, och samanfaller också med förändringar i samhället. Allt detta sammantaget utgör 
det som skulle kunna kallas Olof Palmes exigence vid det specifika debattillfället på hösten 
1976. Nästkommande avsnitt behandlar Thorbjörn Fälldins ställningstaganden i debatten.    
 
 
3.1.6 Thorbjörn Fälldins ställningstaganden i debatten168 
 
Thorbjörn Fälldin och centerpartiet har som ett av sina nyckelbegrepp, ”det decentraliserade 
samhället”. I detta begrepp sammanfaller många av centerns honnörsfrågor: sysselsättningen, 
omtanken om glesbygden, jordbruket och även energipolitiken och kärnkraften. De små och 
medelstora företagens ställning ska stärkas. Kommunerna ska stödjas på centrala 
myndigheters bekostnad. Olika former av verksamhet i glesbygden ska gynnas, såväl privata 
som statliga. Mittenpolitiken ses som en utgångspunkt för det politiska arbetet. 
Energipolitiken centreras kring kärnkraftsfrågan och Fälldin tar klart ställning mot 
kärnkraften. Utvecklingen på detta område ska vändas tvärt och kärnkraften ska avvecklas. 
Trygghet på alla områden är centerpartiets övergripande mål.  
 
Kärnkraften hade lanserats av Fälldin relativt sent i valrörelsen. Endast tre veckor före valet 
hade han på allvar börjat driva frågan. När han väl lanserat ämnet blev det snart en av de 
tyngsta valfrågorna för centerpartiet, och en av de mest kontroversiella och omdebatterade 
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frågorna i valrörelsen. Fälldins hållning var helt kompromisslös på ett för den här valrörelsen 
nästan unikt sätt.169 Fälldin ställer också ett par ultimatum till Palme. Denne måste förklara 
varför ett kärnkraftssamhälle också är ett bättre samhälle, samt bevisa sitt påstående om att 
centerns energiprogram bara ger hälften så stor effekt som påstås från centerhåll. En annan 
viktig fråga i debatten är löntagarfonderna, vilka Fälldin kopplar till fackföreningsrörelsen 
och relationen mellan SAP och LO. Fonderna angrips också som en möjlig källa till 
ytterligare maktkoncentration. Fälldin kritiserar även Palmes anspråk på att 
socialdemokraterna är det enda löntagarpartiet. Centerns medlemmar är minsann också 
löntagare. Palme anklagas dessutom för att inte tillräckligt ha förklarat den 
socialdemokratiska politiken.  
 
Fälldin har en liknande position som Palme. Även han står inför en exigence, i form av en 
kombination av samhällsförändring och socialdemokraternas politik. För Palme utgör Fälldin 
en del av hans exigence, i det att Fälldins åtgärder kräver motåtgärder hos Palme. Det 
decentraliserade samhället som Fälldin förespråkade var således en reaktion mot det 
socialdemokratiska samhället, som uppfattades som centraliserat. Kärnkraften uppfattades av 
Fälldin som en del i detta, och därför lanserades alternativa energikällor till kärnkraften. 
 
 
3.1.7 Analysdiskussion 
 
I ovanstående avsnitt har debattens förutsättningar redovisats och analyserats som en ”retorisk 
situation”, i enlighet med Bitzers begrepp. En debatt kan ses som en retorisk situation, inte för 
att den är ett retoriskt problem för debattörerna, utan snarare för att den tvingar dem att 
förhålla sig gentemot olika frågor och erbjuda alternativ för väljarna att ta ställning till.  
 
Palme hade att förhålla sig till en rad omständigheter i samband med debatten. Den var en 
valdebatt, sänd i radio och TV, vilket får antas ha gett en större och mera mångfasetterad 
publik. Den utgjorde också kulmen på 1976 års valrörelse. Själva det faktum att debatten 
utgjorde slutpunkten i en valrörelse fungerar i sammanhanget som ett exempel på Bitzers 
begrepp exigence. Debatten hölls i Scandinavium i Göteborg, inför en blandad 
socialdemokratisk och centerpartistisk publik. Palme hade således stödtrupper på plats i den 
närvarande publiken, vilket torde ha varit en gynnsam omständighet. Det fanns vissa yttre 
begränsningar av debatten i form av debattiden, antalet inlägg samt turordningen, att Palme 
inledde, och därmed tvingades lämna sista ordet till Fälldin. Möjligen kan detta ha lett till att 
Palme tog i mer i sina inlägg, eftersom Fälldin alltid fick chansen att svara på Palmes 
argument.  
 
Sedan finns även andra begränsningar som Palme tvingas ta hänsyn till, som till stor del har 
att göra med den dåvarande inrikespolitiska situationen i Sverige. Det kanske tyngst vägande 
av dessa hänsynstaganden är den inbördes positioneringen mellan Palme och Fälldin. De hade 
ungefär likartad ställning i sitt respektive parti. Ingen av dem var direkt ifrågasatt. De hade 
också en gemensam debatthistorik. Det kan alltså antas att det var två partiledare som var 
relativt säkra i sina roller som debattörer. En möjlig komplikation för Fälldins del var att han 
hade att ta hänsyn till sina borgerliga kolleger. Som ledare för det största borgerliga partiet var 
han ändå relativt säker i sin roll. 
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Palme har att ta hänsyn till de borgerligas ställningstaganden och åsikter. Han har också som 
uppgift att i möjligaste mån svara på Fälldins argumentation som framförs i debatten. Det är 
möjligt för Fälldin att tvinga fram en respons av Palme i vissa frågor. Dessutom har Palme 
också att förhålla sig till egna tidigare ställningstaganden i olika frågor, samt också det 
socialdemokratiska partiprogrammet och den socialdemokratiska traditionen, inte minst fyrtio 
års utövande av regeringsmakten. Palmes primära uppgift är dock att presentera och förhålla 
sig till sitt eget valprogram, samt angripa borgarnas. Han ska erövra tillräckligt många röster 
för att bibehålla det socialdemokratiska maktinnehavet. 
 
Bland de omständigheter som påverkar argumentationen ingår också vissa dagspolitiska 
frågor, bland annat den internationella energikris, med efterföljande lågkonjunktur, som 
inleddes 1973. Denna fråga kan kopplas till det relativt stora utrymme som energifrågor i 
allmänhet fick i valrörelsen 1976, vilket också återspeglas i debatten. De stora frågorna på den 
politiska dagordningen hade traditionellt handlat mycket om ekonomi. Detta var även fallet 
med en stor del av de frågor som avhandlades under debatten 1976. Välfärdssamhällets 
bevarande var till exempel en viktig punkt på dagordningen för Palme. I detta ingick bland 
annat att säkra arbetarnas och tjänstemännens inflytande på sina arbetsplatser. Ideologiska 
motsättningar och ställningstaganden kan knytas till denna fråga, och även dessa ideologiska 
skiljelinjer utgjorde en omständighet för Palme att ta ställning till. Den retoriska situationen, 
omständigheterna kring debatten, har nu blivit redogjorda för. Det är nu dags att granska 
själva argumentation för att finna strukturer däri. 
 
 
3.2 Analys enligt Toulmins modell  
 
Argumentationen ses av Toulmin som en process. Att kartlägga denna process kräver en 
omfattande begreppsapparat. Toulminmodellen kommer i följande avsnitt att begagnas för att 
kartlägga strukturer, linjer och mönster i Olof Palmes argumentation. 
 
 
3.2.1 Palmes inledningsanförande 
 
Citat 1 
 
Redan från början klargör Palme vissa ståndpunkter och frågeställningar som sedan 
förekommer genomgående under debatten. En bärande punkt är att det borgerliga ekonomiska 
systemet betecknas som kapitalistiskt, och, enligt Palme, därmed dåligt för samhället och dess 
medborgare. Palme ställer sig i en angreppsposition gentemot Fälldin och borgerligheten.  
 
 

Tänk efter hur det var här i Göteborg. Här slog krisen hårt, här hotade 10 000-tals 
tjänstemäns och arbetares trygghet. Vi mötte inte dem med tal om kapitalismens 
självläkande krafter. Vi mötte dem i ett sakligt och konstruktivt arbete för att söka 
lösningar. Lärdomen är denna: man ska inte lita på de borgerligas kapitalism, man 
ska lita på människors solidaritet! 

 
 
D: Den svenska ekonomin är på väg ut ur en kris. 
 
W: Socialdemokratisk politik bygger på sakliga och konstruktiva åtgärder. 
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B: Tiotusentals arbetares och tjänstemäns trygghet säkrades. 
 
C: Det är socialdemokraterna som löser ekonomiska kriser. 
 
 
Data, faktatillståndet, är i detta fall att Sverige de facto är på väg ut ur en omfattande 
internationell ekonomisk kris. Den svenska ekonomin har visserligen inte drabbats så hårt, 
men håller nu ändå på att resa sig. Detta tillskriver Palme den socialdemokratiska politiken. 
Denna politik har räddat arbetarna och tjänstemännen i Göteborg, och underförstått i hela 
landet. Warrant, berättigande skäl, tar åter fasta på socialdemokratiska, föregivet positiva 
egenskaper, saklighet och innovationsanda. Socialdemokraterna gör saker och vidtar aktiva 
åtgärder, medan borgerligheten rullar tummarna och väntar på bättre tider. Warrant stärks av 
backing, i det här fallet att tryggheten för tiotusentals arbetare och tjänstemän stärks. Vad 
tryggheten innebär är dock oklart. Brockriedes och Ehningers begrepp, ”substantive”, kan 
kopplas till användandet av warrant i denna analys.  
 
Warrant skulle kunna knytas till ansvarsfullhet, en annan positiv egenskap som i vilket fall 
antagligen inte skulle kännas helt fel för socialdemokraterna att kopplas samman med. På 
liknande sätt skulle antagligen en kedja av positivt laddade ord i samband med 
socialdemokratin kunna göras, både i det här aktuella citatet och i debattexten som helhet. 
Dessa kedjor av ord, begrepp och uttryck skulle kunna utgöra strukturer i Palmes 
argumentation. Rimligen skulle även liknande kedjor kunna hittas som handlar om angrepp på 
borgarna. 
 
Claim, tesen, är i det här fallet inte rakt uttalad av Palme, alltså ett entymem enligt Aristoteles 
definition. Borgarna utmålas negativt, medan socialdemokraterna som kontrast förefaller klara 
av att hantera en ekonomi i kris. Medan borgarna passivt genomlever krisen och hoppas på 
bättre tider är socialdemokraterna aktiva och konstruktiva. Claim blir därför, att 
socialdemokraterna löser ekonomiska kriser. Ett alternativt claim skulle kunna vara att 
borgarna inte kan hantera en ekonomisk kris. En annan möjlighet kan vara att kriser inte kan 
lösas över huvudena på medborgarna. Dessa måste vara delaktiga. Det första claim är det som 
verkar mest positivt för Palme. Det är hans sida som står för aktiviteten, och denna aktivitet är 
av positiv art.  
 
 
Citat 2 
 
Palme fortsätter med att prisa den socialdemokratiska politiken, och att kontrastera denna mot 
den borgerliga politiken, som utmålas som ogenomförbar och orealistisk. Motsättningarna 
inom arbetslivsområdet var kanske en av de starkaste skiljelinjerna mellan socialdemokratisk 
och borgerlig politik. Situationen komplicerades ytterligare av socialdemokraternas allians 
med fackföreningsrörelsen.  
 
 

Vi har inlett en genomgripande förnyelse och demokratisering av arbetslivet. Vi 
har fört en bred folklig reformpolitik för barnfamiljer, de äldre, handikappade, 
däribland de största pensionsreformerna sedan ATP. Och vi lyckades få med 
ibland ett, ibland två borgerliga partier på en ansvarsfull finansiering. Med den 
överbudspolitik de borgerliga nu återfallit till, hade denna reformpolitik aldrig 
kunnat genomföras. 
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D: Socialdemokraterna har genomfört en mängd reformer på arbetslivsområdet.  
 
W: Socialdemokraterna driver också fram reformer för barnfamiljer, äldre och handikappade. 
 
B: Deras reformpolitik har fått borgerligt stöd vid upprepade tillfällen. 
 
C: Det är socialdemokraterna som bäst värnar rättigheter i arbetslivet för arbetare och 
tjänstemän. 
 
 
Utgångspunkten för Palme är de reformer på arbetslivsområdet som hans parti genomdrivit. 
Palme har som mål med denna replik både att rosa och att risa. Rosorna går rimligtvis till 
socialdemokraterna som utmålas som den största försvararen av arbetarnas och 
tjänstemännens intressen. Riset går till borgerligheten för att dessa aldrig kan komma med 
några hållbara förslag. Warrant är att socialdemokraterna framgångsrikt fortsätter sitt 
reformarbete, nu för exempelvis barnfamiljer, äldre och handikappade. Backing är i detta 
sammanhang kanske inte helt odiskutabel. Visserligen kan naturligtvis det faktum att 
socialdemokraterna fått stöd av borgerliga partier i vissa frågor ses som en positiv 
omständighet. Samtidigt utmålar ändå Palme borgarna som oförmögna till att vidta 
nödvändiga åtgärder. Detta nedvärderar rimligen deras stöd. Vad tjänar det till att få stöd av 
inkompetenta anhängare? Därför kan denna backing ifrågasättas. Claim, i det här fallet, blir 
att det är socialdemokraterna som bäst kan försvara arbetares och tjänstemäns intressen i 
arbetslivet.  
 
Brockriede och Ehninger framför begreppet, ”authoritative”, vilket innebär att warrant är ett 
uttryck för tillförlitligheten hos datas källa. Med andra ord är det datas ursprung som i någon 
mån skapar och formar warrant. Data är i det här ovan citerade fallet att socialdemokraterna 
genomfört en mängd reformer som gäller arbetslivet. Warrant är att detta reformarbete varit 
framgångsrikt för stora grupper i samhället. Det stora problemet med att koppla detta 
reformarbete till ”authoritative”, är att detta kräver att Palme på något sätt kan styrka 
resonemanget. I det här fallet finns en backing tillgänglig, nämligen att även borgarna stött 
Palmes reformer ibland, så stödet har då varit närmast hundraprocentigt.  
 
 
Citat 3 
 
Samarbetet med fackföreningsrörelsen är en annan hörnsten i den socialdemokratiska 
politiken som Palme tar upp. Detta hänger samman med socialdemokraternas betoning av 
sysselsättningen som ett viktigt område. Full sysselsättning är ett uttalat mål för en 
socialdemokratisk regering. Palme återger i citatet samarbetet med de fackliga 
organisationerna i relativt positiva ordalag.  
 
 

Tillsammans med de stora löntagarorganisationerna LO och TCO har vi föreslagit 
en sänkning av den direkta statliga skatten nästa år med 1950 kronor för de stora 
heltidsarbetande löntagargrupperna. Det lägger grunden för en lugn avtalsrörelse 
och är ett led i kampen mot prisstegringarna. Vi har anvisat en ansvarsfull 
finansiering. Det är nödvändigt för ekonomins styrka och reformpolitiken.  
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D: Socialdemokraterna samarbetar med LO och TCO för att stärka den svenska ekonomin. 
 
W: Den direkta statliga skatten ska sänkas för de stora löntagargrupperna.  
 
B: Detta är en grund för en lugn avtalsrörelse. 
 
C: Sveriges ekonomi mår bäst av att utvecklas i stadig takt, utan turbulenta avtalsrörelser. 
 
 
Data behandlar alltså det socialdemokratiska samarbetet med de fackliga organisationerna. 
Warrant blir ett exempel på hur detta samarbete kan gå till. Samarbetet mellan 
socialdemokraterna och de fackliga organisationerna skulle kunna förklaras med hjälp av 
begreppet, ”substantive”. Begreppet kan användas för att utkristallisera samarbetet mellan 
dessa organisationer.    
 
I ovanstående citat skulle ett antal alternativa claim kunna gå att finna. Exempelvis skulle 
claim kunna vara att socialdemokraterna har ett gott samarbete med de fackliga 
organisationerna eller att ett gott samarbete krävs mellan socialdemokraterna och 
fackföreningsrörelsen. Det är emellertid rimligt att anta att Palmes mål med detta citat går 
djupare än så. Han vill hylla den socialdemokratiska modellen för samarbete på 
arbetsmarknaden och i avtalsrörelsen. Därför omfattar claim ett så pass mångfasetterat 
påstående som att hela Sveriges ekonomi mår bäst av en stadig utvecklingstakt. Samarbetet 
blir på så sätt förpassat till att vara data.  
 
Ur ethossynpunkt uppstår en intressant fråga med tanke på hur Palme använder 
fackföreningsrörelserna i ovanstående citat. LO och TCO beskrivs som allierade i den 
socialdemokratiska kampen. Palme stöder sig vid ett antal tillfällen i debatten på andra 
aktörer, men det är nog bara fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen som förekommer 
genomgående. Andra ”bundsförvanter” som exempelvis de borgerliga partier som nämns i 
föregående citat, blir betydligt mer styvmoderligt behandlade. De har vid vissa tillfällen sällat 
sig till den socialdemokratiska linjen, medan de fackliga organisationerna har en självskriven 
plats på denna sida.          
 
 
Citat 4 
 
Palme attackerar i följande citat borgarna hårt. Palmes argumentation går ut på att borgarna 
och då framför allt centern inte är trovärdiga, på grund av inre splittring och en tendens till 
vindflöjelpolitik.   
 
 

På fredagen i Borgholm sade centerns partistyrelse att man ville sänka 
arbetsgivaravgiften. På söndagen ville centerledaren höja arbetsgivaravgiften. På 
fredagen ville centerns partistyrelse sänka skatten för de lågavlönade. På söndagen 
när man tyckte sig ha femhundra miljoner att spendera extra, så hade man icke ett 
öre till övers för de lågavlönade och våra gamla pensionärer. Det är sannerligen… 
Det är sannerligen snurr på de vindar som driver centerns politiska vindflöjel. 

 
 
D: Ett politiskt parti med oklar politisk linje måste betraktas som opålitligt. 
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W: Ena dagen ville centern sänka en avgift, som de några dagar senare ville höja. 
 
Q: ”Det är sannerligen snurr på de vindar som driver centerns politiska vindflöjel.” 
 
C: Centerns politiska linje är lika påverkbar som en vindflöjel och blir därför otydlig. 
 
 
Data är underförstått, ett entymem således. Det Palme förefaller vara ute efter är att det inte 
går att lita på politiska partier som inte kan hålla sin linje. Warrant är att centern inte verkar 
kunna bestämma sig för om avgifter ska sänkas eller höjas. För att ytterligare förstärka denna 
bild liknas centern vid en vindflöjel, som inte själv kan styra sin riktning. Styrkan i denna 
liknelse markeras med ordet ”sannerligen”. Centern måste hela tiden ta hänsyn till de andra 
potentiella regeringspartierna. En Olof Palme på krigsstigen kan ibland tendera till att bli 
otydlig vad gäller frågeställningar men sällan vad gäller måltavlorna för sin attack. Centerns 
och borgerlighetens inre splittring ska framställas som djup och närmast oundviklig. Den 
claim som återges här ovan är möjligen något för mild i tonfallet. Det skulle kanske kunna 
vara möjligt att ha en claim som uttrycker en hårdare och oförsonligare anspelning på 
borgarnas inre splittring. Centern hade ändrat åsikt i en del frågor under det tidiga 1970-talet, 
mest bekant kanske i kärnkraftsfrågan. Det är således fullt möjligt att framställa den 
centerpartistiska politiska linjen som otydlig.  
 
Palme förefaller ibland ha haft en förmåga att framställa uttryck som fångar in åhörarna. Ett 
exempel i ovanstående citat är liknelsen av centern med en ”vindflöjel”. Denna bild av 
Centerpartiet kanske inte skapades enbart av Palme, men den förekom frekvent ända in på 
1990-talet, då Olof Johansson blev den politiker som kanske i högst grad utsatts för denna 
liknelse.  
 
Palme har en raljant ton i citatet, ”Det är sannerligen snurr på de vindar som driver centerns 
politiska vindflöjel.” Bilden visar Palmes egen uppfattning av centerpartiet. Genomgående 
under debatten har han nämligen två punkter som han hela tiden hänvisar till, att centern är 
opålitlig, och att denna opålitlighet skapar en splittring i det borgerliga blocket, som gör dem 
oförmögna att regera. De blir på detta sätt alla reducerade till vindflöjlar, i Palmes 
argumentation.  
 
 
Citat 5 
 
En annan anklagelsepunkt som Palme anför mot de borgerliga är att dessa ägnar sig åt, vad 
han kallar, överbudspolitik. Detta innebär helt enkelt att pengar och åtgärder utlovas utan att 
någon riktig täckning för dessa förslag finns. I detta angrepp på centern ligger också ett 
försvar av socialdemokraternas politiska linje inbäddat. Socialdemokraterna garanterar 
ekonomisk styrka, sysselsättning och trygghet.   
 
 

Socialdemokratin säger bestämt nej till den borgerliga överbudspolitiken. Vi slår 
vakt om vår ekonomiska styrka, om sysselsättningen, om tryggheten. Och vi vill 
fullfölja en offensiv, framåtsyftande politik för att värna sysselsättningen. I 
söndags redovisade vi i 10 punkter hur vi ska sätta in krafterna för att ge 
ungdomen arbete, för att jämställdhet för kvinnorna, för mera deltidsjobb för de 
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äldre. Vi inbjuder arbetsmarknadens parter till konstruktiva överläggningar. 
Rätten till arbete förblir socialdemokratins viktigaste mål. 

 
 
D: Arbetsrätten är ett av socialdemokraternas viktigaste mål.  
 
W: Socialdemokraterna bedriver en aktiv sysselsättningspolitik. 
 
B: Kraftåtgärder vidtas för att ge yngre och även äldre större tillgång till arbetsmarknaden. 
 
B: För att genomföra detta förs samtal med arbetsmarknadens parter. 
 
C: Socialdemokraternas sysselsättningspolitik är bättre än borgarnas.  
 
 
Data utgör här en gammal socialdemokratisk huvudfråga i deras politik. Sysselsättningen har 
en central roll för socialdemokratin, vilket ovanstående citat vittnar om. Att warrant därför 
blir att socialdemokraterna driver en aktiv sysselsättningspolitik är inte så konstigt. Palme 
måste visa handlingskraft på detta område. Han måste också omnämna arbetsmarknadens 
parter, vilket i det här fallet också fungerar som en backing tillsammans med vissa andra 
åtgärder.  
 
Citatet utgörs alltså till största delen av positiva omdömen om socialdemokratisk 
sysselsättningspolitik. Enda undantaget är inledningen där ”den borgerliga överbudspolitiken” 
avfärdas. Det är kanske inte helt givet att claim verkligen utgörs av att den socialdemokratiska 
sysselsättningspolitiken övertrumfar sin borgerliga motsvarighet. Palmes syfte förefaller vara 
dubbelt, attack och försvar. Detta leder till att claim och data blir osäkra och antagligen kan 
både byta plats med varandra och bytas ut eller modifieras. Kanske skulle en alternativ claim 
kunna vara att socialdemokraterna vidtar långtgående åtgärder för att öka sysselsättningen 
eller åtgärder för att garantera arbetsrättens ställning. Båda dessa alternativ är tänkbara, men 
inte lika utvecklade och långtgående som att socialdemokraterna betraktar arbetsrätten som en 
grundläggande rättighet, vilket också skulle kunna vara en tänkbar claim. 
 
 
Citat 6 
 
Palme återvänder i nästa citat till arbetsrätten, och anser att centern motarbetar arbetares och 
tjänstemäns krav på medbestämmande. Den ”lott” Palme nämner i citatet är en anspelning på 
det faktum att riksdagen 1973 till 1976 var en jämviktsriksdag, det vill säga att de båda 
politiska blocken hade lika många ledamöter, och därför avgjordes vissa omröstningar med 
lottens hjälp.   
 
 

Jag konstaterar: På punkt efter punkt gick centern emot arbetarnas och 
tjänstemännens krav om medbestämmande. Ni talar om att arbetarnas och 
tjänstemännens organisationer hotar demokratin. Men ni går emot deras krav på 
vidgad demokrati på arbetsplatserna. Vilken underbar logik! En majoritet av de 
borgerliga ville sätta de anställda i stat och kommun i strykklass, med mindre 
inflytande än andra. I en del fall lyckades de borgerliga med lottens hjälp 
genomföra insnävningar av arbetarnas och tjänstemännens rättigheter.  
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D: Det borgerliga blocket inskränker arbetarnas och tjänstemännens rättigheter i arbetslivet. 
 
W: Centern motsätter sig arbetarnas och tjänstemännens krav på ökade rättigheter och 
medbestämmande i arbetslivet. 
             
B: Centern betraktar löntagarorganisationerna som hot mot demokratin.  
 
W: De offentligt anställda sätts i strykklass av en majoritet av de borgerliga. 
 
B: De borgerliga har i en del fall, med lottens hjälp, lyckats genomföra inskränkningar i 
löntagarnas rättigheter. 
 
C: De borgerliga partierna riktar sig inte till arbetare och tjänstemän. 
 
 
Data fokuserar på borgarnas motstånd mot löntagarnas rättigheter i arbetslivet. De båda 
warrant renodlar ytterligare detta motstånd, som sedan får sina yttersta konsekvenser 
beskrivna i de båda backing. Borgarna betraktar, enligt Palme, löntagarnas organisering som 
odemokratisk, eller åtminstone som ett potentiellt hot mot demokratin. De drar sig inte för 
något, inte ens lotteri, i kampen mot fackföreningarna.   
 
Claim är i det här fallet knappast odiskutabel. Formuleringarna att borgarna inte riktar sig till 
arbetare och tjänstemän skulle kunna förstärkas. Det skulle kanske till och med kunna påstås 
att borgarna är fientligt inställda gentemot dessa grupper. Data utgör ju ett fientligt agerande 
från de borgerligas sida. Båda warrant förstärker ytterligare denna bild. I backing påstås till 
och med borgarna betrakta löntagarorganisationerna som hot mot demokratin. Det är alltså 
fullt rimligt att använda hårdare ord, men då bortses från Palmes syfte med inlägget. Hans mål 
är att i möjligaste mån förmå arbetare och tjänstemän att inte rösta på borgarna. Därför målar 
han upp bilden av den borgerliga politiken som fientlig mot löntagarna, och inställd på att 
beskära deras rättigheter. Alltså blir claim närmast underförstådd, att borgarna inte är något 
för arbetare och tjänstemän att rösta på. Det är alltså frågan om ett entymem. 
 
Det finns i ovanstående citat två passager som erbjuder särskilda problem för en analytiker. 
Det rör sig om meningen, ”Vilken underbar logik!”, och uttrycket ”strykklass”. I fallet med 
den underbara logiken är Palme sarkastisk. Det handlar om att centern motarbetar arbetarnas 
demokratiska inflytande på arbetsplatserna, samtidigt som de anklagar fackföreningsrörelsen 
för att vara antidemokratisk. Grövre från Palmes sida är anklagelsen mot borgarna om att vilja 
sätta arbetarna ”i strykklass”. Det handlar, enligt Palme, om att borgarna vill märka ut 
arbetarna, beröva dem deras rättigheter och ge dem nya livsbetingelser. Det är en grov 
anklagelse, och ”sätta […] i strykklass” leder tankarna till diskriminering och särbehandling. 
Denna koppling får dock betecknas som inte mycket mer än en antydan från Palmes sida, men 
uttalandet är skarpt och hårddraget.  
 
Brockriedes och Ehningers begrepp, ”motivational”, att warrant beskriver någonting om 
känslor och värderingar som underbygger claim, kan också ses i detta sammanhang. Palme 
anspelar, vilket nämnts ovan, på att borgarna inte riktar sig till eller ens vill ha att göra med 
arbetare och tjänstemän. De sätter dem ”i strykklass” istället. Palme spelar på och 
underbygger publikens eventuella rädsla och osäkerhet inför borgarnas politik. Palmes 
användning av pathosargument kan sammankopplas med ”motivational”. 
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Citat 7 
 
Jämställdhetspolitiken är en annan punkt där Palme framhåller socialdemokratin framför 
borgerligheten. De borgerligas förslag anses vara dyra och orimliga. Socialdemokratin har 
däremot endast genomförbara åtgärder på sin agenda, åtgärder som gynnar familjer som 
helhet och enskilda familjemedlemmar. Palme är här mer inriktad på att försvara sin egen 
ståndpunkt än på att angripa Fälldins. Ordvalen är från Palmes sida betydligt mildare än i 
ovanstående resonemang kring arbetsrätten. 
 
 

Socialdemokratin går i spetsen i kampen för jämställdhet mellan kvinnor och män. 
Vi vill fortsätta vår familjepolitik som förenar strävan efter ett barnvänligt 
samhälle med kampen för jämställdhet. Där är barnomsorgen och förslaget till 
ökad tid för samvaro mellan barn och föräldrar av stor betydelse. De borgerliga är 
splittrade. Men tyngdpunkten ligger hos centerns och moderaternas 
jämställdhetsfientliga politik. De borgerliga löftena är många och dyra. Bara 
centerns orättvisa vårdnadsbidrag kostar ungefär två miljarder kronor. Hur ser de 
borgerligas gemensamma familjepolitik ut, Fälldin? Hur ska den betalas?  

 
 
D: En jämställd familjepolitik behövs i dagens samhälle. 
 
W: Socialdemokraterna strävar efter att föräldrar och barn ska få mer tid tillsammans. 
 
B: Barnomsorgen är viktig för att åstadkomma detta. 
 
W: Centern och moderaterna driver en jämställdhetsfientlig politik. 
 
B: De borgerliga partierna ger bara dyra löften som knappast kan hållas. 
 
W: Fälldin ger inget klart besked om hur den borgerliga familjepolitiken ska betalas.  
 
C: Socialdemokratin kan bättre än borgarna garantera en jämställd familjepolitik. 
 
 
Data är implicit förekommande i resonemanget, alltså ett entymem. Palme förutsätter att en 
jämställd familjepolitik är eftersträvansvärd för både samhället och den enskilda människan. 
Tre warrant är möjliga att urskilja som stöder Palmes resonemang. I den första warrant anger 
socialdemokraterna en åtgärd för att stärka den jämställda familjepolitiken, genom att ge 
föräldrar och barn mer gemensam tid. Barnomsorgen framställs som ett viktigt redskap för att 
uppnå detta. I den andra warrant vänder Palme delvis på resonemanget och gör ett mindre 
angrepp på den borgerliga politiken. Anklagelsepunkten är den gamla vanliga, borgarna 
saknar en hållbar politik, den här gången på familjeområdet. Löftena är dyra och ohållbara. 
Den tredje warrant är ytterligare ett angrepp på borgarna, i synnerhet Fälldin, som aldrig kan 
komma med några klara besked om den borgerliga politiska linjen.   
 
Valet av claim bestäms av att Palme har ett dubbelt syfte med sitt resonemang, att framhäva 
socialdemokraternas familjepolitik och misskreditera den borgerliga. Hade Palme utgått från 
en hårdare linje och angripit borgarnas familjepolitik mer utpräglat, hade claim kunnat vara 
att borgarna saknar eller har en för dåligt utvecklad familjepolitik. Men med den linje han nu 
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väljer kan claim inte bli annat än att försvara den socialdemokratiska familjepolitiken i första 
hand, och endast i förbifarten underkänna den borgerliga.  
 
Dock är Palmes ton mildare i detta citat, jämfört med angreppen på Fälldins syn på 
arbetsrätten, vilket kan bero på att denna fråga inte i lika hög grad är monopoliserad av 
socialdemokraterna. Arbetsrätten kan med fog betraktas som en socialdemokratisk kärnfråga. 
Det beror på att partiet har sitt ursprung i arbetarrörelsen, att de samarbetar med 
löntagarorganisationerna och att denna fråga på så sätt får en annan tyngd politiskt. 
Familjepolitiken, och jämställdhetspolitiken, är däremot frågor som inte på samma sätt kan 
sägas höra till något specifikt parti. Därför kan inte Palme på ett lika självklart sätt göra denna 
fråga till sin. Socialdemokratins roll som föredöme använder Palme för att föra in ett drag av 
pathos i sin argumentation. Socialdemokratin tar sitt ansvar. 
 
 
Citat 8 
 
Miljön blev en allt viktigare fråga i den svenska politiken under 1970-talet. Detta var en följd 
av ett ökande miljömedvetande, även internationellt, som utvecklats under efterkrigstiden. 
Thorbjörn Fälldin hade till exempel fört upp kärnkraften på den politiska agendan i Sverige, i 
egenskap av kärnkraftsmotståndare. Kärnkraften kom att bli en profilfråga för centerpartiet. 
Även på detta område anklagar Palme Fälldin och centern för att inte hålla en fast linje.  
 
 

Minns detta: Det var genom en aktiv och konsekvent socialdemokratisk 
miljöpolitik vi på område efter område har lyckats vända den hotande förstörelsen 
av vår miljö. För några år sedan talade centern mycket om miljön. Sökte 
framställa sig som det stora miljöpartiet. Det talet har nästan tystnat. Ty när det 
kom till kritan – när det gällde till exempel, strandlagen, kontroll av kalhyggen, 
grustäkter och miljökontrollagen - så ställde sig centern på kapitalägarnas sida 
mot kraven på en bättre miljö.  

 
 
D: Det behövs en aktiv miljöpolitik. 
 
W: Socialdemokraterna för en aktiv miljöpolitik. 
 
B: Miljöförstörelsen har effektivt motarbetats. 
 
W: Centern talar inte mycket om miljön numera. 
 
B: Nu står centern på kapitalägarnas sida. 
 
R: Centern har tidigare ägnat intresse åt miljön.  
 
C: Socialdemokraterna kan bättre än centern garantera en god miljö. 
 
 
I data, som är underförstådd, utgår Palme ifrån att en aktiv miljöpolitik krävs. Däremot 
påtalas att socialdemokraterna för en aktiv politik på området, vilket är en första warrant, och 
socialdemokraterna har genomfört lyckade åtgärder på punkt efter punkt. I den andra warrant 
vänder Palme resonemanget till att bli en attack mot centern, som anklagas för att mer eller 
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mindre ignorera miljöfrågan och ställa sig på kapitalägarnas, det vill säga storföretagens, sida. 
Detta trots att centern tidigare ägnat stor uppmärksamhet åt miljön. De båda warrant och data 
hänger nära samman.  
 
Palmes resonemang i miljöfrågan liknar mycket resonemanget på jämställdhetsområdet. 
Socialdemokratin utmålas i claim som garanten för en god miljöpolitik, bättre än centern. 
Denna claim är delvis underförstådd. Socialdemokraternas förtjänster uttalas liksom 
centerpartiets brister, men kopplingen däremellan görs aldrig uttalat i texten. Tonen är dock 
inte lika mild som den var i familjefrågan och anledningen till detta är antagligen att Palme, 
trots att det återigen handlar om en fråga som mer eller mindre initierats i debatten av 
Thorbjörn Fälldin, väljer att gå till angrepp. Han hånar närmast centerns miljöpolitik och 
avslutar med att förknippa den med kapitalägarnas intressen. Därefter attackerar han 
centerpartiet som varit aktivt på miljöområdet för att inte längre vara det.  
 
En alternativ claim skulle kunna vara att vända på resonemanget och framställa centerns 
miljöpolitik som dålig, ohållbar eller kanske farlig. Alternativet i det här fallet verkar alltså 
vara försvar eller anfall. Palme väljer en kombination. Hans utgångspunkt är ett försvar av 
den egna linjen, men mot slutet av argumentationen går han till attack och anklagar, med 
konkreta exempel, centern för att liera sig med kapitalägarna. Därför blir claim tudelad, och 
inte en enkelriktad attack. 
 
 
Citat 9 
 
Palmes huvudsakliga angreppspunkt på borgarna är anklagelserna om splittring. De två 
följande citaten är exempel på inlägg från Palmes sida på detta tema. Han fortsätter att 
anklaga de borgerliga för oklarhet i deras linje och begär besked i en rad frågor. 
 
 

Jag har icke fått tillstymmelsen till ett svar. På punkt efter punkt redovisade de 
istället en fördjupad splittring. De ger varandra tjuvnyp. De ställer kategoriska och 
motstridiga krav mot varandra. Nu kan inte Fälldin längre undgå att svara på 
väljarnas frågor, att ge besked om den politik moderaterna, folkpartiet och centern 
vill föra tillsammans. Hur tänker centern lägga om sin politik så att den passar 
Bohman och Ahlmark? 

 
 
D: De borgerliga partierna kan inte enas kring ett enhetligt politiskt program.  
 
W: De borgerliga partierna visar gång på gång upp en splittring sinsemellan. 
 
B: De ger varandra tjuvnyp. 
 
W: Fälldin undviker väljarnas (och Palmes) frågor. 
 
B: Fälldin säger ingenting om hur han ska förhålla sig till Bohman och Ahlmark. 
 
C: Borgarna fungerar inte som ett politiskt alternativ på grund av sin inre splittring, och är 
därför inte lämpligt att rösta på. 
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Utgångspunkten, data, i Palmes resonemang är den borgerliga splittringen. Denna målas upp 
som ett kaotiskt tillstånd, som leder till att de borgerliga partierna inte alls kan formulera en 
fungerande politik. Warrant blir exempel på splittringen som visat sig gång på gång. 
Tjuvnypen används som backing. Fälldin anklagas också för att undvika såväl Palme som 
väljarna, och i förlängningen också Bohman och Ahlmark. Palme har fortfarande inte fått 
något svar på sina frågor om den borgerliga politiken. Palmes främsta mål med detta citerade 
resonemang är att påvisa den borgerliga splittringen, och framställa denna som så allvarlig att 
den riskerar att förlama ett eventuellt borgerligt samarbete. Denna claim är kanske inte helt 
obestridlig. Palme utgår ifrån att splittring är ett entydigt negativt fenomen, vilket i denna 
kontext är svårt att bestrida. Claim går dock längre än att bara påvisa splittringen. Den påvisar 
också negativa effekter av denna splittring, att borgarna inte är ett alternativ att rösta på.  
Detta resonemang är till största delen underförstått i citatet. Splittringen uttalas men inte dess 
effekt. Tanken kan vara från Palmes sida att publiken själv ska dra denna slutsats. Alltså finns 
det här goda skäl för Palme att använda ett entymem.    
 
Palme har ”icke fått tillstymmelsen till ett svar” från Fälldin och borgarna. De anklagas också 
för att ge ”varandra tjuvnyp”. ”På punkt efter punkt” är de oense. Alla dessa uttalanden är led 
i Palmes övergripande syfte, att skapa osäkerhet kring borgarnas politik. Han vill frammåla 
bilden av en splittrad borgerlighet som ideligen kommer på kollisionskurs med varandra. 
Palme gör sig själv till åhörarnas/väljarnas tolk genom att direkt proklamera att han inte har 
fått något svar från Fälldin, vilket ska tolkas som att Fälldin inte heller svarat väljarna. Palme 
sätter alltså sig själv som garant för riktigheten i Fälldins svarslöshet.   
 
 
Citat 10 
 
Palme attackerar ännu en gång den borgerliga splittringen, och försöker inskärpa allvaret i 
denna splittring. De borgerliga beskrivs som farliga om de får regeringsmakten.  
 
 

Den borgerliga splittringen i riksdagen eller på valfältet kan te sig som en lek. 
Flyttas den in kring regeringens sammanträdesbord är det fråga om djupt allvar. 
Då gäller det ansvar för landet. Då gäller det trygghet för medborgarna. I en orolig 
tid måste en regering präglas av en fast och en enad vilja, av ett genomtänkt 
program, av en öppen redovisning för medborgarna.  

 
 
D: De borgerliga partierna är splittrade både i riksdagen och i valrörelsen.  
 
W: Om de borgerliga partierna är oeniga också i en regering blir situationen betydligt 
allvarligare. 
 
C: Den borgerliga splittringen utgör ett farligt regeringsalternativ.  
 
 
Den borgerliga splittringen fördjupas i detta citat. Palme drar fram de yttersta 
konsekvenserna. En splittrad regering utmålas som en fara för landet. Utgångspunkten, data, 
kan Palme ta i den redan påvisade splittringen. Att ta splittringen från riksdag och valrörelse 
till regeringsmakt skärper allvaret i Palmes varning. Den borgerliga splittringen kunde kanske 
till och med i en förlängning dras ut till att gälla rikets säkerhet. En regering som sitter och 
träter inbördes kommer rimligen att betraktas som svag av omvärlden och minska Sveriges 
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anseende utomlands. Claim kunde i så fall kanske till och med gå längre än att bara framhålla 
splittringen som ett farligt regeringsalternativ. 
 
Sammanfattande kommentarer om inledningsanförandet  
 
Vilka slutsatser kan då dras med hjälp av Toulmins modell utifrån detta inledningsanförande? 
Tidigare har uttryckts en önskan om att Toulmin ska kunna vara behjälplig för att utforska och 
kartlägga strukturer och linjer i argumentationen. Det går också att anta att forskaren, med 
hjälp av Toulmins modell, ska kunna renodla argumentationen, och utröna dess effektivitet. 
Några tydliga slutsatser kan dras om detta utifrån denna första analysdel. Starka och 
signifikativa uttryck, som till exempel Palmes liknelse av centerns politik vid en ”vindflöjel” i 
citat fyra, framstår med en större tydlighet. Det finns dock vissa problem med dessa starka ord 
i det att de dels antagligen kan hittas utan Toulmin, dels kan vara något godtyckligt utvalda. 
Pathos, ethos och logos, som kan vara framträdande i samband med sådana uttryck, kan även 
de upptäckas utan Toulmin, och är heller inte en del av Toulminanalysen. Däremot kan 
Toulmin användas som en syllogistisk modell.   
 
Toulmins begreppsapparat gör det lättare att se linjer i argumentationen. Palmes attack och 
försvar blir tydliga. I attacken ingår några anklagelsepunkter som Palme riktar mot borgarna 
och/eller centern. Den kanske tydligaste, och möjligen också mest upprepade, är anklagelsen 
om att de borgerliga partierna är splittrade i sina politiska åsikter. Palme ställer upprepade 
frågor om hur de borgerliga ska kunna komma överens. Nära knutet till denna anklagelse är 
påståendet att borgarna har en oklar politisk linje och dessutom är ovilliga att fatta beslut. 
Ibland anger Palme interna motsättningar som orsak till detta. Oansvariga överbud är en 
annan anklagelsepunkt, vilken också hör till detta anklagelsekomplex. Samtliga dessa 
anklagelser är genomgående förekommande i debatten. En annan anklagelse som återkommer 
är att centern eller borgarna eller Thorbjörn Fälldin påstås vara arbetarnas och 
tjänstemännens, alternativt löntagarnas, fiender. Till detta kan kopplas en slags allmän 
slutsats, som antagligen är Palmes övergripande mål med sin argumentation, att utmåla 
borgarna som ett dåligt regeringsalternativ för Sverige. 
 
Palmes försvar kombinerar dessa anklagelser med att visa hur socialdemokraterna haft 
framgångar i sitt styrande av Sverige. De klarade det tidiga 1970-talets energikris och har 
genomfört reformer på en rad områden. Samarbete med andra parter, i synnerhet 
fackföreningsrörelserna, har de också genomfört utan problem. Socialdemokraterna är, kort 
sagt, allt det som centern och de borgerliga partierna inte klarar av att vara. De tar ansvar och 
klarar av att hantera detta ansvar.  
 
Palme använder en argumentation som förefaller verka på två plan. Han är så gott som alltid 
explicit i de argument som befunnits vara warrant, medan samtliga claim är mer eller mindre 
implicita, liksom merparten av data. Den enda warrant som kan betraktas som implicit 
förekommer i det tionde och sista citatet, och är ändå till största delen uttalad. Den består av 
en sammandragning av två meningar. Detta kan ses som ett bevis för att warrant, i större 
utsträckning än claim och data, måste vara uttalat, och därmed blir mera lättupptäckt i texten. 
Sju av tio data är till övervägande delen implicita. De tre undantagen förekommer i citaten 
två, fem och tio.  
 
Data, som ju utgör en utgångspunkt för resonemanget, skulle kunna ses som något som borde 
vara direkt uttalat i texten. Det är dock inte nödvändigt. Data kan faktiskt till och med framstå 
som starkare av att vara resultatet av en sammanvägning av flera olika argument, vilket till 
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exempel är fallet i citat nio. Där inriktar sig Palme på att med en rad argument påvisa att 
borgarna saknar en enhetlig politisk linje. Data blir alltså just detta, medan claim landar i att 
detta också gör dem till ett dåligt politiskt alternativ, vilket rimligen är Palmes avsikt med 
denna argumentation. Att claim i princip alltid blir underförstått beror på att det är ett resultat 
av argumentationen, eller åtminstone det mål som den argumenterande avser att nå. Om claim 
överhuvudtaget är möjligt att uttala, torde detta ske i samband med någon sammanfattande 
kommentar i slutet av ett citat. Claim som formas utifrån en sammanvägning av en lång rad 
argument ger tyngd åt argumentationen och blir därmed mera effektivt än om det uttrycks 
direkt och explicit.  
 
 
3.2.2 Palmes första replikskifte 
 
Citat 1 
 
Den första repliken från Palme är delvis ett svar på Fälldins inledningsanförande. Palme 
raljerar med att Fälldin drog över den anslagna tiden, och attackerar Fälldin för att inte säga 
något väsentligt om hur centern ska regera. 
 
 

Det var intressant att lyssna till Fälldin. Han lyckades tala sina 15 minuter och 
åtskilliga minuter till utan att med ett enda ord beröra ämnet för kvällens debatt, 
nämligen regeringsalternativen i Sverige. Det är fenomenalt egentligen. 

 
 
D: Fälldin har inte presenterat den politiska linje som centerpartiet ska driva om de vinner 
valet. 
 
W: Fälldin talade mer än femton minuter utan att presentera ett regeringsalternativ. Han drog 
alltså till och med över den tilldelade taltiden. 
 
C: Centern är inget regeringsalternativ. 
 
 
Detta inlägg är från Palmes sida en ren attack på Fälldin. Denne anklagas för att tala mycket 
utan att egentligen mena något. Data blir i så fall att Fälldin inte har presenterat en enhetlig 
politisk linje. I och med att Fälldin, enligt Palme, inte presenterar något regeringsalternativ, 
kan claim sägas vara att centern inte är regeringsdugligt. Det finns en avsevärd likhet mellan 
claim och data i detta fall, men de är faktiskt inte helt identiska. Likhet finns även med 
warrant, där egentligen bara tidsangivelsen, att Fälldin använde mer än sina tilldelade femton 
minuter, stärker argumentet ytterligare. Kanske skulle just denna passage med överdragandet 
av tiden kunna anges som en backing istället.  
 
Palme är i det här citatet sarkastisk när han tycker det är ”fenomenalt egentligen” att Fälldin 
inte klarar av att hålla tidsramen för sitt inledningsanförande. Palme vill försöka framställa 
Fälldin som slarvig och opålitlig i publikens ögon. Det finns avsevärda problem med detta 
resonemang. Framför allt är det de stora och uppenbara likheterna mellan claim, data och 
warrant som komplicerar bilden. Alla tre överlappar varandra i vissa delar. I det här fallet 
underlättar inte riktigt Toulminanalysen urskiljandet av strukturer i argumentationen, vilket 
borde vara dess syfte. Det för fram bilden av Palme som tämligen orörlig i sin argumentation. 
Han upprepar argument med minimal variation, och använder likartade argument för att 
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underbygga varandra. Det faktum att Fälldin drar över tiden gör egentligen varken till eller 
från för att förminska dennes trovärdighet. Detta är en nackdel med Palmes sätt att 
argumentera. Ibland förvandlas Palme till att endast agera grälmakare. Han förefaller söka 
konfrontation, för konfrontationens egen skull. Följaktligen finns det en anledning till att 
använda Toulmin i denna analys trots allt, för att upptäcka en stor inbyggd svaghet i Palmes 
sätt att argumentera, hans möjligen alltför stora benägenhet till polemik. 
 
Varför blir det då problem med Palmes argumentation? Svaret är kanske att denna attack på 
Fälldin till största delen är oplanerad. Fälldins oförmåga att hålla tiden ger Palme lite extra 
ammunition. Det är rimligt att anta att Palme i vilket fall hade attackerat Fälldin, antagligen 
just för att ha presenterat ett bristfälligt regeringsalternativ. I slutändan blir Palmes sätt att 
argumentera tämligen ineffektivt med denna enda tes.  
 
Citat 2 
 
Energipolitiken var, vilket tidigare nämnts, en av de stora frågorna i debatten. Även här 
anklagar Palme centerpartiet och de borgerliga för att inte ha någon klar politisk linje.  
 
 

Jag ska gärna diskutera energipolitik; det har jag har gjort många gånger med 
Fälldin. Men vad är det alternativ jag diskuterar med. Hur tänker centern lägga om 
sin energipolitik så att den passar Bohman och Ahlmark? Ni är ju på fullständig 
kollisionskurs med varandra och ställer ultimatum till varandra. Vad ger det 
väljarna för information? 

 
 
D: Det borgerliga blocket är oense om energipolitiken. 
 
W: De borgerliga partiledarna är på kollisionskurs och ställer ultimatum till varandra. 
 
C: Centern och borgarna utgör ett dåligt regeringsalternativ. 
 
 
I det här fallet redovisar Palme en tämligen logiskt uppbyggd argumentationskedja, där det 
borgerliga blockets oenighet ger oklarheter i de politiska linjerna hos de enskilda partierna, 
osäkerhet om den eventuella gemensamma linjen, en osäkerhet hos motdebattörer som Palme 
själv, och i förlängningen antagligen också en osäkerhet hos väljarkåren. Här lyckas Palme 
visa upp den borgerliga osäkerheten och förvirringen tydligt. Framför allt tydliggör han även 
denna förvirrings yttersta konsekvens, nämligen att väljarna blir osäkra. 
 
Detta är en effektivare argumentation än den tidigare redovisade om oklarheter i den 
borgerliga politiken rent allmänt, och avsaknaden av en centerpartistisk energipolitik i 
synnerhet. Det finns likheter – båda är inriktade på att påvisa den borgerliga splittringen och 
avsaknaden av klara och enhetliga politiska linjer. Det finns trots allt också en skillnad. 
Skiljelinjerna i den här citerade argumentationen är avsevärt tydligare. Risken att blanda ihop 
exempelvis claim och data har minskat, därför att claim är en effekt av data. Det warrant som 
stöder claim är i så fall mer likartat data, men pekar också på en utveckling av data, i och med 
att det tar upp konsekvenser av oenigheten.  
 
Claim är alltså relativt direkt uttryckt i texten. Det finns trots detta en liten möjlighet att claim 
och data skulle kunna byta plats. Anledningen till att detta ändå känns mindre rimligt är 
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främst att borgarnas motsättningar på just energiområdet framstår som särskilt tydliga. Det är 
centern och Thorbjörn Fälldin som ska presentera en linje på energiområdet, och som Palme 
förefaller hålla som huvudansvariga för den borgerliga splittringen i denna fråga. Dock finns 
det vissa oklarheter i Palmes argumentation. Han diskuterar bland annat hur centern ska 
anpassa sin energipolitik efter Bohman och Ahlmark. Detta förutsätter ju underförstått att 
centern måste ha en energipolitik redan, trots att Palme hävdar motsatsen. Ett annat möjligt 
tecken på att centern kanske ändå har en energipolitik är att Palme säger att han diskuterat 
energipolitik med Thorbjörn Fälldin vid ett flertal tillfällen. Om någon talar om en viss fråga 
kan detta vara ett tecken på att ifrågavarande person faktiskt har en åsikt i frågan. Detta är 
kanske inte helt nödvändigt, men relativt rimligt att anta.  
 
 
Citat 3 
 
Energifrågan behandlades också från en ekonomisk aspekt i debatten. Återigen var det 
oklarheter hos Fälldin som utgjorde måltavlor för Palmes attacker. Bakgrunden till att energi 
och ekonomi kunde kombineras fanns delvis i den nyligen inträffade energikrisen. Det fanns i 
båda de politiska blocken en känsla av att denna situation måste undvikas i framtiden. Deras 
lösningar var av varierande slag. 
 
 

Rent sakligt sett så när du drar dina sparprogram ska jag säga måste du lära dig 
känna skillnad mellan olja för uppvärmning av hus och elström för att driva 
fabriker. För att om du kör igenom hela ditt sparprogram så sparar du olja och det 
är alldeles utmärkt. Vi behöver allt sparande vi kan få. Kom med uppslag.  

 
 
D: Fälldin kan inte skilja på olja för uppvärmning och elström till fabriker. 
 
W: Fälldins program sparar olja, inte elström.  
 
C: Fälldin är inte trovärdig i sin argumentation eftersom han inte kan skilja på olja för 
uppvärmning av hus och elström för att driva fabriker. 
 
 
Det här citatet är relativt svårtolkat. I ovanstående uppställning är claim närmast en effekt av 
data. Genomgående i debatten är att Palme angriper oklarheter för att påvisa hur ohållbar den 
centerpartistiska eller borgerliga hållningen egentligen är. Det finns visst fog för att anta att 
Palme har fler mål med citatet än bara att misskreditera centern. Även om den inte nämns kan 
kärnkraften och ett stärkande av detta energialternativ mycket väl vara ett av Palmes 
alternativa mål. Centern sparar visserligen olja med sitt energiprogram, men inte tillräckligt 
mycket i Palmes ögon, och borde de inte egentligen försöka spara energi. Palme kan vara av 
åsikten att det är oljan som ska sparas, och att denna i så fall kan ersättas av kärnkraft, men 
han kan lika gärna mena att det faktiskt är viktigare att spara energi rent allmänt, än att spara 
in på användandet av ett visst bränsle.  
 
Palmes måltavla torde dock främst vara att misskreditera Fälldins energipolitik. Fälldin ska 
framställas som mindre trovärdig. Palme gör detta genom att peka på att Fälldins åtgärder helt 
enkelt inte sparar energi. Palme är till och med lite spydig eller mästrande då han uppmanar 
Fälldin till att komma med uppslag. Toulmins modell är användbar för att upptäcka just den 
här typen av syllogistiska uppställningar, då claim är en effekt av data. Eftersom Palme kan 
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påpeka att Fälldin inte skiljer på olja och elström, minskar Fälldins trovärdighet. Sedan kan 
det kanske påstås att Palme går lite för långt när han blir spydig och i mästrande ton uppmanar 
Fälldin att komma med nya uppslag. 
 
 
Citat 4 
 
Den här fasen av debatten handlar mycket om ekonomi. I följande citat svarar Palme på ett 
inlägg av Fälldin, som har berömt sin egen politik på området och angripit Palmes politik. 
Palme kontrar med detta uttalande. 
 
 

Men låt mig ägna det här åt ekonomi. Thorbjörn Fälldin han berömde sig över 
centerns utomordentliga insatser under de här åren. Ja hur var det? Jo jag sa ju så 
här: Socialdemokratin har icke ansvaret för en sönderfallande ekonomi. Är ni med 
om en anständig finansiering av reformerna, O K, annars utlyser vi nyval. Också 
kom ni dit, dvs. centern kom dit och hoppade av. Folkpartisterna hängde i. Och 
andra gången var centern med till sluttampen men det var ju lite av och an. Men 
det var ju bara det så länge vi höll er i rockskörten så var ni med om en ansvarsfull 
finansiering av den svenska reformpolitiken. Men när nu ni är lössläppta på 
frihand då släpper alla hämningar och då kommer alla överbud.    

 
 
D: Centern har berömt sig för sitt reformarbete. 
 
W: Centern har deltagit i ekonomiska förhandlingar vid två tillfällen, men har hoppat av eller 
agerat tveksamt.  
 
B: Socialdemokraterna tvingades till och med hålla centern i rockskörten för att de åtminstone 
skulle försöka ta sitt ansvar.  
 
C: Centern tar inte ansvaret för finansieringen av den svenska reformpolitiken.  
 
 
Data kan vid första påseendet te sig ovanligt, eftersom det handlar om en motparts 
positionering snarare än någon slags sanning. Dock är Palmes främsta måltavla att få väljarna 
eller åhörarna att tvivla på centerns ekonomiska politik. Centern har framställt sig som något 
de i Palmes ögon inte är. Tyngdpunkten ligger på att misskreditera centern, snarare än att 
upphöja socialdemokratiska förtjänster. Socialdemokraternas enda redovisade roll är att hålla 
centern i schack. Däremot sägs inget om exakt hur socialdemokraternas ekonomiska politik 
ser ut.     
 
Centerns ansvarslöshet är det som genomsyrar hela citatet. I detta kan utläsas en tämligen 
stark warrant, i att centern vid två tillfällen agerat tvehågset i samband med ekonomiska 
förhandlingar med socialdemokraterna. Detta kan tolkas som ekonomisk ansvarslöshet. Claim 
blir alltså att ett centerparti på fri fot är ansvarslöst och opålitligt. Palme vill leda i bevis att 
centerns prisande av sitt eget reformarbete är falskt. Egentligen är det enda som kan leda in 
centern på den rätta vägen att socialdemokraterna på något sätt kan kontrollera dem. 
Socialdemokratiskt styre framstår på detta sätt som mera ansvarsfullt och seriöst än borgerliga 
alternativ.   
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Det finns en del språkliga inslag som känns värda att kommentera, bland annat ”rockskörten” 
som socialdemokraterna höll centern i. Det skapar en särskild bild hos publiken av centern 
som ett litet bångstyrigt barn som springer åt alla håll. Tonen blir närmast förlöjligande. 
Många ord och passager i citatet anspelar just på att centern inte bör vara på fri fot, 
”lössläppta”, ”släpper alla hämningar” och ”hoppade av”. Centerpartiet framställs som 
oansvarigt och icke trovärdigt.  
 
 
Citat 5 
 
Ekonomin är återigen ämnet för detta citat. Palme betraktar Sveriges ekonomi som stark.  I 
följande inlägg ger han socialdemokraterna förtjänsten av detta. Attacken på centern är inte 
lika hård som tidigare. Här handlar det mer om att berömma sig själv än att kritisera andra.   
 
 

Vårt land har en stark ekonomi med högre sysselsättning och bättre levnadsnivå 
för vanligt folk än förmodligen i något annat land i världen. Det är resultatet av en 
ansvarsfull socialdemokratisk ekonomisk politik. Det är resultatet av 
socialdemokratin i nära samarbete med de fackliga organisationerna har byggt upp 
en mycket ambitiös sysselsättningspolitik. Därför klarade vi krisen. Därför talas 
det nu om vårt land ute i världen som ett ekonomiskt mirakel och man säger att 
vår ekonomiska politik är föredömlig. Därför kommer man hit från många länder 
för att se hur vi bar oss åt. Det är ju inte centerns slagord som nu studeras i andra 
länder utan det är socialdemokratins handfasta konkreta åtgärder.  

 
 
D: Den svenska ekonomin är stark. 
 
W: Socialdemokraterna tar ansvaret för den ekonomiska politiken.  
 
B: Socialdemokraterna samarbetar med de fackliga organisationerna för att bygga upp en 
ambitiös sysselsättningspolitik. 
 
B: Andra länder studerar den svenska ekonomiska politiken.   
 
C: Sverige har en föredömlig ekonomisk politik och det är socialdemokraternas förtjänst. 
 
 
Trots den ekonomiska krisen är den svenska ekonomin stark. Detta är data i den här 
Toulminmodellen. Denna utgångspunkt är stark och leds vidare i en warrant om att det är 
socialdemokraterna som tar ansvaret för den ekonomiska politiken, stödda på samarbetet med 
fackföreningarna, vilket utgör en första backing. Den andra backing fördjupar detta påstående, 
bland annat med uttalandet att den svenska ekonomiska politiken till och med studeras 
utomlands. Claim är i det här fallet direkt uttalad. Palme slår sig för bröstet och kan luta sig 
mot att den svenska ekonomin verkligen är stark. Han har inga större problem med att ta på 
sig ansvaret för detta. Dessutom kan han triumfera med att till och med ledare från andra 
länder ser socialdemokraterna och deras politik som föredömen.  
 
Det finns en svaghet med claim, dess tudelning. Att bevisa att Sverige för tillfället har en 
framgångsrik ekonomisk politik är inte så svårt. Att ge socialdemokraterna hela förtjänsten för 
att så är fallet kan vara betydligt svårare. Svårigheten med att få en publik att gå med på denna 
bild ligger kanske först och främst i att Palme är part i målet. Det är indirekt sig själv han 
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prisar när han berömmer socialdemokraternas åtgärder. Den socialdemokratiska modellens 
förtjänster kan emellanåt kännas överdrivna. Finns det verkligen inga andra aktörer än 
socialdemokraterna som påverkar den svenska ekonomin?  
 
En annan svag punkt i Palmes resonemang är det som här bedöms som den andra backing. 
Palme refererar till ”andra länder” utan att ange vilka dessa länder är, vilken grad av 
uppmärksamhet de givit den svenska ekonomin och på vilket sätt denna uppmärksamhet yttrar 
sig. Det är väl till exempel inte orimligt att anta att länder i ekonomiska kristider sneglar på 
varandra alldeles oavsett vilket ekonomiskt system de har. Dessutom vet antagligen varken 
Palme eller hans åhörare någonting om huruvida dessa länder verkligen använder eventuella 
svenska ekonomiska metoder och grepp. Palmes grund för just denna del av uttalandet 
förefaller tämligen svag.  
 
 
Citat 6 
 
Efter det att Palme kritiserat Fälldins ekonomiska politik och upphöjt sin egen, fortsatte han 
angreppen på centerpartiet med att anklaga dem för att bryta sina tidigare vallöften. Palme 
räknar upp ett antal exempel på centerpartistiska löftesbrott.      
 
 

Fälldin var oklokt nog inne på Stockholms läns landsting. Men var är det fråga om 
där? I Stockholms läns landsting och Stockholms förortskommuner lovade centern 
oförändrad skatt i valet 1973. Det vann ni förmodligen många röster på. 
Socialdemokraterna ställde inte ut något sådant löfte. Sedan höjde ni skatten i 
landstinget med 2:75 och nu 3:75 och en krona eller mer i de förortskommuner 
där centern fick makten. Tillsammans fem kronor i skattehöjning på ett par år och 
det är något av ett svenskt rekord. Så var det med centerns löften om oförändrad 
skatt. Men ja pengarna bara det är ju landets bästa skatteunderlag så pengarna bara 
rinner mellan fingrarna på dem. Men jag beskyller er inte för att ni kanske 
behövde pengar. Men jag beskyller er för att ni gick och lovade medborgarna 
oförändrad skatt och så höjde ni med tillsammans fem kronor. Hur ska 
människorna ha förtroende för detta? Och om man omsätter detta på riksplanet så 
blir det ändå mycket värre. För vad tänker ni på egentligen? Efter alla dessa 
löften. Det går ju inte för er att gå ut till människorna med någon som helst 
trovärdighet och tala om stramhet, om återhållsamhet, om fasthet i den 
ekonomiska politiken. Det måste varje regering med anspråk på att regera kunna 
göra. Och det kommer att bli väldigt viktigt under de kommande oroliga åren i 
världen.   

 
 
D: Centern genomförde skattehöjningar på lokal och regional nivå, trots utlovande av 
oförändrad skatt. 
 
W: Centern håller inga vallöften avseende skattehöjningar. 
 
B: Det politiska parti som bryter vallöften är inte att lita på, och därmed heller inte något 
alternativ att rösta på.  
 
C: Centern borde inte få bilda regering och styra Sverige, därför att de inte håller sina 
vallöften. 
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Som data använder Palme att centern genomfört skattehöjningar på lokal och regional nivå, 
trots tidigare givna vallöften om oförändrat skattetryck. Warrant blir då logiskt att centern 
inte håller sina vallöften, och ett parti som inte håller sina vallöften är knappast särskilt 
trovärdigt. I ovanstående citat finns ett tydligt exempel på seriell argumentation. Den 
övergripande tesen, claim, är att Thorbjörn Fälldin och centerpartiet inte borde få vara med 
och bilda en borgerlig regering och styra Sverige. Seriell argumentation är i korthet en serie 
berättigande skäl, warrant, i det här fallet ett antal exempel på brutna vallöften, i praktiken 
genomförda skattehöjningar, från centerpartiets sida, som leder fram till samma claim, tes. 
Förtjänsten med att använda en seriell argumentation är att budskapet hamras in i åhöraren. 
Exemplen staplas och skapar i idealfallet en starkare tes. Här ovan har dessa slagits samman 
till en övergripande warrant.  
 
Ovan nämnda claim har även förekommit tidigare i undersökningsmaterialet. I det här 
sammanhanget är den underförstådd. Palme formulerar en anklagelseakt mot centerpartiet i 
syfte att förklara centerns regeringsalternativ som ohållbart. Han radar upp exempel på 
exempel av framför allt skattehöjningar, som tillkommit trots att centern lovat annat. 
Följaktligen kan Palme på denna grund framställa Fälldin och centern som löftesbrytare. Att 
tycka att löftesbrytare inte är att lita på, torde vara en rimlig åsikt. Det är svårt att se någon 
annan möjlig claim till detta citat. Möjligen skulle claim kunna modifieras något. Exempelvis 
skulle den kunna ändras till att centern inte har någon hållbar ekonomisk politik, alternativt 
till att centern aldrig håller vad de lovar inom just skattepolitiken. Dessa claim har i så fall en 
mindre täckning än den nu angivna.  
 
Ovanstående citat sticker av mot den övriga texten i så mån att det är oerhört faktaspäckat. 
Detta skulle kunna vara en omständighet som stärker ethos, och givetvis logos. Att använda 
fakta i stor omfattning är ett redskap i argumentationen som kan fungera på detta sätt, men det 
kan också slå tillbaka mot användaren. Det kan bli för tungt och tråkigt, och åhörarna kan helt 
enkelt tappa intresset. En annan omständighet med detta citat som bör beaktas är användandet 
av meningen: ”För vad tänker ni på egentligen?”. Denna retoriska fråga kan ses som en 
inkompetensförklaring av den borgerliga politiken. Att så underkänna en debattmotståndare 
riskerar också att slå tillbaka mot användaren. Åhörarna kan få sympati för den som 
attackeras. Betydelsen av frågan ska inte överdrivas, men den sticker onekligen av mot den 
omgärdande texten.  
 
 
Citat 7 
 
Sveriges ekonomi är trots allt förhållandevis god. Enligt Palme är detta inte fallet med 
världsekonomin. I världen finns ett antal ekonomiska hotbilder. Palme väger svensk och 
internationell ekonomi mot varandra och finner den svenska överlägsen. De svenska borgarna 
förekommer här endast som en passus i en internationell kontext. 
 
 

Vi klarade omfattande reformer. Men lika snabbt kan man tvingas att riva upp en 
mängd reformer. Se er om i världen. Det finns länder där man tvingas att 
acceptera massarbetslöshet, där man tvingas att skära ner levnadsstandarden, där 
man tvingas riva upp reformerna, där krisprogrammen avlöser varandra och i 
deras spår följer de sociala motsättningarna och den sociala oron. Det är förövrigt 
i länder där man har prövat med borgerlig växling vid makten. Och där ställer de 
till det.  
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D: Världsekonomin befinner sig i en kris. 
 
W: Det finns borgerligt styrda länder som tvingas att acceptera massarbetslöshet.  
 
W: Reformer genomförs inte i massarbetslöshetens länder om de är borgerligt styrda. 
 
B: Dessa länder tvingas därför skära ner levnadsstandarden.  
 
C: Länder med borgerliga regeringar klarar inte av att föra en ansvarsfull ekonomisk politik.  
 
 
Den ekonomiska krisen var ytterst påtaglig vid tiden för debatten. Data, att världsekonomin 
befinner sig i en kris, är därför antagligen självklar för merparten av åhörarna. Det är alltså en 
stabil utgångspunkt för resonemanget. De båda warrant anger effekter av denna kris. Claim 
innebär att borgarna internationellt sett varit dåliga på att regera, vilket mycket väl kan hända 
även i Sverige. Indirekt skulle claim kunna vara just detta, att borgarna inte är kapabla att 
styra Sverige. Palme avhåller sig från att framhålla sig själv och sitt parti. Han ägnar sig 
istället åt en slags lägesrapport. Det finns länder med borgerligt styre, och dessa har drabbats 
av den ekonomiska krisen. Palme nämner i och för sig ingenting om eventuella 
socialdemokratiska misslyckanden på området. Han förefaller enbart vara intresserad av att 
attackera borgarna. 
 
En alternativ claim skulle kanske kunna vara att borgerliga regeringar inte bara ger en sämre 
krishantering, utan helt enkelt riskerar att landet ifråga går under ekonomiskt och politiskt. De 
länder som tvingas in i krisen blir också mycket riktigt försatta i farozonen. Denna claim 
skulle vara betydligt svårare att underbygga, inte minst på grund av de redan tidigare nämnda 
invändningarna om att det ju också kan finnas socialdemokratiska krishärdar. Båda warrant 
och backing hänger ihop. Om ett land genomgår massarbetslöshet, är det väl inte orimligt att 
levnadsstandarden i detta land sjunker.  
 
 
Sammanfattande kommentarer om det första replikskiftet 
 
Som i inledningsanförandet fortsätter Palme i det första replikskiftet med att växla mellan 
positiva omdömen om sin egen och socialdemokratins genomförda politik, och angrepp på 
borgarna och centern för att komma med överbud, inte hålla vad de lovar och inte föra en 
ansvarsfull politik. Anklagelsepunkterna är alltså ungefär desamma som i 
inledningsanförandet. Det första citatet är dock något avvikande såtillvida att Palme väljer att 
bara raljera med Fälldin, möjligen ett exempel på överdrifter i Palmes argumentation.    
   
Den borgerliga energipolitiken avhandlas i ett par citat. Palme angriper först borgarna för att 
inte ha någon enhetlig energipolitik, vilket gör dem till ett dåligt regeringsalternativ enligt 
honom. Att belägga borgerlighetens dåliga egenskaper förefaller vara ett huvudgrepp i 
debatten från Palmes sida. Palmes sätt att argumentera går från ett angrepp på borgerligheten 
som helhet till att utmynna i en kritik mot Fälldin och dennes sparprogram. Också här blir 
kritiken ganska personlig, även om den kopplas till en sakfråga. Samma personliga dimension 
i kritiken mot Fälldin finns även i citat fyra. Att Palme går ifrån helhet, en större politisk fråga 
till antingen en detaljfråga eller ett rent personligt tilltal, är inte ovanligt i hans argumentation 
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i denna debatt. Detta personliga tilltal är inte nödvändigtvis ett angrepp, även om det i en 
debatt gärna blir så.  
 
Det är tydligt även i det första replikskiftet att claim i de allra flesta fall endast förekommer 
implicit. En av ytterst få tveksamheter på denna punkt förekommer i citat fem där den 
föredömliga ekonomiska politiken är uttalad, men inte det underförstådda tillskrivandet att 
detta är socialdemokraternas förtjänst. I ett syllogistiskt resonemang måste dock detta 
tillkomma för att inte data och claim ska bli närmast identiska till innebörden. Claim blir i 
fallet med detta citat en förlängning av data, en konsekvens. Warrant är däremot till 
övervägande delen att betrakta som explicit förekommande i texten. Vissa oklarheter finns 
kring warrant i samband med citat tre och sex, där endast en del av warrant är uttalad. Data 
är mera blandat, uttalat i citat ett, fyra, fem och sex, underförstått i övriga, vad Aristoteles 
kallade för entymem. Generellt förefaller alltså argumentationerna i det första replikskiftet 
vara strukturerade med en warrant som är explicit, en data som kan vara antingen implicit 
eller explicit, samt en claim som nästan alltid är implicit.  
 
Palmes linje förefaller vara att framför allt visa centerns och borgerlighetens opålitlighet. 
Denna framställs nästan som helt och hållet omedveten. Det är inkompetens och diverse 
ogrundade föreställningar om världens beskaffenhet som gör dem opålitliga. Det antyds 
kanske också ett större djup i opålitligheten vid ett par tillfällen, främst i talet om att 
borgerliga regeringar alltid misslyckas om de får chansen. Palme skulle möjligen kunna sägas 
fördjupa anklagelsen om borgerlig opålitlighet med detta. Först är borgarna opålitliga på 
grund av inkompetens, sedan framställs denna inkompetens som oundvikligen förknippad 
med dem.    
 
 
3.2.3 Palmes andra replikskifte 
 
Citat 1 
 
Palme ifrågasätter mittenpolitiken som den borgerliga politikens grund. Han framför 
upprepade tvivel på att denna politik helt enkelt kan fungera.  
 
 

Thorbjörn Fälldin säger att en borgerlig regering ska vila på mittenpolitikens 
grund. Men det vänligaste man kan säga om mittenpolitiken, det är att den vilar, 
förhoppningsvis i frid. För att den finns inte längre. Var är mittenpolitiken i 
energipolitiken, var är mittenpolitiken i familjepolitiken? Ahlmark har ju förklarat 
att det finns ingen mittenpolitik längre. 
 

 
D: En framtida borgerlig regering ska vara uppbyggd på mittenpolitikens grund, enligt 
Thorbjörn Fälldin.  
 
W: Mittenpolitiken vilar, förhoppningsvis i frid.  
 
B: Ahlmark har ju förklarat att det inte finns någon mittenpolitik.  
 
C: Fälldin är inte att lita på. Det finns ingen mittenpolitik. 
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Den eventuella framtida borgerliga regeringen ska baseras på mittenpolitiken, enligt 
Thorbjörn Fälldin. Det är detta som utgör data i Palmes resonemang. Mot detta ställs två 
warrant som båda på olika sätt underkänner mittenpolitiken. Den claim som kan utläsas i det 
aktuella citatet förefaller tämligen svårbestridlig. Palme har siktat in sig på mittenpolitiken 
och ifrågasätter dennas existens. Fälldin har angett mittenpolitiken som den borgerliga 
politikens grund. Och om nu inte mittenpolitiken existerar har Fälldin ingen grund för sin 
politik. Möjligen skulle i så fall claim kunna vidgas något, till att Fälldin förespråkar ett 
grundlöst regeringsalternativ. Palme har en kraftig betoning på just begreppet mittenpolitik 
och upprepar ordet fem gånger för att fånga åhörarna. Han angriper nästan själva begreppet 
hårdare än de konkreta politiska åtgärder borgarna vidtagit.  
 
Palme är mycket bitsk i sina kommentarer och går så långt att han påpekar att mittenpolitiken 
”vilar, förhoppningsvis i frid”. Vidare exemplifierar han dödsfallet med att peka på 
avsaknaden av en dylik politik på några områden. Dessutom refererar Palme till 
folkpartiledaren Per Ahlmark som också förklarat att mittenpolitiken inte existerar, och 
använder därmed en meningsmotståndare som stöd för sina argument.  En humoristisk effekt 
förekommer i användandet av ordet ”vila” som Palme vänder betydelsen av. Enligt Fälldin 
vilar centerns politik tryggt på mittenpolitikens grund. Enligt Palme innebär detta att 
mittenpolitiken därmed, förhoppningsvis, är död.  
 
 
Citat 2 
 
Kärnkraftsfrågan återkommer i detta debattinlägg. Återigen attackerar Palme centerpartiets 
och Thorbjörn Fälldins hållning i denna fråga.  
 
 

Förra valperioden beslöt riksdagen om ett program för energiförsörjningen på elva 
reaktorer, där bara litet lagts till nu. På den tiden röstade centern för och mer än 
så. Centern motionerade i riksdagen om att vi skulle ha ett pärlband av 
kärnkraftverk längs hela Norrlandskusten. Och jag förklarade ivrigt för 
centerpartisterna att vi måste vara försiktiga med kärnkraften. Den är inte alldeles 
riskfri. Men då ville de inte lyssna.      
 

 
D: Efter valet 1973 beslutade riksdagen om ett program för energiförsörjning som omfattade 
uppförandet av elva kärnkraftsreaktorer, som centern stödde.  
 
W: Centern är nu emot kärnkraften.  
 
Q: Socialdemokraterna påtalade försiktighet i samband med kärnkraften.  
 
C: Centern är inte trovärdiga i sin syn på kärnkraften. 
 
 
Data är att riksdagen fattat beslut om en kärnkraftsutbyggnad och att centern givit sitt stöd till 
detta. Socialdemokraterna har däremot påtalat försiktighet på grund av att kärnkraften är 
behäftad med vissa risker. Claim är underförstådd, alltså ett entymem. Om centern ändrat 
åsikt i kärnkraftsfrågan är de inte riktigt att lita på, åtminstone inte i denna fråga. Palme 
försvarar egentligen inte någon egen ståndpunkt, utom att Sverige är i behov av kärnkraften 
som energikälla. Samtidigt vill Palme få Fälldins förslag att framstå som ogenomtänkta och 
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ogenomförbara. Centern har inte tidigare tänkt på några risker med kärnkraften, tvärtom, de 
har ivrigt motionerat för en utbyggnad. Palme vet att Fälldin är en kärnkraftsmotståndare, men 
han vill ändå låta påskina att centern är obeslutsamma i frågan. Har de en gång varit för och 
sedan blivit mot kan de rimligtvis bli för igen någon gång. Det är återigen bilden av centern 
som vindflöjel som Palme vill visa upp. Centern är inte att lita på, vilket förefaller vara en av 
Palmes huvudteser i debatten.   
 
Kärnkraften är inte alldeles riskfri, enligt Palme. Kanske försöker han med detta 
föregå kritik från Fälldin om att kärnkraften är farlig. I vilket fall försöker han 
mildra kärnkraftens risker genom att själv ta upp dem. Det är en taktik som kan 
fungera som en avväpnare av Fälldins argument, men den kan också verka som en 
förstärkare av dessa. Det är alltså riskabelt att använda taktiken. Ethos försöker 
Palme höja genom att hänvisa till att riksdagen ställt sig bakom hans förslag. 
 
 
Citat 3 
 
Familjepolitiken avhandlades också av Palme. Han intog en försvarsposition för 
den socialdemokratiska politiken och attackerade borgarna, återigen för deras 
påstådda inre splittring. 
 
 

Men jag ska säga ett par ord om familjepolitiken. Vi har lagt fram ett 
åttapunktsprogram, med 100 000 platser i daghem, 50 000 i fritidshem. 
Barnomsorgen, en kraftig utbyggnad av barnomsorgen, förslag om mera tid för 
föräldrar att vara tillsammans med sina barn. Med stöd av LO och TCO. Det 
gäller alla barn födda efter 1971 kommer med i systemet. Vi ger besked till 
familjerna. Vi talar om öre för öre hur det ska finansieras. Det finns ingen 
borgerlig familjepolitik. Ni är djupt splittrade. Men hur ska centern lägga om sin 
familjepolitik så att den ska passa Bohman och Ahlmark? Det är det jag frågar. 

 
 
D: Socialdemokraterna har lagt fram ett nytt åttapunktersprogram för 
familjepolitiken. 
 
W: LO och TCO stödjer det socialdemokratiska förslaget. 
 
W: De borgerliga partierna är djupt splittrade när det gäller familjepolitiken.  
 
C: Socialdemokraterna har en bättre familjepolitik än borgarna och är därför ett 
bättre regeringsalternativ. 
 
 
Palme ställer borgerligt kaos mot socialdemokratisk ordning. Hans utgångspunkt 
är reformer på familjepolitikens område, framförallt ett åttapunktersprogram som 
ska leda till en kraftig utbyggnad av barnomsorgen. Denna data leder till en 
positiv och en negativ warrant. Den positiva är att de fackliga organisationerna 
ställer sig bakom socialdemokratin, medan den negativa är att de borgerliga 
partierna uppvisar en avsevärd splittring i frågan. Palme kontrasterar den 
socialdemokratiska och den borgerliga politiken mot varandra och kommer fram 
till att socialdemokraternas förslag är bättre, vilket utgör claim i detta citat.    
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Citat 4 
 
En mera renodlad attackposition intog Palme gentemot centern (benämnda ”ni” i direkt tilltal i 
nedanstående citat) på vårdområdet. Han listar en rad förslag som han anser kan ge skadliga 
effekter för medborgarna. Samtidigt försvarar han i förbifarten de fackliga organisationerna. 
 
 

Ni har ett vårdnadsbidrag som är direkt fientligt mot de kvinnor som 
förvärvsarbetar, direkt fientligt mot de ensamstående föräldrarna. Det går emot 
jämställdhetssträvandena. Det är alldeles emot LO:s och TCO:s yttranden. Ni 
angriper inkomstbortfallsprincipen, dvs. att man får 90 procent av inkomsten när 
man är hemma, från försäkringen. När ska ni då skrota den nuvarande 
föräldraförsäkringen som är byggd på den principen? När tänker ni i så fall skrota 
den nuvarande sjukförsäkringen? När tänker ni ge er på ATP om detta icke 
stämmer med jämlikheten? Men det allvarligaste är ändå detta. Ni går ut och lovar 
10 000 kronor på ett bräde till varje familj som i framtiden föder barn. Det är lika 
mycket som en pensionär, ensam pensionär får idag ungefär. Ni kan icke på något 
sätt redovisa hur ni ska betala detta.  

 
 
D: Centerns förslag slår undantagslöst mot barnfamiljernas ekonomi.  
 
W: Vårdnadsbidraget hindrar förvärvsarbetande kvinnor från att komma ut på 
arbetsmarknaden.  
 
B: Vårdnadsbidraget motverkar jämställdhetssträvandena.   
 
W: Ett skrotande av inkomstbortfallsprincipen skulle också ge en negativ effekt 
för den vanlige medborgaren. 
 
W: När kommer turen till de andra socialförsäkringarna, föräldraförsäkring, 
sjukförsäkring och ATP? 
 
C: En borgerlig regering med centerpartiet i ledande ställning är ett hot mot en 
jämställd familjepolitik. 
 
 
I ovanstående citat kan en parallell argumentation utmejslas med hjälp av 
Toulminmodellen. Utgångspunkten är att centerns föreslagna familjepolitik ger 
negativa effekter för barnfamiljernas ekonomi. Detta exemplifieras genom tre 
warrant: vårdnadsbidraget hindrar kvinnor från att komma in på 
arbetsmarknaden, en avskaffning av inkomstbortfallsprincipen skulle ge mindre 
inkomster till ett flertal medborgare, Palme undrar när turen kommer till andra 
socialförsäkringar som föräldraförsäkring och ATP. Dessa warrant fungerar 
parallellt med varandra och åsyftar att en borgerlig regering utgör ett hot mot en 
jämställd familjepolitik.  Möjligen skulle de första båda warrant kunna betraktas 
som seriella, då de är utformade på ett likartat sätt och förefaller sträva mot 
samma mål. Den tredje warrant är annorlunda såtillvida att den talar om 
potentiella, framtida, borgerliga nedskärningar inom familjepolitiken, medan de 
andra två handlar om redan föreslagna åtgärder. 
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Data är i det här fallet inte direkt faktagrundad. En åhörare har bara tillgång till Palmes ord, 
vilket är att betrakta som en partsinlaga. Detta gör att inte bara claim utan också data måste 
styrkas med warrant och backing. En anledning till att både data och claim behöver stärkas är 
att de till viss del tangerar varandra. Båda innehåller hotbilder mot barnfamiljerna, antingen 
mot jämställdheten eller mot ekonomin. Det dubbla kravet på att stärka data och claim 
innebär ett avsteg från Toulminmodellens normala gång.     
 
Claim kan diskuteras, inte så mycket för själva innehållet. Det förefaller rimligt att av Palmes 
uppräkning av negativa effekter dra slutsatsen att centern i något slags ledande ställning för 
vårdapparaten skulle innebära en snar undergång för densamma, åtminstone ur Palmes 
synvinkel betraktat. Det är snarare själva formuleringen som kanske kan diskuteras. Även om 
centern är Palmes primära måltavla skulle han antagligen kunna använda liknande ordalag om 
en borgerlig regering, oavsett vilket parti som har huvudansvaret för denna. Det är också 
rimligt att anta att en borgerlig regering, oavsett sammansättning, mycket väl skulle kunna 
ändra den tidigare förda socialdemokratiska vårdpolitiken. Så möjligen skulle ledet, ”…med 
centerpartiet i ledande ställning…” kunna utelämnas från claim.  
 
 
Citat 5 
 
Palme fortsätter angreppen mot centerns socialpolitik även i nedanstående citerade stycke. Nu 
är det familjepolitiken som är huvudsaklig måltavla för Palmes kritik. Han spinner vidare på 
det tiotusenkronorsförslag som nämndes i föregående citat. Emellertid har Palme en något mer 
defensiv utgångsposition i detta sammanhang, då han även försvarar vissa socialdemokratiska 
grundvärderingar.  
 
 

Vi deltar inte i överbudskarusellen. Vi vill inte lura barnfamiljerna som ni lurade 
barnfamiljerna i Hultsfred, där ni införde vårdnadsbidrag på fredagen och tog 
tillbaka det på måndagen. Vi viftar icke med tiotusenkronorssedlar framför 
barnfamiljerna och säger, rösta på oss. Därför att vi vill vara säkra om att kunna 
ge de hundra kronor i förbättringar som våra gamla pensionärer behöver. Vi vill 
vara säkra om att klara det vi har åtagit oss. Igen: Låt icke denna splittrade skara 
experimentera med er trygghet. 

 
 
D: De borgerliga partierna har ingen täckning för sina ekonomiska löften, som därför blir 
överbud. 
 
W: Borgarna experimenterar med medborgarnas trygghet.   
 
B: Barnfamiljer blir lovade vårdnadsbidrag av borgarna som sedan dras tillbaka. 
Detta har skett vid ett tillfälle i Hultsfred. 
 
B: Det viftas med tiotusenkronorssedlar framför barnfamiljerna av borgarna om de bara röstar 
på dem. 
 
C: En socialdemokratisk regering innebär en garanti för trygghet för medborgarna. 
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Claim och data skulle eventuellt kunna byta plats. Citatet är nästan lika mycket ett angrepp på 
borgarna som ett försvar för socialdemokratiska värden. Warrant med underbyggning är lika 
användbar oavsett. En anledning till att ändå se citatets kärna mer som försvar för 
socialdemokrati än attack på borgerlighet är upprepandet av ordet ”vi”. Palme använder trots 
allt fem ”vi”-meningar innan han i citatets sista mening helt övergår till att attackera borgarna 
som en splittrad skara. Warrant är en exemplifiering av ett borgerligt politiskt misslyckande, 
underbyggt med följdverkningar i backing. Palme använder ”vi” och ”ni” på ett genomtänkt, 
taktiskt sätt, som kontrastverkan. ”Vi” gör allt detta, ”ni” gör ingenting, eller vad gör ”ni”? 
Det är en skickligt genomförd process i syfte att misskreditera borgarna och centern. Ibland 
handlar det också om att upphöja socialdemokraterna.  
 
 
Sammanfattande kommentarer om det andra replikskiftet 
 
Palme återknyter i detta andra replikskifte till några av de genomgående angreppspunkter han 
anför mot borgarna. Den borgerliga oenigheten påtalas sålunda. Borgarna kan inte ena sig och 
är därför ett dåligt regeringsalternativ. Det dåliga regeringsalternativet exemplifieras utifrån 
familjepolitiken och vårdpolitiken. En politisk fråga som får särskilt utrymme i det andra 
replikskiftet är kärnkraftsfrågan. Här är anklagelsepunkten främst riktad mot centern och även 
Thorbjörn Fälldin personligen, för att anta en både inkonsekvent och oansvarig hållning i 
frågan. Mot detta ställer Palme en socialdemokratisk regering som vet vad den vill och kan 
skapa trygghet för medborgarna. 
 
I de tre första citaten förefaller samma linje gå att finna i Palmes argumentation, nämligen att 
han angriper Fälldins, centerpartiets och borgarnas politik på tre olika områden, för att få 
denna politik att framstå som ohållbar, både på de specifika områdena och allmänt. 
Strukturellt ser dessa tre argumentationskedjor också väldigt likartade ut. Data och warrant är 
uttalade medan claim är underförstådd. Det fjärde citatet har en annan struktur, då det är en 
parallell argumentation. Tre warrant är möjliga att utläsa, de två första underförstådda och 
den tredje uttalad. Såväl data som claim är underförstådda. Det är alltså en relativt liten del av 
argumentationen som är direkt uttalad i texten i detta fall. I det femte citatet är både data och 
claim implicita, medan warrant är explicit. Citat nummer fem erbjuder inte några större 
tolkningsproblem. Där för Palme över anklagelserna till ett kontrasterande mot den trygghet 
socialdemokraternas politik utlovas medföra. Det fjärde citatet syftar även det till att 
framställa borgarna som ett dåligt politiskt alternativ, eller till och med ett hot mot den 
jämställda familjepolitiken. Den övergripande linjen i Palmes argumentation i just detta 
replikskifte är alltså att först peka på oklarheter i borgarnas politik, sedan mera renodlat 
framställa borgarna som ett hot mot samhället, och slutligen kontrastera detta mot 
socialdemokratin som trygghetens bevarare.  
 
 
3.2.4 Palmes tredje replikskifte 
 
Citat 1 
 
I nedanstående citat är det återigen splittringen i det borgerliga blocket som Palme ger sig på. 
Den här gången är det energifrågan som Palme exemplifierar utifrån.  
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Du säger att er energipolitik är byggd på övertygelse och samvete. Du anser alltså 
inte då att en energipolitik som Bohman och Ahlmark företräder är byggd på en 
ärlig övertygelse och ett samvete. Eftersom du säger att, om tre veckor få de 
överge den. Vad har du garantier för det? Jag ska tala det här om dig men först ska 
du tala om: Vad är den borgerliga energipolitiken? Var är den? Ge ett besked.  

 
 
D: Borgarna är inte eniga om sin energipolitik. 
 
W: Centerns energipolitik påstås av Fälldin bygga på övertygelse och samvete. 
 
W: Bohmans och Ahlmarks energipolitik bygger däremot inte på övertygelse och samvete.  
 
B: Någon av Fälldin eller Bohman och Ahlmark måste alltså överge sin energipolitik.  
 
C: Det finns ingen borgerlig energipolitik.  
 
 
Palme är ute efter att påvisa avsaknaden av en borgerlig energipolitik. Han tar sin 
utgångspunkt i att borgarna är oense. Fälldin påstår att centerns energipolitik bygger på 
övertygelse och samvete. Palme tolkar detta som att Bohmans och Ahlmarks energipolitik inte 
bygger på övertygelse och samvete. Slutsatsen blir att någon av dessa parter måste överge sin 
linje. Denna slutsats fungerar som backing i båda warrant. Detta utgör ett undantag från 
Toulmins modell. Claim är inte direkt uttalad. Palme ställer frågor om var den borgerliga 
energipolitiken finns någonstans, och om denna överhuvudtaget finns. Anledningen till att 
Palme väljer att argumentera via ett antal retoriska frågor kan vara att han försöker identifiera 
sig med publiken och deras frågor. Palme frågar i publikens ställe. Ett annat grepp från 
Palmes sida är att han hela tiden direkt talar till Fälldin genom att använda ”du”. Palme 
försöker förstärka bilden av den borgerliga splittringen genom att låta påskina att Bohman och 
Ahlmark skulle kunna ha en annan åsikt i frågan. Någon måste göra avkall på sin övertygelse. 
Under dessa omständigheter är det kanske inte så konstigt att Palme försöker så split i det 
tilltänkta borgerliga regeringssamarbetet.    
 
I ovanstående analys blir en komplikation med Toulminmodellen uppenbar. Ett citats längd 
bestämmer till stor del hur klar och obestridlig etiketteringen av argumentationen blir. I de 
relativt korta citat som förekommer i det tredje replikskiftet, finns oftast inget utrymme för 
alternativa claim. Det blir svårare att hitta backing till warrant, att byta plats mellan data och 
claim och att överhuvudtaget finna några rebuttal eller qualifier. Textmängden påverkar 
analysen, vilket kan innebära problem. Framför allt är det svårt för läsaren att förhålla sig till 
sådant som vid första påseendet förefaller vara ganska vattentäta och orubbliga resonemang 
kring vad som är claim, data med mera. Vad händer om texten vidgas? Håller etiketteringen? 
Det är viktigt att ha någon slags princip under etiketteringen, liksom under valet av citat och 
avgränsningen av detta, för att uppnå målen med analysen. Men det är också möjligt att 
etiketteringen tillåts styra för mycket av analysen, att etiketterna till och med får bestämma 
citatens utseende. För att motverka detta har citaten valts mest med tanke på innehållets 
betydelse och i någon mån representativitet för debatten. 
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Citat 2 
 
En annan måltavla som Palme redan tidigare riktat in sig på för att visa den borgerliga 
splittringen är familjepolitiken.  
 
 

Du talar om familjepolitik och sa att vi för högerpolitik. Högerpolitik företrädes 
alltså av LO, TCO, socialdemokraterna, SACO och folkpartiet. De enda som har 
stöd för centerns reaktionära familjepolitik, de enda som stöder dem är Bohman.  

 
 
D: LO, TCO, socialdemokraterna, SACO och folkpartiet har en annan linje än centern när det 
gäller familjepolitiken. 
 
W: Fälldin har utmålat denna linje som högerinriktad. 
 
B: Alltså för de fackliga organisationerna, SAP och folkpartiet högerpolitik. 
 
W: Det är bara Bohman, alltså högerkanten, som stöder centerns familjepolitik.  
 
C: Centerns familjepolitik är högervriden och reaktionär.  
 
 
I data försöker Palme isolera centern och deras linje i familjepolitiken. Socialdemokraterna, 
fackföreningarna och folkpartiet förespråkar en likartad politisk linje när det gäller 
familjepolitiken, medan centern, enligt Palme, lagt sig långt till höger om denna. Fälldin har 
utmålat socialdemokraternas linje som högerinriktad, vilket alltså måste innebära, enligt 
Palmes syn, att centern ligger ännu längre till höger. Centerns enda stöd är Bohman och 
moderaterna. Claim är i det närmaste direkt uttalad i citatet. Palme börjar med att redovisa 
Fälldins ställningstagande i fråga om familjepolitiken. Sedan vänder han resonemanget så att 
Fälldin anklagas för att göra just det han påstår att socialdemokraterna gjort. Palme lyckas 
således vända Fälldins åsikter mot honom själv. Data och de båda warrant är andra delar i 
denna vändning. Båda warrant är inriktade på att beskriva en högervridning hos centern. I den 
uppställning som argumentationen här kan inordnas i är det möjligt att tala om begreppet 
”motivational”. Fälldins högerinriktning framställs till och med som reaktionär.   
 
 
Citat 3 
 
Palme talar sig i följande citat varm för löntagarfonderna. Dessa ses som ett medel för att 
bekämpa kapitalismen och den privata maktkoncentrationen inom företagen. Löntagarfonder 
kan också användas för att stärka löntagarnas inflytande över produktionens vinster.   
 
 

Men nu ska jag tala ett ögonblick om löntagarfonder. Det är väl självklart att den 
privata maktkoncentrationen måste brytas och att förmögenhetsfördelningen i det 
svenska samhället måste bli jämnare. Det är självklart att arbetarna och 
tjänstemännen måste få del i kapitaltillväxten. Denna delaktighet måste förenas 
med rätt till inflytande, sparandet ska användas för att bygga produktionen. Där är 
vi helt ense med LO och TCO.  
 
 



 88 

D: Det svenska industrisamhället är orättvist mot arbetare och tjänstemän på det ekonomiska 
planet. 
 
W: Den privata maktkoncentrationen måste brytas inom företagsvärlden, och det måste bli en 
jämnare förmögenhetsfördelning. 
 
B: Arbetare och tjänstemän måste få del av kapitaltillväxten.  
 
W: Arbetare och tjänstemän måste få ett större inflytande över produktionsmedlen. 
 
B: Socialdemokraterna är helt ense om detta med LO och TCO.  
 
C: Löntagarfonder är ett politiskt incitament för att arbetare och tjänstemän ska få mer att säga 
till om i företagen. 
 
 
Den syllogistiska gången är i detta citat påtaglig. Genom Toulminmodellen blir det tydligt att 
Palme här framställer ett problem, nämligen att det svenska industrisamhället är ekonomiskt 
orättvist mot arbetare och tjänstemän. Vidare anger han vad som bör göras för att ändra detta 
förhållande, att den privata maktkoncentrationen måste brytas i företagen och 
förmögenhetsfördelningen måste bli jämnare. Kapitaltillväxten måste komma de anställda i 
företagen till del. Slutligen presenterar han ett medel för att motverka problemet, nämligen 
löntagarfonder. De båda warrant, med tillhörande backing, kan sägas utgöra en seriell 
argumentation, syftande till att stärka arbetares och tjänstemäns inflytande på sina 
arbetsplatser.     
 
Claim är inte ordagrant uttalad av Palme i citatet, men att andemeningen är att löntagarfonder 
kan fungera som en överbringare av makt från företag till anställda, torde vara ovedersägligt. 
Användandet av ordet ”självklart” förstärker detta. Data är däremot underförstådd. Palme 
förefaller angelägen om att avskaffa det gamla systemet, för arbetarnas och tjänstemännens 
bästa. Alltså måste det vara något med detta system som missgynnar dessa grupper. Att Palme 
använder ordet ”måste” signalerar att det är frågan om krav från hans sida, vilket skulle kunna 
rendera uttrycket etiketten qualifier. Detta måste näringslivet lyssna på. Den första backing 
förstärker detta ytterligare, med ett ”måste” till. I den andra backing ingår dessutom stödet 
från de fackliga organisationerna, vilket ger ytterligare belägg för Palmes sak. 
 
 
Citat 4 
 
Demokratisering av näringslivet är en viktig del i Palmes vision av det framtida företagslivet, 
vilket framgår av följande citat.  
 
 

En sak ska jag lova dig: det förslag som arbetarrörelsen slutligt kommer att ställa 
sig bakom, det kommer att innebära en väldig demokratisering och 
decentralisering av den privata maktkoncentrationen till vanliga arbetare och 
tjänstemän i det svenska samhället.  

 
 
D: Arbetarrörelsen förutsätts vara enig och ställa sig bakom den socialdemokratiska politiken.   
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W: Det kommer att ske en demokratisering och decentralisering av den privata 
maktkoncentrationen.  
 
C: Arbetare och tjänstemän kommer att få det bättre i det svenska samhället, föresatt att 
socialdemokraterna får styra.  
 
 
Återigen kopplar Palme samman arbetarnas och tjänstemännens rättigheter med 
socialdemokratiska politiska åtgärder. Detta gjorde han också i föregående citat. Palme utgår 
ifrån att arbetarrörelsen alltjämt står enig bakom socialdemokraterna. Om arbetarna och 
tjänstemännen bara stöder socialdemokraterna, kommer de att få det bättre. En 
demokratisering av näringslivet borgar för detta. Palme går till och med in som personlig 
garant för detta. Claim är delvis underförstådd. Det är tydligt att arbetare och tjänstemän 
kommer att få det bättre. Underförstått är att det är socialdemokraterna som kan ge denna 
förbättring. Ingen annan claim känns särskilt rimlig, möjligen i så fall att de underförstådda 
socialdemokraterna skulle kunna utelämnas. Det finns eventuellt en liten antydan om att 
Palme också har ett annat syfte med uttalandet. Inledningen där Palme vänder sig direkt till 
Fälldin, ”En sak ska jag lova dig…” kan indikera en kritik mot att centern inte gjort något för 
arbetarna. I vilket fall känns det som om Palme försöker övertrumfa Fälldin med detta 
uttalande. 
 
 
Citat 5 
 
Palme exemplifierar hur den tidigare nämnda maktkoncentrationen inom näringslivet 
fungerar, och vilka effekter den kan få. Centern attackeras också indirekt på slutet, som 
utgörande en risk för böndernas föreningsrörelse. 
 
 

I dag är det en hand i Stockholm som styr hela mejeribranschen. I dag är det en 
hand i Stockholm som styr nästan hela slakteribranschen. I dag är det en hand i 
Stockholm som styr hela ostframställningsbranschen och ägghanteringsbranschen 
och diverse andra jordbruksbranscher. Så är fakta. Ni riktar dråpslag mot 
landsorganisationen, tror ni. Fortsätt ett tag till och ni hugger huvudet av 
böndernas föreningsrörelse.  

 
 
D: Makten är koncentrerad till Stockholm inom jordbruksbranscherna.    
  
W: Stockholm styr hela mejeribranschen. 
 
W: Stockholm styr nästan hela slakteribranschen. 
 
W: Stockholm styr hela ost-, ägg- och andra jordbruksbranscher. 
 
B: ”Så är fakta”  
 
C: Centerns politik medför en maktkoncentration som är farlig för både LO och böndernas 
föreningsrörelse. 
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Palme börjar med att skissera hur branschorganisationerna inom jordbrukssektorn är 
uppbyggda, med en stark maktkoncentration (…en hand i Stockholm…). Därefter övergår han 
i citatets andra del till att angripa Fälldin som fiende till löntagarnas organisering. 
Sensmoralen blir närmast att maktkoncentration inte är önskvärd och, underförstått, att 
centern inte bör angripa dessa branschorganisationers främsta fiende, fackföreningarna. Detta 
kan till och med ge negativa effekter för böndernas föreningsrörelse också. Argumentationen 
kan betecknas som seriell, i och med användandet av händerna i Stockholm, som styr ett 
flertal branscher och tillsammans förefaller utgöra en maktkoncentration.  
 
Data blir maktkoncentrationen och warrant exempel på denna. Detta backas sedan upp med 
”Så är fakta”. Claim blir uttalad först på slutet av citatet. Den är utformad närmast som en 
varning till centerpartiet att det bör byta politik. Dock är resonemanget underförstått beroende 
av kännedomen om att centern ivrigt förespråkar decentralisering. Palme pekar på ett område, 
till synes i behov av decentralisering, nämligen branschorganisationerna inom 
jordbrukssektorn. Sedan kontrasterar Palme denna maktkoncentration mot centerns försök att 
angripa de fackliga organisationerna.  
 
Det här citatet är i det närmaste en dröm för en retorikforskare. Palmes argumentation är 
klockren. Bildspråket med uppräkningen av händerna ger en väldig kraft i uttalandet, och är 
en effektiv symbol för monopolet och maktkoncentrationen. ”Så är fakta” fungerar nästan 
som en omkopplare i det här citatet från handuppräkningen till avslutningens drastiska 
beskrivning av hur centerns åtgärder kan leda till blodbad bland Sveriges organisationer. 
”Dråpslag” och halshuggningar hör inte till vanligheterna i svensk politik, och det är rimligt 
att Palme måste ladda upp inför en sådan replik. ”Så är fakta” fungerar på ett sådant sätt.  
 
 
Citat 6 
 
Palme behandlar i följande citat demokratiska ideal. Den konservative i England, som 
omnämns i citatet, är antagligen Edward Heath, premiärminister 1970-74. En anklagelse från 
Palmes sida gentemot centerpartiet utformas med detta som borgerligt exempel på 
arbetarfientligt styre.    
 
 

Ni skildrar arbetarna som ett hot mot demokratin. Ni går emot dem i alla deras 
hjärtefrågor. Hur tror ni egentligen att ni ska kunna regera landet. Det var en 
konservativ i England så han trodde han skulle regera landet mot 
fackföreningsrörelsen, mot arbetarna. Han förlorade. Jag tror att ni kommer att 
göra det också. 

 
 
D: Centern för en våldsam kampanj mot arbetarna, representerade av LO. 
 
W: Den som går emot arbetarna förlorar makten. Detta hände i England.  
 
B: Centern skildrar arbetarna som ett hot mot demokratin.  
 
Q: ”Jag tror att ni kommer att göra det också.” 
 
C: Centern kan inte regera Sverige. 
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I det här fallet blir det rätt svårt för Palme att bevisa giltigheten i backing. Det är ett väldigt 
starkt uttalande att centern skulle se arbetarna som ett hot mot demokratin. Det är lättare att 
peka på centerns angrepp på LO, som beskrivs i data. Detta kan ses som ett tecken på att 
centern faktiskt motarbetar arbetarna som grupp. Exemplet med Heath backar upp detta 
påstående. För att ytterligare understryka detta använder Palme en mening som enligt 
Toulminmodellen kan ses som en qualifier, ”Jag tror att ni kommer att göra det också.”. 
Claim är i detta fall mera svårunderbyggd.  
 
För att acceptera påståendet om att centern inte kan regera Sverige måste två saker godtas, 
dels att centern verkligen ser arbetarna som ett hot och dels att de skulle styra Sverige på 
samma sätt som regeringen Heath styrde Storbritannien. Det är förutsättningarna för att 
centern ska kunna utgöra ett misslyckat regeringsalternativ. I den mening som utgör qualifier 
riktar sig Palme till borgarna och centern, men indirekt även till publiken. Den känsla han 
eftersträvar hos den sistnämnda gruppen är en form av lättnad, skönt att centern inte kan 
vinna. Vad han eftersträvar att skapa för känsla hos borgarna är betydligt mera svårbedömt, 
möjligen rädsla, antagligen ingen alls. 
 
 
Sammanfattande kommentarer om det tredje replikskiftet 
 
Det tredje replikskiftet kan grovt indelas i tre etapper. Palme utgår ifrån en anklagelse om att 
den borgerliga energipolitiken är splittrad. Sedan stegrar han angreppet på centern genom att 
påstå att deras familjepolitik är högervriden och reaktionär, vilket är ett exempel på 
överdrifter i Palmes argumentation. Den andra etappen omfattar två citat där Palme 
presenterar socialdemokratiska åtgärder, löntagarfonder och decentralisering av privat 
maktkoncentration. Som avslutning kommer det två citat som återigen innebär angrepp på 
borgarna och centern. I det första citatet anklagas centern för att gynna maktkoncentration på 
fackföreningarnas bekostnad. I det andra citatet anklagas borgarna för att se arbetarna som ett 
hot mot demokratin.   
 
De två inledande underkännandena av centerns politik på energi- och familjeområdena är 
strukturerade med uttalade warrant och till största delen underförstådda data och claim. Det 
är uttalat att centern företräder en reaktionär familjepolitik, men inte att denna är högervriden. 
Det är i och för sig inte orimligt att dra den slutsatsen att reaktionär politik är konservativ och 
därför, med tanke på att konservatism traditionellt befinner sig på den politiska högerkanten, 
skulle kunna betraktas som högervriden. Det är dock inte direkt uttalat i texten, och det är i 
detta fall som vid så många andra tillfällen i Palmes argumentation frågan om att låta publiken 
själva dra de mer långtgående slutsatserna. Reaktionär är fröet, högervridningen den färdiga 
växten.  
 
Även i citat tre och fyra är mönstret att warrant är explicit, medan data och claim är implicita. 
Palmes syfte övergår här till att vara ett framhållande av socialdemokratiska förtjänster, och 
att framställa socialdemokratiska förslag som trygga alternativ. Dessa kontrasteras i någon 
mån mot de tidigare nämnda, av Palme underkända borgerliga förslagen, och de två 
kommande citaten i replikskiftet som återknyter till denna linje i Palmes argumentation. Även 
i dessa citat är strukturen med uttalade warrant och underförstådda data och claim tydlig. 
Syftet med citat fem är att peka på risker med centerns politiska hållning, i det här fallet 
decentraliseringstanken, vilken paradoxalt nog av Palme ses leda till ett ökande av 
maktkoncentrationen. I citat sex fördjupas slutsatsen till att centern underkänns som ett 
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regeringsalternativ. Den övergripande strävan hos Palme med argumentationen i detta 
debattinlägg är att framställa centern som ett undermåligt politiskt alternativ. De kommer inte 
att klara av att regera. 
 
 
3.2.5 Palmes fjärde replikskifte 
 
Citat 1 
 
Den ständigt återkommande frågan hos Palme under debatten är hur centern ska anpassa sin 
politik till moderaterna och folkpartiet. Borgarna anklagas ständigt av Palme för att vara 
splittrade.  
 
 

Som ni nog märkt har jag bara ställt en fråga här i kväll. Hur tänker centern lägga 
om sin politik så att den passar vadhållare Bohman och Ahlmark? Fälldin flyr bort 
från denna. Han utnämner sig själv i många intervjuer till regeringsbildare. Här 
ska han minsann. Men han kan icke på någon punkt säga, hur ska denna 
regeringsprogram se ut. Samtidigt som borgerligheten är djupare splittrad i dag än 
den har varit på 20 år. Det lovar jag.  

 
 
D: Enighet kring den politiska linjen krävs för att ett regeringssamarbete ska kunna 
genomföras.  
 
W: Centern behöver lägga om sin politik och anpassa den till de övriga borgerliga partierna.  
 
B: Fälldin ger inget besked om hur centern ska göra.  
 
Q: Palme lovar personligen att det borgerliga blocket är splittrat.  
 
C: Det finns ingen enhetlig borgerlig politik. 
 
 
Data och claim är båda underförstådda i detta citat, alltså entymem. Ett problem med att dessa 
begrepp görs implicita är att de kan framstå som otydliga. Warrant är däremot uttalat, liksom 
backing och qualifier. Att huvudteserna är underförstådda, men inte de underbyggande 
argumenten, gör kanske att argumentationen i viss mån försvagas. Palmes attack på 
borgerligheten är ändå tydlig i citatet. Inget försvar för egna ståndpunkter förekommer, inga 
förklaringar om hur saker och ting hänger ihop. Allt är bara en anklagelseakt mot de splittrade 
borgarna. 
 
Citatet ovan innehåller knappast Palmes mest välformulerade talekonst. Det är rörigt och 
ostrukturerat, vilket kan ge vissa oklarheter i fråga om vilket syfte han har med denna 
argumentation. Claim uttalas aldrig direkt. Det finns dock tillräckligt som talar för att hans 
huvudinriktning ligger på att visa den borgerliga splittringen. Till oklarheterna, åtminstone för 
en sentida läsare, hör benämnandet av Bohman och Ahlmark som ”vadhållare”. Vad menar 
Palme med detta? Har de andra borgerliga ledarna slagit vad om hur Fälldin kommer att 
lyckas som regeringschef? I vilket fall är formuleringen oklar.  
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Citat 2 
 
Lika envetet som Palme försöker påvisa den borgerliga splittringen, lika envis är han med att 
kräva svar av Fälldin var denne står i olika politiska frågor. I följande citat är det den  
energipolitiska frågan som står i centrum för Palmes uppmärksamhet.  
 
 

Men jag ska övergå när det gäller energipolitiken. Jag har väntat med den hela 
tiden för att få svar. Jag menar, här ställer du ultimatum till Bohman och Ahlmark: 
vi faller inte undan för några ultimata. De, vi står vid våra, jag kan inte tro att 
Fälldin säger, säger Bohman. Och så säger han att ni har hemliga samtal. Och så 
säger miljögrupperna att Fälldin, att centerpartiet de grejar för få röster till valet 
och sen efteråt så myglar de med moderaterna. Jag menar, jag vill ha besked: var 
står ni i energipolitiken – sen ska du få svar på din fråga – tillsammans med 
moderaterna och folkpartiet.   

 
 
D: Det borgerliga blocket är oense i den energipolitiska frågan, vilket medför att Fälldin inte 
kan ge några klara besked om den borgerliga energipolitiken. 
 
W: Fälldin ställer ultimatum till Bohman och Ahlmark. 
 
B: Bohman och Ahlmark faller inte undan för Fälldins ultimatum. 
 
C: Borgarna är ett dåligt regeringsalternativ. 
 
 
Data är inte direkt uttalat, och handlar om att Fälldin inte ger några besked om borgarnas 
energipolitik, vilket beror på att de borgerliga partierna är oense i frågan. Warrant 
exemplifierar oenigheten med att Fälldin ställer ultimatum till sina borgerliga 
partiledarkollegor, utan resultat. Claim är inte exakt formulerad i citatet, men eftersom texten 
hängs upp på en rad turer som de tre borgerliga partierna gjort, finns det visst fog för den. Det 
enda problemet med citatet är att Palme mellan dessa användbara byggstenar, stoppar in ett 
murbruk av anklagelser om hemliga samtal och hot mellan politiska samarbetspartners. Även 
i detta citat, liksom i det föregående, är Palme ostrukturerad i sina tankegångar och lite för 
snabb i formuleringarna för att dessa ska framstå som riktigt sammanhängande. Dessutom ger 
han faktiskt prov på ofullständiga formuleringar, som uppmärksammas i nedskriven form men 
kanske inte alls i den muntliga situationen.  
 
 
Citat 3 
 
Den sociala dimensionen i politiken var, åtminstone att döma av det utrymme den tillägnas, 
inte någon högprioriterad fråga i debatten. Detta är egentligen rätt anmärkningsvärt, då frågan 
hör till de socialdemokratiska hjärtefrågorna. Dessutom hade socialdemokratin historiskt sett 
haft en tämligen stor framgång med reformer på just detta område, i synnerhet ATP-reformen, 
vilken också Palme hänvisar till i citatet nedan. Därför hade frågan tidigare varit vanligt 
förekommande i politiska debatter, och socialdemokraterna själva hade gärna lyft fram den 
som ett exempel på framgångsrikt genomförd politik. Nu skymdes frågan till stor del av 
energiområdet, och den alltid viktiga ekonomiska politiken. Palme framhåller, snarare än 
försvarar, ATP-reformen, samtidigt som han indirekt kritiserar Fälldin. 
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Det ska inte finnas två slags folk, säger Fälldin. Nej det ska det inte. Det ska inte 
finnas två slags folk, det sa vi i ATP-striden, där ni ville med antisocialistiska 
slagord förhindra att de pensionslösa fick sin rättvisa. Den demokratiska 
socialismen segrade och det tror jag en miljon ATP-pensionärer är väldigt glada 
för.  

 
 
D: Centern ställer inte upp för pensionärerna, men det gör socialdemokraterna.  
 
W: Socialdemokraterna försvarade ATP-systemet framgångsrikt mot centerns angrepp.  
 
Q: En miljon ATP-pensionärer är troligen glada över sina rättigheter. 
 
C: Socialdemokraterna ser till varje enskild medborgares rättigheter och står för en 
demokratisk rättvisa. 
 
 
I detta fall är det fråga om en tydlig syllogistisk argumentationskedja. Data är underförstådd, 
alltså ett entymem, och uttrycker en skillnad mellan centern och socialdemokraterna i 
behandlandet av pensionärerna. Centern bortprioriterar denna grupp, till skillnad från 
socialdemokraterna. Enligt warrant stod själva pensionssystemet under angrepp från 
centerpartiet. Den formulering som utgör qualifier är kanske det mest tveksamma i denna 
Toulminmodell. Kan Palme styrka ett sådant uttalande om att ATP-pensionärerna är glada?  
Anledningen till att denna qualifier går att ifrågasätta är att Palme laddar den inte bara med 
ethoshöjande argument, en miljon pensionärer är ganska många pensionärer, utan också med 
en del känslor. Palme försöker skapa en positiv bild av ATP-systemet som en garant för 
jämlikhet och rättvisa mellan människor. Men han kan ändå inte säkert säga att pensionärerna 
är nöjda med pensionssystemet. Han använder trots allt ordet ”tror”, vilket därmed blir 
ethoshöjande. 
  
Återigen är det frågan om en underförstådd claim. Ordet ”rättvisa” förekommer i texten, även 
om rättigheter inte gör det. Dock torde andemeningen, att Palme ställer socialdemokratin, här 
kallad ”den demokratiska socialismen”, som garant för allas lika rättigheter, vara klar. Den 
enskilda formuleringen i claim skulle kanske kunna revideras, men det är svårt att finna någon 
annan möjlig innebörd. Möjligen skulle rättigheterna kunna begränsas till att bara gälla 
pensionärer. Likväl finns det i de första meningarna i citatet en klar antydan om att Palmes 
ambitioner sträcker sig längre, ”det ska inte finnas två slags folk”. Alla är jämlika. 
 
 
Citat 4 
 
Palme fortsätter i nedanstående citat att ge sig i kast med de sociala frågorna i politiken. Den 
här gången är det demokratiseringen av arbetslivet som Palme och socialdemokratin anser är 
viktig. Det är de anställdas trygghet som ska säkras på arbetsplatserna. Attacken mot centern 
fördjupas något.  
 
 

Det är just därför att det inte ska finnas två slags folk som vi genomför 
demokratiseringen av arbetslivet. Och där möter vi motstånd från centern. Ni ville 
sätta de offentligt anställda i strykklass. Ni ville inte att de anställda i små företag 
skulle ha fulla fackliga rättigheter. Det skulle tala direkt med sin arbetsgivare. 
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Fråga ett skyddsombud när han kallas ut i hemlighet och kommer till en 
arbetsplats där det är åtta grader varmt och ingen toalett och inget rinnande vatten 
om inte de behöver fackliga rättigheter.  

 
 
D: Centern motsätter sig en demokratisering av arbetslivet. 
 
W: Centern ger sig på de offentligt anställda.  
 
W: Anställda i små företag ska inte ha fackliga rättigheter, enligt centern.  
 
B: Anställda ska istället sluta avtal direkt med sin arbetsgivare. 
 
C: Centern är ett dåligt alternativ för arbetare och tjänstemän. 
 
 
Data, att centern motsätter sig en demokratisering av arbetslivet, skulle kanske kunna vara ett 
alternativt claim. Visserligen är inte Palme genomgående kritisk mot centern i citatet. Han 
försvarar inledningsvis också tidigare socialdemokratisk politik. Trots allt är kritiken mot 
centern tämligen frekvent återkommande. Det är också tydligt att Palme har en fientlig 
grundinställning gentemot centerns förslag. De båda warrant är exempel på hur centern 
motarbetar arbetarnas och tjänstemännens rättigheter.  
 
I det här fallet kan, vilket antytts ovan, claim diskuteras. Claim skulle kanske kunna bytas ut. 
Ett bisyfte som Palme förefaller vara ute efter är dessutom att arbetare och tjänstemän ska få 
det bättre på sina arbetsplatser. Palme framhäver annars inte i så stor utsträckning 
socialdemokratins förträfflighet som försvarare av arbetarnas rättigheter. Fokus ligger mer på 
rättigheterna än på socialdemokratin. Inte heller presenteras centerpartiets förslag särskilt 
utförligt. Det råder ändå inga starkare tvivel om att centern är Palmes måltavlor i det här 
citatet. Attacken på centern, och försvaret av den egna linjen, sker bland annat med 
användandet av ”vi” och ”ni”.  
 
”Två slags folk” som förekommit både i föregående citat och i detta är en formulering som 
bryter av mot resten av inläggen. Formuleringen innehåller både en påstådd värdering från 
centerns sida och en anspelning på klassamhället. Andemeningen är antagligen att åhörarna 
ska ledas till att tro att centern förespråkar ett klassamhälle. I beskrivningen av arbetarnas 
situation späds känsloinnehållet på ytterligare. Palme vill verkligen frammana bilden av kamp 
mellan arbetare och arbetsgivare, i salen representerade av honom själv och Thorbjörn 
Fälldin. Fälldin tvingas alltså klä skott för åtgärder han sannolikt inte haft någonting som helst 
att göra med. Ett annat ord som får en liknande funktion i citatet är ”strykklass”, som även 
förekommer i inledningsanförandet.      
 
 
Citat 5 
 
I detta citat fortsätter Palme att ge bilden av Fälldin som arbetarnas fiende. Attacken blir allt 
starkare, och får närmast en personlig dimension.    
 
 

När Fälldin skulle motivera högre böter för arbetarna så sa han, det är nog, det är 
viktigt att det svider i skinnet på arbetarna. Jag har aldrig hört en borgerlig 
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partiledare säga att det är viktigt att det svider i skinnet på arbetsgivarna och 
direktörerna. 

 
 
D: Fälldin tycker att vilt strejkande arbetare ska få högre bötesbelopp.  
 
W: Fälldin anser att det ska svida i skinnet på arbetarna. 
 
W: En borgerlig partiledare verkar inte anse att det är viktigt att det svider i skinnet på 
arbetsgivarna och direktörerna. 
 
C: Centern är ett dåligt politiskt alternativ för arbetare och tjänstemän. 
 
 
Palmes ordval i detta citat är hårt. Detta är antagligen ett övervägt val från hans sida. Dels 
understryker han med detta socialdemokratins djupa engagemang för arbetarnas rättigheter, 
dels tar han ställning för arbetarna som grupp, på ett väldigt långtgående sätt. Data utgår från 
ett förslag från Fälldins sida om att höja bötesbeloppen för arbetare som går ut i vilda strejker. 
Detta drar Palme i en första warrant ut till att Fälldin vill att det ska svida i skinnet på 
arbetarna. I den andra warrant pekar han på skillnaderna mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Direktörernas skinn skulle aldrig behöva svida i centerns Sverige. 
 
Claim är delvis underförstått. Centern utmålas som arbetarnas fiende. Palme försöker 
medvetet polarisera centerpartiet och socialdemokraterna mot varandra, med 
socialdemokraterna som arbetarnas vänner och centern som deras fiender. Ordagrant tolkat 
vill ju Fälldin att arbetarna ska lida fysisk skada. Denna del av citatet ska väl antagligen inte 
läsas ordagrant, men formuleringen är ändå skarp. Fälldin framställs också som att ta ställning 
för direktörerna och arbetsgivarna, underförstått kapitalet och kapitalisterna. Ytterligare en 
grad av denna tolkning skulle kunna ge bilden av Fälldin som en folkets fiende, en som 
springer överhetens ärenden. På detta sätt får Palmes argumentation en trippeleffekt. Palme 
och socialdemokratin utmålas som arbetarnas vänner. Centerns förslag påvisas som uppenbart 
farliga för arbetare och tjänstemän. Slutligen blir centern framställda som arbetarnas fiender, i 
förlängningen av denna tolkning, hela folkets fiender. Centern torde därmed vara närmast 
omöjligt att rösta på för arbetare och tjänstemän.   
 
 
Sammanfattande kommentarer om det fjärde replikskiftet 
 
I det här replikskiftet, som i större delen av den övriga debatten, är det dominerande intrycket 
av Palmes argumentation att denna är inriktad på att angripa borgarna och centern i synnerhet. 
Det börjar med att det genomgående temat om borgarnas splittring påtalas. Det sker i en 
tämligen raljerande ton med ett antal frågor från Palmes sida om hur de borgerliga partierna 
ska kunna samarbeta. Därefter exemplifieras det dåliga borgerliga samarbetet med att deras 
energipolitik blir oklar. Därför menar Palme att borgarna är ett dåligt regeringsalternativ. I 
resten av replikskiftet anklagar Palme centern i synnerhet för att vara arbetarnas fiender. 
Centern motsätter sig ökade rättigheter på arbetsplatserna i en hård ton, som Palme kallar 
antisocialistisk. Överhuvudtaget använder Palme många starka uttryck, till exempel: ”två 
slags folk”, ”strykklass” och ”svider i skinnet”. Denna struktur tydliggörs med hjälp av 
Toulminmodellen. 
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Samtliga warrant är explicita i detta replikskifte. Claim och data är mestadels implicita. Enda 
undantaget är data i det fjärde citatet som uttalas i texten, om än inte ordagrant. Det 
övergripande syftet med replikskiftet är ungefär detsamma som i det föregående, att så tvivel 
om borgarnas regeringsförmåga. Mera specifikt handlar det den här gången om att framför allt 
framställa borgarna som ett dåligt alternativ för arbetare och tjänstemän, två grupper som av 
Palme kanske ses som ett slags socialdemokratiska kärnväljare. Därför försöker han etablera 
en av sina huvudsakliga anklagelsepunkter i debatten, att borgarna är fientligt inställda mot 
arbetare och tjänstemän. I det första och andra citatet underkänns borgarna som ett politiskt 
alternativ, på grund av inre splittring. I citat nummer tre framställs socialdemokraterna som en 
trygg kontrast till den splittrade borgerligheten. I de två avslutande citaten går sedan 
argumentationen in på det som får betraktas som huvudlinje i det fjärde replikskiftet, att 
borgarna inte är ett politiskt alternativ för arbetare och tjänstemän, eftersom de aktivt 
motarbetar dessa grupper.  
 
 
3.2.6 Palmes femte replikskifte 
 
Citat 1 
 
En stor fråga på energipolitikens område var om det skulle satsas på olja eller kärnkraft. 
Denna fråga återkom både Palme och Fälldin ofta till i debatten. Palmes språk och ordval 
gentemot Fälldin är aggressiva. 
 
 

Det är min övertygelse, absolut bergfasta övertygelse, att oljan medför mycket 
större risker för människors hälsa och för miljön än vad kärnkraften gör. Därför 
väljer vi en begränsad utbyggnad av kärnkraften. Det stöder moderaterna och 
folkpartiet i allt väsentligt. Ni säger att ni vill ta bort kärnkraften. Den svarar i dag 
för 20 procent av vår elförsörjning. Om en del år 30-40 procent. Ni påstår att det 
går att göra utan att få några konsekvenser i övrigt i samhället. Det skulle inte få 
några uppoffringar för medborgarna. Tvärtom, centern lovar större materiella 
förmåner än något annat parti. 

 
 
D: Kärnkraften är nödvändig för vår välfärd och det finns större risker för människors hälsa 
och för miljön med olja som huvudsaklig energikälla än med kärnkraft.  
 
W: Socialdemokraterna förespråkar en försiktig utbyggnad av kärnkraften. 
 
B: Moderaterna och folkpartiet stödjer det socialdemokratiska förslaget. 
 
B: Kärnkraften står för 20 procent av Sveriges elförsörjning. 
 
R: Centern vill avskaffa kärnkraften, men detta är omöjligt då de dessutom lovar en massa 
extra på olika områden. 
 
C: Centern ger orealistiska löften om kärnkraften, som de inte kan hålla, och är därför ett 
dåligt politiskt alternativ. 
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Palme tar till synes strid för kärnkraften, men det är inte hela sanningen. Framför allt är det en 
attack på centern och Fälldin för att komma med ohållbara löften, ”överbuden” igen alltså, 
även om ordet inte uttalas i citatet. Fälldin framställs som om han saknar täckning för vad han 
säger. Ändå är argumentationen inte genomgående inriktad på att misskreditera Fälldin. Det 
är också frågan om ett försvar av kärnkraften som framtidens energikälla från Palmes sida. Att 
Fälldin sedan kan sättas i skamvrån för att förespråka något så miljöförstörande som olja är 
ytterligare en angenäm effekt av Palmes argumentation. Palme utgår ifrån att oljan har fler 
negativa följder för människors hälsa och för miljön än kärnkraften, och utifrån denna 
utgångspunkt är resten av argumentationen utformad. Socialdemokraterna vill behålla och i 
viss mån utöka kärnkraften. De stöds i detta av de andra borgerliga partierna. Centern vill 
trots detta avskaffa kärnkraften, och därmed ta bort 20 procent av Sveriges elförsörjning.  
 
Någon alternativ claim är svårt att tänka sig. Fälldin attackeras, men det är knappast något 
huvudspår i argumentationen att centern för en, enligt Palme, dålig energipolitik. Den är inte 
dålig, den är fullkomligt ohållbar. På det hela taget är Palme inriktad på att göra det så svårt 
som möjligt för Fälldin att framföra motargument. Det är svårt att avgöra om det faktum att 
detta var Palmes sista debattinlägg, förutom slutordet, kan ha påverkat honom till att ta i 
hårdare, men omöjligt är det inte.  
 
 
Citat 2 
 
En politisk fråga som hade viss anknytning till energipolitiken var miljöfrågan. Denna hade 
blivit allt viktigare i 1970-talets politiska verklighet. Palme försöker i följande citat klargöra 
sin linje i frågan. Socialdemokraterna ställer sig på miljövännernas sida medan centerpartiet 
anklagas för att strunta i miljön.   
 
 

Jag respekterar de här miljövännerna, för de säger: all right, vi får ta hårda 
konsekvenser, hård planhushållning, sänkt levnadsnivå. Allt detta ska vi planera 
fram. Vi tar konsekvenserna. Men ni gör det inte. Ni låtsas som om ingenting 
sker. Ni för bara våra sparåtgärder och låtsas att det skulle göra underverk. Bara 
en låtsaslek.   

 
 
D: Palme står på miljövännernas sida.  
 
W: Socialdemokraterna genomför en seriös miljöpolitik. 
 
B: Socialdemokraterna planerar denna politiks genomförande.  
 
W: Centern tar inte energi- och miljöpolitiken på allvar. 
 
C: Socialdemokraterna tar miljöfrågan på allvar, till skillnad från centerpartiet.  
 
 
Palme lierar sig med miljövännerna mot centern och understryker vikten av att ta ansvar för 
miljön. Hårda åtgärder krävs och socialdemokraterna backar inte för dessa beslut. Detta visar 
att socialdemokraterna är ansvarsfulla och ett parti att lita på. Centern däremot har inte ens 
orkat utveckla en egen miljöpolitik. De bara usurperar socialdemokraternas politik på 
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området. Följaktligen kan inte centerns politik tas på allvar. Palme däremot ser miljöpolitiken 
som viktig och respekterar miljövännerna. Tillsammans utgör dessa båda meningar claim.   
 
En alternativ claim skulle kunna vara att centern inte tar ansvar för miljön. Palme delar 
återigen upp socialdemokraterna och centern i ”vi” och ”ni”. ”Vi” representerar de 
ansvarsfulla, de goda. ”Ni” omfattar de oansvariga, underförstått onda. Det är en polariserad 
framställning av Palme och tonen i citatet är hård. Det är både ett framläggande och ett 
försvar av den socialdemokratiska miljöpolitiken, samtidigt som det i första hand är en 
anklagelseakt mot centerns miljöpolitik. Möjligen skulle det också kunna vara frågan om en 
seriell argumentation. De båda warrant är relativt likartade och förefaller syfta åt att 
framställa centern som inkapabla att skapa en egen miljöpolitik. De måste imitera 
socialdemokraterna på denna punkt.      
 
 
Citat 3 
 
Palme fortsätter resonemanget kring energipolitiken med att ställa centern till svars för deras 
förslag på detta område.  
 
 

Säg till företagarna i små och medelstora företag och jordbruk: det är inte mycket 
lönt med alla förmåner vi erbjuder er, för vi kan inte svara för den elektriska ström 
som ni behöver för att bygga ut er produktion. Säg till landets hushåll: ni får räkna 
med hårda ransoneringar för uppvärmning, för belysning, för tvättmaskin och för 
andra hushållsmaskiner. Då skulle budskapet hänga ihop. Men det gör det inte.  

 
 
D: Den elektriska ström som finns skulle inte täcka det energibehov som en utbyggd 
produktionsapparat för små och medelstora företag skulle kräva.  
 
W: Landets hushåll kan drabbas av hårda energisparkrav. 
 
B: Hushållen får räkna med hårda ransoneringar för uppvärmning, belysning och 
hushållsmaskiner.    
 
C: Centerns energipolitik kan inte trygga landets energiförsörjning, i synnerhet inte de små 
och medelstora företagens. 
 
 
Energin var alltså, delvis på grund av energikrisen, ett huvudämne i debatten. Utvecklingen 
efter andra världskriget hade lett till en avsevärd ökning av antalet industrier, i synnerhet små 
och medelstora företag. I takt med denna utveckling ökade också energibehovet. Data handlar 
om att detta energibehov är svårt att fylla. Produktionen i dessa företag skulle inte kunna 
byggas ut utan att det blir hårdare sparkrav på hushållens energiförbrukning. Palme försöker i 
det här citatet ställa centern som ansvariga för sina, enligt Palme, otillräckliga förslag på 
energiförsörjningsområdet. Centern anklagas för att inte kunna garantera energitillgången, i 
synnerhet för de små och medelstora företagen. Socialdemokraternas egen politik utelämnas 
helt av Palme i resonemanget. Det är centerns, av Palme påstådda, misslyckande på området 
som ska belysas. Om Palme i tillräckligt hög grad kan måla upp centerns politik som 
misslyckad måste väljarna anamma den socialdemokratiska energipolitiken istället.  
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Claim är närmast omöjlig att revidera. Hela citatet är en anklagelseakt mot centerns 
energipolitik. Samtidigt är det kanske också ett försök att slippa undan att ta ett eget ansvar 
för energifrågan från Palmes sida. Socialdemokraterna antas underförstått kunna klara att ta 
ansvar för energipolitiken mycket bättre. Palme använder upprepningar av ”säg till” för att 
ytterligare förstärka den anklagande tonen.   
 
 
Citat 4 
 
Ibland tenderar Palme till att gå till angrepp mot Fälldin och borgarna på mer oklara grunder. I 
följande citat hämtar inte Palme ammunition från någon enskild politisk fråga, men ger sig 
ändå på att försöka framställa borgarna som splittrade. 
 
 

Det är lätt att säga till era borgerliga bröder: böj knä för vår uppfattning. Men säg 
om de inte böjer knä. Det är lätt att säga till företrädare för företagsamheten i 
landet och till företrädarna för arbetarna och tjänstemännen i landet: böj knä för 
vår uppfattning. Men tänk om de inte… Hur kan ni då begära att de ska ha bevara 
framtidstron?  

 
 
D: Centern säger sig bestämma den borgerliga politiken. 
 
W: Moderaterna och folkpartiet förväntas böja sig för centerns vilja, liksom näringslivets 
företrädare och företrädare för arbetare och tjänstemän. 
 
B: Om de inte gör det kommer det inte att fungera.  
 
C: Centern kan inte leda en borgerlig regering. 
 
 
I egenskap av ledande parti inom det borgerliga blocket kan centern sägas var det parti som 
har störst inflytande över, och därmed också ansvar för, den borgerliga politiken. Palme 
stannar emellertid inte vid denna tolkning av situationen. Hans mål med detta uttalande är 
antagligen att så split i det borgerliga politiska blocket, och i detta avseende driver han 
tolkningen av centerns roll till sin spets. Warrant är att alla, från de borgerliga partikollegerna 
till arbetsmarknadens parter, ska böja sig för centerns vilja. Claim är visserligen inte direkt 
uttalad men ändå påtaglig. Palme målar upp centerpartiet som dominant och egensinnigt. Alla 
ska, enligt Palme, rätta sig efter centerns (och Thorbjörn Fälldins) pipa. Det handlar om att 
skapa tvivel om den borgerliga politikens hållbarhet, vilken nära sammanlänkas med det 
borgerliga politiska samarbetet. Palmes övergripande mål är att skapa splittring, men även att 
belysa redan existerande motsättningar, i det borgerliga blocket.  
 
Linjen är att de borgerliga partierna antas ha tre olika inriktningar på sin politik. Dessa tre 
inriktningar kan inte jämkas samman, åtminstone inte under någon längre tid. Varje 
individuell riktning utmålas också av Palme som ohållbar och grundad på överdrivna 
förhoppningar och osäkra kalkyler. Hela den borgerliga politiken underkänns därmed. Palmes 
grund för detta underkännande är inte enskilda fel och oklarheter, eller ens uppenbara 
motsägelser i den borgerliga politiken. Palme är ideologiskt övertygad om att en borgerlig 
politik aldrig kan vara riktig, hållbar eller inriktad på medborgarnas bästa. I citatet anger 
Palme inga som helst skäl för sitt antagande om den borgerliga splittringen. Dess existens 
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förutsätts. Palmes förhoppning är sannolikt att tillräckligt många väljare också ska se denna 
splittring som självklar och onödig att ytterligare bevisa. Palmes ordval i citatet gör att tonen 
blir närmast hotfull. Centern framställs som despotiskt krävande lydnad. Alla andra ska ”böja 
knä”, till och med de borgerliga bröderna. Centern kommer antagligen, antyder Palme, att i 
slutändan beröva medborgarna deras framtidstro, med detta beteende.  
 
 
Citat 5 
 
Energipolitiken återkommer i följande citat. Denna gång är det inte en attack på centerns 
politik som Palme iscensätter, utan han riktar sig direkt till väljarna med sin syn på 
energipolitiken.  
 
 

Energipolitiken är svår. Jag förstår tveksamhet, oro. Jag har brottats själv med 
detta i 20 år, sysslat med den frågan. Och jag är beredd att säga att bland de 
alternativ som finns är detta den säkraste vägen att trygga sysselsättningen för 
medborgarna i landet. Att trygga en rimlig levnadsnivå för pensionärerna och för 
alla andra medborgare i landet. Vi har en enig partikongress ställde sig bakom vår 
energipolitik.  

 
 
D: Den energipolitiska frågan är svår.  
 
W: Energipolitiken är ett svårt politiskt område på grund av de många alternativ som finns. 
 
B: Palme har själv kämpat med energipolitiska frågor. 
 
W: En tryggad energipolitik tryggar även sysselsättningen. 
 
B: Pensionärer och alla andra medborgares tillvaro tryggas. 
 
B: En enig partikongress stöder den socialdemokratiska energipolitiken.  
 
C: Det är den socialdemokratiska energipolitiken som är vägen mot en tryggad sysselsättning 
för medborgarna. 
 
 
Palme inleder med att ställa sig på publikens sida och instämma i svårigheterna med att förstå 
energipolitiken. Med detta utgångsläge kan han förklara att socialdemokraternas alternativ är 
det bästa bland de alternativ som finns. Energipolitiken framställs också som liggande till 
grund för en tryggad sysselsättning. Palmes uppbackning av detta uttalande är inte direkt 
anknuten till ämnet. I stället talar han om att pensionärernas levnadsstandard kan säkras med 
hjälp av energipolitiken. Mer logiskt hade varit att exemplifiera vilka jobb som kan skapas 
med hjälp av en socialdemokratisk energipolitik. Tillägget att alla andra medborgares 
ekonomiska förutsättningar också tryggas känns som en nödlösning från Palmes sida. ”Alla 
andra” är en något svepande formulering. Här är det frågan om en direkt uttalad claim. Den 
socialdemokratiska politiken är den linje som bäst kan garantera medborgarnas trygghet och 
sysselsättning. 
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Palme stöder också sitt argument på en enig socialdemokratisk partikongress, vilket fungerar 
som en backing. I övriga delen av citatet finns ett starkt inslag av pathos insprunget i 
argumentationen. Palme försöker fånga upp människors engagemang för att skapa enighet. 
Han erkänner att han själv har svårt att ta ställning i energifrågan. På detta sätt visar han dels 
sin mänsklighet, dels att han förstår människors svårighet att ta till sig energiproblematiken. 
Han försöker skapa en identifikation hos publiken, så att dessa kan komma fram till samma 
slutsats som han själv gjort, nämligen att det är det socialdemokratiska programmet som utgör 
det bästa alternativet på området. På detta sätt skapar Palme också vad Brockriede och 
Ehninger skulle kalla för ”motivational”, en warranttyp som anger känslor och värderingar 
som underbygger claim.   
 
Sammanfattande kommentarer om det femte replikskiftet 
 
Toulminmodellen visar upp en tydlig struktur i detta debattinlägg. Här är det energi- och 
miljöfrågor som avhandlas. Palmes mål är uppenbarligen att framställa centern som 
ansvarslösa och slarviga i utformandet av sin politik på dessa områden. Som kontrast till detta 
ställs i sista citatet socialdemokraterna upp som ett ansvarstagande och moget politiskt parti, 
fullt kapabelt att regera. I de två första citaten framställs centern som ett parti som lovar 
mycket men kanske inte kan hålla det de lovar. Socialdemokraterna framställs däremot som 
tagandes miljöpolitiken på allvar. Centerns energipolitik underkänns eftersom de inte kan 
garantera energiförsörjningen. Dessutom plockas den borgerliga splittringen fram som 
ytterligare en förlamande omständighet. Centern framställs till och med som despoter som vill 
tvinga ner andra politiska aktörer på knä. Det sammanfattande intrycket är att linjen i Palmes 
argumentation är att centern är oansvariga och slarviga, till skillnad från socialdemokraterna. 
 
De tre första citaten visar upp centerns position i miljö- och energifrågor som ohållbar. I det 
fjärde citatet vidgas detta till att centern inte klarar av att leda en regering. I det femte och 
sista citatet visas socialdemokraternas betydligt större kapacitet på detta område upp som en 
kontrast. Warrant är uttalat i samtliga fall, med en viss modifikation i det femte citatet, där 
kopplingen mellan energi och sysselsättning inte uttalas fullt ut. Samtliga claim är implicita, 
medan data är uttalat i både det första och det sista citatet, men inte i de tre däremellan. Det 
övergripande målet med Palmes argumentation förefaller återigen vara att genom 
kontrastverkan få socialdemokraterna att framstå som ett bättre regeringsalternativ än 
borgarna. 
 
 
3.2.7 Palmes slutanförande 
 
Citat 1 
 
Den genom debatten återkommande kritiken mot Fälldin och borgerligheten renodlas i 
ytterligare en attack på deras påstått bristande enighet, och ett ifrågasättande av centerns 
politiska styrka. Palmes attacker på centerpartiet och borgarna når i slutanförandet sin 
kulmen.  
 
 

Fälldin han går så långt nu att han säger ”Centern ändrar sig inte” för att passa de 
andra. Men centern är ju i stark minoritet jämfört med de två andra. Då blir det 
ingen borgerlig regering då. Då kan det ju inte bli en borgerlig regering. Ni har 
ändå en del gemensamt. Ni har alla gått i stridsställning mot löntagarna och deras 
företrädare. Centern har stöd av löntagarna. Ja det är mätt på Volvo – 36 stycken, 
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fick centern i det fackliga valet. Och bonden, som vars sugga hade bara fått en 
liten kulting ett år. Bonden tittade melankoliskt på suggan och sa: det var tur att 
du fick den där lille för annars hade du grisat förgäves.     

 
 
D: Fälldin tänker inte anpassa centerns politik efter moderaterna och folkpartiet. 
 
W: Om centern inte anpassar sig efter de andra borgerliga partierna så blir det ingen borgerlig 
regering. 
 
B: Centern är i stark minoritet jämfört med de två andra partierna i det borgerliga blocket. 
 
W: De borgerliga partierna går emot löntagarna. 
 
B: Det är bara en liten grupp löntagare som stöder det borgerliga blocket. 
 
C: Det finns en så stor oenighet inom det borgerliga blocket att det inte är ett seriöst 
regeringsalternativ.  
 
 
Palme är ute efter att påvisa den borgerliga oenigheten. Han påstår återigen att Fälldin inte 
kommer att kunna hålla fast vid sin politiska linje gentemot Ahlmark och Bohman. Fälldin 
kommer, enligt Palme, att tvingas till anpassningar, trots att Fälldin, enligt data, inte tänker 
göra några sådana anpassningar. Han antyder också att denna anpassade politik kommer att 
vara misslyckad. Utan anpassningen fallerar det borgerliga regeringssamarbetet.  
 
Den andra warrant om att borgarna motarbetar löntagarna är svårare att inpassa i 
argumentationen. Palme väljer att beskriva den borgerliga enigheten som fungerande i en 
enda fråga, motståndet mot löntagarnas rättigheter. Enligt Palme är det knappast konstigt att 
centern har dåligt stöd hos löntagarna. Dessutom låter han påskina att centern ljuger om sitt 
stöd från dessa grupper. Denna del av citatet erbjuder problem om en Toulminanalys används. 
Det krävs närmast en vidgning av claim till att omfatta även centerns påstådda motstånd mot 
löntagarna för att den ska kunna fungera. En alternativ claim skulle kunna lyda: Det finns en 
oenighet inom det borgerliga blocket, det enda borgarna kan samsas kring är motståndet mot 
löntagarna. Denna claim skulle ge bieffekten att borgarna framstår som ett löntagarfientligt 
alternativ. Det finns alltså ingen anledning för stora grupper i samhället att rösta på dessa 
partier. Detta får i vilket fall antas vara Palmes huvudsyfte med denna argumentation. 
Oenigheten är i sig en tillräcklig anledning för att kunna ifrågasätta borgarnas seriositet. 
Sedan avslutas citatet med en liknelse, som antagligen är avsedd att stärka argumentet 
ytterligare. Detta är antagligen inte något särskilt lyckat grepp. Kanske skadar denna anekdot 
om grisen till och med Palmes argumentation. Det känns dessutom lite märkligt att Palme på 
ett så tydligt och plumpt sätt markerar Fälldins ursprung som lantbrukare. Palmes avsikt med 
liknelsen är rätt svår att förstå.   
 
 
Citat 2 
 
Palme fortsätter anklagelseakten mot borgarna för att motarbeta löntagarna och arbetarna. Det 
tidigare samarbetet mellan bönder och arbetare, som kännetecknat partiernas relationer under 
större delen av 1900-talet, dödförklaras därmed. Palmes ordval skapar intrycket av att hans 
ton blir allt hätskare.  
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I Gunnar Hedlunds sista valrörelse hade centern en annons där man kunde läsa: 
”Centern tycker som LO”. Nu utropar Bohman triumferande: Centern tycker som 
moderaterna. Centern talar och de är en händelse, centern talar nästan aldrig om 
arbetarnas och tjänstemännens vardagsproblem. Det förekommer inte. Jag har ett 
citat av en riksdagsman här som säger att ja, vi, jag förstår ju att jag är emot den 
nya medbestämmandelagen men vi måste ju räkna röster bland löntagarna. Det 
gamla samarbetet mellan arbetare och bönder är ett minne. Och jag vet inte om 
bönderna tjänar på det. Därför att vi för ju inte klasskamp. Det finns massor av 
småföretagare som känner en djup gemenskap med oss för de lever i samma 
situation. Men det är en borgerlig klasskamp när ni säger att arbetarna är ett hot 
mot demokratin och börjar mumla om politiska fångar. När ni går emot löntagarna 
i alla deras frågor. När ni försöker skrämma löntagarna i alla situationer. 

 
 
D: Centern anpassar sin politik efter moderaterna (och folkpartiet). 
 
W: Centern tar aldrig hänsyn till arbetarnas och tjänstemännens vardagssituation. 
 
B: Centern är egentligen mot medbestämmandelagen. 
 
W: Enligt centern är arbetarna ett hot mot demokratin. 
 
C: Centern är inte löntagarnas parti. 
 
 
Det finns en tydlig struktur i Palmes argumentation som går att upptäcka med hjälp av 
Toulminmodellen. Återigen är det bilden av centern som mindre vänligt inställt gentemot 
arbetarna som framträder. Centern har utropat sig till löntagarnas parti, vilket Palme vänder 
sig mot. Han exemplifierar först med en annons från en tidigare valrörelse, där ”Centern 
tycker som LO”. Därefter vänder Palme argumentationen genom att referera till Bohman, som 
uppges ha sagt att ”Centern tycker som moderaterna”. Centern framställs därmed som 
kappvändare och löftesbrytare. De som påstått sig vara löntagarnas vänner har nu lierat sig 
med deras fiender. Palme räknar med att moderaterna underförstått kan anses som löntagarnas 
och arbetarnas fiender.  
 
Till skillnad från föregående citat där centern påstås obenägna till förändring, är deras 
problem här främst att de alltför enkelt ändrar sig. De anpassar sin politik efter den de för 
tillfället anser sig behöva behaga, främst deras koalitionspartners. Detta utgör data. Centerns 
politiska löften är på grund av partiets benägenhet till anpassning att betrakta som ytterst 
osäkra. Centern anklagas vidare för att i stort sett ignorera löntagarnas situation och vilja 
minska deras inflytande på arbetsplatserna. Till slut anklagas centern till och med för att vara 
arbetarrörelsens fiender, och att se arbetarna som ett hot mot demokratin. Centern motarbetar 
löntagarna på alla upptänkliga sätt. Den claim som här angetts blir i detta sammanhang 
närmast en underdrift. Det skulle kanske till och med kunna stå: Centern är 
arbetarnas/löntagarnas fiender.  
 
Att arbetarna skulle vara ett hot mot demokratin är en oerhört hård attack från Palmes sida. 
Möjligen kan han vara ute efter att driva debatten till sin spets. Han kanske vill lyfta fram 
grundläggande ideologiska skillnader mellan de båda blocken. Själv ser Palme sig och 
socialdemokratin rimligtvis som den lilla människans, i det här fallet löntagarens, försvarare. 
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Konsekvensen av detta blir att hans motståndare måste framställas som onda, kalkylerande 
och svekfulla. Centern dribblar med människors liv utan att veta någonting om medborgarnas 
vardag. Allt de är intresserade av är att skaffa sig makt. När de väl fått denna makt kan de 
tänka sig vilken kohandel som helst för att behålla den.  
 
Ett tecken på att Palme tänker ideologiskt är användandet av ordet ”klasskamp”. Han 
avbesvärjer sig och socialdemokratin klasskampen, och för istället över begreppet till 
borgerligheten. I dåtidens Sverige är det borgarna som driver en ”borgerlig klasskamp”. Ett 
annat laddat uttryck som förekommer i samband med att arbetarna beskrivs som ett 
demokratihot är ”politiska fångar”. Centern förefaller enligt Palme betrakta sig som politiska 
fångar. Arbetarrörelsen skulle i så fall fungera som fångvaktare. Antagligen är användandet 
av uttrycket att betrakta som ytterligare ett försök från Palmes sida att skapa en ideologisk 
polarisering. Uttryck som ”borgerlig klasskamp” och ”politiska fångar” sticker onekligen av. I 
det förstnämnda fallet skulle det kanske till och med gå att tala om en paradox. Det är dock 
svårare att avgöra om det verkligen strider mot det passande eller det för stunden lämpliga att 
använda dessa uttryck. Anklagelsen från Palmes sida är förvisso grov, men kanske inte helt 
opåkallad. Hans syfte är att framställa centern, och borgarna, som arbetarnas mer eller mindre 
givna fiender. I detta sammanhang kan det till och med vara rimligt att spetsa till språket med 
uttryck som ”politiska fångar”. 
 
 
Citat 3 
 
I detta citat fortsätter Palme på det ideologiska spåret, i det att han betonar de 
socialdemokratiska värderingarna och ställer dessa mot centerns och de andra borgerliga 
partiernas förslag, som återigen utpekas som riskfyllda och arbetarfientliga. 
 
 

Framtiden är farlig, säger Fälldin. Alltså vill han möta den tillsammans med 
Bohman och hans mörkblå moderater. Vi vill möta den tillsammans med de breda 
grupperna av arbetare, tjänstemän och småföretagare. Framtiden är farlig, säger 
Fälldin. Alltså vill han ha mera kapitalism, mer egoism. Vi vill ha mera av 
gemenskap, solidaritet och samhörighet. Det är den svenska folkhemstraditionen, 
det är den breda folkliga reformpolitiken, det är den demokratiska socialismen. 

 
 
D: Framtiden är farlig och oviss. 
 
W: Fälldin går ihop med Bohman och hans mörkblå moderater. 
 
B: Fälldins och Bohmans värderingar bygger på kapitalism och egoism. 
 
W: Socialdemokraterna går ihop med arbetare, tjänstemän och småföretagare.  
 
B: Socialdemokraterna står för gemenskap, solidaritet och samhörighet. 
 
C: Framtiden blir mindre farlig och oviss för löntagarna med en socialdemokratisk regering. 
 
 
Här handlar det om att jämföra framtidsvisioner. Palme målar, i det som får utgöra en andra 
warrant och backing, upp en positiv bild av ett framtida socialdemokratiskt samhälle. De 
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socialdemokratiska kardinaldygderna, gemenskap, solidaritet och samhörighet, tas upp som 
ideala egenskaper i detta samhälle. Mot detta ställer Palme i första warrant och backing ett 
osäkert centerparti med, enligt Palme, kapitalism och egoism som ledstjärnor. Borgarna är 
alltså själviska och enbart inriktade på sin egen vinning. Ytterligare en gång förutsätter Palme 
att moderaterna automatiskt har vissa egenskaper, en acceptans för kapitalism och egoism. 
Detta är ett exempel på en parallell argumentation.     
 
En alternativ claim skulle kunna vara att centerns politik är farlig för de breda grupperna i 
samhället. Detta vänder bara på innebörden i citatet. Palme framställer socialdemokratin som 
en garant för att medborgarna ska kunna känna sig trygga och fulla av tillförsikt inför 
framtiden. Med centerns alternativ kan de istället känna skräck och otrygghet. Tydligen 
känner ju centern så själva, och därför möter de framtiden med moderaterna. 
Socialdemokraterna däremot möter den tillsammans med samhällsmedborgarna.  
 
I detta citat finns närmast ett överflöd av pathos. Palme anspelar på mängder av gamla 
socialdemokratiska begrepp, som närmast får betraktas som institutioner i partiets 
terminologi. ”Det är den svenska folkhemstraditionen, det är den breda folkliga 
reformpolitiken, det är den demokratiska socialismen.” Det märks att det är i slutet av 
debatten, och dags att håva in poänger. Därför slösar Palme närmast med anspelningar på de 
socialdemokratiska dygderna. Budskapet är att socialdemokraterna byggde folkhemmet, 
vilket i allt väsentligt också motsvarar landet Sverige, och det är därför socialdemokraterna 
som bäst förstår att bevara denna tradition. Effekten av att använda detta överflöd av dygder 
är svåruppskattad. Antagligen är det positivt för de redan frälsta, partimedlemmar, valarbetare 
och andra, att höra att deras ledare bekänner sig till samma ideal som de själva. Det kan 
kanske ge en känsla av samhörighet och att de alla kämpar för ett högre mål. Erinrandet om 
att det var socialdemokratin som formade folkhemmet eller det moderna Sverige, kan 
antagligen också i någon mån vinna väljare. Sannolikt är det dock också en risk att detta 
överflöd av pathos kan stöta bort vissa väljare. Det kan helt enkelt uppfattas som självgodhet. 
Att döma av valresultatet kan denna effekt ha förekommit. 
 
 
Citat 4 
 
Även i detta citat fortsätter Palmes argumentation att innehålla en ideologisk laddning. 
Borgarna, och Fälldin, anklagas av Palme för att komma med överdrivna vallöften. Borgarna 
är bara ett politiskt alternativ för de som har råd att vara med och betala deras kostsamma 
löften. 
 
 

De borgerliga överbuden är större än någonsin – deras löften värre. Ge dem inte 
chansen att fördärva vår ekonomi. Det har varit mitt huvudtema ikväll. Vi har lagt 
vårt program – de har inte lagt något program, de vill ha makten. Då finns det de 
som säger, vi har ju råd att låta borgarna pröva. Utmärkande för dem som säger så 
och skriver så är just att de har råd. De rika har råd med nästan vad som helst. Och 
de rika lever i överflöd även i massarbetslöshetens länder. 

 
 
D: Borgarna kommer bara med oansvariga överbud och ohållbara löften. 
 
W: Borgarna vill bara ha makt, oavsett hur de sedan hanterar denna makt. 
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B: Får de chansen kommer borgarna att förstöra Sveriges ekonomi. 
 
B: De som är rika har råd med centerns löften, inga andra. 
 
C: De borgerliga partierna kan bara representera de som har råd med deras oansvariga 
överbudspolitik.  
 
 
Palme går i det här citatet till ett oreserverat angrepp på borgarna. Dessa är till och med 
oförmögna att presentera ett ordentligt partiprogram, vilket här nämns närmast i föregående 
men som varit ett genomgående argument i debatten som helhet. Borgarnas politik består bara 
av överbud och löften som de inte kan infria, och de har inget program. Den effekt Palme vill 
uppnå är rimligen att framställa borgarna som enbart inriktade på att skaffa sig makt. Mot 
detta ställer han sitt partis välordnade program, baserat på åratal av maktinnehav. I kontrasten 
mellan socialdemokratisk föregiven ordning och borgerligt påstått kaos hoppas Palme 
antagligen på att väljarna ska komma till insikt om vilket parti som bäst kan styra Sverige. 
 
Claim i ovanstående citat är alltså en av Palmes huvudsakliga anklagelsepunkter mot 
centerpartiet och borgarna. Borgarnas syfte anges i warrant till att endast vara maktbegär. 
Borgerligt maktinnehav kan i princip innebära vad som helst. Palme utgår ifrån att borgarna 
kommer att ha en destruktiv effekt. Det är endast ”de rika” som gynnas av ett borgerligt 
maktövertagande, eftersom det bara är de som kan ha råd med det. Överflödet av pathos 
fortsätter även i detta citat. Till skillnad från i det föregående citatet är det dock här främst 
frågan om att associera borgarna till ”de rika”, och därmed förutsätta att publiken kan göra ett 
antal antaganden på egen hand om att rikedom medför oansvarighet och okänslighet för 
andras situation. Borgerlighet är kapitalism och egoism, och framför allt tanklöshet. Borgarna 
framställs som villiga att göra allt för makt. Vad detta ”allt” är, lämnas till åhörarna att själva 
föreställa sig.   
 
 
Citat 5 
 
I slutet går Palme längst i sin kritik, då borgarna anklagas för att vilja skapa ett land som de 
flesta medborgare inte skulle ha råd att leva i. Sverige skulle därmed bli obeboeligt för det 
stora flertalet av dess invånare. 
 
 

Det finns de som skulle ha råd med en borgerlig regering, men 
beklädnadsarbetarna hör inte dit. Inte metallarbetarna, inte de stora grupperna av 
arbetare och tjänstemän. De har inte råd med en regering som går på tvärs med 
löntagarintressena, och inte heller pensionärerna. Ty den tävlan i 
skattesänkningslöften och löften om högre utgifter som flödar är ett direkt hot mot 
pensionärerna. Vi har i land efter land sett att det är pensionärerna som drabbats 
när ekonomin kommit i gungning. Och framför allt, landet har inte råd med det. 

  
 
D: Vissa grupper i samhället har råd med en borgerlig regering. 
 
W: Flertalet arbetare och tjänstemän har inte råd med en borgerlig regering. 
 
W: Pensionärerna har inte råd med en borgerlig regering. 
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B: Pensionärerna är en särskilt utsatt grupp som drabbas snabbast och hårdast när ekonomin 
kommer i gungning. 
 
C: Socialdemokraterna står på de vanliga medborgarnas sida, och den socialdemokratiska 
politiken är det bästa alternativet för exempelvis arbetare, tjänstemän och pensionärer, inte 
borgarnas kostnadskrävande politik.   
 
 
Palmes allra mest övergripande mål med att överhuvudtaget delta i debatten är, att döma av de 
claim som förekommer i hela analysen, att kritisera den borgerliga politiken på ett sätt som 
skapar tvivel hos väljarkåren om att borgarna är ett alternativ för dem. Det är följaktligen 
logiskt att Palme i detta sista avsnitt verkligen gör sitt yttersta för att underkänna den 
borgerliga politiken. I data pekas vinnarna ut i ett potentiellt borgerligt Sverige. Majoriteten 
av befolkningen tillhör inte vinnarna. Det stora flertalet löntagare är förlorare, liksom 
pensionärerna. Pensionärerna pekas ut som en särskilt utsatt grupp om den borgerliga 
politiken genomförs. Sverige skulle med en borgerlig regering få betala ett alltför högt pris. 
Argumentationen kan i detta fall betraktas som parallell. De båda warrant pekar ut två olika 
grupper som båda missgynnas av ett borgerligt maktövertagande. Det gemensamma målet är 
att få borgarna att framstå som ett dåligt alternativ för dessa grupper att rösta på.  
 
Claim är underförstådd, alltså ett entymem. Palme radar upp exempel på hur en borgerlig 
regering skulle missgynna olika grupper i samhället. I slutändan skulle inte ens landet ha råd 
med en borgerlig regering. Borgarna utmålas åter som arbetarnas och tjänstemännens fiender. 
En alternativ claim skulle mycket väl kunna vara inriktad på just detta, borgarnas, av Palme 
påstådda, avoghet gentemot arbetare och tjänstemän. Detta skulle innebära en vändning av 
den nu angivna claim. Men denna claim kan underkännas av att Palme på slutet vidgar 
borgarnas negativa effekt till att omfatta hela landet. En fungerande claim måste kunna 
inkorporera också det avslutande budskapet om att Sveriges ekonomi raseras med en 
borgerlig regering. 
 
Att Palme använder pensionärerna i debattinlägget ger formuleringen ”på de vanliga 
medborgarnas sida” i claim, i stället för att bara tala om löntagare. Socialdemokraterna vidgas 
från att vara ett rent arbetarparti till att bli hela Sveriges parti, i förlängningen den garant för 
solidaritet, rättvisa och välfärd som Palme framhävt så många gånger i debatten. Det går att 
spekulera kring varför Palme väljer just pensionärerna som särskilt uppmärksammad 
målgrupp för denna sista debattrunda. Kanske anses just denna väljargrupp väsentlig för att 
avgöra valet, men troligare är kanske att Palme uppmärksammar dem på grund av deras 
framträdande roll i byggandet av det socialdemokratiska folkhemmet.  
 
Palme fortsätter på det tidigare inslagna spåret i avslutningsanförandet. Borgarna utpekas som 
oansvariga och okänsliga för folkets verkliga behov. Detta förstår socialdemokraterna mycket 
bättre. Palmes anspelningar på folkhemmet i flera av de sista citaten kan möjligen bero på att 
han vill visa att socialdemokratin och Sverige är intimt sammankopplade, ja, att de kanske till 
och med är varandras förutsättning. Denna slutledning är svår att leda i bevis, men det är en 
intressant tanke, och den skulle antagligen också förklara varför Palme just nämner 
pensionärerna som en särskilt viktig väljargrupp. Dessa får i så fall symbolisera det 
socialdemokratiska projektet, folkhemmet, alltså i förlängningen vara det moderna Sveriges 
arkitekter och ingenjörer, eller med tanke på att det rör sig om ett arbetarparti, dess 
byggnadsarbetare. Om borgarna får ta hand om detta bygge kommer det oundvikligen att 
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förfalla och raseras. Sverige har under dessa förutsättningar alltså inte råd med en borgerlig 
regering. Palme verkar annars ha lugnat ner sig i sitt användande av pathos, känslor, i detta 
citat. Här är känslostormarna inte lika starka som i de två föregående citaten. Detta kan bero 
på att Palme försöker samla vissa huvudstråk i argumentationen. Det kan också bero på att 
han vill låta de föregående mer hetsiga argumenten sjunka in, genom att också återupprepa 
dem i en mildare ton.  
 
 
Sammanfattande kommentarer om avslutningsanförandet  
 
Avslutningsanförandet fungerar på ett liknande sätt som det femte replikskiftet. Borgarna 
attackeras inledningsvis, innan Palme i det sista citatet lyfter fram socialdemokratiska 
förtjänster som kontrast. Först anklagar han borgarna för att vara splittrade. Centern framställs 
som ett löntagarfientligt parti. Detta avsnitt är starkt ideologiskt hållet, där Palme använder 
uttryck som ”borgerlig klasskamp” och ”politiska fångar”. Fälldin anklagas för att liera sig 
med Bohman och kapitalisterna mot arbetarna och tjänstemännen. När borgarna äntligen 
lyckas presentera några politiska åtgärder visar sig dessa, enligt Palme, bara vara ekonomiska 
överbud. Slutsatsen blir att landet inte har råd med ett borgerligt styre. Det är bara 
socialdemokraterna som står på medborgarnas sida. Alla warrant är uttalade, alla claim 
underförstådda. Ett osäkerhetsmoment finns kring warrant i citat fyra, som bara är uttalad till 
en del. Att borgarna vill ha makt är uttalat, men inte att de eftersträvar makten villkorslöst. 
Data är i samtliga fall underförstått, utom i det fjärde citatet. Huvudlinjen i Palmes 
argumentation är närmast en skärpning av hans genomgående strävan att framställa 
socialdemokraterna som ett bättre regeringsalternativ än borgarna. 
 
 
3.2.8 Analysdiskussion 
 
I det här aktuella analysobjektet kan ett antal plan eller nivåer i Olof Palmes argumentation 
utläsas. Warrant är i de allra flesta fall direkt uttalad i texten. Anledningen till detta är 
antagligen att warrant så gott som alltid utgörs av ett argument, som i någon mån är bärande 
för argumentationen. Data varierar mer, men är oftast implicit förekommande i texten. Detta 
kan bero på att data är ett utgångsläge, vilket kanske kan vara svårt att identifiera eller 
avgränsa på ett adekvat sätt. Claim förekommer i princip alltid implicit i texten, vilket kan 
vara ett resultat av att det utgör själva målet med argumentationen. Palme ägnar sig åt att 
antyda svagheter, så tvivel och skapa osäkerhet kring vad borgarna står för politiskt. Till 
största delen är alltså målet med Palmes argumentation dolt i texten. Det outtalade skulle med 
Aristoteles ord kunna betecknas som entymem. Palme säger sällan rent ut att borgarna är ett 
dåligt regeringsalternativ. Han kommer aldrig med några direkta uppmaningar till publiken att 
inte rösta på borgarna. Anledningen kan vara att han vill att åhörarna själva ska dra de 
nödvändiga slutsatserna. Därför målar han upp bilden av en handlingsförlamad, inkompetent 
borgerlighet, något som ingen borde vilja rösta på. 
 
Det som uttalas blir därför rena argument, framförda som påståenden, frågor, kanske till och 
med förfärade utrop om hur borgarna kan göra på ett visst sätt. Dessa rena argument kan 
variera en del, i fråga om både klarhet och direkthet. De kan ibland vara invävda och 
avlevereras i en bisats, men de kan också utgöras av en rad olika argument, med samma syfte, 
i en seriell eller en parallell argumentation. Effekten blir i bästa fall att åhörarna samlar 
tillräckligt många argument i en negativ vågskål för borgarnas del. Palme eftersträvar att det 
negativa hos borgarna ska överväga det som eventuellt fortfarande, efter Palmes 
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argumentation, kan ses som positivt. Det finns i texten en avsevärd övervikt på det som är 
negativt hos borgarna framför det som är positivt med socialdemokraterna. En vanlig 
argumentationskedja hos Palme, som exempelvis i debattinläggen fyra och fem, radar först 
upp borgerliga svagheter och tillkortakommanden. Därefter kontrasteras dessa mot den 
trygghet och säkerhet som det socialdemokratiska politiska alternativet kan erbjuda. Palme 
säger inte rent ut att socialdemokraterna är bättre, men på slutet av debatten förekommer 
faktiskt en uppmaning att rösta på partiet i valet. Detta är dock närmast frågan om en 
ritualiserad åtgärd, som i princip alla kampanjtalare använder. Det är frågan om ett stridsrop, 
avsett att elda de egna inför valspurten. 
 
I ljuset av ovanstående resonemang blir det också logiskt att data och claim till största delen 
förblir underförstådda i argumentationskedjorna. Det finns ingen anledning för Palme att 
direkt säga att borgarna är ett dåligt politiskt alternativ. Det skulle inte ge honom någon 
framgång att göra så. Det kanske till och med skulle kunna skada hans trovärdighet. Det 
skulle kunna sägas att Palme genom detta försöker upprätthålla ett gammalt retoriskt ideal och 
framstå som en vir bonus.  
 
Den mest övergripande nivån i Palmes argumentation handlar om försvar och attack.  
Försvaret är knappast inriktat på att rättfärdiga egna beslut eller att försvara sin politiska linje 
lika mycket som på att återknyta till socialdemokratiska traditioner och dygder. Samarbetet 
med de fackliga organisationerna lyfts fram, liksom ibland också samarbetet över de politiska 
blockgränserna. Palme angriper annars beroende på sammanhang borgarna i allmänhet, 
centerpartiet i synnerhet eller Thorbjörn Fälldin personligen. Palme har ett överordnat syfte 
med dessa angrepp, att utmåla borgarna som ett dåligt regeringsalternativ.  
 
För att skapa bilden av borgarna som ett undermåligt regeringsalternativ använder Palme ett 
antal anklagelsepunkter. Delvis utformas dessa punkter av det sammanhang i vilket 
anklagelserna framförs. Därför fästs stor vikt vid ekonomi- och energifrågor, motiverat av den 
då relativt aktuella energikrisen 1973. I detta sammanhang finns också en underliggande 
debatt om kärnkraften, som började ta fart under den första hälften av 1970-talet. Thorbjörn 
Fälldins självpåtagna roll som förste ifrågasättare av den svenska kärnkraften spelade med all 
sannolikhet in i att just denna fråga blev återkommande i debatten. Palme undviker egentligen 
till största delen att försvara sin och socialdemokratins ställning i denna fråga. I stället väljer 
han, vilket är karaktäristiskt för debatten, att angripa Fälldins linje.  
 
Anklagelsepunkterna eller skälen till att borgarna fungerar som ett dåligt regeringsalternativ 
kan utkristalliseras i fem huvudpunkter som till stora delar hänger samman med varandra. 
Den vanligast förekommande och både mest lättbevisade och lättexemplifierade punkten för 
Palme är att borgarna är splittrade, både mellan och inom de tre partierna. Vidare är borgarna 
inkompetenta och klarar inte av att presentera en hållbar politik. Detta i sin tur leder vidare i 
att borgarna gärna kommer med ekonomiska överbud och baserar sin politik på 
glädjekalkyler. De är därför att betrakta som oansvariga och benägna till illa underbyggda och 
förhastade beslut. Slutligen anklagas de också för att vara arbetarnas/löntagarnas fiender. 
 
Det är rimligt att förvänta sig av en socialdemokratisk partiledare att han i någon mån 
angriper sina borgerliga kolleger, i synnerhet statsministerkandidaten. Borgarna och/eller 
centerpartiet anklagas för att föra en alltför diffus politisk linje i ett antal frågor. Dessutom är 
borgarna splittrade inbördes, delvis på grund av att deras respektive linjer är så diffusa. 
Oklarheterna styrker Palme ibland med ett praktiskt exempel, på åtgärder som går emot 
varandra, ett uttalande av Bohman eller Ahlmark som förefaller motsäga det som Fälldin sagt 
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i debatten eller vid något annat tillfälle. Vid sådana tillfällen får Palmes argumentation 
betraktas som relativt framgångsrik. Han har lyckats bevisa ett möjligt problem med ett 
eventuellt borgerligt styre.   
 
 

Thorbjörn Fälldin säger att en borgerlig regering ska vila på mittenpolitikens 
grund. Men det vänligaste man kan säga om mittenpolitiken, det är att den vilar, 
förhoppningsvis i frid. För att den finns inte längre. Var är mittenpolitiken i 
energipolitiken, var är mittenpolitiken i familjepolitiken? Ahlmark har ju förklarat 
att det finns ingen mittenpolitik längre. 

 
 
Vid andra tillfällen är kritiken betydligt mindre direkt och inte alltid så välriktad. Palme 
framställer borgarna som ostrukturerade grälmakare och struntpratare. I dessa fall blir det 
oklart om Palme är ute efter att redovisa en redan förekommande splittring som han känner till, 
eller om han helt enkelt försöker skapa en konflikt som egentligen inte finns. I fallet med 
ovanstående citat skulle Palme kunna framställa sig själv som en informatör till folket. Han ser 
en motsägelse inom det borgerliga blocket och uppmärksammar allmänheten på detta. Detta är 
i så fall ett helt korrekt agerande från Palmes sida, till och med berömvärt. Att borgarna 
samtidigt framstår som ytterst klandervärda är en ren bonus. Om det däremot är så att sprickan 
i borgerligheten egentligen inte finns, eller åtminstone inte är så allvarlig som påståtts, blir 
Palmes agerande mer tveksamt. Då försöker han helt enkelt skapa en fördelaktig situation för 
sig själv och sitt parti, genom lögn eller i bästa fall överdrifter och övertolkning. I vilket fall 
riskerar Palme att framstå som en grälmakare själv. 
 
Palme löper alltså en viss risk med denna typ av argumentation. I nästa exempel talar Palme 
också om borgerliga åsiktsskillnader, men här på ett betydligt mera öppet, närmast hypotetiskt, 
sätt.  
 
 

Jag har icke fått tillstymmelsen till ett svar. På punkt efter punkt redovisade de 
istället en fördjupad splittring. De ger varandra tjuvnyp. De ställer kategoriska och 
motstridiga krav mot varandra. Nu kan inte Fälldin längre undgå att svara på 
väljarnas frågor, att ge besked om den politik moderaterna, folkpartiet och centern 
vill föra tillsammans. Hur tänker centern lägga om sin politik så att den passar 
Bohman och Ahlmark? 

 
 
Här sammanfaller både oklarheten i den politiska linjen och det borgerliga blockets splittring. 
I Palmes avslutande fråga finns ytterligare ett av debattens genomgående drag, ständiga frågor 
om vad centern ska göra för att tillmötesgå sina borgerliga kolleger. Det är uppenbarligen en 
premiss för Palme att det är centern som ska lägga om sin politik. Detta beror antagligen på 
att det dels är centerpartiet som tillhandahåller statsministerkandidaten och att just denne 
kandidat står för motståndet i debatten. Helt självklart är det väl annars inte att just centern 
ska lägga om sin politik. Partiet har ju ändå statsministerkandidaten, och blev i valet 1973 
klart störst av de borgerliga partierna. De blev också efter valet 1976 största borgerliga parti, 
trots en liten minskning. 
 
Mot slutet av debatten försöker Palme också framställa den borgerliga splittringen som 
djupare. Centern framställs som helt omedgörliga och närmast despotiska.  
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Det är lätt att säga till era borgerliga bröder: böj knä för vår uppfattning. Men säg 
om de inte böjer knä. Det är lätt att säga till företrädare för företagsamheten i 
landet och till företrädarna för arbetarna och tjänstemännen i landet: böj knä för 
vår uppfattning. Men tänk om de inte… Hur kan ni då begära att de ska ha bevara 
framtidstron?  

 
 
Motsättningen är alltså så djup att centern vill tvinga de andra partierna till underkastelse. Det 
är i det här sammanhanget som det går att tala om att Palme går för långt i sin argumentation. 
Han kan knappast på ett fullgott sätt exemplifiera och belägga att centern börjat uppvisa 
totalitära drag.  
 
Anklagelsepunkten om att borgarna uppvisar inkompetens syftar snarare till att alienera 
åhörarna/väljarna från borgerligheten och centerpartiet. I denna lyfter Palme nämligen fram 
olika tecken som han ser på att borgarna, och centern i synnerhet, är inkompetenta i både 
beslut och agerande, ja, i hela den politiska processen. Han måste övertyga åhörarna angående 
de misstag han framhåller, och även få dessa att framstå som tillräckligt viktiga, för att skapa 
tvivel om borgarnas möjligheter att kunna styra landet. I nedanstående citat läxar Palme upp 
Fälldin om energipolitiken. 
 
 

Rent sakligt sett så när du drar dina sparprogram ska jag säga måste du lära dig 
känna skillnad mellan olja för uppvärmning av hus och elström för att driva 
fabriker. För att om du kör igenom hela ditt sparprogram så sparar du olja och det 
är alldeles utmärkt. Vi behöver allt sparande vi kan få. Kom med uppslag.  

 
 
Palmes mästrande ton är egentligen inget riktigt lyckat drag i argumentationen. Risken är 
uppenbar att Palme framstår som en besserwisser, och sådana är nästan alltid i betraktarens 
ögon rätt tveksamma. Exemplet är i det här fallet heller inte så tydligt, bara en hänvisning till 
Fälldins energisparprogram, vilket denne vid andra tillfällen i debatten förutsätts sakna. Det 
finns ett bättre exempel i det långa citatet om kommunalskatter som mot tidigare givna löften 
ändå höjts. Dock är detta exempel omständligt och sannolikt något för långt för att riktigt gå 
hem hos åhörarna.  
 
 

Fälldin var oklokt nog inne på Stockholms läns landsting. Men var är det fråga om 
där? I Stockholms läns landsting och Stockholms förortskommuner lovade centern 
oförändrad skatt i valet 1973. Det vann ni förmodligen många röster på. 
Socialdemokraterna ställde inte ut något sådant löfte. Sedan höjde ni skatten i 
landstinget med 2:75 och nu 3:75 och en krona eller mer i de förortskommuner 
där centern fick makten. Tillsammans fem kronor i skattehöjning på ett par år och 
det är något av ett svenskt rekord. Så var det med centerns löften om oförändrad 
skatt. Men ja pengarna bara det är ju landets bästa skatteunderlag så pengarna bara 
rinner mellan fingrarna på dem. Men jag beskyller er inte för att ni kanske 
behövde pengar. Men jag beskyller er för att ni gick och lovade medborgarna 
oförändrad skatt och så höjde ni med tillsammans fem kronor. Hur ska 
människorna ha förtroende för detta? Och om man omsätter detta på riksplanet så 
blir det ändå mycket värre. För vad tänker ni på egentligen? Efter alla dessa 
löften. Det går ju inte för er att gå ut till människorna med någon som helst 
trovärdighet och tala om stramhet, om återhållsamhet, om fasthet i den 
ekonomiska politiken. Det måste varje regering med anspråk på att regera kunna 
göra. Och det kommer att bli väldigt viktigt under de kommande oroliga åren i 
världen.   
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Det är inte helt omöjligt att Palme i just dessa anklagelseakter faktiskt förlorar debatten. Ett 
påstående om att någon är dum är svårt att leda i bevis. Det finns alltid omständigheter som 
kan mildra intrycket av inkompetens. Det kan också leda till att sympatierna svänger över till 
den anklagade, om anklagelserna framförs på ett alltför osympatiskt sätt. I ovanstående båda 
citat framstår Palme med sitt direkta tilltal och mästrande tonfall som en gammaldags 
magister som tuktar en bångstyrig elev. Effekten blir att Palme i slutändan förefaller anklaga 
Fälldin personligen, istället för borgarna eller ens centerpartiet, trots att Fälldin knappast är 
ensam om ansvaret för den borgerliga energipolitiken. Dessutom ställer Palme åhörarna inför 
ett fullbordat faktum, det vill säga hans egen tolkning av centerns energisparprogram.  
 
För att en inkompetensförklaring ska kunna fungera krävs exemplifieringar, klart framstående 
motsägelser och inkonsekvenser, och gärna också exempel på negativa effekter för 
medborgarna. Palme lyckas framlägga några exempel på detta, med varierande framgång. 
Men dessvärre hamnar anklagelserna relativt ofta i något slags konstaterande av en påstått 
allmänt förekommande borgerlig dumhet, ofta kombinerat med anklagelser om att centern och 
borgarna saknar en politik, eller att denna politik är otydlig. 
 
 

Det var intressant att lyssna till Fälldin. Han lyckades tala sina 15 minuter och 
åtskilliga minuter till utan att med ett enda ord beröra ämnet för kvällens debatt, 
nämligen regeringsalternativen i Sverige. Det är fenomenalt egentligen. 

 
 
Så här inleder Palme sitt första debattinlägg. Och det motsvarar inte alls de krav som nämndes 
ovan om fungerande inkompetensförklaringar. Att det är en ren inkompetensförklaring från 
Palmes sida är uppenbart. Sista meningen: ”Det är fenomenalt egentligen” är en spydig 
kommentar, som nästan saknar motstycke i resten av debatten. Palme har ingen sakfråga att 
ägna sig åt. Han formulerar en anklagelsepunkt, att Fälldin kan dra över tiden och ändå inte 
säga något användbart. Det enda som Palme eftersträvar, förefaller vara att angripa Fälldin. 
Det verkar vara frågan om attack för attackens skull. I så fall är det näppeligen någon särskilt 
stark argumentation från Palmes sida. En argumentations effektivitet kan bedömas utifrån hur 
den förhåller sig till de krav som finns för en god argumentation. Ju högre sanningsgrad som 
argumentationen uppvisar desto mer effektiv är den. Effektiviteten är också beroende av 
situationen.170      
 
Överbuden skulle kunna ses som ett bevis för eller ett led i inkompetensen. Dock förekommer 
de så ofta som en specifik anklagelse från Palmes sida, att intrycket blir att överbuden utgör 
kärnan i Palmes kritik mot borgarnas ekonomiska politik. Borgarnas löften är aldrig hållbara. 
Palme letar fram en tillräckligt tvivelaktig åtgärd, som kan fälla ett helt förslag. Han använder 
gärna exempel från kommunal- och regionalpolitiken. 
 
 

Vi deltar inte i överbudskarusellen. Vi vill inte lura barnfamiljerna som ni lurade 
barnfamiljerna i Hultsfred, där ni införde vårdnadsbidrag på fredagen och tog 
tillbaka det på måndagen. Vi viftar icke med tiotusenkronorssedlar framför 
barnfamiljerna och säger, rösta på oss. Därför att vi vill vara säkra om att kunna 
ge de hundra kronor i förbättringar som våra gamla pensionärer behöver. Vi vill 
vara säkra om att klara det vi har åtagit oss. Igen: Låt icke denna splittrade skara 
experimentera med er trygghet. 

                                                 
170 Jørgensen, Charlotte och Onsberg, Merete (1987): Praktisk argumentation. Teknisk Forlag A/S. Sid. 85 ff. 
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Även överbudsanklagelsen skärps mot slutet av debatten. 
 
 

De borgerliga överbuden är större än någonsin – deras löften värre. Ge dem inte 
chansen att fördärva vår ekonomi. Det har varit mitt huvudtema ikväll. Vi har lagt 
vårt program – de har inte lagt något program, de vill ha makten. Då finns det de 
som säger, vi har ju råd att låta borgarna pröva. Utmärkande för dem som säger så 
och skriver så är just att de har råd. De rika har råd med nästan vad som helst. Och 
de rika lever i överflöd även i massarbetslöshetens länder. 

 
 
Här ovan kopplas överbuden också ihop med det kapitalistiska, ekonomiska systemet, vilket 
tillför en annars inte alltför vanlig ideologisk dimension i debatten. Palme ställer sig på detta 
sätt på den lilla människans sida mot de ekonomiskt starka krafterna i samhället. Kopplingen 
mellan borgare, kapitalism och utsugning av den lilla människan är antagligen en effektiv 
argumentation från Palmes sida, ytterst pathosladdad. 
 
Anklagelsen om oansvarighet är närmast kopplad till anklagelsen om inkompetens, och 
därmed även till överbuden och för all del också splittringen. På sätt och vis sammanfaller 
nästan alla anklagelser i följande citat. 
 
 

Den borgerliga splittringen i riksdagen eller på valfältet kan te sig som en lek. 
Flyttas den in kring regeringens sammanträdesbord är det fråga om djupt allvar. 
Då gäller det ansvar för landet. Då gäller det trygghet för medborgarna. I en orolig 
tid måste en regering präglas av en fast och en enad vilja, av ett genomtänkt 
program, av en öppen redovisning för medborgarna.  

 
 
Splittringen, bristen på ansvar, inkompetensen och överbuden kan antagligen spåras i detta 
citat. Det är endast arbetarfientligheten som inte riktigt går att finna. Palmes bild av 
borgerligheten förefaller visa upp en borgerlighet som helt enkelt inte är riktigt mogen att 
regera. På ett liknande sätt kan denna slutsats dras av nedanstående citat.  
 
 

Men låt mig ägna det här åt ekonomi. Thorbjörn Fälldin han berömde sig över 
centerns utomordentliga insatser under de här åren. Ja hur var det? Jo jag sa ju så 
här: Socialdemokratin har icke ansvaret för en sönderfallande ekonomi. Är ni med 
om en anständig finansiering av reformerna, O K, annars utlyser vi nyval. Också 
kom ni dit, dvs. centern kom dit och hoppade av. Folkpartisterna hängde i. Och 
andra gången var centern med till sluttampen men det var ju lite av och an. Men 
det var ju bara det så länge vi höll er i rockskörten så var ni med om en ansvarsfull 
finansiering av den svenska reformpolitiken. Men när nu ni är lössläppta på 
frihand då släpper alla hämningar och då kommer alla överbud.    

 
 
Här kontrasteras dessutom bilden av de borgerliga amatörerna mot socialdemokratisk 
professionalism. Det var endast socialdemokraterna som hindrade centern från att göra bort 
sig under deras samarbetsperiod. När nu centern inte övervakas av ett ansvarigt parti är 
följderna oöverskådliga. Exempel på detta kan Palme visa upp på lägre politiska nivåer, bland 
annat i följande numera bekanta citat.  
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Fälldin var oklokt nog inne på Stockholms läns landsting. Men var är det fråga om 
där? I Stockholms läns landsting och Stockholms förortskommuner lovade centern 
oförändrad skatt i valet 1973. Det vann ni förmodligen många röster på. 
Socialdemokraterna ställde inte ut något sådant löfte. Sedan höjde ni skatten i 
landstinget med 2:75 och nu 3:75 och en krona eller mer i de förortskommuner 
där centern fick makten. Tillsammans fem kronor i skattehöjning på ett par år och 
det är något av ett svenskt rekord. Så var det med centerns löften om oförändrad 
skatt. Men ja pengarna bara det är ju landets bästa skatteunderlag så pengarna bara 
rinner mellan fingrarna på dem. Men jag beskyller er inte för att ni kanske 
behövde pengar. Men jag beskyller er för att ni gick och lovade medborgarna 
oförändrad skatt och så höjde ni med tillsammans fem kronor. Hur ska 
människorna ha förtroende för detta? Och om man omsätter detta på riksplanet så 
blir det ändå mycket värre. För vad tänker ni på egentligen? Efter alla dessa 
löften. Det går ju inte för er att gå ut till människorna med någon som helst 
trovärdighet och tala om stramhet, om återhållsamhet, om fasthet i den 
ekonomiska politiken. Det måste varje regering med anspråk på att regera kunna 
göra. Och det kommer att bli väldigt viktigt under de kommande oroliga åren i 
världen.   

 
 
Den allvarligaste anklagelsen från Palmes sida, och även den som ger det mest bitska och 
hetsiga tonfallet, är påståendet att borgarna i allmänhet och centerpartiet i synnerhet är 
arbetarnas fiender. Vid de tillfällen Palme framför denna anklagelse använder han gärna vissa 
tillspetsade ord och uttryck, som sannolikt syftar till att framkalla ganska starka bilder hos 
åhörarna.  
 
 

Det är just därför att det inte ska finnas två slags folk som vi genomför 
demokratiseringen av arbetslivet. Och där möter vi motstånd från centern. Ni ville 
sätta de offentligt anställda i strykklass. Ni ville inte att de anställda i små företag 
skulle ha fulla fackliga rättigheter. Det skulle tala direkt med sin arbetsgivare. 
Fråga ett skyddsombud när han kallas ut i hemlighet och kommer till en 
arbetsplats där det är åtta grader varmt och ingen toalett och inget rinnande vatten 
om inte de behöver fackliga rättigheter.   

 
 
I nedanstående citat tillkommer ett klassperspektiv i Palmes argumentation. Han tar uttalat 
ställning för underklassen mot överklassen, och spelar på uppenbara ekonomiska skillnader i 
samhället.  
 
 

Men det är en borgerlig klasskamp när ni säger att arbetarna är ett hot mot 
demokratin och börjar mumla om politiska fångar. När ni går emot löntagarna i 
alla deras frågor. När ni försöker skrämma löntagarna i alla situationer. 

 
 
Borgarna framställs här som uttalat arbetarfientliga. Arbetarna är till och med ”ett hot mot 
demokratin”, ett uttalande som visserligen kanske känns starkare idag, då hoten mot 
demokratin utgörs av exempelvis höger- och vänsterextremister samt rena 
terrororganisationer, men som rimligen bör ha rest ett och annat ögonbryn även 1976. Det är 
en oerhört grov anklagelse, att ett parti som strävar efter att komma i ledande politisk ställning 
vill försvåra tillvaron för en stor grupp i samhället, och göra allt för att motarbeta denna. Här 
är den ideologiska skillnaden mellan blocken som allra tydligast i debatten. Argumentationen 
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har lyfts från sakfrågornas petande i detaljer och siffror till de stora visionernas och ideologins 
domäner.  
 
”Kapitalism”, ”klasskamp” och till och med ”arbetare” är samtliga ideologiskt laddade ord, 
och Palme väljer antagligen alltid att använda dessa ord av en tydlig anledning, att skaffa sig 
monopol på tolkningen av dem. I exemplet ovan vänder han till exempel på betydelsen av 
begreppet klasskamp, som detta tolkats av centern, till att bli en slags förtryckarmekanism, 
använd av borgarna, alltså överklassen, mot arbetarna, alltså underklassen. Denna ideologiska 
spegelbild kan ge den eftersträvansvärda effekten att alla som identifierar sig som arbetare 
och/eller underklass vänder sig från borgerligheten och centerpartiet och röstar 
socialdemokratiskt istället. Palme försöker alienera arbetarna från borgarna.   
 
Palme skiftar under debattens gång vid ett flertal tillfällen position från försvar till anfall och 
tvärtom. Hans försvar har en central punkt, nämligen att upphöja socialdemokratins 
förtjänster, deras ärorika förflutna och deras nuvarande handlingskraft och politiska mod. 
Detta förväntas av Palme, i hans egenskap av socialdemokratisk partiledare. Att inte hylla det 
egna partiet vore detsamma som att indirekt erkänna sitt partis otillräcklighet. Det vore lika 
illa för Palme som att inte ta upp socialdemokratiska kärnfrågor som sysselsättning, social 
rättvisa och solidaritet. I framhävandet av socialdemokratins förtjänster ingår också att 
uppmärksamma vissa grupper med särskild anknytning till arbetarrörelsen. Palme riktar sig 
vid upprepade tillfällen till arbetarna och tjänstemännen. Han riktar sig också till 
fackföreningsrörelsen, mer specifikt till LO och TCO, som ju representerar just arbetare 
respektive tjänstemän. Det är framför allt i inledningen och avslutningen som Palme hänvisar 
till dessa försvarsargument. 
 
 

Tänk efter hur det var här i Göteborg. Här slog krisen hårt, här hotade 10 000-tals 
tjänstemäns och arbetares trygghet. Vi mötte inte dem med tal om kapitalismens 
självläkande krafter. Vi mötte dem i ett sakligt och konstruktivt arbete för att söka 
lösningar. Lärdomen är denna: man ska inte lita på de borgerligas kapitalism, man 
ska lita på människors solidaritet! 

 
 
Det är tydligt att Palme vill visa hur socialdemokratin lyckats bemästra den aktuella krisen. 
Efter detta citat använder Palme ytterligare ett mestadels försvarsinriktat citat, innan han 
övergår till att angripa borgarna. Sedan återkommer försvarsargumenten sporadiskt, och de 
kan också, som i exemplet nedan, förekomma i enstaka meningar och formuleringar även i 
inlägg som i övrigt är inriktade på att kritisera borgarna. 
 
 

Socialdemokratin går i spetsen i kampen för jämställdhet mellan kvinnor och män. 
Vi vill fortsätta vår familjepolitik som förenar strävan efter ett barnvänligt 
samhälle med kampen för jämställdhet. Där är barnomsorgen och förslaget till 
ökad tid för samvaro mellan barn och föräldrar av stor betydelse. De borgerliga är 
splittrade. Men tyngdpunkten ligger hos centerns och moderaternas 
jämställdhetsfientliga politik. De borgerliga löftena är många och dyra. Bara 
centerns orättvisa vårdnadsbidrag kostar ungefär två miljarder kronor. Hur ser de 
borgerligas gemensamma familjepolitik ut, Fälldin? Hur ska den betalas?  

 
 
Mot slutet av debatten radar Palme upp olika anklagelsepunkter mot borgarna för att 
kontrastera dessa mot socialdemokratins förtjänster, som i detta exemplifierande citat. 
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Framtiden är farlig, säger Fälldin. Alltså vill han möta den tillsammans med 
Bohman och hans mörkblå moderater. Vi vill möta den tillsammans med de breda 
grupperna av arbetare, tjänstemän och småföretagare. Framtiden är farlig, säger 
Fälldin. Alltså vill han ha mera kapitalism, mer egoism. Vi vill ha mera av 
gemenskap, solidaritet och samhörighet. Det är den svenska folkhemstraditionen, 
det är den breda folkliga reformpolitiken, det är den demokratiska socialismen. 

 
 
Det samlade intrycket av Palmes argumentation är att han använder ett försvar, baserat på ett 
åberopande av gamla socialdemokratiska framsteg och positiva egenskaper. Detta kombineras 
med angrepp på borgarna och centerpartiet, i form av anklagelser om splittring, inkompetens, 
ansvarslöshet, överdrivna löften och arbetarfientlighet. Ingen av dessa anklagelsepunkter 
förekommer i samtliga debattinlägg, inte i samtliga här framförda citatexempel, även om 
någon alltid är med i det enskilda inlägget. Detta är en skillnad mot upphöjandet av 
socialdemokratin, som finns representerad i samtliga delar av debatten, även om detta 
upphöjande kan ta något olika uttryck. Några tydliga mönster kan knappast urskiljas i hur 
varje anklagelsepunkt är representerad, med ett undantag. Inkompetensanklagelsen finns inte 
uttalad vare sig i inlednings- eller avslutningsanförandena, och förekommer bara i vartannat 
debattinlägg, främst i första och femte. Anledningen till detta kan vara ett värderande från 
Palmes sida att detta argument möjligen är svagare eller mera svårsmält för väljarna, än till 
exempel ansvarslösheten eller splittringen. Det har ovan diskuterats kring svårigheterna av att 
bevisa att någon helt enkelt är dum.  
 
Av ovanstående resonemang bör ha framgått att Palmes argumentation rymmer en hel del 
problem av varierande art. Han har en tämligen lättöverskådlig argumentativ arsenal till sitt 
förfogande. Det är en mindre del försvar och en avsevärt större del angrepp. Ett av problemen 
med Palmes argumentation är kanske just detta, att angreppet väger tyngre än försvaret. 
Balansen mellan attack mot motståndarens linje och försvar för den egna linjen rubbas. Det 
finns en möjlighet att detta medför en negativ effekt för Palmes argumentation.  
 
När överbetonas attack, och för all del även försvar, av Palme? Till stor del uppstår 
överdriften av attack i argumentationen när Palme förefaller tro sig ha upptäckt en blotta i 
motståndarens argumentation. Ett exempel inträffar redan i ovan nämnda inledningsstycke om 
Fälldins överdragande av den stipulerade debattiden. Sedan återkommer dessa exempel i 
texten. De är också ganska vanligt förekommande i samband med ett par av de ovan nämnda 
huvudsakliga angreppspunkterna, i synnerhet den borgerliga splittringen. I sådana lägen har 
Palme en tendens att frångå ett eventuellt manus och improvisera fram en argumentation som 
mer än en gång går väldigt långt. Delvis kan sådana övertramp anas av att Palme börjar på en 
mening för att sedan gå över i en annan. Otydligt formulerade argument och omstarter av 
meningar är andra tecken på att det inte precis är i förväg planerade åtgärder som Palme tar 
till. 
 
 

Jag menar, här ställer du ultimatum till Bohman och Ahlmark: vi faller inte undan 
för några ultimata. De, vi står vid våra, jag kan inte tro att Fälldin säger, säger 
Bohman. Och så säger han att ni har hemliga samtal. Och så säger miljögrupperna 
att Fälldin, att centerpartiet de grejar för få röster till valet och sen efteråt så 
myglar de med moderaterna. Jag menar, jag vill ha besked: var står ni i 
energipolitiken – sen ska du få svar på din fråga – tillsammans med moderaterna 
och folkpartiet.   
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Överdrifter är ett annat problem i Palmes argumentation. Hyperboler är visserligen ett 
retoriskt drag, men det finns bättre och sämre platser att använda dessa på. Fel använd kan en 
hyperbol lätt bli en ren lögn. Ett av de tydligaste exemplen på överdrifter i den undersökta 
debatten är det ovan nämnda mumlet ”om politiska fångar”. Det är främst i de delar av 
argumentationen som behandlar situationen på arbetsmarknaden, och där Palme försvarar de 
fackliga organisationerna och arbetare och tjänstemän, som överdrifterna förekommer. Det är 
nästan bara i slutklämmen på meningar som Palme går över denna gräns. De politiska 
fångarna är ett exempel på detta, liksom att ”sätta de offentligt anställda i strykklass”. Ett 
exempel som har att göra med detta område är följande: 
 
 

Vi deltar inte i överbudskarusellen. Vi vill inte lura barnfamiljerna som ni lurade 
barnfamiljerna i Hultsfred, där ni införde vårdnadsbidrag på fredagen och tog 
tillbaka det på måndagen. Vi viftar icke med tiotusenkronorssedlar framför 
barnfamiljerna och säger, rösta på oss. Därför att vi vill vara säkra om att kunna 
ge de hundra kronor i förbättringar som våra gamla pensionärer behöver. Vi vill 
vara säkra om att klara det vi har åtagit oss. Igen: Låt icke denna splittrade skara 
experimentera med er trygghet. 

 
 
Först består ovanstående citat av en räcka argument som är avsedda att uppvisa en mindre 
tillförlitlig borgerlig politik. Barnfamiljerna får visserligen inga pengar av socialdemokraterna 
heller, i alla fall inte som nämns i citatet, men dessa låter i alla fall inte påskina några falska 
löften. Den relativt sakliga argumentationen övergår i den sista meningen i en påminnelse om 
att borgarna är splittrade, men ändå benägna att experimentera med medborgarnas ekonomi 
och liv. Det är inte precis någon naturlig följd av Palmes argumentation som presenteras. Nära 
anknutet till problemen med överdrifterna är att Palme ibland tenderar till att förstora vissa 
argument eller detaljer i argumentationen. Ett tydligt exempel på detta är återigen det i denna 
avhandling flitigt använda citatet om Fälldins initiala tidsöverskridande.  
 
Ytterligare ett drag i Palmes argumentation som kan medföra vissa problem är ett användande 
av i sammanhanget relativt ovidkommande kritiska argument. Palme byter vid dessa tillfällen 
helt enkelt ämne mitt i en argumentation. ”Ni riktar dråpslag mot landsorganisationen, tror ni. 
Fortsätt ett tag till och ni hugger huvudet av böndernas föreningsrörelse.” Det är väl inte helt 
klart varför ett ”dråpslag mot landsorganisationen” skulle hugga ”huvudet av böndernas 
föreningsrörelse”. En möjlig tolkning är att centern, som utgör ”ni” i det här fallet, vill 
begränsa föreningslivet i Sverige. Den här förmodade övertolkningen är i och för sig snyggt 
utförd av Palme, eftersom den i praktiken utförs av åhöraren. Palme själv skapar bara sådana 
förutsättningar att tolkningen blir oundviklig, centern är en fiende till allt vad medborgerlig 
organisation heter. Resultatet blir en framkallad övertolkning.  
 
Palmes argumentation tenderar ibland också till att bli något enkelspårig. Framför allt sker 
detta då han vädrar svagheter i Fälldins argumentation. Vid dessa tillfällen vill Palme påvisa 
åtminstone en av två svagheter, splittring inom borgerligheten eller en oprecis politisk linje 
från borgarnas sida, vilken kan indikera antingen inkompetens eller ansvarslöshet, eller 
bådadera. 
 
 

Du säger att er energipolitik är byggd på övertygelse och samvete. Du anser alltså 
inte då att en energipolitik som Bohman och Ahlmark företräder är byggd på en 
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ärlig övertygelse och ett samvete. Eftersom du säger att, om tre veckor få de 
överge den. Vad har du garantier för det? Jag ska tala det här om dig men först ska 
du tala om: Vad är den borgerliga energipolitiken? Var är den? Ge ett besked.  

 
 
Här lyckas Palme kombinera båda de svagheter han eftersträvar att påvisa. Den borgerliga 
energipolitiken förefaller i stort sett vara obefintlig, och dessutom är borgarna inte överens om 
denna obefintliga politik. Frågan är om Palme egentligen i slutändan vinner något på att 
argumentera på detta sätt. Risken är avsevärd att väljarna inser att inget av argumenten är 
särskilt väl underbyggt. Det får också anses som tämligen problematiskt att bevisa någots 
ickeexistens.  
 
Palmes argumentation följer alltså ett tydligt mönster, som framträder med hjälp av Toulmins 
analysmodell. Han använder fem angreppspunkter på borgarna i kombination med ett eget 
ställningstagande som hänvisar till socialdemokratiska traditioner och tidigare framgångar. 
Denna övergripande struktur kan sedan benas upp i mindre. Här nedan följer ett schematiskt 
framställande av Olof Palmes analys som denna ter sig i ljuset av en Toulminmodell. 
 
 
Data: Det borgerliga regeringsalternativet består av tre skilda partier med divergerande 
politiska åsikter.  
 
 
Warrant1: Borgarna är splittrade, mellan partier och inom partier. 
 
Backing: De talar emot varandra. 
 
B: De saknar en klar politisk linje i vissa frågor, exempelvis familjepolitiken. 
 
B: De har dokumenterat skilda åsikter i vissa frågor, med kärnkraften som det mest talande 
exemplet. 
 
 
W2: Borgarna är inkompetenta och klarar inte av att presentera en hållbar politik. 
 
B: De kan inte svara på vissa frågor från Palmes sida. 
 
B: På vissa områden förefaller de sakna en genomtänkt politisk linje, eller ens tillräckliga 
kunskaper i ämnet.  
 
B: Splittringen, bristande ansvar och ekonomiska överbud skulle också kunna ses som 
exempel på inkompetens. 
 
 
W3: Borgarna kommer med ekonomiska överbud. 
 
B: Det finns inte ekonomisk täckning för deras förslag. 
 
 
W4: Borgarna är arbetarnas fiender. 
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B: Fälldin har vid flera av Palme citerade tillfällen uttryckt sig hätskt mot arbetarna. 
 
B: Fälldin har framfört flera förslag om att minska fackföreningsrörelsens inflytande på 
arbetsplatserna. 
 
B: Borgarna har försökt inskränka löntagarnas rättigheter. 
 
 
W5: Borgarna är oansvariga och fattar förhastade beslut. 
 
B: De har tvingats ta tillbaka beslut på lokal och regional politisk nivå. 
 
B: De tänker inte igenom konsekvenser för andra än de som är direkt berörda av deras förslag. 
 
B: Borgarnas åsikter skiftar allteftersom olika saker inträffar. 
 
 
W5: Socialdemokraterna är ett bra politiskt alternativ som innebär trygghet för medborgarna. 
 
B: Socialdemokraterna skapade Folkhemmet. 
 
B: Socialdemokraterna har klarat den senaste ekonomiska krisen. 
 
B: Socialdemokraterna har en stor politisk erfarenhet. 
 
B: Socialdemokraterna kan samarbeta med fackföreningsrörelsen. 
 
B: Socialdemokraterna står för solidaritet, trygghet, gemenskap och rättvisa 
 
 
Claim: Socialdemokratin utgör ett bättre regeringsalternativ för Sverige än vad borgarna gör. 
 
 
Palmes sätt att argumentera utmynnar alltså i att borgarna i hans ögon utgör ett dåligt 
regeringsalternativ, knappast något överraskande resultat. Det förefaller med hjälp av 
Toulminmodellen, som om linjerna i argumentationen blev tydligare. Hans fem huvudsakliga 
angreppspunkter kan placeras in där, liksom hans kontrasterande av borgerliga misslyckanden 
mot socialdemokratins ärorika förflutna. Hans taktik och teknik inom argumentationen skulle 
antagligen kunna upptäckas även med någon annan analytisk modell, men Toulmin gör i alla 
fall jobbet.  
 
Palmes argumentation, som den schematiskt framställts i ovanstående Toulminmodell, är till 
allra största delen inte direkt uttalad i den analyserade debattexten. Warrant utgörs av de fem 
anklagelsepunkterna mot borgarna och framhävandet av socialdemokratin som ett politiskt 
alternativ till dessa. Data är att borgarna har olika åsikter, medan claim är att 
socialdemokratin är bättre för Sverige än vad borgarna är. Palmes strävan i debatten förefaller 
tämligen klar i ljuset av ovanstående analys. Han avser att uppvisa borgarna som ett dåligt 
regeringsalternativ. De är splittrade, inkompetenta, oansvariga, kommer med överbud på det 
ekonomiska området, och är till och med fientligt inställda till arbetare och tjänstemän. Till 
skillnad från detta frammanas bilden av socialdemokratin som garant för social trygghet och 



 121

rättvisa. Med borgarna blir det kaos och med socialdemokraterna ordning. 
Socialdemokraterna är alltså ett bättre politiskt alternativ än borgarna. Sedan återstår bara för 
Palme att vänta på att väljarkåren ska inse detta. Strukturen har alltså i och med denna analys 
framstått. Nu är det dags att försöka finna avvikelserna från denna struktur. 
 
 
3.3 Analys av fallasier utifrån pragmadialektik och informell logik  
 
Fallasier är, enligt den definition som kommer att användas i följande avsnitt, avvikelser eller 
brott mot existerande normativa regler för kritisk argumentation. Fallasibegreppet 
förekommer som ett teoretiskt begrepp inom både den informella logiken och 
pragmadialektiken. Pragmadialektiken har skapat ett helt regelverk kring fallasier, och även 
den informella logiken sysslar mycket med regler för hur argumentativ verksamhet bör 
bedrivas. Det är detta regelverk som ligger till grund för analysen i detta avsnitt.  
 
 
3.3.1 Palmes inledningsanförande 
 
Citat 1 
 
Känslor är en naturlig del i en argumentation. En känslosam argumentation blir en fallasi då 
känslorna tillåts ta överhanden. Argumentum ad populum är ett känsloargument som utgår 
från att ett påstående är rätt eftersom det existerar en samstämmighet runt detta påståendes 
riktighet. Argumenten hänvisar alltså till allmänna föreställningar och känslor, eller till 
fördomar och stereotypa föreställningar. Om argumentets kärna blir att någonting ”känns” på 
ett speciellt sätt, är det antagligen rimligt att kunna kalla detta för en fallasi. Det finns några 
möjliga fallasier av denna sort i Palmes debattinlägg.   
 
 

Tänk efter hur det var här i Göteborg. Här slog krisen hårt, här hotade 10 000-tals 
tjänstemäns och arbetares trygghet. Vi mötte inte dem med tal om kapitalismens 
självläkande krafter. Vi mötte dem i ett sakligt och konstruktivt arbete för att söka 
lösningar. Lärdomen är denna: man ska inte lita på de borgerligas kapitalism, man 
ska lita på människors solidaritet! 

 
 
Palme tar sin utgångspunkt i en situation, som antagligen är bekant för många av åhörarna, 
krisens verkningar i Göteborg. Det finns alltså en viss känsloladdning redan från början av 
citatet, trots att det verkar baserat på fakta, de 10 000-tals hotade jobben. Det är dock främst 
den sista meningen i detta citat som är känsloladdad. Kapitalismen är inte att lita på. Endast 
socialdemokratisk solidaritet är riktigt trovärdig. Detta känslobaserade argument framställs 
närmast som en grundläggande insikt. Underförstått blir det om borgarna får makten 
kapitalismen som får råda över människornas vardag. Denna fallasi får kanske inte någon 
negativ effekt för trovärdigheten i Palmes argumentation. Det är rimligt att Palme, i egenskap 
av socialdemokratisk partiledare, angriper kapitalismen och hyllar solidariteten, som tidigare 
har konstaterats vara en socialdemokratisk dygd.  
 
Den fallasi som ovan beskrivits utgör ett brott mot den fjärde av den kritiska diskussionens 
regler. Innebörden i denna regel är att ståndpunkter endast kan försvaras med argument som 
kan relateras till ståndpunkten. Det är i argumentationsstadiet som brott mot denna regel sker. 
Brotten utförs uteslutande av protagonisten. Det finns två typer av brott. Dels kan 
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ståndpunktens försvar genomföras på ett sätt som egentligen inte pläderar ståndpunktens 
riktighet. Dels kan irrelevanta argument användas i försvaret av ståndpunkten. Detta innebär 
att själva grunden för den kritiska diskussionen raseras. Något övertygande eftersträvas inte 
av den som bryter mot denna regel, och inte heller någon diskussion.171  
 
 
Citat 2 
 
Palme växlar roll mellan protagonist och antagonist vid ett antal tillfällen under debatten. 
Detta behöver inte vara en fallasi, men kan vara det om övergången sker för snabbt och med 
otillräcklig grund. Nedanstående citat kan vara ett exempel på detta.  
 
 

Vi har inlett en genomgripande förnyelse och demokratisering av arbetslivet. Vi 
har fört en bred folklig reformpolitik för barnfamiljer, de äldre, handikappade, 
däribland de största pensionsreformerna sedan ATP. Och vi lyckades få med 
ibland ett, ibland två borgerliga partier på en ansvarsfull finansiering. Med den 
överbudspolitik de borgerliga nu återfallit till, hade denna reformpolitik aldrig 
kunnat genomföras. 

 
 
Borgarnas naturliga tillstånd är alltså överbudspolitik. Det är bara ibland de kan anta en mer 
realistisk politisk linje, och vara ansvarsfulla och genomtänkta. Detta kontrasteras mot 
socialdemokratin som aldrig gjort något fel överhuvudtaget. Övergången blir väldigt tvär och 
alla mellanliggande alternativ diskvalificeras av Palme. Det är ett socialdemokratiskt 
halvutopia, eller en borgerlig experimentverkstad där allt kan gå under, som utgör de politiska 
alternativen. Palme kontrasterar hårt och ger inga ytterligare alternativ för åhöraren att ta 
ställning till.  
 
Regel nummer nio, vilken Palme möjligen bryter mot ovan, konstituerar villkoren för en 
lyckad attack på en ståndpunkt, nämligen att försvaret misslyckas och att protagonisten 
tvingas överge sin ståndpunkt, eftersom denna motbevisats. Motsatsen gäller givetvis också, 
att en väl försvarad ståndpunkt leder till att de argument som riktats mot den kan betraktas 
som ogrundade och overksamma. Brotten mot denna regel inträffar i regel under 
avslutningsstadiet och kan utföras av båda sidor i argumentationen.172  
 
 
Citat 3 
 
Palme talar inte alltför ofta om centerns politiska ståndpunkter i debatten. Vid de tillfällen han 
trots allt berör ämnet, blir det hans egen tolkning av centerns politik som framställs. Detta kan 
ibland leda till att en fallasi begås, i det att Palme tillskriver centern en orimlig ståndpunkt. 
Det är den så kallade straw man-fallasin som förekommer vid nedanstående tillfälle. Den 
något långsökta liknelsen är att en fiktiv ståndpunkt tillverkas, i likhet med en halmdocka. Här 
försöker Palme låta påskina att centern hycklar om sin miljövänliga attityd.  
 
 

                                                 
171 Eemeren, Grootendorst och Snoeck Henkemans (2002): Sid. 119 ff.; Eemeren, Grootendorst och Snoeck 
Henkemans (1996): Sid. 300 f. 
172 Eemeren, Grootendorst och Snoeck Henkemans (2002): Sid. 134 ff. 
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Minns detta: Det var genom en aktiv och konsekvent socialdemokratisk 
miljöpolitik vi på område efter område har lyckats vända den hotande förstörelsen 
av vår miljö. För några år sedan talade centern mycket om miljön. Sökte 
framställa sig som det stora miljöpartiet. Det talet har nästan tystnat. Ty när det 
kom till kritan – när det gällde till exempel, strandlagen,  kontroll av kalhyggen, 
grustäkter och miljökontrollagen -  så ställde sig centern på kapitalägarnas sida 
mot kraven på en bättre miljö.  

 
 
Centern är alltså opålitliga hycklare. Palme bortser helt från att centerpartiet, och Thorbjörn 
Fälldin, tidigare aktivt tagit avstånd från kärnkraften, att Fälldin framfört olika förslag på 
miljöområdet och helt vill avveckla kärnkraften. Visserligen hänvisar Palme till olika 
exempel, där centern lierat sig med företagen mot miljöintressena. Problemet med detta 
resonemang är att publiken inte har alla fakta till hands, och inte heller får några fakta 
framlagda av Palme. Det är naturligtvis oerhört svårt att uppskatta den allmänna kunskapen 
om exempelvis strandlagen, men det kan kanske antas att det inte precis är frågan om de mest 
väldokumenterade politiska frågorna på dagordningen, som Palme här tar upp. Han kan 
mycket väl ha rätt i sin tolkning av centerns agerande, men publiken får inte tillräckligt 
underlag för att kunna ta ställning till detta. 
 
Palme begår ett brott mot den tredje av den kritiska diskussionens regler, vilken innebär att 
ifrågasättanden av ståndpunkter måste grunda sig på den faktiska ståndpunkt som omfattas av 
den ifrågasättande parten. Ett angrepp på motståndarens argumentationstes måste alltså vara 
förankrad i ett eget alternativ till denna tes. Brott mot denna regel kan ske i vilket stadium 
som helst av argumentationen och förövas av båda parter. Brottet kan även ske genom en 
förvrängning av innebörden i motståndarens ståndpunkt. Exempelvis kan uttalanden tas ur sin 
naturliga kontext, och tillmätas nya betydelser och, framför allt, göras viktigare än de kanske 
är.173 Det rör sig i det här fallet alltså om medvetna feltolkningar, falska citat och rena lögner.  
Palme måste alltså också presentera egna miljöpolitiska alternativ, vilket han inte riktigt gör, i 
alla fall inte i just detta skede av debatten. Vidare tillskriver han centern, kanske inte helt 
lögnaktiga ståndpunkter, men i alla fall tillräckligt tillrättalagda för att de inte riktigt ska 
kunna sägas vara representativa för centerns egentliga ståndpunkter på miljöområdet. 
 
 
Citat 4 
 
Palme tillskrev centern inte bara falska åsikter, utan han resonerade också utifrån premisser på 
ett oriktigt sätt. Han tog saker för givna som kanske inte var det. Palme har, vilket omnämnts 
vid upprepade tillfällen i avhandlingen, ett antal genomgående frågeställningar eller 
påståenden som han framför i debatten. Ett av dessa är att borgarna är splittrade, ett tillstånd 
som tas för givet av Palme.  
 
 

Jag har icke fått tillstymmelsen till ett svar. På punkt efter punkt redovisade de 
istället en fördjupad splittring. De ger varandra tjuvnyp. De ställer kategoriska och 
motstridiga krav mot varandra. Nu kan inte Fälldin längre undgå att svara på 
väljarnas frågor, att ge besked om den politik moderaterna, folkpartiet och centern 
vill föra tillsammans. Hur tänker centern lägga om sin politik så att den passar 
Bohman och Ahlmark? 

 
 
                                                 
173 Eemeren, Grootendorst och Snoeck Henkemans (2002): Sid. 116 ff. 
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I detta citat utgår Palme från att centern kommer att tvingas till anpassning gentemot de andra 
borgerliga partierna. Han frågar bara hur politiken ska läggas om, inte om den ska läggas om. 
Alltså utgår Palme från den underförstådda premissen att centern ska tvingas till anpassning. 
Detta antagande kan knappast Palme underbygga, och det kan därför betraktas som en fallasi, 
i form av en skapad, felaktig, premiss. Borgarna har skilda politiska utgångspunkter, enligt 
Palme, vilket skapar meningsskiljaktigheter och därmed splittring. Detta resonemang är i sig 
knappast särskilt orimligt, men Palme drar ut det till att gälla alla politiska frågor. Borgarna 
kan alltså inte enas om någonting, vilket får betraktas som en grov övertolkning från Palmes 
sida. En oenighet i en fråga kan inte automatiskt ge oenighet över lag och på alla politiska 
områden.  
 
Den femte regeln, vilken Palme här kan anses bryta mot, går ut på att en part inte får använda 
underförstådda premisser på ett felaktigt sätt, inte klistra på falska premisser på motståndaren, 
och inte heller försöka neka till egna underförstådda premisser. Både protagonisten och 
antagonisten kan bryta mot denna regel under argumentationsstadiet, i form av att 
protagonisten förnekar en underförstådd premiss, eller att antagonisten på felaktig grund 
tillskriver protagonisten en underförstådd premiss. Ett annat brott mot den femte regeln kan 
vara att antagonisten går utanför de uttalade argumenten och använder underförstådda 
premisser som ett led i ett angrepp på motpartens ståndpunkt.174 Det skulle i detta läge kunna 
röra sig om en fallasi snarlik straw man-fallasin. Den premiss som används kan ju vara falsk, 
eller fiktiv, i likhet med argumenten och ståndpunkten i straw man-fallasin. 
 
 
Citat 5 
 
En annan underförstådd premiss i sammanhanget blir att Palme utgår ifrån att politiskt 
samarbete krävs för att en regering ska komma till stånd och fungera, vilket är rimligt. Om 
Palme säkert skulle kunna påvisa den borgerliga splittringen hade han kunnat använda denna 
premiss som grund, men det kan han inte riktigt.  
 
 

Den borgerliga splittringen i riksdagen eller på valfältet kan te sig som en lek. 
Flyttas den in kring regeringens sammanträdesbord är det fråga om djupt allvar. 
Då gäller det ansvar för landet. Då gäller det trygghet för medborgarna. I en orolig 
tid måste en regering präglas av en fast och en enad vilja, av ett genomtänkt 
program, av en öppen redovisning för medborgarna.  

 
 
Återigen utgår alltså Palme från den borgerliga splittringen som ett faktum. Regerande är 
ansvarsfullt, och eftersom borgarna inte förmår uppvisa den egenskapen kan de heller inte 
sköta regerandet. I detta fall begår Palme en fallasi då han tar splittringen, och även 
ansvarslösheten, för given på alla nivåer. Splittring i riksdagen ger automatiskt splittring även 
i regeringen. Ironiskt nog fick Palme, fallasierna till trots, i viss mån rätt på den här punkten. 
Regeringssamarbetet blev oerhört turbulent, och sprack till slut. Palme kanske hade visst fog 
för sitt resonemang trots allt. Delade åsikter är antagligen inte särskilt bra i en regering, och 
om denna splittring är djupgående kan den förr eller senare bryta upp en enig yta. Om 
splittringen existerar, och är allvarlig, kan detta leda till ett ineffektivt regeringssamarbete. I 
så fall drabbas väljarna av detta, och då är detta ett giltigt skäl att inte rösta på borgarna. 

                                                 
174 Eemeren, Grootendorst och Snoeck Henkemans (2002): Sid. 121 f. 
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Förutsatt allt detta har Palme rätt i sina anklagelser, och utgör kanske också ett bättre politiskt 
alternativ att rösta på. 
 
Ett förhållande som Palme tar för givet i sitt inledningsanförande är att det är 
socialdemokratisk politik som löser alla ekonomiska kriser, inte borgerlig, eller något annat 
alternativ för den delen. Alltså är det bäst att rösta på socialdemokraterna. Den ekonomiska 
krisen i sig är givetvis ett faktum. Det är en giltig premiss att det förekommit en kris, att 
denna kris haft en internationell verkan, att den medfört negativa ekonomiska konsekvenser 
för de länder som drabbats, även om dessa konsekvensers omfattning kan vara föremål för 
skilda uppskattningar, samt att en ekonomisk kris antagligen även skulle ha negativa effekter 
för Sveriges ekonomi, förutsatt att Sverige drabbades av den. Däremot är det antagligen en 
oriktig premiss att socialdemokratiskt styre fungerar som ett vaccin mot ekonomiska kriser. 
Palme bryter i detta sammanhang, som i ovanstående, mot regel nummer fem. 
 
 
3.3.2 Palmes första replikskifte 
 
Citat 1 
 
Palme har en förmåga att ibland inrikta sin kritik mot borgarna och centerpartiet till att bli ett 
angrepp på Fälldin personligen. Denna typ av personangrepp kan sorteras in under fallasier 
enligt argumentum ad hominem, och exemplifieras i nedanstående citat. 
 
 

Det var intressant att lyssna till Fälldin. Han lyckades tala sina 15 minuter och 
åtskilliga minuter till utan att med ett enda ord beröra ämnet för kvällens debatt, 
nämligen regeringsalternativen i Sverige. Det är fenomenalt egentligen. 

 
 
Palme underkänner alltså Fälldins inlägg som osakligt och därför knappt ens värt att 
uppmärksamma. Enligt Palme framför Fälldin inget giltigt regeringsalternativ, däremot drar 
han över den stipulerade tidsgränsen. Detta blir en anklagelse från Palmes sida om att Fälldin, 
på grund av denna överdragna tidsgräns, inte framstår som vare sig seriös eller trovärdig. Det 
är ett förvillande argument, som drar uppmärksamheten från de egentliga ämnen som borde 
förekomma i debatten. 
 
Brottet i detta fall sker mot regel nummer ett, att parterna i en argumentation inte får förhindra 
motståndaren att framföra sina ståndpunkter och argument. Det är främst under 
konfrontationsstadiet som brott mot denna regel förekommer. Det Palme gör sig skyldig till är 
ett så kallat argumentum ad hominem, argument till människan. Dessa tar vanligen formen av 
argument som ifrågasätter den andra parten, snarare än det som denna part uttrycker. Det 
finns tre varianter av denna specifika fallasi. Attacken kan vara väldigt direkt, inriktad på ett 
rent personligt angrepp, där en motsättning mellan den attackerade partens ord och handlingar 
påtalas. Angreppet kan också ske mer indirekt, genom ifrågasättande av motiv, eller ett 
påskinande av att motparten har en dold agenda som han eller hon egentligen handlar utifrån. 
En annan variant är att hänvisa till tidigare begångna misstag, exempelvis vad ett parti eller en 
politisk ledare gjorde fel under sin senaste regeringsperiod.175 Det är närmast den första 
varianten som Palmes argumentation kan inordnas under.  
                                                 
175 Eemeren, Grootendorst och Snoeck Henkemans (2002): Sid. 110 ff. 
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Citat 2 
 
Det faktum att Palme envetet upprepar beskyllningen om att Fälldin inte företräder en 
borgerlig politik eller bryter mot de andra borgerliga partiernas linjer skulle kunna ses som ett 
argumentum ex silentio. Detta innebär att Palme undviker att besvara Fälldins argument och 
istället attackerar dennes, av Palme påstådda, brister. Anklagelserna om den borgerliga 
splittringen är en grundlinje i Palmes argumentation. Här följer ett av många exempel på 
detta. 
 
 

Jag ska gärna diskutera energipolitik som jag har gjort så många gånger med 
Fälldin. Men vad är det alternativ jag diskuterar med. Hur tänker centern lägga om 
sin politik så att den passar Bohman och Ahlmark?  

 
 
Palme duckar för frågor och angriper istället grunden för Fälldins position. Ibland försvarar 
visserligen Palme först sin ståndpunkt, men ofta, som i det här fallet, förefaller angreppet tas 
till som en ryggmärgsreaktion. Borgarna ska bara attackeras, fullkomligt reservationslöst och 
oberoende av om angreppet är taktiskt korrekt eller ej. Brottet sker mot regel nummer två, 
vilken innebär att en framlagd ståndpunkt måste försvaras av den part som lagt fram den. 
Denna regel utsätts för brott främst under öppningsstadiet. Brottet begås av protagonisten. Det 
vanligaste brottet är att försöka undvika att bevisa ståndpunktens eller argumentens giltighet. I 
det här fallet är det frågan om fallasin argumentum ex silentio, argument ur tystnaden, då en 
part helt enkelt inte besvarar motargument utan envist upprepar sina egna argument istället.176 
 
 
Citat 3 
 
Olof Palme förde också fram ett angrepp på borgarna, i form av en anklagelse om att dessa 
endast förde fram överbud i sina ekonomiska förslag. Problemet med nedanstående citat är att 
Palme inte håller sig till ämnet. Det blir för många sidospår i hans argumentation.  
 
 

Men låt mig ägna det här åt ekonomi. Thorbjörn Fälldin han berömde sig över 
centerns utomordentliga insatser under de här åren. Ja hur var det? Jo jag sade så 
här: Socialdemokratin tar icke ansvaret för en sönderfallande ekonomi. Är ni med 
om en anständig finansiering av reformerna, ok, annars utlyser vi nyval. Också 
kom ni dit, det vill säga centern kom dit och hoppade av. Folkpartisterna hängde i. 
Och andra gången var centern med till sluttampen men det var ju lite av och an. 
Men det var ju bara det så länge vi höll er i rockskörten så var ni med om en 
ansvarsfull finansiering av den svenska reformpolitiken. Men när nu ni är 
lössläppta på frihand då släpper alla hämningar och då kommer alla överbud.    

 
 
Palme presenterar inga egna ståndpunkter, utan ägnar sig enbart åt att angripa centern. Kanske 
borde han istället ha ägnat sig åt att diskutera hur den svenska reformpolitiken ska finansieras 
enligt socialdemokraterna. Detta gör det möjligt att åtminstone diskutera relevansen i Palmes 
                                                 
176 Eemeren, Grootendorst och Snoeck Henkemans (2002): Sid. 113 ff.; Eemeren, Grootendorst och Snoeck 
Henkemans (1996): Sid. 300. 
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argumentation. Dessutom hotar han med nyval om centern skulle missköta regerandet, vilket 
kan betraktas som ett argumentum ad baculum, ett brott mot regel nummer ett. Brottet är att 
en av parterna i en argumentation helt enkelt hotar den andra parten. Palme ägnar sig alltså åt 
det mesta utom att presentera sina egna ståndpunkter. Hans argumentation kan därför 
betraktas som ett exempel på ignoratio elenchi. Ignoratio elenchi utgör en slags 
argumentatorisk skenmanöver. Citatet innehåller också en oriktig premiss, vilket utgör ett 
brott mot regel nummer fem. Palme påstår att ett borgerligt, liberalt eller konservativt 
styresskick ofelbart skapar eller drar till sig ekonomiska kriser. Palme använder ofta den 
socialdemokratiska politiken som en kontrast mot verklighetens problem, vilka ofta tillskrivs 
borgarna. Det är borgarnas fel att det finns ekonomiska orättvisor i samhället till exempel.  
 
 
Citat 4 
 
Palme prisar, som nämnts ovan, vid ett flertal tillfällen socialdemokratins förträfflighet. Detta 
görs på ett sätt som ibland går över gränsen till att bli en fallasi. Ofta är det frågan om en post 
hoc ergo propter hoc, en sammanblandning av orsak/verkan och rent kronologiska förlopp, 
vilket nedanstående stycke är ett exempel på.   
 
 

Vårt land har en stark ekonomi med högre sysselsättning och bättre levnadsnivå 
för vanligt folk än förmodligen i något annat land i världen. Det är resultatet av en 
ansvarsfull socialdemokratisk ekonomisk politik. Det är resultatet av att 
socialdemokratin i nära samarbete med de fackliga organisationerna har byggt upp 
en mycket ambitiös sysselsättningspolitik. Därför klarade vi krisen. Därför talas 
det nu om vårt land ute i världen som ett ekonomiskt mirakel och man säger att 
vår ekonomiska politik är föredömlig. Därför kommer man hit från många länder 
för att se hur vi bar oss åt. Det är ju inte centerns slagord som nu studeras i andra 
länder utan det är socialdemokratins handfasta konkreta åtgärder.   

 
 
Givetvis kan inte Palme objektivt säga att det var just socialdemokratiska politiska åtgärder 
som ensamma räddade Sverige undan krisen. Palmes val av ordet ”resultatet” ger intrycket av 
att det dels är ett fastslaget faktum att just socialdemokratin räddat Sverige, dels att detta 
närmast är vetenskapligt bevisbart. Ordet ger intryck av att de framförda synpunkterna är 
bevisade och funna giltiga. Socialdemokratins förträfflighet framställs som självklar. I post 
hoc ergo propter hoc sker en sammanblandning mellan ett kronologiskt händelseförlopp, där 
Palmes och socialdemokraternas regeringstid sammanfaller med en internationell ekonomisk 
kris, med bristande energitillgång som grund, och ett orsaks- och verkanförhållande, där olika 
faktorer skapar krisen och andra faktorer lindrar och motverkar den. Palme kan inte med 
någon särskilt stark grund påstå att socialdemokratin räddat Sverige undan krisen. Det finns 
mängder av andra faktorer att ta hänsyn till, Sveriges inhemska energitillgångar, vilka är 
relativt stora, det inhemska energibehovet, kanske inte så högt i en jämförelse med 
omvärlden, med mera. I och med denna sammanblandning, sker ett brott mot regel nummer 
två. 
 
Regel nummer två innebär att en framlagd ståndpunkt måste försvaras av den part som lagt 
fram den. Denna regel utsätts för brott främst under öppningsstadiet. Brottet begås av 
protagonisten. Det vanligaste brottet är att försöka undvika att bevisa ståndpunktens eller 
argumentens giltighet. Tre olika varianter av brottet kan förekomma. Ståndpunkten kan 
framställas som om den vore självklar, och alltså inte ens i behov av att få sin giltighet 
prövad. Protagonisten kan också lägga sin personliga heder som pant för argumentets 



 128 

giltighet. Dessutom kan ståndpunkten framställas som immun mot kritik. Argumentum ad 
verecundiam är ett namn för denna fallasi.177  
 
Viss känsloladdning förekommer också vid de många tillfällen då Palme går till mer direkta 
angrepp på borgerligheten i allmänhet och centern i synnerhet, som i ovanstående citat. I 
dessa sammanhang tenderar Palme till att bli både osammanhängande och irrelevant i sin 
argumentation. Argumenten hänger helt enkelt inte så bra ihop med varandra. Bristande 
relevans är ett brott mot regel nummer fyra.  
 
Mot den första genomgången av socialdemokraternas förtjänster är inte mycket att invända. 
Palme har i alla fall visst fog att slå sig för bröstet. Att sedan jämföra socialdemokraternas 
regerande med centerns slagord är tämligen orättvist. Det är inte så konstigt att åtgärder 
genomförda av ett regerande parti ådrar sig större uppmärksamhet internationellt än förslag 
från ett mindre oppositionsparti, som dessutom inte befunnit sig i regeringsställning på över 
trettio år. Det finns alltså anledning att ifrågasätta denna jämförelses relevans för 
argumentationen.  
 
 
Citat 5 
 
Argumentum ad baculum innebär alltså framförande av hotbilder. Några direkta hot mot 
Fälldins person presenteras inte av Palme. Han tänker till exempel inte placera något 
kärnkraftverk i Ramvik. Exakt vad ett hot innebär i denna fallasi är inte klart. En rimlig 
definition kan vara att en debattör låter påskina att hans motståndares förslag innebär negativa 
effekter, som inte är ett rimligt resultat av förslaget. Enligt denna definition står en mängd 
exempel att finna i den undersökta debatten. Palme anspelar ofta på att ett borgerligt 
maktövertagande kommer att medföra negativa ekonomiska konsekvenser, både för samhället 
i stort och enskilda samhällsgrupper och medborgare. Den stora svårigheten i detta 
sammanhang är att avgöra vilka effekter som är rimliga och vilka som inte är det. Är 
konsekvenserna orimliga så föreligger en fallasi. Det genomgående problemet med fallasier, 
godtyckligheten i bedömandet av dem, framstår här som särskilt tydligt. Ett exempel på ett 
argumentum ad baculum återfinns i nedanstående citat.  
 
 

Så har ni utfärdat mängder av ytterligare löften som kostar hundratals miljoner. 
Och därtill ska ni regera med folkpartiet och moderaterna och förverkliga deras 
många och dyra löften. 

 
 
Det är i formuleringen ”…hundratals miljoner” som fallasin kan skönjas i form av ett hot. 
Denna formulering skulle också kunna uttolkas som en fallasi i enlighet med argumentum ad 
misericordiam, där tvivel ska skapas om motståndarens ståndpunkts effektivitet. Palme spelar 
på en stor potentiell skadeverkan, som antagligen kommer att drabba i stort sett alla 
medborgare/väljare, och gör denna skada till Fälldins ansvar. Om borgarna får makten 
kommer skattebetalarnas nota att bli oerhört hög, långt över 100 miljoner.  
 

                                                 
177 Eemeren, Grootendorst och Snoeck Henkemans (2002): Sid. 113 ff.; Eemeren, Grootendorst och Snoeck 
Henkemans (1996): Sid. 300. 
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Brottet i det här fallet sker mot den första regeln, vilken innebär att en part i en argumentation 
inte får förhindra motståndaren att framföra sina ståndpunkter och argument. I detta fall sker 
detta hindrande genom att motståndaren, och publiken, görs medveten om att motståndarens 
argumentation har en stor potentiell skadeverkan, och att denna skadeverkan också är 
motståndarens ansvar. Målet är framför allt att skapa medvetenhet om ansvar och tvivel, inte 
på argumentens giltighet, utan snarare på deras effekt, argumentum ad misericordiam. 
 
 
Citat 6 
 
Straw man-fallasin är tämligen svårbedömd från fall till fall. Den inbjuder, i likhet med 
många av fallasierna, till övertolkning, att slutsatserna som dras i samband med den blir för 
långtgående. Ett exempel på en straw man-fallasi kan ses i följande citat.       
 
 

Fälldin var oklokt nog inne på Stockholms läns landsting. Men var är det fråga om 
där? I Stockholms läns landsting och Stockholms förortskommuner lovade centern 
oförändrad skatt i valet 1973. Det vann ni förmodligen många röster på. 
Socialdemokraterna ställde inte ut något sådant löfte. Sedan höjde ni skatten i 
landstinget med 2:75 och nu 3:75 och en krona eller mer i de förortskommuner 
där centern fick makten. Tillsammans fem kronor i skattehöjning på ett par år och 
det är något av ett svenskt rekord. Så var det med centerns löften om oförändrad 
skatt. Men ja pengarna bara det är ju landets bästa skatteunderlag så pengarna bara 
rinner mellan fingrarna på dem. Men jag beskyller er inte för att ni kanske 
behövde pengar. Men jag beskyller er för att ni gick och lovade medborgarna 
oförändrad skatt och så höjde ni med tillsammans fem kronor. Hur ska 
människorna ha förtroende för detta? Och om man omsätter detta på riksplanet så 
blir det ändå mycket värre. För vad tänker ni på egentligen? Efter alla dessa 
löften. Det går ju inte för er att gå ut till människorna med någon som helst 
trovärdighet och tala om stramhet, om återhållsamhet, om fasthet i den 
ekonomiska politiken. Det måste varje regering med anspråk på att regera kunna 
göra. Och det kommer att bli väldigt viktigt under de kommande oroliga åren i 
världen.   

 
 
Palme använder misstag begångna på kommunal nivå och tar dessa som pant för att samma 
sak även skulle kunna inträffa på riksnivå. Det är diskutabelt om detta resonemang verkligen 
håller. Dessutom nämner inte Palme om det finns andra centerledda kommuner där skatten 
inte höjts. Det finns alltså skäl att betvivla att Palme återger den fullständiga bilden av 
kommunalt centerstyre. Grunden för Palmes antaganden är oklar. Han bryter i detta fall mot 
regel nummer tre, att ett ifrågasättande av motståndarens ståndpunkt, måste vara grundat i en 
egen ståndpunkt.   
 
Ett exempel på en förväxling mellan del och helhet sker också i detta citat. Palme drar 
likhetstecken mellan ett enskilt landsting samt några kommuner, och vad centern eventuellt 
skulle kunna göra på riksplanet. Det är alltså inte ens några faktiska förhållanden som Palme 
drar sina slutsatser om. Det är bara att konstatera att Palme tycker sig kunna dra slutsatser om 
en helhet utifrån ett enskilt exempel. Detta är i så fall en fallasi, secundum quid, en 
generalisering, och ett brott mot regel nummer åtta.   
 
Innebörden av den åttonde regeln är att endast logiskt giltiga argument, eller argument vars 
logiska giltighet kan garanteras av premisser, får användas i en argumentation. Protagonisten 
bryter mot denna regel under argumentationsstadiet. Fallasierna utgörs i detta fall av ett slags 
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logiska felslut. Bland annat kan delen och helheten förväxlas och villkoren för argumentens 
giltighet felbedömas som nödvändiga och tillräckliga utan att egentligen vara det. En 
förväxling av nödvändiga och tillräckliga argument kan inträffa. Det finns en viss likhet 
mellan denna fallasi och post hoc ergo propter hoc-fallasins sammanblandning av tidsföljd 
och orsakssamband. I båda fallen tolkas sammanhang fel och leder till en felaktig slutsats.178 
 
 
Citat 7 
 
Jämförelser är populära grepp att använda i en argumentation. En debattör vill gärna ställa sin 
motståndare i dålig dager, och vad kan vara bättre än att visa upp exempel på andra som 
lyckats bättre med olika åtgärder. Ett annat grepp är att visa på vad som hänt när andra försökt 
det som motståndaren vill göra. Palme använder vid några tillfällen denna taktik.   
 
 

Vi klarade omfattande reformer. Men lika snabbt kan man tvingas att riva upp en 
mängd reformer. Se er om i världen. Det finns länder där man tvingas att 
acceptera massarbetslöshet, där man tvingas att skära ner levnadsstandarden, där 
man tvingas riva upp reformerna, där krisprogrammen avlöser varandra och i 
deras spår följer de sociala motsättningarna och den sociala oron. Det är förövrigt 
i länder där man har prövat med borgerlig växling vid makten. Och där ställer de 
till det.  

 
 
Borgare vid makten innebär alltså närmast en katastrof för ett land. De kommer ofelbart att 
misslyckas. Antagligen skulle inte Sverige kunna vara ett undantag från detta. Palme 
förstärker och överdriver känslor i detta resonemang, ”Se er om i världen.”, utan 
socialdemokrater vid makten går det illa. Men det är en relativt snabb, kanske till och med 
förhastad, slutsats som Palme drar, då han underkänner borgerligt regerande under vilka 
förutsättningar som helst. Borgare ställer bara till det om de får chansen. Givetvis är denna 
slutsats rent logiskt omöjlig. Det finns objektivt sett naturligtvis alltid en möjlighet att en 
borgerlig regering kan fungera, precis som det finns en risk att en socialdemokratisk regering 
kan fallera. Palmes slutsats är därför orimlig.  
 
Det är dock en annan sak om den också är irrelevant. Problematiken bakom denna fråga blir 
en annan, nämligen under vilka förutsättningar det är rimligt att göra jämförelser. 
Kontextuella skillnader föreligger antagligen alltid mellan olika borgerliga regeringar. 
Tidpunkt, politiska maktförhållanden, relationer till omvärlden, sociala och ekonomiska 
förutsättningar och en mängd andra variabler måste tas med i beräkningarna vid en sådan 
jämförelse. När det som här inte heller föreligger något specifikt exempel att jämföra med gör 
det knappast saken lättare. Att jämföra alla ”borgerliga” regimer genom tiderna med en 
potentiell svensk borgerlig regering är närmast omöjligt. Exempelvis måste först termen 
”borgerlig” definieras. Att sedan jämföra med en högst hypotetisk svensk motsvarighet känns 
en aning omständligt. Det skulle kunna finnas viss anledning att kalla denna jämförelse för 
irrelevant och klassificera den som en ignoratio elenchi, en argumentatorisk skenmanöver. 
Detta är ett brott mot regel nummer fyra, att ståndpunkter endast kan försvaras med argument 
som kan relateras till ståndpunkten. 
 

                                                 
178 Eemeren, Grootendorst och Snoeck Henkemans (2002): Sid. 132 f. 
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Det finns även andra problem med detta citat. Överdrifter kring negativa konsekvenser av ett 
eventuellt borgerligt maktinnehav är inte något ovanligt i Palmes debatterande. Det är inte 
alltför svårt att spåra en slippery slope-fallasi hos Palme, då han antyder att en borgerlig 
regering i Sverige skulle innebära en sämre förutsättning för att klara en ekonomisk 
krissituation. Slippery slope grundar sig på ett analogt argumentationsschema och överdriver 
negativa konsekvenser av en ståndpunkt, det går bokstavligen utför med argumentationen. 
Effekten hos denna fallasi förstärks av att den ingår i en följdanalogi. Om ett argument 
accepteras blir det lättare att även godta efterföljande argument.  
 
Detta skulle kunna vara ett brott mot regel nummer sju, vilken innebär att den försvarande 
parten måste använda ett adekvat argumentationsschema för att med framgång kunna hävda 
sin ståndpunkt. Denna regel blir utsatt för brott i argumentationsstadiet av protagonisten. Brott 
mot denna regel beror på att felaktiga argumentationsscheman förekommer, eller att giltiga 
scheman används på fel sätt. Fallasier som ofta förekommer i samband med brott mot regel 
nummer sju är nämnda slippery slope och secundum quid, generaliseringar baserade på 
orepresentativa exempel eller förhastade slutsatser, vilken också kan spåras i ovanstående 
citat.179  
 
 
3.3.3 Palmes andra replikskifte 
 
Citat 1 
 
När Palme framför sina anklagelser mot borgarna, fokuserar han mycket starkt på hur det 
borgerliga samarbetet ska kunna fungera. Enligt Palme är de chanslösa eftersom de inte har 
någon samlad politik, inte kan ha något samlat politiskt program och alltid kommer att 
konkurrera sinsemellan. Själva anklagelsen i sig behöver inte vara någon fallasi. Palmes 
fallasi i det här fallet utgörs av att han använder argument till okunnigheten, argumentum ad 
ignorantiam, för att stärka sin anklagelse.  
 
 

Thorbjörn Fälldin säger att en borgerlig regering ska vila på mittenpolitikens 
grund. Men det vänligaste man kan säga om mittenpolitiken, det är att den vilar, 
förhoppningsvis i frid. För att den finns inte längre. Var är mittenpolitiken i 
energipolitiken, var är mittenpolitiken i familjepolitiken? Ahlmark har ju förklarat 
att det finns ingen mittenpolitik längre.      

 
 
När Palme dödförklarar mittenpolitiken är detta inte ett regelbrott. Tvärtom får det betraktas 
som ett ganska lyckat användande av sarkasm i hans argumentation. Palme kan med fördel 
ställa Fälldins till synes tvärsäkra uttalande mot en direkt motsägelse från partiledarkollegan 
Ahlmark. Därmed har han en viss grund för att helt enkelt osynliggöra mittenpolitiken. 
Däremot är de efterföljande frågorna om var mittenpolitiken är i olika politiska områden att 
betrakta som fallasier i enlighet med argumentum ad ignorantiam, argument till okunnigheten. 
Syftet med att använda detta förfarande skulle kunna vara att kasta om bevisbördan, så att 
protagonisten kan anse sig ha rätt till dess att motsatsen är bevisad. I detta fall skyls den 

                                                 
179 Eemeren, Grootendorst och Snoeck Henkemans (2002): Sid. 130 ff. 
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egentliga bevisbördan över. Eftersom protagonisten är förment okunnig om att hans bevisning 
inte håller är han oskyldig tills han blir överbevisad.180  
 
Palme försöker framställa mittenpolitiken, alltså borgarnas politik, som förvirrad och 
odefinierad till stora delar, och därför ohållbar. Om Fälldin misslyckas med att definiera 
denna politik, så får Palme rätt i sin dödförklaring. Brottet är att Palme underkänner något 
som han egentligen inte helt och fullt kan veta vad det är. Han hoppar helt enkelt över några 
bevisled för att kunna misskreditera mittenpolitiken. Konsekvensen av Palmes yttrande blir att 
hans egen ståndpunkt aldrig framkommer. Det blir istället en ensidig attack på Fälldins 
politik. Denna fallasi är antagligen inte särskilt effektiv som grepp i argumentationen. Palme 
uppger aldrig vad mittenpolitiken är, vilket knappast bidrar till att ge publiken möjlighet att 
bilda sig en egen uppfattning om denna politik. Alltså är varken Palme eller publiken fullt ut 
bekanta med mittenpolitikens beskaffenhet, och kan därför inte heller avgöra om Fälldin 
driver någon mittenpolitik eller ej. Brottet från Palmes sida sker mot regel nummer två, att en 
framlagd ståndpunkt måste försvaras av den part som lagt fram den.  
 
 
Citat 2 
 
Socialdemokratiska dygder framhålls alltså ofta av Palme som något självklart. Nära besläktat 
med att hålla något för självklart är att framställa argument som sanningar, som inte behöver 
prövas. Följande citat är ett exempel på detta.  
 
 

Det andra, hur det går för liberalerna i Tyskland och socialdemokraterna. Ja, jag 
kan försäkra att hade det funnits så djupa redovisade sprickor som det finns 
mellan de borgerliga partierna i Sverige idag, så hade icke den västtyska 
koalitionen kunnat bestå en enda dag. Icke heller koalitionen mellan oss och 
centern skulle ha kunnat bestå en enda dag på 1950-talet. Det är sanningen.    

 
 
Ståndpunkten läggs fram så att den låter självklar. Framförallt är det den sista meningen om 
att ”Det är sanningen” som skapar legitimitet åt påståendena. Denna legitimitet är inte 
objektivt grundad. Palme ställer sig själv och sitt goda namn som garant för argumentens 
giltighet. Detta är alltså ett argumentum ad verecundiam, ståndpunkten blir immun mot kritik, 
ett brott mot regel nummer två, att en framlagd ståndpunkt måste försvaras av den part som 
lagt fram den. Denna regel utsätts för brott främst under öppningsstadiet. Brottet begås av 
protagonisten. Det vanligaste brottet är att försöka undvika att bevisa ståndpunktens eller 
argumentens giltighet. Tre olika varianter av brottet kan förekomma. Ståndpunkten kan 
framställas som om den vore självklar, och alltså inte ens i behov av att få sin giltighet 
prövad.181 Protagonisten kan också lägga sin personliga heder som pant för argumentets 
giltighet, vilket Palme gör. I detta sammanhang förekommer också ett brott mot regel nummer 
fyra, argumenten för en ståndpunkt måste vara relaterad till denna, i det att Palme gör en 
irrelevant jämförelse mellan svenska och västtyska förhållanden. De politiska traditionerna i 
dessa länder varierar liksom respektive lands förhållande till supermakterna till exempel. Den 
politiska kontexten för respektive land är helt enkelt så olika att en jämförelse blir närmast 
meningslös. Palmes argument blir en ignoratio elenchi.     
                                                 
180 Eemeren, Grootendorst och Snoeck Henkemans (2002): Sid. 113 ff.; Eemeren, Grootendorst och Snoeck 
Henkemans (1996): Sid. 300. 
181 Eemeren, Grootendorst och Snoeck Henkemans (1996): Sid. 300. 
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Citat 3 
 
Palme är i debatten ibland tämligen glad i sina egna formuleringar. Denna ordskaparglädje 
hade en förmåga att understundom leda in honom i snåriga formuleringar. Otydligt språk kan 
vara en fallasi. Ett exempel på detta är följande citat.  
 
 

Förra valperioden beslöt riksdagen om ett program för energiförsörjningen på elva 
reaktorer, där bara litet lags till nu. På den tiden röstade centern för och mer än så. 
Centern motionerade i riksdagen om att vi skulle ha ett pärlband av kärnkraftverk 
längs hela Norrlandskusten. Och jag förklarade ivrigt för centerpartisterna att vi 
måste vara försiktiga med kärnkraften. Den är inte alldeles riskfri. Men då ville de 
inte lyssna.     

 
 
Nyckelordet som skapar otydligheten i detta sammanhang är ”pärlband”. Denna formulering är 
ju inte särskilt negativ, snarare tvärtom. Rimligen associeras väl pärlband till något vackert, en 
angenäm sinnesupplevelse. Åhörarna lockas kanske till att se en rad vitpolerade små 
kärnkraftverk, till synes ofarliga, liggande på rad längs den norrländska kustlinjen. Det är 
viktigt att påpeka att denna debatt äger rum innan olyckorna i Harrisburg och Tjernobyl. 
Följaktligen hade kärnkraften inte lika dåligt anseende som den kanske har idag. Associationen 
mellan pärlor och kärnkraftverk skulle kunna ses som en fallasi, då detta skapar en otydlighet i 
Palmes argumentation. Kärnkraftverk framställs visserligen som riskmoment men också som 
pärlor. Detta är ett brott mot regel nummer tio, vilken innebär att oklara och/eller förvirrade 
formuleringar är otillåtna. Alla parter i argumentationen måste eftersträva en så korrekt 
tolkning som möjligt av motpartens formuleringar. Denna regel kan utsättas för brott i alla 
stadier av en argumentation och båda parter kan vara förövare.182 
 
Palme tar egentligen inte ställning i själva frågan, om kärnkraft är bra eller dåligt, ett brott mot 
regel nummer två som stadgar att en anförd ståndpunkt måste försvaras, och eftersom Palme 
tidigare under debatten försvarat kärnkraften blir detta citat problematiskt. Det går att betvivla 
Palmes ställningstagande i frågan. Är han verkligen för kärnkraft? Palme bryter även mot regel 
nummer två på ett par andra sätt i samband med detta citat. Bland annat försöker han förvrida 
en gammal ståndpunkt hos Fälldin, om att centern varit betydligt mer positiva till kärnkraften 
tidigare. De hade till och med kunnat tänka sig ett ”pärlband av kärnkraftverk”. En gammal 
åtgärd dras alltså fram i ljuset. Dock kanske inte denna åtgärd framställs som ett riktigt 
misstag, det är trots allt bara frågan om en motion. Förslaget genomfördes dessutom aldrig i 
praktiken. 
 
 
Citat 4 
 
Olof Palmes attityd till Fälldin kan på en del ställen i debatten nästan uppfattas som 
nedlåtande. Palme förolämpar Fälldin vid mer än ett tillfälle. Ett av de mer uppenbara 
exemplen på ett sådant tillfälle återfinns i nedanstående citat. Den begångna fallasin, 
argumentum ad hominem, sker när Palme slår bort en fråga från Fälldin med följande replik.  

                                                 
182 Eemeren, Grootendorst och Snoeck Henkemans (2002): Sid. 136 f.; Eemeren, Grootendorst och Snoeck 
Henkemans (1996): Sid. 303. 
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Det är tjugonde gången du frågar mig om marken. Och jag säger varje gång: det 
blir inget av med det. Och det respekterar LO fullkomligt. Hör du illa? 

 
 
Tidigare i detta sammanhang har Palme diskuterat budgetpolitik och energipolitik. 
Förolämpningen av Fälldin kommer helt oförberedd och gäller en helt annan fråga. Det är en 
tämligen märklig retorisk taktik från Palmes sida, om det nu är en medveten taktik. Det är inte 
särskilt karaktäristiskt för Palme att utföra ett spontant angrepp i en inte ens relaterad 
frågeställning. Detta är enda gången i debatten som detta grepp förekommer. Vanligen 
förefaller Palmes spontanitet, även den, ha varit tämligen väl genomtänkt. De personliga 
påhopp som förekommer på andra ställen, är mer inlindade. Här framför han dock ett 
argument som inte kan vara inriktat på någonting annat än att få Fälldin att tappa fattningen. 
Dessutom kanske han är ute efter att framställa Fälldin som mindre intelligent. Fälldin 
begriper inte Palmes ståndpunkt ens efter tjugo frågor. Kanske har han fel på hörseln. Det är 
tveklöst fråga om ett rent personangrepp från Palmes sida, ett argumentum ad hominem, 
argument till människan, och ett brott mot regel nummer ett, att inte förhindra motståndare 
från att framföra sina ståndpunkter.  
 
 
3.3.4 Palmes tredje replikskifte 
 
Citat 1 
 
Toulminanalysen visar på att en av grundlinjerna i Palmes argumentation i debatten är att de 
borgerliga partierna är ytterst splittrade och därför inte kan visa upp en gemensam politisk 
linje gentemot den socialdemokratiska politiken. Palme presenterar visserligen vissa 
socialdemokratiska idéer och redovisar den socialdemokratiska partilinjen på några politiska 
fält. I huvudsak ägnar sig dock Palme åt att angripa och ifrågasätta centerpartiets linje på en 
rad områden. Kopplingen mellan den egna politiken och centerns förslag sker endast 
undantagsvis. Detta beror till stor del på att Palme framhärdar att centern helt saknar en 
politisk linje i stora delar. Brott mot regel nummer tre kan exemplifieras med följande citat. 
 
 

Du säger att er energipolitik är byggd på övertygelse och samvete. Du anser alltså 
inte då att en energipolitik som Bohman och Ahlmark företräder är byggd på en 
ärlig övertygelse och ett samvete. Eftersom du säger att, om tre veckor får de 
överge den. Vad har du för garantier för det? Jag ska tala det här om dig men först 
ska du tala om: Vad är den borgerliga energipolitiken? Var är den? Ge ett besked.  
  

 
Palme börjar med att tillskriva Fälldin en åsikt och påstå att denna åsikt går emot Fälldins 
tilltänkta regeringskollegers åsikter. Det är alltså en straw man-fallasi som Palme begår i 
ovanstående citat. Exakt hur stark grund Palme har för detta uttalande är svårbedömt. Bohman 
och Ahlmark har uttalat sig för kärnkraft, medan Fälldin uttalat sig mot denna energiform. Det 
är dock inte helt orimligt att anta att de skulle kunna nå en kompromiss i frågan och därmed 
bli eniga i alla fall.  
 
I och med att Palme utgår ifrån den outtalade premissen att de borgerliga är splittrade av 
naturen blir det också frågan om ett brott mot regel nummer fem. Denna premiss, om 
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splittringen, är inte särskilt säker att utgå ifrån. Palme låter vid upprepade tillfällen påskina att 
de borgerliga är splittrade. Vid vissa tillfällen kan han anföra relativt säkra bevis för ett sådant 
påstående, i en specifik fråga, där han kan peka på motsägelser. Dock tar Palme oftast detta 
som en garanti för att de borgerliga är splittrade i alla frågor, när splittringen kanske bara 
gäller en fråga eller någon detalj. Palme tillskriver i slutändan Fälldin en åsikt, som delvis kan 
betraktas som falskt tillskriven.  
 
Palme försöker anlägga ett slags dubbelt tvivel mot Fälldin. Genom att ifrågasätta Ahlmarks 
och Bohmans ståndpunkt via Fälldins uttalanden, skapar han samtidigt ett tvivel om 
riktigheten i Fälldins uttalanden. Palme lyckas alltså med att ifrågasätta samtliga borgerliga 
ståndpunkter i en fråga utan att redogöra för dessa ståndpunkter. Detta är ett klart brott mot 
regel nummer tre. Sedan påstås Fälldin eftersträva att Ahlmark och Bohman frångår sina 
ståndpunkter till förmån för centerns. Dessutom ifrågasätter Palme Fälldins möjligheter att 
genomföra detta med den sista meningens fråga: ”Vad har du för garantier för det?”.  
 
 
Citat 2 
 
Följande citat är ett av de mer fallasirika som förekommer i debatten. Palme gör sig skyldig 
till ett större antal brott mot den kritiska diskussionens regler i detta sammanhang. Fälldin har 
talat om decentraliseringen i sitt föregående debattinlägg. Det här blev Palmes svar. 
 
 

I dag är det en hand i Stockholm som styr hela mejeribranschen. I dag är det en 
hand i Stockholm som styr nästan hela slakteribranschen. I dag är det en hand i 
Stockholm som styr hela ostframställningsbranschen och ägghanteringsbranschen 
och diverse andra jordbruksbranscher. Så är fakta. Ni riktar dråpslag mot 
landsorganisationen, tror ni. Fortsätt ett tag till och ni hugger huvudet av 
böndernas föreningsrörelse.  

 
 
Palme beskriver Stockholms dominans i olika branscher. Centern anklagas därefter för att 
vilja avliva fackföreningsrörelsen, men enligt Palme kommer de bara att dekapitera sin egen 
organisation istället. Kopplingen mellan dessa båda delar av citatet är knappast glasklar. 
Framför allt beror detta på att Palme utelämnat ett nödvändigt mellanled i argumentationen, 
där centern påstås vilja decentralisera olika branschorganisationer. Palme gör sedan en 
underförstådd koppling mellan dessa organisationer, och den likaledes centraliserade 
fackföreningsrörelsen. Visserligen nämner Palme själva åtgärden mot centraliseringen, men 
de övriga stegen måste åhörarna själva genomföra. Detta gör att citatet känns splittrat. Det är 
inte helt lätt att relatera de två delarna till varandra. Därför skulle det kunna vara frågan om en 
fallasi enligt post hoc ergo propter hoc, och ett brott mot regel nummer ett.  
 
En annan fallasi som kan anses förekomma i detta citat är argumentum ad misericordiam, ett 
argument som syftar till att göra motståndaren, och publiken, medveten om att motståndarens 
argumentation har en stor potentiell skadeverkan, och att denna skadeverkan också är 
motståndarens ansvar. Syftet med att använda denna fallasi är framför allt att skapa 
medvetenhet om ansvar och tvivel, inte på argumentens giltighet, utan snarare på deras effekt. 
Även fallasin, slippery slope, att en argumentation går över styr och spårar ur, vilket 
irrelevanta argument kan vara ett tecken på, är en möjlig fallasi att hänvisa till i detta 
sammanhang.  
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Det går att ifrågasätta relevansen med att göra ett så drastiskt uttalande. Palme är antagligen 
medvetet drastisk i detta sammanhang. Fallasier kan vara effektiva i en argumentation. Det är 
inte bristande effektivitet som skapar en fallasi, det är ett brott mot givna spelregler. Fallasier 
är, något hårddraget, fusk i argumentationen. Citatet ingår i ett resonemang kring 
löntagarfonder. Palme hänvisar till klasskamp och decentralisering av makten. Detta knyter 
han till situationen på jordbruksområdet. I sig är väl detta resonemang inte särskilt 
märkvärdigt. Problemet är att Palme blandar in landsorganisationen. Detta frångår en logiskt 
resonerande linje i argumentationen. En naturlig koppling mellan LO och 
jordbruksorganisationerna är inte helt lätt att upptäcka. Det räcker inte att det i samtliga fall är 
frågan om organisationer. Palme borde för att åstadkomma giltighet ha förklarat kopplingen 
mellan dessa organisationer tydligare. Alltså frångår han ett korrekt argumentationsschema 
och begår en fallasi, ett brott mot regel nummer sju.  
 
Det finns också ett brott mot regel nummer två i ovanstående citat. Den lilla meningen ”Så är 
fakta” innebär att Palme immuniserar resonemanget mot kritik, och alltså gör sig skyldig till 
att använda ett argumentum ad verecundiam. Om det är en faktauppgift att makten över 
jordbruksorganisationerna är centraliserad i vad som nästan liknar monopoliserade former så 
kan inte detta påstående bestridas med mindre än motsägande faktauppgifter. Om sådana 
faktauppgifter står att finna kullkastar detta fullkomligt hela Palmes resonemang. I så fall 
saknar hans argument giltighet. Nu stänger emellertid Palme denna dörr helt med ”Så är 
fakta”, och ingen kritik tillåts. 
 
 
Citat 3 
 
Palmes övergripande mål med sin argumentation förefaller vara att framställa borgarna som 
ett dåligt regeringsalternativ. I synnerhet gäller detta för grupperna arbetare och tjänstemän. 
Palme utgår närmast från att borgarna för krig mot dessa grupper, eller i varje fall hyser en 
fientlig inställning gentemot dem. 
 
 

Ni skildrar arbetarna som ett hot mot demokratin. Ni går emot dem i alla deras 
hjärtefrågor. Hur tror ni egentligen att ni ska kunna regera landet. Det var en 
konservativ i England [Edward Heath, premiärminister 1970-74] så han trodde 
han skulle regera landet mot fackföreningsrörelsen, mot arbetarna. Han förlorade. 
Jag tror att ni kommer att göra det också. 

  
 
Denna jämförelse med den konservativa brittiska regeringen under Edward Heath kan anses 
vara irrelevant. Först och främst är det tveksamt att beteckna centerpartiet vid mitten av 1970-
talet som ett särskilt konservativt parti. Deras förslag på exempelvis miljöområdet eller om 
decentraliseringen av makten kan knappast kallas för konservativa. Och sedan är det 
jämförelsen. Det finns stora kontextuella skillnader mellan situationen för regeringen Heath 
och den potentiella regeringen Fälldin, och eftersom Palme inte redogör för dessa blir 
jämförelsen tämligen värdelös, och irrelevant. Detta är ett exempel på fallasin ignoratio 
elenchi. 
 
Palme gör sig också skyldig till att dra förhastade slutsatser, fallasin secundum quid, 
generaliseringar baserade på icke representativa exempel eller på förhastade slutsatser. 
Visserligen har Palme i ovanstående citat presenterat ett specifikt exempel på vad han 
anklagar borgarna för, men slutsatsen från Palmes sida blir alltför långtgående. Rimligen 
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förloras val på något annat än att det förlorande partiet är konservativt. Till exempel har 
konservativa partier ibland vunnit val, Heath exempelvis, vilket skulle tala mot Palmes 
resonemang. Dessutom kan rimligen inte Palme dra slutsatser om svenska förhållanden 
utifrån hur valresultat utfallit i England. Så lika är inte dessa länder.  
 
 
3.3.5 Palmes fjärde replikskifte 
 
Citat 1 
 
Den splittrade borgerligheten är Palmes utgångspunkt i argumentationen och en av hans 
grundlinjer i debatten. Vid upprepade tillfällen försöker han skapa denna bild i publikens 
medvetande, att borgarna har olika ståndpunkter i varje politisk fråga. De måste anpassa sig 
till varandra, och blir därför mindre trovärdiga. Problemet med detta något ensidiga 
perspektiv från Palmes sida blir att hans egen politiska linje blir närmast osynlig. 
 
 

Som ni nog märkt har jag bara ställt en fråga här i kväll. Hur tänker centern lägga 
om sin politik så att den passar vadhållare Bohman och Ahlmark? Fälldin flyr bort 
ifrån denna. Han utnämner sig själv i många intervjuer till regeringsbildare. Här 
ska han minsann men han kan icke på någon punkt säga, hur ska denna regerings 
program se ut. Samtidigt som borgerligheten är djupare splittrad idag än den har 
varit på tjugo år. Det lovar jag.    

 
 
Den indirekta slutsats som Palme här avser att väljarna bör dra är att Fälldin inte har 
någonting att erbjuda. Fälldin kan inte ensam garantera några av de ståndpunkter han 
presenterar. Alltså kan Fälldin heller inte bilda en regering, och han har på falska grunder 
utnämnt sig till regeringsbildare. Brottet från Palmes sida kommer då han lovar att 
”borgerligheten är djupare splittrade i dag än den har varit på tjugo år”. Han ställer sig själv 
som garant för detta påstående, vilket han mycket väl kan påstå, men kanske inte fullt ut 
garantera. Palme begår således en argumentum ad verecundiam, en fallasi som utgör ett brott 
mot regel nummer två. 
 
Ett annat problem i ovanstående citat är ordet ”vadhållare”. Vad menar Palme med att kalla 
Bohman och Ahlmark för detta? Har de slagit vad om vilken av deras linjer Fälldin eventuellt 
ska inta? Eller vad kan detta vad gälla? Detta är en oklarhet som möjligen skulle kunna vara 
ett brott mot regel nummer tio, om oklart språk. Uttrycket är svårt att begripa. Det väcker 
frågor och sticker av mot den omgivande texten på ett remarkabelt sätt. Antagligen avser 
Palme att på något sätt misskreditera borgarna genom att använda detta uttryck. Kanske kan 
det indikera att borgarna spelar med samhällets resurser som insats. De för med andra ord en 
ansvarslös politik. Detta förefaller vara den mest rimliga förklaringen. En annan förklaring 
skulle kunna vara att Palme anspelar på någon dagsaktuell fråga eller ett uttalande från någon 
av nämnda partiledare, men i så fall hade han nog gett en mer uttömmande förklaring.  
 
 
Citat 2 
 
Som tidigare nämnts har Palme en benägenhet att ibland låta argumentationen gå över i en 
mer personligt hållen ton. Vid dessa tillfällen är han nära att använda personangrepp gentemot 
Fälldin. Ett exempel finns i följande citat.   
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Sedan är det farligt att diskutera med kunnigt folk. Det här med lokala fonder det 
hade du uppenbarligen ingen aning om vad det är. Men det vet, men det vet 
publiken. Jag kan säga så här, att ett andel-i-vinst-system som innebär ett 
tvångssparande på kapitalägarnas villkor det tror jag inte svenska arbetare och 
tjänstemän går på. Därför att i så fall ska de väl ha pengarna direkt i handen 
istället istället för att tvångssparas på en kapitalägares villkor. Och det det har 
liksom alla insett. 

 
  
Här framställs Fälldin som mindre vetande, åtminstone i en specifik fråga, nämligen lokala 
fonder, och publiken som mer vetande. Palme försöker alltså samtidigt misskreditera Fälldin i 
publikens ögon och upphöja publiken över Fälldins nivå. Det antyds att Fälldin kan ha 
bristande kunskaper även på andra områden. Ordvalet ”uppenbarligen” och meningen ”Och 
det det har liksom alla insett” förstärker Fälldins påstådda okunskap. Alla andra, inklusive 
publiken och Palme, är i detta fall kunniga. Det Palme gör sig skyldig till i detta sammanhang 
är fallasin, argumentum ad hominem, argument till människan. Dessa skulle antagligen ta 
formen av argument som ifrågasätter den andra parten, snarare än det som denna part 
uttrycker, eller som i det här fallet den andra partens intelligens. Det finns olika varianter av 
denna specifika fallasi. Attacken kan vara väldigt direkt, inriktad på ett rent personligt 
angrepp, där en motsättning mellan den attackerade partens ord och handlingar påtalas, vilket 
väl ligger närmast till hands i det här fallet.  
 
 
Citat 3 
 
Palme blir ofta påtagligt ivrig under debatten, och överger ibland den ursprungliga linjen i 
argumentationen. Största möjliga klarhet är annars eftersträvansvärd i en argumentation. Detta 
är svårt att uppnå, vilket alla talare eller debattörer upptäcker förr eller senare. I sin iver gör 
sig Palme skyldig till felsägningar och havererade satser. Han var trots allt en talare med 
väldigt gott rykte, och som kunde antas vara noggrann och välformulerad i sina tal och 
debattinlägg. Och så kan det låta så här: 
 
 

Men jag ska övergå när det gäller energipolitiken. Jag har väntat med den hela 
tiden för att få svar. Jag menar, här ställer du ultimatum till Bohman och Ahlmark: 
vi faller inte undan för några ultimata. De, vi står vid våra, jag kan inte tro att 
Fälldin säger, säger Bohman. Och så säger han att ni har hemliga samtal. Och så 
säger miljögrupperna att Fälldin, att centerpartiet de grejar för få röster till valet 
och sen efteråt så myglar de med moderaterna. Jag menar, jag vill ha besked: var 
står ni i energipolitiken – sen ska du få svar på din fråga – tillsammans med 
moderaterna och folkpartiet.   

 
 
Det här är ett ostrukturerat citat, vilket utgör ett brott mot regel nummer tio. 
Argumentationsstrukturen tycks rent innehållsmässigt vara att attackera de borgerligas 
bristande enighet. Bohman, Ahlmark och Fälldin har tydligen ställt ultimatum till varandra. 
Vad Bohman sagt verkar dock en smula oklart. Och alla säger en massa saker och i slutändan 
ska Palme besvara en fråga, sen. Att det här citatet innehåller fallasier, står tämligen klart. 
Frågan är bara hur många regler Palme bryter mot. Han antar ingen som helst ståndpunkt, 
utom då möjligen att kritisera borgarna för bristande enighet, brott mot regel nummer ett. Det 
finns inga egentliga argument i texten för denna ståndpunkt om han nu antagit den, brott mot 
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regel nummer två. Detta utgörs av fallasin argumentum ad ignorantiam, argument till 
okunnigheten. Syftet med att använda detta förfarande skulle vara att kasta om bevisbördan, 
så att protagonisten kan anse sig ha rätt till dess att motsatsen är bevisad. Palme baserar inte 
sin kritik mot Fälldin och borgarna på någon egen ståndpunkt, brott mot regel nummer tre. 
Han undviker att besvara en tidigare ställd fråga, bara genom att skjuta undan denna och lova 
att besvara den senare. Citatet är närmast att betrakta som fullständigt irrelevant, gentemot det 
övergripande syftet.  
 
 
Citat 4 
 
En av Palmes huvudsakliga angreppspunkter i debatten är att framställa centern som ett 
arbetarfientligt parti. Bland annat gör han detta genom att hänvisa till tidigare förslag från 
centerns sida som skulle kunna betraktas som arbetarfientliga. 
 
 

Det ska inte finnas två slags folk säger Fälldin. Nej det ska det inte. Det ska inte 
finnas två slags folk det sa vi i ATP-striden, där ni ville med antisocialistiska 
slagord förhindra att de pensionslösa fick sin rättvisa. Den demokratiska 
socialismen segrade och det tror jag en miljon ATP-pensionärer är väldigt glada 
för. Det är just därför att det inte ska finnas två slags folk som vi genomför 
demokratiseringen av arbetslivet. Och där möter vi motstånd från centern. Ni ville 
sätta de offentligt anställda i strykklass. Ni ville inte att de anställda i små företag 
skulle ha fulla fackliga rättigheter. Det skulle tala direkt med sin arbetsgivare. 
Fråga ett skyddsombud när han kallas ut i hemlighet och kommer till en 
arbetsplats där det är åtta grader varmt och ingen toalett och inget rinnande vatten 
om inte de behöver fackliga rättigheter.  
   

 
 
Palme bryter eventuellt mot regel nummer ett i det att argumentet på sätt och vis anspelar på 
gamla synder, eller åtminstone tidigare uttalanden från Fälldin, och förslag som skulle ge 
negativa konsekvenser. I så fall skulle det kunna vara frågan om ett argument under fallasin tu 
quoque, alltså en anspelning på gamla misstag och felgrepp. Det som talar mot en sådan 
tolkning är det faktum att det här handlar om ett förslag som faktiskt aldrig genomfördes, 
även om åsikten framfördes. Palmes resonemang blir därför hypotetiskt och handlar om att 
kontrastera ett antal potentiella borgerliga ståndpunkter mot det socialdemokratiska regerande 
som dittills varit så lyckat. Detta regerande framstår i slutändan av citatet som en välsignelse, 
och kanske mera underförstått även som en garant mot centerns och borgarnas vanstyre. Tu 
quoque skulle däremot kanske kunna användas om det gamla förslaget, förutsatt att Palme 
kopplar detta till en negativ effekt. I citatet kopplar Palme istället ihop förslaget med sina 
egna genomförda, lyckade reformer. Därmed undviks nog ändå tu quoque, men inte 
secundum quid, en sammankoppling mellan två skilda fenomen. 
 
Palme gör sig i ovanstående citat också skyldig till att framföra överdrivna känsloargument då 
han först målar upp socialdemokraterna som de fattiga pensionärernas försvarare, som 
utjämnare av samhällets nivåskillnader. Sedan påstår han att centern går emot detta. Därmed 
implicerar han att centern förespråkar skillnader mellan grupper i samhället och framställer 
dem som motståndare till en rättvis fördelningspolitik. Centern uppges vända sig emot 
demokratisering av arbetslivet och ökad rättvisa i samhället. Detta skulle kunna betraktas som 
ett känsloargument, ett argumentum ad misericordiam. Förutsatt att denna tolkning är riktig 
gör sig Palme här skyldig till ett brott mot regel nummer tre också, i det att han använder sig 
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av fallasin ”straw man” och tillskriver Fälldin en fiktiv ståndpunkt. Han har egentligen ingen 
grund för att påstå att Fälldin skulle vara motståndare till en utjämning av de ekonomiska 
klyftorna i samhället. Här antyds att centern eftersträvar ett delat samhälle, att arbetarna inte 
ska ha samma rättigheter som sina arbetsgivare och att centern till och med vill ”sätta de 
offentligt anställda i strykklass”. Centern framställs som arbetarnas fiender, även om det 
antidemokratiska tonats ned till enbart förespråkande av ett delat klassamhälle.  
 
 
3.3.6 Palmes femte replikskifte 
 
Citat 1 
 
Palmes auktoritet som debattör var stor, men han blir ibland lite för säker på sin sak. Vid 
något tillfälle kan han till och med inta rollen av expert på något område. I detta kan sägas att 
Palme bryter mot regel nummer två, genom fallasin argumentum ad verecundiam, en 
ståndpunkt framställs som självklar, i följande citat. 
 
 

Det är min övertygelse, absolut bergfasta övertygelse att oljan medför mycket 
större risker för människors hälsa och för miljön än vad kärnkraften gör.    

 
 
Här ställer Palme sig själv som garant för åsikten att olja ger större miljöeffekter än kärnkraft. 
Palme är ingen miljöexpert. Att han använder uttrycket ”min övertygelse” ger en väldig tyngd 
åt påståendet. Det är dock oklart vilken egentlig grund Palme har för denna övertygelse. Han 
har aldrig haft någon ministerpost direkt relaterad till vare sig energi- eller miljöfrågor. Inte 
heller förefaller han ha någon formell utbildning på detta område. Den grund Palme har för att 
garantera riktigheten i sitt påstående torde alltså vara tämligen svag.  
 
Ingenting nämns dessutom om alternativ till oljan och kärnkraften. Palme ställer sig 
personligen som garant för åsikten att oljan ger svårare miljökonsekvenser än kärnkraften. 
Detta ställningstagande hade antagligen varit omöjligt för någon politiker att göra tio år 
senare, efter Harrisburg och Tjernobyl. Oavsett detta saknas just alternativ för att ge Palmes 
argument ökad bäring och hållbarhet. Att alternativa ståndpunkter ignoreras gör sig Palme 
skyldig till rätt ofta i debatten. Mestadels kanske detta brott sker som här, genom att en 
ståndpunkt helt enkelt presenteras utan att några alternativ ges, eller ens några invändningar 
mot ståndpunkten sker. En ståndpunkt uppmålas som självklar och höjd över all kritik. Det 
finns i detta stora likheter med fallasier i samband med regel nummer två. Några av de 
exempel som togs upp där, exempelvis oljans risker jämfört med kärnkraftens, framställs utan 
att några alternativa ställningstaganden presenteras. 
 
 
Citat 2 
 
Det har tidigare nämnts att intresset för miljöfrågor tilltog under 1970-talet. Thorbjörn Fälldin 
och centerpartiet spelade en inte oviktig roll på den svenska politiska scenen. Palme tvingades 
i viss mån att förhålla sig till den centerpartistiska politiken, samt miljörörelsen i allmänhet. 
Detta ledde bland annat till följande inlägg i debatten. 
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Jag respekterar de här miljövännerna, för de säger: all right, vi får ta hårda 
konsekvenser, hård planhushållning, sänkt levnadsnivå. Allt detta ska vi planera 
fram. Vi tar konsekvenserna. Men ni gör det inte. Ni låtsas som om ingenting 
sker. Ni för bara våra sparåtgärder och låtsas att det skulle göra underverk. Bara 
en låtsaslek.   

 
 
Centern bryr sig alltså egentligen inte om miljön, utan använder den bara då det behövs för att 
skaffa röster. Palmes anklagelse kan onekligen diskuteras. Han använder inte den mest 
logiska anklagelsepunkten, nämligen att de andra borgerliga partierna kan komma att tvinga 
bort centern från sin politiska linje på detta område. Detta hade varit en mer välgrundad 
farhåga, än att centerpartiet plötsligt skulle överge sina miljöideal. Fallasin utgörs i detta fall 
av att centern på falska grunder tillskrivs en miljöfientlig politik, alltså en straw man och ett 
brott mot regel nummer tre. Dessutom bryter Palme även mot regel nummer ett, i det att han 
antyder att Fälldin egentligen inte bryr sig om miljön och alltså har en dold dagordning. Detta 
är en variant av fallasin argumentum ad hominem.  
 
Palme bryter även mot regel nummer tio eftersom det språk han använder inte är alldeles 
tydligt. Miljövännerna är exempelvis en ospecificerad grupp. Det är svårt att säga hur denna 
grupp är sammansatt och vilken politisk tillhörighet dess medlemmar kan tänkas ha. Palme 
använder denna grupp för att legitimera sin ståndpunkt, att Fälldin är inkonsekvent. Frågan är 
om Palme egentligen kan använda sig av en icke närmare definierad sammanslutning, som 
”miljövännerna”. Detta skapar en viss oklarhet i Palmes argumentation. Oklarheten späs 
sedan på genom att Palme anklagar centern för att bara ägna sig åt ”låtsaslek”. I och med detta 
antyder han att centerns politik inte är grundad i verkligheten. Detta kan leda fram till 
uppfattningen att centern helt enkelt inte ägnar sig åt en politik anpassad för verkligheten.    
 
 
Citat 3 
 
Anklagelsepunkten om centerns arbetarfientlighet förekommer på flera ställen i debatten. Det 
kanske allra tydligaste exemplet på detta återfinns i nedanstående citat. 

 
 
Det är lätt att säga till era borgerliga bröder: böj knä för vår uppfattning. Men säg 
om de inte böjer knä. Det är lätt att säga till företrädare för företagsamheten i 
landet och till företrädarna för arbetarna och tjänstemännen i landet: böj knä för 
vår uppfattning. Men tänk om de inte… Hur kan ni då begära att de ska ha bevara 
framtidstron?  

 
 
I sin maktfullkomlighet manar centerpartiet alla på knä, sina borgerliga kolleger, 
arbetsmarknadens parter, i förlängningen kanske till och med folket, även om detta inte sägs 
rakt ut. Centern förefaller despotiskt och kanske till och med kapabelt att hota framtiden för 
landet. Det kan diskuteras om det verkligen går att dra så stora växlar på det här återgivna 
citatet. Det är tydligt att Palme hellre antyder än rent ut säger att centern är odemokratiskt och 
despotiskt till exempel, men antydningarna från Palmes sida är hårda.  
 
Effekten av detta angrepp på centerpartiet är rätt oklar. Det kan kanske leda till att åhörare 
skräms bort, på grund av det hårda innehållet. Dessutom har nog de flesta sansade betraktare 
svårt att se centerpartiet som odemokratiskt och arbetarfientligt. Det kan med visst fog sägas 
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att Palme tillskriver centerpartiet ståndpunkter som får betraktas som orimliga. Alltså är det 
frågan om en straw man-fallasi och ett brott mot regel nummer tre. 
 
 
3.3.7 Palmes slutanförande 
 
Citat 1 
 
Palme för vid ett flertal tillfällen under debattens gång resonemang som tenderar att bli yviga 
och ologiskt sammanhängande i argumentationsstrukturen. Nedanstående citat är ett exempel 
på detta.     
 
 

Fälldin han går så långt nu att han säger ”Centern ändrar sig inte” för att passa de 
andra. Men centern är ju i stark minoritet jämfört med de två andra. Då blir det 
ingen borgerlig regering då. Då kan det ju inte bli en borgerlig regering. Ni har 
ändå en del gemensamt. Ni har alla gått i stridsställning mot löntagarna och deras 
företrädare. Centern har stöd av löntagarna. Ja det är mätt på Volvo – 36 stycken, 
fick centern i det fackliga valet. Och bonden, som vars sugga hade bara fått en 
liten kulting ett år. Bonden tittade melankoliskt på suggan och sa: det var tur att 
du fick den där lille för annars hade du grisat förgäves.     

 
 
Problemet med ovanstående citat är först och främst liknelsen med grisen på slutet. Det är 
tämligen långsökt att dra en parallell mellan resultaten i ett fackligt val på Volvo och 
resultatet av en grisfödsel. Detta kan ses som en irrelevant argumentation, alltså ett exempel 
på ignoratio elenchi. Argumentet blir också att betrakta som oseriöst på grund av valet av 
liknelse. Liknelsen blir ett plumpt skämt, inte ett argument inriktat på att övertyga. Humor i 
argumentationen kan utgöra ett problem i samband med en analys av exempelvis fallasier, då 
den pragmadialektiska begreppsapparaten är tämligen illa anpassad för att analysera just 
humoristiska inslag. I detta fall kan sägas att vetenskapen, dess värre, är humorbefriad. 
Palmes skämt är kanske inte så roligt, eller särskilt väl placerat, men generellt får humor 
annars sägas vara ett relativt effektivt argumentativt redskap.  
 
Relevansen i Palmes argumentation kan emellertid också ifrågasättas på grundval av själva 
undersökningen. Det är oklart hur många som deltagit i det val, vars resultat ligger till grund 
för jämförelsen. Handlar det om hela Volvos personal, endast en arbetsplats eller kanske bara 
medlemmarna i en fackförening. Det är väl kanske rimligt att anta att det rör sig om en fabrik 
i Göteborg, med tanke på att Volvos huvudkontor ligger i Göteborg och att debatten 
genomförs där. Siffran 36 återges utan att relateras till någon annan siffra. Det enda som vi 
vet är att 36 anställda vid Volvo sympatiserar med centern. Siffran blir hängande löst i luften 
och relateras inte till någonting alls, till exempel det totala antalet anställda på Volvo. Den 
skulle kunna representera i princip vad som helst. Detta kan därför ses som en irrelevant 
argumentation, ett brott mot regel nummer fyra. 
 
Ett annat oklart inslag i detta citat är beskrivningen av centern som en ”stark minoritet” inom 
det borgerliga blocket. Palme gör sig nog skyldig till en övertolkning när han anser att de 
borgerliga partierna inte kan bilda regering på grund av att centern har en annan åsikt. 
Exempelvis skulle de andra partierna kunna bilda regering på egen hand. Eller också skulle 
samarbetet inte alls spricka eftersom de skilda åsikterna inte var tillräckligt viktiga eller 
djupgående. Det är en alldeles för snabb slutsats att samarbetet skulle spricka på grund av att 
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ett parti, som ju Palme själv beskriver som en minoritet, om än en stark sådan, har en 
avvikande åsikt i en fråga. Palme gör sig skyldig till otydligt språkbruk och bryter mot regel 
nummer tio.  
 
Ett möjligt brott mot regel nummer ett, ett argumentum ad baculum, i detta sammanhang är att 
Palme använder liknelsen med grisen som ett potentiellt personligt hållet angrepp på 
bonderörelsen och Fälldin i dennes egenskap av ledare för denna rörelse. Historien känns 
både plump och opassande i sammanhanget. Visserligen är inte bonden någon renodlat 
komisk figur i denna berättelse, men det är trots allt ingen slump att det är just en bonde med i 
historien. Att bonden används i det här sammanhanget fördjupar innebörden. De närvarande 
kan knappast uppfatta historien till att inte handla om centerpartiet. Innebörden är 
uppenbarligen att bonden ska ses som centerrörelsen. Centerrörelsen är i så fall inte särskilt 
bra på att stimulera produktivitet. Detta är sensmoralen i Palmes historia.  
 
Fallasin ”många frågor” kan också kopplas till detta citat. Argumentationen skapar fler frågor 
än den ger svar. Palme har en tendens att göra märkliga övergångar och kombinera vissa 
ämnen med varandra på ett inte helt logiskt sätt. Här ifrågasätter han centerns ståndpunkt, 
anser att de befinner sig i minoritetsställning gentemot de andra två borgerliga partierna och 
avslutar med att även utse centern till löntagarnas fiender. Publiken blir antagligen förvirrad 
av detta. Palme hänvisar till en icke närmare definierad studie som utförts på Volvo. Vilka 
frågor ställdes i den studien? Vilka deltog i studien? Hur många? Palme anger inga detaljer 
om studien, bara att den genomförts och vilket resultat den visade. Det går också att fråga 
varför Palme är så snar att dödförklara det borgerliga regeringsalternativet. Det uppstår alltså 
”många frågor” på grund av Palmes argumentation, ett brott mot regel nummer sex.  
 
I regel nummer sex fastställs att ingen part är tillåten att felaktigt framställa premisser som 
självskrivna utgångspunkter för en diskussion. Det är inte heller tillåtet att förneka de 
premisser som faktiskt fungerar som utgångspunkter för en diskussion. Denna regel åsidosätts 
av såväl protagonist som antagonist under argumentationsstadiet, och sker då en osäker 
premiss framställs som självklar. En fallasi som förekommer i detta fall är ”många frågor”, 
publiken vilseleds genom att argumenten skapar ett antal frågor utan att besvara dessa.183  
 
 
Citat 2 
 
Hela Palmes angreppspunkt om att centern är arbetarnas fiender framstår närmast som en 
straw man-fallasi. I följande citat exemplifieras detta ytterligare. 
 

 
Men det är en borgerlig klasskamp när ni säger att arbetarna är ett hot mot 
demokratin och börjar mumla om politiska fångar. När ni går emot löntagarna i 
alla deras frågor. När ni försöker skrämma löntagarna i alla situationer.  

 
 
Först och främst är det uttrycket ”borgerlig klasskamp” som är anmärkningsvärt i detta citat. 
De borgerliga tillskrivs ett fenomen som inte traditionellt förknippats med borgerligheten. 
Klasskamp är ett socialistiskt begrepp i första hand. Dess betydelse, om det tillskrivs 
borgarna, blir rimligen motsatt den socialistiska innebörden. Borgarna för alltså sin klasskamp 

                                                 
183 Eemeren, Grootendorst och Snoeck Henkemans (2002): Sid. 128 ff. 
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mot de lägre klasserna i samhället, medan socialdemokratin gör tvärtom. Detta kan sägas vara 
en fallasi av typen ”straw man”. Klasskamp skulle aldrig användas som begrepp av 
borgerligheten som alltså förses med ett falskt, eller åtminstone felaktigt, begrepp. Detta 
underbyggs ytterligare av sådana ordval som ”att arbetarna är ett hot mot demokratin”. På 
grund av dessa arguments påtagliga orimlighet, ”politiska fångar”, slår de dock antagligen 
tillbaka på Palme själv i första hand. Det blir helt enkelt något för hårdsmält för åhörarna. 
Risken är relativt stor att Palme bara skapar förvirring med en dylik argumentation. Åhörarna 
förstår antagligen själva termen, ”politiska fångar”, men är kanske inte beredda att passa in 
den i just detta sammanhang. Uttrycket blir malplacerat och överdrivet. Brott sker mot regel 
nummer tre, felaktigt tillskrivna ståndpunkter, och även regel nummer tio, oklart språkbruk. 
 
 
Citat 3 
 
I detta citat förekommer ett begrepp som Palme använder genomgående i debatten, 
”överbud”. Samtliga ekonomiska förslag som de borgerliga lägger fram avfärdas med detta 
omdöme. Underförstått förefaller det som om de borgerliga helt enkelt inte har någon kunskap 
eller kontroll på det ekonomiska området. Det är antagligen också denna insikt som Palme 
eftersträvar att skapa hos åhörarna. 
 
 

De borgerliga överbuden är större än någonsin – deras löften värre. Ge dem inte 
chansen att fördärva vår ekonomi. Det har varit mitt huvudtema ikväll. Vi har lagt 
vårt program – de har inte lagt något program, de vill ha makten. Då finns det de 
som säger, vi har ju råd att låta borgarna pröva. Utmärkande för dem som säger så 
och skriver så är just att de har råd. De rika har råd med nästan vad som helst. Och 
de rika lever i överflöd även i massarbetslöshetens länder. 

 
 
Om de borgerliga överhuvudtaget får möjligheten att regera kan det alltså befaras att det enda 
de kan prestera är diverse grundlösa ekonomiska förslag. De kommer att bedriva ett slags 
experimentverksamhet, vilket i slutändan kommer att missgynna medborgarna/väljarna. De 
bör således inte ges chansen till detta på valdagen. Här finns exempel på felaktigt tillskrivande 
av premiss, borgarna kan inte sköta ett lands ekonomi, samt att de rika har råd med de 
borgerliga misstagen. Här förekommer också ett felaktigt användande av premiss, väljarna 
kommer att missgynnas av något som kanske inte kommer att inträffa. Palme begår således en 
rad fallasier i detta citat. Det är grunden för Palmes uttalande som är nyckeln till 
bedömningen av det. Överbuden och avsaknaden av program blir inte särskilt väl förankrade i 
resonemangen. De tas på sätt och vis för givna. Det är i och för sig fullt möjligt att både 
överbuden och avsaknaden av politiskt program faktiskt existerar och fungerar som argument, 
men det är svårt att avgöra om så är fallet utifrån Palmes argumentation. Palme bryter mot 
regel nummer fem i detta sammanhang. 
 
 
3.3.8 Analysdiskussion 
 
Fallasier är, som tidigare nämnts i avhandlingen, att betrakta som strukturbrott. I det 
föregående analysavsnittet har strukturer i Palmes argumentation i debatten belysts med hjälp 
av Toulminmodellen. Det har konstaterats att Palme förefaller ha fem huvudsakliga 
anklagelsepunkter mot borgarnas politik som han utgår från i sin argumentation. Ett tillfälle då 
fallasier uppstår är när Palme driver dessa anklagelsepunkter för långt. Det verkar finnas en 
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grundkomponent i Palmes argumentation som gör att han gärna väljer en tämligen hård ton och 
gärna drastiska ordval. Det är att han påfallande ofta väljer attack före försvar. Visserligen 
hänvisar han ofta till den socialdemokratiska politiken, presenterar vissa idéer och 
ståndpunkter, men den övervägande delen av hans argumentation är baserad på kritik mot 
debattmotståndaren. Fokus ligger i Palmes argumentation mer på anklagelsepunkterna än att 
försvara sina egna politiska förslag. 
 
Dessa anklagelsepunkter tas understundom för givna av Palme. Den påstådda borgerliga 
splittringen fungerar således ibland som en underförstådd premiss. Palme förutsätter närmast 
att borgarnas naturliga tillstånd är splittring. Dessutom förefaller ytterligare en underförstådd 
premiss finnas, om att splittringen kommer att tvinga centern, eller samtliga borgerliga partier, 
att förändra sina politiska ståndpunkter. Det går alltså inte att lita på att det som utlovas också 
är det som blir resultatet av en borgerlig politik. Palmes övergripande syfte kan ses som att han 
vill skapa tvivel kring den borgerliga politiken, därav antagligen det omfattande hänvisandet 
till borgerlig splittring i debatten. Detta ger i fallasihänseende ibland övertolkningar från 
Palmes sida - splittring på en punkt ger splittring på samtliga andra punkter också. Det leder 
också till oklarheter kring vem Palmes angrepp egentligen riktar sig mot, Fälldin, centern eller 
borgarna. Uttalandet kan förefalla riktat mot Fälldin, men eftersom Palme talar om splittring 
måste måltavlan vara större, centerpartiet eller hela borgerligheten. Argumentum ad baculum, 
hot av olika slag, kan förekomma i samband med detta. Ett exempel är hotet om nyval som 
Palme vid ett tillfälle använder. Det är oklart vilka som ska undvika nyval. 
 
En annan anklagelsepunkt framställer borgarna, centern och Fälldin som inkompetenta. Denna 
punkt kan kopplas samman med anklagelsen om splittring. Personangrepp är den främsta 
avvikelsen mot den kritiska diskussionens regelverk i detta fall. Passusar som ”Hör du illa?” 
och ”kunnigt folk” är exempel på argument som närmast avser att misskreditera personen 
Fälldin, snarare än att kritisera vad Fälldin står för. Historien om bonden och grisen som Palme 
närmast lägger till i en argumentation som dittills handlat om centerns eventuella stöd bland 
arbetare och tjänstemän kan nog också uppfattas som en mer eller mindre förtäckt anspelning 
på Thorbjörn Fälldins bakgrund som lantbrukare. Argumentum ad hominem, argument till 
människan blir fallasin och en av effekterna med Palmes argumentation blir att en osäkerhet 
skapas kring vilken roll Fälldin tilldelas av Palme. Är han måhända ingen självskriven ledare? 
Denna känsla stärks när Palme tämligen ofta hänvisar till uttalanden av de andra borgerliga 
partiledarna. Personangrepp är inte tillåtna enligt den kritiska diskussionens regelverk, men för 
Palme i sin roll som debattör helgar ändamålen sannolikt medlen. Däremot är det inte så säkert 
att Palme vinner publiken genom personangrepp. Han kan lika väl fjärma dem genom att envist 
försöka framställa Fälldin som mindre vetande. 
 
Argumentationen går till överdrift också när Palme anspelar på sin egen auktoritet, i samband 
med att han försöker underminera Fälldins och centerpartiets position. En fallasi som Palme 
använder i samband med att han framställer centern och Fälldin som inkompetenta är 
argumentum ad verecundiam, att en ståndpunkt framställs som självklar. Palme tar kanske inte 
rollen av expert, men han går personligen in och garanterar saker, bland annat att borgarna 
fungerar på vissa sätt, att de alltid gör bort sig om de får makten till exempel. Han kan också 
garantera att borgarna är splittrade sinsemellan och oansvariga och inkompetenta. 
 
Argumentum ad hominem, argument till människan, används av Palme även vid andra 
tillfällen än de rena personangreppen. I dessa fall är det frågan om direkta angrepp från Palmes 
sida, men han använder även ett mer försåtligt, indirekt ifrågasättande av Fälldins, 
centerpartiets och borgerlighetens målsättningar. De anklagas för att ha en hemlig agenda, dold 
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för väljarna. De ideliga antydningarna och anklagelserna om splittring kan också ses på detta 
sätt. Palme vill antagligen så tillräckligt starka tvivel hos väljarna om hållbarheten i den 
borgerliga politiken och deras anförda argument. Det är utifrån detta syfte antagligen ett smart 
drag att inte gå rakt på sak och anklaga borgarna för att ljuga rakt upp och ner. Det är tvivlet 
han vill skapa i detta sammanhang, inte anklagelsen. Gamla synder dras också fram, men dessa 
åtgärder från Palmes sida blir oftast rätt långsökta, eftersom borgarna och centerpartiet inte haft 
makten på närmare trettio år. Istället för svensk rikspolitik förefaller Palme tvingas ta till mer 
eller mindre krystade exempel från utlandet och kommunalpolitiken.  
 
Sammanblandningar av roller är ett annat drag som i Palmes argumentation kan betecknas som 
genomgående. Vid upprepade tillfällen sker hopblandningar av centerpartiet, borgerligheten 
som helhet eller möjligen olika delar av denna, samt Thorbjörn Fälldins egna personliga 
åsikter. Det är vid dessa tillfällen ofta svårt för en publik att tydligt uppfatta källan till det 
uttalade. Palme förefaller använda olika tekniker för att förvrida eller dölja eventuella 
ståndpunkter hos motståndaren. Den oklarhet som då uppstår kan Palme använda som bevis för 
att den centerpartistiska eller borgerliga linjen är otydlig, eller kanske till och med obefintlig. 
Anklagelser om otydlighet förs också fram av Palme som verkar eftersträva att skapa bilden av 
centern som ett parti med en oklar, och därmed osäker, politisk inriktning. Kan han då vid vissa 
tillfällen åstadkomma en kombination med verkliga oklarheter hos borgarna eller Fälldin, kan 
han antagligen också nå viss framgång hos åhörarna. Om Palme egentligen lyckas med detta i 
debatten är svårt att säga. Det finns vissa misstag från borgarnas sida, frågor där de inte förmår 
dölja splittrade åsikter, med kärnkraften som ett tydligt exempel, som avgjort förefaller spela 
Palme i händerna. Det kan alltså vara en effektiv argumentationsteknik att skapa oklarheter 
kring motståndarens ståndpunkt, även om detta kanske innebär en fallasi och ett brott mot 
gällande regler för en kritisk diskussion.  
 
Ansvarslöshet är en annan av Palmes angreppspunkter. Ansvar krävs för orimliga ting av 
Palme. Enligt honom ansvarar Fälldin bland annat för vad borgerliga regeringar gjort vid andra 
tidpunkter och i andra länder. I en förlängning skulle detta resonemang kunna få oöverskådliga 
konsekvenser. Dessutom använder Palme exempel från svensk regional- och lokalpolitik för att 
påvisa inhemska misstag. Samtidigt avfärdas eventuella borgerliga förslag som mindre 
genomtänkta och gjorda utan ansvar. Centern och Fälldin gör alltså fel vad de än gör. 
 
Att Palme försvarar socialdemokratiska dygder, på ett mer eller mindre välförtjänt sätt, är 
knappast något att säga om, inte ens ur fallasisynpunkt. Det är tillåtet att slå sig för bröstet i en 
argumentation, däremot är det inte tillåtet att slå bort någon annans förtjänster i processen. Och 
det är väl det som Palme gör i sina utläggningar om diverse namngivna, eller icke namngivna, 
borgerliga regimer i utlandet. Dessa anklagas för både det ena och det andra, och ingen finns 
närvarande för att bemöta dessa anklagelser. I detta avseende går Palme över gränsen för vad 
som kan kallas för en i sammanhanget adekvat argumentation. Personer och företeelser som 
inte kan svara för sig, eller har någon som kan svara för sig, ställs till svars av Palme. Fälldin 
kan i och för sig kanske agera försvarsadvokat i några fall, men det är egentligen inte rimligt 
att han ska tvingas bemöta argument om andra platser och tidpunkter i historien. Det är 
betydligt mer acceptabelt när Palme kontrasterar socialdemokratiska framgångar mot 
borgerliga misslyckanden i Sverige. Detta kan Fälldin med betydligt större fog hållas som 
ansvarig för. Det får väl också antas att dessa argument är mer effektiva och funktionella i en 
argumentation.  
 
Överbud på det ekonomiska området är ytterligare en anklagelse från Palmes sida som riktas 
mot borgarna och Fälldin. Palme utgår från premissen att överbuden ofelbart leder till 
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katastrof, vilket kan betecknas som en slippery slope-fallasi. Palme förefaller använda själva 
begreppet ”överbud” som ett slags samlingsbegrepp för den borgerliga ekonomiska politiken. 
Palme försöker också ofta koppla den borgerliga ekonomipolitiken till en intellektuell 
skiljelinje mellan borgerlig kapitalism och socialdemokratisk solidaritet. Palme tänker på 
människor, Fälldin på pengar, med andra ord. Denna bild eftersträvas av Palme, och kan nog 
sägas vara liktydig med en fallasi, i form av en association som kanske inte följer mönstret för 
kritisk diskussion.  
 
En annan av Palmes mer genomgående verksamheter under debatten är att skapa bilden av 
borgarnas potentiella regering som en fara för samhället och välfärden. Om borgarna får 
makten kommer överbuden och den ohållbara politiken att genomföras, på alla områden i 
samhället. Palme målar upp hotbilder, vissa tämligen direkta, detaljerade skattehöjningar till 
exempel. Andra hot är mer indirekta, med negativa effekter på sikt, exempelvis 
skadeverkningar för miljön och inskränkningar av arbetarnas rättigheter. Hoten kan också 
riktas mot regeringssamarbetet, det kommer att spricka förr eller senare eftersom partierna är 
för olika sinsemellan. Hoten är dock knappast personliga, och Palme hotar heller inte att 
försöka sabotera en eventuell borgerlig regerings verksamhet.  
 
Kapitalismen spelar en roll även i angreppspunkten om att borgarna är arbetarnas fiender. 
Palme förefaller ta fram skarpa skiljelinjer mellan centerpartiets och socialdemokraternas syn 
på arbetare och tjänstemän. Genom antydningar, som är riktigt hårda, och inte genom direkta 
uttalanden, framför Palme detta budskap. Palme tillskriver centern och Fälldin ståndpunkter 
som får betraktas som orimliga i många fall. Det är således frågan om straw man-fallasier. Det 
ligger ett kampmoment inbäddat i Palmes resonemang. Palmes misstag kan bland annat ligga i 
att han agerar utifrån en oklar grund. Centern kan exempelvis anklagas för att verka för 
centralisering och mot föreningslivet, i citatet med händerna i Stockholm. Övertolkning är en 
annan felmanöver Palme gör sig skyldig till. Själva utnämningen av centerpartiet till arbetarnas 
och tjänstemännens fiender är ett exempel på detta. Palme gör sig i sammanhanget skyldig till 
ett språkbruk som ger vissa skarpa bilder av centerpartiet som ett arbetarfientligt parti, en 
skildring som kan sägas vara otillräckligt förankrad i verkliga förhållanden. Skarpa uttryck 
som: ”strykklass”, ”borgerlig klasskamp” och ”politiska fångar”, skapar ofelbart bilden av 
centerpartiet som en förtryckarapparat gentemot arbetare och tjänstemän. Syftet från Palmes 
sida är sannolikt att försöka alienera just dessa grupper från att rösta på centerpartiet i 
synnerhet, och borgerliga partier i allmänhet. 
 
Försvaret från Palmes sida har sagts utgå mer från de traditionella socialdemokratiska 
dygderna och värderingarna, snarare än från konkreta politiska handlingar och förslag. 
Socialdemokraterna tillskrivs i detta sammanhang ofta för mycket. Bland annat klarade de den 
ekonomiska världskrisen, när så många borgerligt styrda länder närmast gick under 
ekonomiskt. Det förekommer i samband med försvaret av de socialdemokratiska dygderna 
emellanåt att ståndpunkter läggs fram så att de förefaller självklara, ett argumentum ad 
verecundiam, ståndpunkten blir immun mot kritik. Palme förefaller ha förmåga att uttrycka sig 
självsäkert. Han kan då utge sig för att veta mer än han rimligen kan. Det är inte nödvändigtvis 
så att han utnämner sig själv till expert, men han låter påskina att han vet något som åhörarna 
inte vet. Detta använder han sedan till att stärka sin argumentation.  
 
Delvis i kontrast till detta för också Palme vid upprepade tillfällen långa inlägg som prisar den 
socialdemokratiska förträffligheten i regeringsarbetet. Socialdemokraterna utmålas främst som 
en garant för en stabil samhällsutveckling, samt en stor vän till och förkämpe för arbetarnas 
rättigheter och inflytande. Klasskampen förekommer i detta sammanhang, men det är inte den 
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radikala arbetarrörelsen som står i centrum för Palme, det är det samhälle som denna rörelse 
bidragit till att skapa. I brist på annat skulle detta samhällsbygge kunna kallas ”folkhemmet”, 
även om detta begrepp inte alls står i fokus. Snarare talar Palme om ”välstånd”, ”utveckling” 
och ”trygghet”. ”Solidaritet” är ett annat gammalt värdeladdat socialdemokratiskt 
centralbegrepp som också förekommer flitigt i detta sammanhang. Men främst av dessa 
eftersträvansvärda ting står nog ändå ”tryggheten”, oavsett om det gäller arbetare, barnfamiljer, 
pensionärer eller hela befolkningen. ”Tryggheten” kontrasteras mot omvärldens ekonomiska 
kriser, som till stor del skylls på borgerliga regeringar utomlands, de har visserligen inte startat 
eländet, men deras inkompetens har tillåtit det att spridas, så till den grad att till och med 
Sverige hotades. Då steg socialdemokraterna fram och gjorde gemensam sak med 
arbetsmarknadens parter och arbetarna själva och red ut stormen. Socialdemokraterna har alltså 
inte bara skapat tryggheten i Sverige, de har försvarat den också, och de kommer underförstått 
också att försvara den i framtiden. I dessa resonemang får Palmes grund för argumentationen 
delvis sägas vara svag. Att bygga upp ”folkhemmet” är en sak, att försvara Sverige mot 
kapitalismen är en annan.  
 
Bland de fallasier som inte direkt kan kopplas till vare sig angreppspunkter eller försvar finns 
något som Palme överraskande ofta hemfaller åt, nämligen otydligheter i språket som gör 
argumentationen osammanhängande och vag, ja till och med irrelevant. Irrelevant 
argumentation gör sig Palme skyldig till vid ett flertal tillfällen, i samband med olika 
angreppspunkter, att borgarna får ta på sig skulden för sådant som hänt i utlandet till exempel. 
Det Palme gör är att förvirra åhörarna och försvåra för dessa att se linjen i argumentationen och 
ta ställning till denna. 
 
Hur effektiva är då fallasierna som del i en argumentation? Av ovanstående resonemang 
framgår det att det är frågan om ett tveeggat vapen. Det finns egentligen inga skäl för att helt 
avråda från användandet av fallasier, förutom kanske något slags fair play-anspråk. Retorik och 
etik har alltid varit sammankopplade. Retoriken är normativ till sin natur, i likhet med 
pragmadialektiken och den informella logiken. Etik är alltså ett viktigt inslag i argumentation. 
Fallasier kan vara ett effektivt inslag i en argumentation, även om det förutsätter förekomsten 
av någon form av oklarhet eller misstag i motståndarens argumentation. Effektivast är 
sannolikt fallasier då de kombineras med någon mera legitim taktisk åtgärd i argumentationen. 
Det är alltså inte frågan om någon fullständig lögn från protagonistens sida. Det finns 
emellertid också problem med att inkorporera fallasier i en argumentation. Osäkerheten som 
skapas om motståndarens arguments giltighet kan lätt fortplanta sig också till den egna 
argumentationen. I värsta fall kanske användandet av fallasier till och med kan liknas vid att 
öppna en argumentationens Pandoras ask. Allt är plötsligt tillåtet i ett kaotiskt virrvarr av 
argument.  
 
Motsatsen till att använda fallasier, kan lätt bli att istället hålla sig till ett strikt regelverk, som i 
pragmadialektikens fall med den kritiska diskussionens regelverk. Även här finns det fördelar 
och nackdelar. Det kan vara nyttigt att tukta argumentationen och skapa fasta beståndsdelar i 
denna. Nackdelen med detta är att argumentationen lätt kan tendera att bli statisk och 
förutsägbar. Just förutsägbarheten torde vara den sämsta tänkbara egenskap en argumentation 
kan ha, särskilt i en mediesänd övertygande debatt i slutspurten av en valrörelse. Det finns 
någonting i själva fenomenet argumentation som vänder sig mot allt vad reglering och 
likformning heter. En argumentations viktigaste förutsättning är trots allt dess kontext, de 
betingelser under vilka den tillkommer. Därför är både en reglering av argumentationen, och en 
reglerad syn på fenomenet argumentation i mina ögon närmast omöjlig. Detta ger att både 
pragmadialektiken och analysmodeller som Toulmins kan ifrågasättas. Synen på argumentation 
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är i första hand beroende av omständigheterna kring denna argumentation. Frågor som var, när, 
hur och varför måste alltid komma före en uppbyggd strukturell syn på verkligheten. Det är 
inte verkligheten som ska sättas in i modellen, det är modellen som ska relateras till 
verkligheten.           
  
 
3.4 Analysens resultat 
 
Analysen av Olof Palmes argumentation i valdebatten i Scandinavium 1976 har utförts i tre 
steg. Först har debattens förutsättningar redovisats och analyserats som en ”retorisk situation”, 
i enlighet med Lloyd F. Bitzers begrepp. Därefter har Stephen E. Toulmins analysmodell 
använts för att urskilja strukturer i argumentationen. Avslutningsvis har fallasibegreppet 
applicerats för att finna brott mot dessa strukturer. 
 
En offentlig politisk debatt kan betraktas som en retorisk situation, eftersom den tvingar 
debattörerna att anta förhållningssätt till olika frågor, och därmed indirekt erbjuder alternativ 
för väljarna att ta ställning till. Palme har som sitt övergripande mål med deltagandet i 
debatten att vinna så många röster som möjligt för sitt parti. Han måste också förhålla sig till 
detta partis ställningstaganden, gemensamma mål och traditioner. Palme har som ytterligare 
mål också att försvaga borgarnas politiska position, alltså jaga bort potentiella väljare från 
dem. De medel han använder för att uppnå dessa mål är att hänvisa till socialdemokratins 
tidigare framgångar och borgarnas tillkortakommanden i form av splittring, dåliga förslag och 
en påstådd arbetarfientlighet. Den retoriska situationen presenterar de förutsättningar under 
vilka Palmes argumentation formas. 
 
I denna argumentation borde olika linjer och strukturer kunna spåras. Det finns ett 
övergripande mål för Palme, som kan delas upp i två huvudsakliga delar, något så 
grundläggande i en argumentation som försvar och angrepp. Palme försvarar sin egen och 
socialdemokratins ställningstaganden och ståndpunkter, både på ett allmänt ideologiskt plan 
och i enskilda politiska frågor. Samtidigt attackerar han de borgerliga ståndpunkterna på 
motsvarande områden. I detta verkar Palme ha ett överordnat syfte, att framställa borgarna 
som ett dåligt eller till och med omöjligt regeringsalternativ. Fem huvudsakliga punkter mot 
vilka Palme riktar sin argumentation kan urskiljas: borgarna är splittrade, inkompetenta, 
oansvariga, arbetarfientliga samt benägna att presentera ekonomiska överbud. Dessa fem 
punkter flyter delvis in i varandra. Överbuden skulle till exempel kunna sägas vara tecken på 
en slags ekonomisk oansvarighet.  
 
I försvaret av sina ståndpunkter förefaller Palme anta en tämligen enkel linje, att peka på allt 
som socialdemokraterna genomfört under 44 år av regeringsinnehav. Han ägnar inte alls lika 
mycket tid och kraft till att rättfärdiga egna beslut eller att försvara någon ny politisk linje 
eller ens några nya förslag. I vissa frågor tvingas Palme dock, av olika yttre faktorer, lägga 
fram egna initiativ, exempelvis i fråga om kärnkraften. Istället framställs socialdemokratin av 
Palme som en garant för trygghet och rättvisa i samhället, inte minst tack vare att 
socialdemokraterna är så fenomenala på att samarbeta, med de fackliga organisationerna och 
ibland till och med över de politiska blockgränserna.   
 
För att återgå till de fem anklagelsepunkterna så är det ändå just angrepp som dominerar 
Palmes argumentation. Ibland inbjuder borgarna genom egna misstag till Palmes angrepp. 
Vanligast bland angreppspunkterna är den borgerliga splittringen, antagligen för att den är 
relativt lätt att påvisa, eftersom borgarna i många frågor framfört motstridiga ståndpunkter. 
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Kärnkraften är ett utmärkt exempel på detta. Den påstådda borgerliga inkompetensen är 
svårare att exemplifiera och bevisa. Att påstå att någon är dum eller beter sig på ett 
ointelligent sätt är tämligen enkelt, men att faktiskt visa att detta beror på en slags allmän 
ointelligens, vilket Palme försöker göra, är betydligt svårare. Det enda Palme kan göra är att 
presentera omständigheter som skulle kunna tolkas i den här riktningen, exempelvis illa 
underbyggda förslag som visat sig vara ohållbara. I detta kan också kopplingar till åtminstone 
två av de andra anklagelsepunkterna, oansvarighet och ekonomiska överbud, dras. Ett annat 
problem för Palme i detta sammanhang är att han riskerar att te sig som något av en 
besserwisser. Det förekommer också några tillfällen i debatten då Palme närmast blir plump i 
sin kritik och samtidigt i alltför hög grad förefaller rikta kritiken mot Thorbjörn Fälldin 
personligen. Dessa tillfällen kan mycket väl ha gett en negativ effekt för Palmes del i form av 
minskade väljarsympatier.  
 
Överbudsanklagelsen står, som nämnts, i en relativt nära relation till både inkompetens- och 
oansvarighetsanklagelserna. Överbuden sker på det ekonomiska området och exemplifieras av 
Palme med olika misslyckade förslag och åtgärder från centerpartistiskt och borgerligt håll, 
som skett på lokal eller regional nivå i Sverige eller på riksnivå utomlands. Denna 
argumentation från Palmes sida bygger på att identifikationen mellan de framförda exemplen 
och det borgerliga regeringsalternativet blir tillräckligt stark. Ett annat försök från Palmes sida 
att fördjupa argumentet om borgerliga överbud är att förse det med en ideologisk dimension, 
genom att sammanknyta det med det kapitalistiska, ekonomiska systemet. På detta sätt kan 
Palme framställa sig som den lilla människans försvarare mot de ekonomiskt starka krafterna i 
samhället. Resultatet blir en avsevärd pathosladdning i argumentationen. Ansvarsbristen 
kopplar Palme ihop med antydningar om att socialdemokraterna minsann vet vad det innebär 
att regera. Borgarna är knappast mogna för detta, då de enligt av Palme framplockade 
exempel misslyckats med att ta sitt ansvar då de fått chansen att styra lokalt, regionalt och i 
andra länder.  
 
Den anklagelse som förefaller allvarligast från Palmes sida, och även resulterar i några av de 
hårdaste ordvalen, är att borgarna är arbetarnas fiender. I detta sammanhang utpekas särskilt, 
med några citat som grund, centern och Thorbjörn Fälldin. Här blommar även det ideologiska 
innehållet ut för fullt då Palme anklagar centern för att bedriva ”borgerlig klasskamp” mot 
arbetarna. Palme exemplifierar med borgerliga åtgärder som syftat till att på olika sätt 
begränsa arbetarnas inflytande. Språket är fullt av målande liknelser och färgstarka uttryck. 
Anklagelsepunkterna är grunden för Palmes angrepp på centerpartiet och borgarna. Han 
använder dessa i olika kombinationer under argumentationens gång. Mönstret är alltså att 
Palme kombinerar försvar och angrepp för att uppnå sitt huvudsakliga syfte, att övertyga 
debattens publik om att det socialdemokratiska regeringsalternativet är bättre än det 
borgerliga.  
 
Efter att ha presenterat strukturerna i Palmes argumentation kan det vara på sin plats att 
försöka finna avvikelserna eller brotten mot dessa strukturer, utifrån fallasibegreppet som 
detta formats utifrån pragmadialektiken och den informella logiken. Det har ovan konstaterats 
att Palme i sin argumentation gör sig skyldig till ett antal överträdelser av den kritiska 
diskussionens regelverk, så kallade fallasier. Palme förefaller använda en rad grepp i sin 
argumentation som medför fallasier. Upprepningen av attackerna på de fem punkterna är ett 
sådant drag, som kan resultera i fallasier då Palme inte tillräckligt underbygger sin 
argumentation. Andra fallasier från Palmes sida är bland annat personangrepp på Thorbjörn 
Fälldin, då denne ställs till svars för orimliga anklagelser. Det är tveksamt om användandet av 
dessa fallasier ger några positiva effekter för Palmes argumentation. Exempelvis kan 
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personangreppen på Fälldin ge upphov till sympatier för denne, till synes oskyldigt, anklagade 
man. Däremot kan fallasierna också fungera som förstärkningar av argument, om det till 
exempel handlar om att från Palmes sida förstärka de facto begångna borgerliga misstag. 
Fallasierna kan alltså som argumentationsinslag fungera bättre eller sämre, beroende på hur de 
används.  
 
Palmes taktik med att använda fem olika angreppspunkter leder ibland till att fallasier begås. 
Framför allt tar Palme anklagelsepunkterna för givna. De blir ett slags underförstådda 
premisser, vilka kan utgöra fallasier. I synnerhet gäller detta anklagelsepunkterna om att 
borgarna är splittrade och att de är arbetarnas fiender. Övertolkningar är en annan fallasi som 
Palme ibland gör sig skyldig till. Fälldin och borgarna får stå till svars för orimliga 
anklagelser, vad andra borgerliga regeringar utomlands gjort till exempel.     
 
Det är tydligt att Palmes argumentation på det stora hela trots allt fungerar. Visserligen 
använder han fallasier, något som traditionellt inte förknippas med god retorisk tradition, men 
kan relativt ofta sägas använda dessa på ett sätt som gynnar den egna argumentationen. Det 
har tidigare i avhandlingen konstaterats att fallasier inte nödvändigtvis har en negativ effekt 
på en argumentation. Palme går dock över gränsen, framför allt i samband med vissa angrepp 
på Fälldin, som närmast får betecknas som personangrepp, exempelvis anklagelsen om att 
Fälldin skulle höra dåligt, när han inte svarat på en fråga från Palme. Vid dessa tillfällen är det 
möjligt att Palme skadar sig själv med sitt sätt att argumentera. Han kan ha förlorat 
väljarsympatier just på att han gick till hårda, personliga angrepp på Thorbjörn Fälldin.  
 
Den valda analysmetoden, särskilt fallasianalysen, medför ett negativt fokus, att leta efter fel. 
Detta gör att bilden av Palmes argumentation riskerar att bli väl negativ. En elocutioanalys 
som letar stilfigurer hade kunnat ge ett mer positivt resultat. Men analysmetoden är i enlighet 
med avhandlingens syfte. Ett annat problem med Palmes argumentation, som kan skada 
honom, är hans ibland något för påtagliga iver i själva debattsituationen, vilken får till följd att 
hans argumentation blir illa strukturerad och otydlig, till exempel när han angriper borgarna 
för splittring utan att ange några skäl. Publiken får helt enkelt inte möjlighet att följa med i 
hans resonemang, eftersom det helt enkelt går för snabbt och är för illa strukturerat. Dessa 
problem beror till viss del på att Palme inte riktigt förmår balansera mellan försvar och attack 
på ett rimligt sätt. Palme förlorade antagligen debatten som dessutom ägde rum vid ett tillfälle 
då TV-mediet fick ett slags genombrott som påverkande faktor. I vilket fall förlorade han 
valet. Och det kan påstås att det till viss del är hans argumentation som bidragit till 
valnederlaget. 
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4. Sammanfattning 
 
Ämnet för denna avhandling är argumentationen hos framlidne politikern Olof Palme (1927-
86). Palme har ibland framstått som en idealgestalt inom svensk politisk retorik. Det är rimligt 
att anta att en relativt stor del i fascinationen kring gestalten Palme bottnar i hans sätt att 
uttrycka sin politik, och därmed också i hans argumentation. Det är således argumentationen 
som står i fokus för analysen i denna avhandling.  
 
Ansatsen är normativ och försöker säga något om effektiviteten i Palmes argumentation. Detta 
övergripande syfte ska uppnås genom att identifiera och analysera komponenter i Olof Palmes 
argumentation, som kan ses som avvikelser från vad som vore normalt och lämpligt i gällande 
retorisk situation, samt mot den gängse strukturen i den argumentation Palme för i den i 
avhandlingen undersökta valdebatten från 1976. Vidare ska strukturer i Palmes argumentation 
i debatten tydliggöras och analyseras, liksom hela debattens förutsättningar.  
 
De teorier som används i avhandlingen är Lloyd F. Bitzers teori om den retoriska situationen, 
Stephen E. Toulmins teori om framtagandet av argumentationsstrukturer samt 
fallasibegreppet, utifrån pragmadialektiken och den informella logiken. Dessutom används ett 
inslag hämtat från Aristoteles, nämligen ethos, logos och pathos, samt entymem. Anledningen 
till att just denna kombination av teoretiska inslag tillämpas är att de ger en logisk apparat för 
att granska Palmes argumentation. Den retoriska situationen granskar förutsättningarna och 
omständigheterna kring den undersökta argumentationen. Toulmins teoretiska modell ger en 
mall som argumentationen kan mätas mot, för att upptäcka strukturer. Fallasibegreppet 
påvisar brott mot dessa strukturer, avvikelser. Aristoteles begrepp slutligen tillför en normativ 
dimension i analysen. Med hjälp av Aristoteles kan effektiviteten i argumentationen möjligen 
belysas.  
 
Följande analysområden och frågeställningar kan bidra till att uppfylla avhandlingens syfte: 
 
Den retoriska situationen 
 
Hur ser den retoriska situationen ut kring själva analysobjektet, en valdebatt mellan Olof 
Palme och Thorbjörn Fälldin? Vilka är de yttre omständigheterna kring debatten: regler, 
tidsmarginaler med mera? Vilken var Palmes respektive Fälldins politiska ställning inför 
debatten? Vilka frågor dominerade den inrikespolitiska agendan, och kunde därmed förväntas 
få en stor roll i debatten? Hur såg det aktuella socialdemokratiska partiprogram ut, som Palme 
sannolikt var tvungen att förhålla sig till? Vilka frågor fördes de facto fram i debatten, av 
Palme respektive Fälldin? Hur var debatten disponerad, frågor, positionering med mera, från 
Palmes sida? 
 
Toulminmodellen 
 
Vilka strukturer i argumentationen kan identifieras med hjälp av Toulminmodellen? Hur 
balanserar Palme mellan försvar av egna positioneringar och ställningstaganden och angrepp 
på Fälldins och borgarnas åsikter och förslag? På vilka punkter angriper Palme borgarna, 
centerpartiet och Fälldin? Hur ser Palmes försvar av den socialdemokratiska politiken ut? Hur 
används de olika argumenten i Palmes argumentation? 
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Fallasier 
 
Vilka brott mot dessa strukturer i form av fallasier kan spåras i argumentationen? Finns det 
några sammanhang där fallasier förefaller vara särskilt vanligt förekommande, i så fall vilka? 
Vilken betydelse har dessa strukturbrott för argumentationens effektivitet? 
 
Mer specifikt är själva analysobjektet den radio- och TV-sända debatt mellan Palme och 
Thorbjörn Fälldin, som utgjorde kulmen på valrörelsen 1976, och hölls i Scandinavium i 
Göteborg den 1 september detta år. Anledningen till att välja just denna debatt som 
undersökningsobjekt är att den är den sista och i någon mån avgörande debatten i valrörelsen, 
samt att den sker vid ett tillfälle då Palme kan sägas ha viss rutin av argumentation.  
 
Palme var född 1927 och växte upp i en utpräglat borgerlig miljö. Han var tidigt läskunnig 
och uppvisade språkbegåvning. Efter avslutade studier inledde han en politisk karriär inom 
socialdemokratin. Bland annat arbetade han som studentpolitiker och som medhjälpare till 
Tage Erlander, dåvarande statsminister och ledare för SAP. En djup vänskap mellan de båda 
växte fram och Palme tilldelades med tiden rollen av Erlanders kronprins. År 1969 efterträdde 
Olof Palme Tage Erlander som partiledare och statsminister. Palme verkade i en 
socialdemokratisk tradition, vars argumentation hade sitt ursprung i den agitation som 
förekom runt sekelskiftet 1900. Hans politiska språk präglades av två karaktäristiska inslag, 
konsensus och konfrontation. 
 
I den retoriska situationen ingår tre begrepp som betecknar olika typer av påverkande 
faktorer. Exigence tvingar fram förändring, och handlar om ett problem som kräver en 
lösning, eller åtminstone ett förhållningssätt. Constraints är känslor, värderingar och 
traditioner som den argumenterande måste förhålla sig till. Audience är publiken, men detta 
analyseras inte utförligt i denna avhandling. En debatt kan ses som en retorisk situation, inte 
för att den är ett retoriskt problem för debattörerna, utan snarare för att den tvingar dem att 
förhålla sig gentemot olika frågor och erbjuda alternativ för väljarna att ta ställning till. Det 
förelåg en rad omständigheter för Palme att ta hänsyn till i samband med debatten, att det är 
en avgörande valdebatt, sänd i radio och TV, hur publiken var sammansatt samt att Palme fick 
inleda till exempel.  
 
Styrkeförhållandena mellan Palme och Fälldin var en annan omständighet att ta hänsyn till. 
Det var två relativt likvärdiga debattörer som möttes, relativt ohotade som ledare för sina 
respektive partier, partiledare ungefär lika länge och dessutom med en gemensam 
debatthistorik. Palme hade att ta hänsyn till de politiska linjer som han förväntades företräda i 
egenskap av socialdemokratisk ledare. Han hade också att ta hänsyn till den förväntade 
borgerliga politiska linjen, samt de frågor som Fälldin tog upp i debatten. Exempelvis 
tvingade Fälldin Palme till ett ställningstagande i kärnkraftsfrågan, vilket utgör en exigence 
för Palme. Palmes primära uppgift är dock att presentera och förhålla sig till sitt eget 
valprogram, samt att angripa borgarnas. Valprogrammen utgör båda constraints för Palme. 
Hans övergripande uppgift är att skaffa sig tillräckligt många röster för att bibehålla det 
socialdemokratiska maktinnehavet. Kärnkraftsfrågan är ett exempel på dagspolitiska ämnen 
som Palme måste förhålla sig till i sin argumentation. Denna har aktualiserats av den 
internationella energikrisen som präglat mycket av den politiska dagordningen under det 
tidiga 1970-talet. Följden har blivit att tonvikten till stor del kommit att ligga på ekonomi- och 
energifrågor, vilket också är fallet i den här undersökta debatten.  
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Toulmins modell utgår från data (faktatillståndet), alltså den position som publiken befinner 
sig i. Sändaren ska förflytta mottagarna, publiken, från data till claim (tesen), den position i 
form av en åsikt eller ett ställningstagande som eftersträvas av sändaren. Det medel som 
används vid denna förflyttning benämner Toulmin warrant (berättigande skäl). Dessa tre 
komponenter ingår alltid i modellen, explicit eller implicit. Ytterligare begrepp kan användas 
om det behövs, backing (belägg) för att stärka ett argument, rebuttal (villkor), ett slags 
ethoshöjande brasklapp, en invändning som kan stärka argumentets giltighet. Dessutom 
förekommer ibland ytterligare ett begrepp, qualifier (styrkemarkör), en anpassning till en 
uppfattad verklighet.  
 
Det förefaller finnas flera olika nivåer i Palmes argumentation, där den mest övergripande 
naturligt nog handlar om attack och försvar. Palme använder dessa båda grundinställningar i 
sin argumentation och lyfter fram antingen det ena eller det andra. Försvaret är mestadels 
inriktat på att anknyta till den socialdemokratiska traditionen, de dygder och ideal som låg till 
grund för det så kallade ”folkhemmet”. Angreppet är däremot mer komplicerat och i första 
hand kopplat till vad som får antas vara Palmes övergripande avsikt med sin argumentation, 
att framställa borgarna som ett dåligt regeringsalternativ. Underförstått framställs då 
socialdemokraterna som ett bättre alternativ att lägga sin röst på. 
 
Skälen till att borgarna fungerar som ett dåligt regeringsalternativ kan formeras i fem 
huvudsakliga anklagelsepunkter. Vanligast förekommande är påståendet att borgerligheten är 
splittrad, både mellan och inom partierna. Borgarna är också inkompetenta, oansvariga och 
benägna att komma med ekonomiska överbud. Slutligen är de också direkt fientligt inställda 
till arbetare och tjänstemän, och gör allt för att motarbeta dessa grupper. Dessa fem 
anklagelsepunkter är grunden för Palmes angrepp på Thorbjörn Fälldin, centerpartiet och 
borgarna. Han använder dessa i olika kombinationer under argumentationens gång. Dessa 
angrepp kontrasteras ibland mot mer försvarsbetonade inslag, där Palme gärna anspelar på 
socialdemokratins stolta förflutna. Palme skiftar position mellan försvar och anfall när så 
krävs under debatten. I framhävandet av socialdemokratins förtjänster ingår också att 
uppmärksamma vissa grupper med särskild anknytning till arbetarrörelsen, arbetarna och 
tjänstemännen eller deras fackliga företrädare, i form av LO och TCO.  
 
Rent strukturellt kan Palmes argumentation, med utgångspunkt i Toulmins modell, beskrivas 
som att den utgår från warrant, vilken i de allra flesta fall är direkt uttalad i texten. Detta kan 
bero på att warrant alltid utgörs av ett argument, som i någon mån är bärande för 
argumentationen. Variationen är större när det gäller data som oftast är implicit i texten, på 
grund av sin egenskap som ett slags utgångsläge. Claim är i princip alltid implicit, antagligen 
beroende på att det är själva målet med argumentationen. Hårddraget är alltså medlen i 
argumentationen, de enskilda argumenten, synligare än utgångs- respektive ändpunkterna, det 
vill säga målen. Detta kan faktiskt var en medveten taktik från Palme, som eftersträvar att 
publiken/väljarna själva drar de nödvändiga slutsatserna utifrån Palmes argumentation, 
nämligen att se borgarna som det undermåliga politiska alternativ de utgör i Palmes ögon, och 
istället lägga sina röster på ett bättre alternativ, socialdemokraterna. 
 
Ingen av de fem anklagelsepunkter som Palme genomgående anför mot borgerligheten 
förekommer i samtliga debattinlägg. Upphöjandet av socialdemokratins dygder är däremot 
representerat i samtliga delar av debatten. Splittringen är den springande punkten i Palmes 
angrepp. Till denna knyts vid åtminstone något tillfälle samtliga andra anklagelser. 
Framförallt sammankopplas splittringen med oansvarigheten och överbuden. För att påvisa 
splittringen använder Palme mestadels motsägande uttalanden och åtgärder från de 
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borgerligas sida. Inkompetensen försöker han bevisa med exempel på borgerliga åtgärder som 
slagit fel, hämtade från lokal och regional nivå i Sverige. Detta är effektivt, på grund av att 
förhållandena på dessa nivåer rimligen är relativt lika situationen på svensk riksnivå, till 
skillnad från de exempel på borgerlig inkompetens som Palme hämtar från utlandet, vilka kan 
variera oerhört mycket i förutsättningarna. Oansvarigheten ämnar Palme påvisa genom att, på 
ett liknande sätt som med inkompetensen, hämta exempel från lokalpolitik och från utlandet. 
Dessutom använder han också en del slagfärdiga uttryck, som ”vindflöjel”, för att beskriva i 
synnerhet centerpartiets obeslutsamhet i olika frågor. Överbuden exemplifieras däremot 
främst med ohållbara förslag och kalkyler. Arbetarfientligheten är den anklagelsepunkt som 
formuleras i hårdast ordalag från Palmes sida. Här drar sig inte Palme för att använda kraftiga 
uttryck som: ”borgerlig klasskamp”, ”strykklass”, ”politiska fångar” och ”det ska svida i 
skinnet på arbetarna”.  
 
Claim utgörs påfallande ofta av en av de fem anklagelsepunkterna. Enda alternativet är oftast 
en inriktning på försvar istället, i princip att socialdemokraterna tack vare sin erfarenhet och 
sitt goda omdöme är ett bättre politiskt initiativ än borgarna. Det finns ibland avsevärda 
problem med att avgöra vad som är claim och vad som är data i en argumentation. Ett 
kriterium för att bestämma detta kan vara att data i högre grad hänvisar till den befintliga 
situationen, att den utgår ifrån fakta. Detta kan kopplas till Bitzers retoriska situation. Data 
skulle ibland kunna identifieras som en aspekt på denna retoriska situation. Claim är däremot 
något som är eftersträvansvärt, eller frånstötande om syftet är att peka på negativa aspekter 
hos den argumenterandes motståndare. Warrant är ett nyckelbegrepp i Toulmins analysmodell 
som tydliggörs i hög grad av förekomsten av logos, fakta. Därmed inte sagt att warrant alltid 
innehåller fakta, då det oftast utgörs av ett argument. En typisk warrant skulle vara ett 
argument baserat på sakförhållanden som är tydligt uttalat i debattexten. 
 
Fallasier är att betrakta som strukturbrott, och ses i denna avhandling mer specifikt som brott 
mot den kritiska diskussionens regelverk. Det finns vissa genomgående strukturella drag i 
Palmes argumentation som medför att fallasier uppstår. Hans upprepade attacker på borgarna 
med olika anklagelser är ett sådant drag. Det Palme oftast gör sig skyldig till i dessa 
sammanhang är att hans argument inte förankras tillräckligt. Följden kan bli ogrundade och 
ibland förvirrade anklagelser från Palmes sida, och att Fälldin vid några tillfällen tvingas stå till 
svars för rena orimligheter.   
 
De ovan nämnda anklagelsepunkterna tas understundom för givna av Palme, vilket innebär att 
han begår en fallasi. Bland annat framstår ibland den påstådda borgerliga splittringen som en 
underförstådd premiss. Borgarna förutsätts alltid vara splittrade. Dessutom tilläggs ofta 
ytterligare en premiss, att den borgerliga splittringen kommer att tvinga centerpartiet att ändra 
sin linje efter de andra partierna. Palmes underliggande syfte blir alltså att framställa de 
borgerligas politik som mindre trovärdig, eftersom de när som helst kan tvingas förändra 
denna. Palme kan i detta sammanhang begå ytterligare fallasier i form av övertolkningar. 
Motsägelser i en fråga gör att hela det borgerliga samarbetet blir omöjligt, enligt Palme. Ett 
annat resultat av Palmes argumentation i det här sammanhanget kan vara att det uppstår 
oklarheter kring vad måltavlan för Palmes angrepp är. Är det borgerligheten, centern eller 
Thorbjörn Fälldin personligen som angrips?  
 
På liknande sätt sker fallasier även i samband med de andra anklagelsepunkterna. 
Inkompetensanklagelsen innebär således ibland att Palme tar till rena personangrepp. ”Hör du 
illa?” och ”kunnigt folk”, som kontrast till Fälldin, är exempel på detta. I samband med samma 
anklagelse förekommer också att Palme tar rollen av expert på vissa områden, där han inte kan 
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styrka detta, exempelvis i fråga om energi och miljö. Palme garanterar saker han egentligen 
inte kan garantera. Ansvarslöshet är en annan av Palmes angreppspunkter, där hans främsta 
brott mot den kritiska diskussionens regler är att han ställer Fälldin till svars för orimligheter, 
exempelvis vad andra borgerliga regeringar i andra länder gjort.  
 
De ekonomiska överbuden är ytterligare en anklagelse från Palmes sida som riktas mot 
borgarna och Fälldin. I likhet med splittringarna utgår Palme från underförstådda premisser, 
tydligast är den att dessa överbud automatiskt kommer att innebära en ekonomisk katastrof. 
Palme försöker också ofta knyta samman den borgerliga ekonomiska politiken till en tänkt 
intellektuell skiljelinje mellan borgerlig kapitalism och socialdemokratisk solidaritet, vilket 
också blir en underförstådd premiss. Palme eftersträvar att skapa en bild av borgerligheten som 
inriktad på pengar och socialdemokratin inriktad på människor, vilket kan vara en fallasi.   
 
I detta bildskapande har anklagelsen om att borgarna är arbetarnas och tjänstemännens fiender 
en central roll. Borgarna utmålas i förlängningen av detta argument till och med som ett hot 
mot trygghet, rättvisa och solidaritet i hela samhället. Borgarnas politik är ju som bekant 
ohållbar. Palme gör sig således skyldig till att måla upp hotbilder, som kan sakna 
verklighetsförankring. Kapitalismen spelar en roll i det att Palme gör en ideologisk koppling, 
och återigen låter påskina att borgarna ställer sig på kapitalets sida medan socialdemokratin tar 
människornas parti. Fallasier är ett tveeggat vapen. Det kan i händerna på en skicklig debattör 
fungera för att belysa svagheter i en argumentation. Det kan också bidra till att grovt överdriva 
dessa svagheter. Ibland kan denna överdrift ske på ett så uppenbart sätt att det slår tillbaka mot 
den egna argumentationen. Gärna sker detta i samband med personangrepp, orimliga 
anklagelser och överdrifter. Palme går sannolikt för långt vid vissa tillfällen i debatten, vilket 
antagligen skadar hans argumentation. Palme använder visserligen grepp i sin argumentation 
som kan betecknas som fallasier. Men det är viktigt att vara medveten om att dessa fallasier 
inte nödvändigtvis är negativa för argumentationens effektivitet. Vissa av dem kan användas 
till den argumenterandes fördel, till exempel kan övertolkningar framkalla starka känslor hos 
publiken. Palme är skicklig just på att frammana känslor. Detta är en av hans främsta tillgångar 
som argumenterande debattör.  
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Summary 
 
The topic of the present dissertation is argumentation in the late statesman Olof Palme (1927-
1986). Palme has sometimes been perceived as an ideal figure within Swedish political 
rhetoric. One may reasonably think that the fascination for Palme is mainly due to his way of 
expressing his policy, and therefore also to his argumentation strategy.  It is therefore 
argumentation which will be focused upon in the present dissertation.  
 
The theoretical background used in this dissertation consists of Lloyd F. Bitzers’s theory on 
the rhetorical situation, Stephen E. Toulmin’s theory on the description of argumentation 
structures and on the notion of fallacy, as it appears in pragma-dialectics and informal logic. 
The rhetorical situation approaches the presuppositions and conditions concerning the 
analysed argumentation. Toulmin’s theoretical model offers a template against which 
argumentation can be analysed in order to identify structures. The notion of fallacy points out 
infringements upon these structures, as well as when they are avoided. Besides, Aristotle’s 
notions of ethos, logos and pathos, as well as enthymeme, will also be used, in order to give 
the analyse a normative dimension and evaluate the efficiency in the argumentation. The 
following areas of analysis and enquiring may be helpful in reaching the goal of the 
dissertation: 
 
What does the rhetorical situation look like in the case of the very object of this analysis: the 
decisive electoral debates of 1976 between Olof Palme and Thorbjörn Fälldin? Which are the 
external conditions around the debate? Which was Palme’s and, respectively, Fälldin’s 
political attitude before the debate and which issues were dominating the home policy 
agenda? Which questions did actually put forward Palme and Fälldin during the debate? 
Which was the disposition of the debate (questions, positioning…) on Palme’s side? Which 
argumentative structures can be identified using Toulmin’s model? On which issues does 
Palme attack the alliance of liberal and conservative parties, the Center Party and Fälldin? 
How does Palme defend the social-democrat policy? Which infringements upon the 
argumentative structures can be identified in form of fallacies? Which significance has this 
infringement as to the efficiency of the argumentative process? 
 
Palme grew up in a family with liberal and conservative values. After having completed his 
studies, he started a political career in social democracy. He became an aid to Tage Erlander, 
the prime minister of the time and leader of the Swedish Social Democratic Party. The two 
became good friends, and Olof Palme succeeded Tage Erlander as a party leader and prime 
minister in 1969. Palme worked in a social democrat tradition, whose argumentation had 
originated in the agitation that marked the turn of the century around 1900. His political 
language was marked by two characteristic features: consensus and confrontation. 
 
A debate may be regarded as a rhetorical situation, not because it is a rhetorical problem for 
the participant in the debate, but rather because it compels them to refer to various questions 
and offer alternatives which the voter may evaluate. Palme had to take into account several 
factors: that the debate was decisive, broadcast and televised, the composition of the audience, 
as well as that Palme was to open the debate. The power relation between Palme and Fälldin 
was one more factor to take into account. There were two relatively equal debaters who were 
confronting each other, fairly sure of their positions of leaders of their parties. They had been 
leaders of their parties for nearly the same time and, besides, of a similar debate history. 
Palme had to consider the political directions that he was expected to represent as a social 
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democrat leader. He had also to take into account the expected non-socialist line, as well as 
those issues that Fälldin approached in the debate. Palme’s general task was to gain the 
number of votes needed to continue to keep social democracy in power. The problem of 
nuclear energy is one of the examples on the agenda that Palme had to constantly approach 
during the debate. The presence of this issue on the agenda was also due to the international 
energy crisis that marked the political life during the early 1970’s.  
 
Toulmin’s model starts from the data, in other words from the audience’s position. The 
sender should move the receivers, i.e. the audience, from the data to the claim, which is the 
position in form of an opinion or an attitude that the sender aims at. The means used to do this 
move is called by Toulmin the warrant. These three components are, constantly a part of the 
model, explicitly or implicitly. Further notions may be used if needed, such as backing, in 
order to reinforce an argument, rebuttal, a kind of reservation used to enhance one’s ethos, a 
remark that can strengthen the argumentative validity. Besides, a further notion may be used 
in some cases: the qualifier, which performs the adjustment to reality.  
 
There seem to exist several levels making up Palme’s argumentation, which can all 
encompassing grouped under attack and defence. Defence is in most cases used to make the 
connection with the social democrat tradition, with those virtues and ideals that were laid the 
ground for the so-called ”Folkhemmet”. The attack, on the other hand, is more complicated, 
and first of all linked to what is supposed to be Palme’s overall argumentative intention: to 
depict the non-socialists as a bad governing alternative. Which would implicitly depict the 
socialists as a better option. 
 
The reason why the non-socialists are a bad alternative for the governing is stated in for of 
five main points of accusation. The most common one is that the liberal and conservative 
parties are at odds, both party against party and within each of the parties. Furthermore, the 
liberal and conservative parties are incompetent, irresponsible, and inclined to make economic 
suggestions that are to expensive. Finally, they are indirectly orientated against both blue-
collars and white-collars, and they do all they can to oppose these groups. These attacks are 
sometimes in contrast with the more defensive statements, where Palme likes to highlight the 
glorious past of the social democracy. Palme shifts his position between defence and attack 
whenever the debate asks for doing it.  
 
From a purely structuralist point of view, Palme’s argumentation can be described, in 
Toulmin’s terms, as starting from the warrant, which is in most cases directly expressed in the 
text. This can depend on the fact that warrant always starts from an argument, which is 
essential for the argumentation. The variation is bigger when it refers to the data that is often 
implicit in the text, because of its feature of being a kind of starting moment. The claim is in 
general always implicit, probably depending on the fact that it is the very goal of the 
argumentation. Therefore the means of the argumentation, the argument itself, is more visible 
than the start and the finish, i.e. the goal. This can actually be Palme’s conscious tactics, 
whose aim is to make the audience/electorate draw the useful conclusions from his 
argumentation. And this conclusion should be that the liberals and conservatives are the worse 
political alternative, as they are in Palmes’s eyes, and consequently vote the better one, the 
social democrats. 
 
The disagreement existing among liberal and conservative parties is the constant motif of 
Palme’s argumentation. To this, all the other accusations are linked at some point in the 
debate, first of all the liberals and conservatives irresponsibility and generosity. To prove the 
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fact that the members of the alliance are at odds, Palme mentions as often as possible  
statements and measures made by liberals and conservatives that are contradictory. Their 
incompetence and irresponsibility is illustrated by means of measures that had an unwanted 
effect, both at local and regional level. This is relatively effective, unlike those examples from 
abroad. Besides, Palme makes use of some expressive phrases, like ”vindflöjel” (weather 
vane) to describe the lack of determination showed by the Center Party on various matters. 
Generosity, on the other hand, is exemplified first of all by mentioning untenable 
propositions. The liberal and conservative orientation against workers is the topic that Palme 
describes in the hardest words. He does not hesitate to use words like ”borgerlig klasskamp” 
(burgeois class struggle), ”strykklass” (beaten class), ”politiska fångar” (political convicts) 
and ”det ska svida i skinnet på arbetarna” (the workers’ skin will feel it hard).  
 
The claim is remarkably often one of the five points of accusation. The only alternative 
suggested instead is in most cases defending his own opinion that social democrats are a 
better political option due to their experience and sound judgment. At times, there are 
considerable problems in deciding which is claim and which is data in a case of 
argumentation. A criterion to do this may be that data refers to a larger extent to the given 
situation, as it is assumed from the facts. The warrant is a key-notion in Toulmin’s model of 
analysis that emerges from the logos, the facts. This does not mean, however, that the warrant 
always contain facts, as it is most often the starting point of an argument. 
 
In this dissertation, fallacies are regarded as instances of breaking the frame of rules that 
govern a critical discussion. Some constant structural features that beget fallacies, such as his 
repeated attacks on the liberals and conservatives, using various accusations, mark Palme’s 
argumentation. Palme’s main flaw in this context is presumably the fact that his argumentation 
is not rooted in the reality as much as it should be. This may lead to the situation when Fälldin 
has to be held responsible for utterly unreasonable issues. The above-mentioned points of 
accusation are sometimes presupposed by Palme, which may imply a fallacy, as long as the 
accusations are made on pressupposed premises. The allied parties are, for instance, constantly 
represented as disagreeing with one another. In such a context, Palme can make further 
fallacies, in form of overloaded meaning, that this disagreement leads to a change in politics. A 
contradictory attitude on a given issue may also make the whole collaboration between liberal 
and conservative parties impossible, says Palme. Another result of Palme’s argumentation in 
this context may be that it is not clear which is the very goal of Palme’s attack. Is it the allied 
parties together, the Center Party alone, or Thorbjörn Fälldin himself that is being attacked?  
 
The accusations of incompetence imply at times that Palme makes a sheer argument against the 
person. ”Hör du illa?” (“Can’t you hear?”) and ”kunnigt folk” (”competent people”) are two 
examples in this respect. In connection with the same attack it also happens that Palme 
assumes the role of expert in some areas, where he has no control upon, such as on the energy 
and environment issue. Connected to the accusations of lack of responsibility, Palme’s main 
mistake is to make Fälldin responsible for unreasonable things, such as what other right wing 
parties, in other countries, have done. The economic generosity is one more accusation made 
by Palme and directed to the liberal and conservative parties and Fälldin. Just as for the 
disagreements, Palme starts from presupposed premises, the most evident being that this 
generosity will automatically lead to an economic catastrophe. Palme also often tries to link the 
economic policy of the alliance to an intellectually-thought delimiting between liberal and 
conservative capitalism and social-democrat solidarity, which also takes the form of a 
presupposed premise. Palme strives to portray the liberals and conservatives as money-
orientated, whereas social democracy is depicted as people-orientated.   
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As a continuation of this argumentation, the liberal and conservative parties are depicted even 
as a danger against security, justice and solidarity in the whole society. By doing this, Palme 
makes himself guilty for evoking threats that may lack any rooting in the reality. Fallacy is a 
double-edged weapon. In the hands of a skillful debater, it can be used to highlight the weaker 
parts of an argumentation. It can also contribute to represent such instances of weakness bigger 
than they actually are. Sometimes, this exaggeration may happen in such an obvious way, that 
it may hit back one’s own argumentation. This happens often in connection to argument 
against the person, unreasonable accusations, and exaggerations. Palme goes arguably too far 
at several moments during the debate, which possibly hurts his own argumentation.  
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