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Presentationen av partiledaren 

 
(s) 

 
VINJETT: Är det vinna eller försvinna för 53-åriga fullblodspolitikern från Nacka? Mona Sahlin måste 
styra den rödgröna skutan via RUT-avdrag, Afghanistankrig och höjda skatter och vinna väljarnas 
förtroende efter nittiotalets kontokortsaffärer. Kommer socialdemokraternas ledare bli Sveriges första 
kvinna på statsministerposten? 
 

(fp) VINJETT: "Säger han bara vad folk tänker eller fiskar han i grumliga vatten? Från pacifist till 
armémajor, nu är det Jan Björklunds första riksdagsval som folkpartiledare. Vad är det som är så farligt 
med burka? Hur hård ska disciplinen vara i skolan och varför är han så rädd för ryssar?"[applåder] 
 

(kd) VINJETT: Regeringens egen stå-upp-komiker borde ha lätt att hålla sig för skratt när han ser 
kristdemokraternas nedgång. GI-bantaren Göran Hägglund med en arbetarbakgrund från Värmland 
måste nu visa varför hans parti behövs i riksdagen. Varför ska pensionärerna betala mer i skatt än dom 
som jobbar och hur förklarar socialministern att socialbidragen ökar? 
 

(m) VINJETT: Statsministerposten står på spel för denne psykologiintresserade fyrtiofemåring med faiblesse 
för städning. Moderatledaren lovar att minska arbetslösheten istället har den ökat. Han säger sig vilja 
rädda klimatet men vill inte höja priset på bensin. Ska Fredrik Reinfeldt bli den första borgerliga 
statsministern som lyckas behålla makten över två val? 
 

(v) VINJETT: Vad är Lars Ohly beredd att ge upp för att bli den förste vänsterpartisten i en svensk 
regering? Mycket står på spel för den 53-årige fotbollstokige prästsonen från Spånga. Hur mycket tänker 
han egentligen höja skatterna? Och varför vill han tvinga mammor och pappor att dela lika på 
föräldraledigheten? [applåder]. 
 

(c) VINJETT: Centern kryssar mellan grynnorna. Kärnkraften, bilkrisen och Vattenfall. Nu gäller det för 
Maud Olofsson att samla partiets kärnväljare. Energiknippet från Västerbotten vill se svenskarna som 
ivriga bävrar. Men varför tycker hon att dom unga ska jobba för lägre lön. Och hur förklarar 
näringsministern för småföretagarna att snårskogen av regler fortfarande finns kvar[applåder]. 
   

(Mp) VINJETT: Hon kämpar för klimatet men tar själv bilen när det behövs. Dataspelande 36-åriga Maria 
Wetterstrand är valets stjärnskott och nu krävs hon på besked.  Vem ska betala den nya 
förmögenhetsskatten och hur dyr vill hon egentligen göra bensinen. Nästa år måste Maria Wetterstrand 
sluta som språkrör. Blir det som minister eller som en av valets förlorare? 
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Familjen i den politiska argumentationen: 

(s)  

REP: Mona Sahlin, vem städar hemma hos dig? 
MS: Ja, den som hinner. 
REP: Vem brukar det bli? 
MS: Ja, det är olika. Jag och min man, min son, vi hjälps åt.
REP: Ni köper inga städtjänster? 
MS: Nej, det gör vi inte men inte av någon moralisk princip vill jag säga...
REP: Utan av, vad är det för skäl till det? 
MS: Ja, helt enkelt bara därför att jag känner att jag har bara ett ställe kvar som verkligen är privat och det vill jag vara
själv i. Men jag har inga moraliska betänkligheter i om någon annan har någon annan som städar hemma hos sig, men 
varför ska skattepengar gå till det, det har jag mycket synpunkter på.  
REP: Ni dom rödgröna, ni vill ju ta bort det så kallade rutavdraget för hushållsnära tjänster, och ... 
MS: Ja, det vill vi. 
REP: Japp, och vi har träffat en av dom städerskor som nu är oroliga över att förlora jobbet…
 
(fp) 
 

JB: … som jag sa inledningsvis så finns det säkert en hel rad fördomar och och eh som och det, jag skulle önska att man 
kunde fatta ett klubbslag i Sveriges regering och säga nu försvinner alla fördomarna men så är det ju inte. Fördomar är 
det som vi alla bär med oss och dom finns och men det vi kan göra det är att bilda opinion men också att ha en väldigt 
skarp diskrimineringslagstiftning.  
REP: Du, du har ju två...själv två adopterade barn, två pojkar från Sydkorea, eh, känner du själv någon oro över att 
dom skulle möta den här intoleransen som faktiskt finns på sina håll i Sverige? 
JB: Ja, det är ju en väldigt personlig fråga, men, men eh, det är klart att det är så, dom, alla ser direkt på dom att dom 
kommer någon annanstans ifrån, och och eh, gudskelov så har dom ännu inte gjort det, men visst eh... 
REP: Men du har tänkt på det eller? 
JB: Ja. 
REP: Vad tänker du då? 
JB: Ja, nej men det är klart att det kä... det är något man tänker på, så får man, vad ska man göra? Man får liksom 
hoppas att det inte inträffar och inträffar det får man ta tag i det då men det är klart att man tänker på det.  
REP: Ja men det är ingenting du känner att du skulle kunna göra som politiker för att påverka folks attityder, eller?
JB: Ja men till exempel, jo men alltså, vi, både den här regeringen och mitt parti är för ett, att Sverige ska vara ett öppet 
land, min mamma kom hit som krigsflykting en gång i tiden och det är därför som jag är svensk, annars hade jag inte 
funnits och, och Sverige ska vara ett öppet land och humant land och då, jag inbillar mig ibland att vi kanske ändå trots 
allt har mindre problem med integrationen än många andra länder men vi har stora problem här också.  
REP: Du föreslog nyligen en ändring i skollagen så att rektorer ska kunna förbjuda lärare och elever att använda 
heltäckande slöja, burka eller niqab. Hur stort problem är det här egentligen i den svenska skolan? 

  
(kd) 

REP: Ja. Vad...nu tänkte vi tala om föräldraledighet i stället.
GH: Ja. 
REP: Var du föräldraledig med dina barn när dom var små?
GH: Ja, men alldeles för lite.
REP: Hur många dar? 
GH: Jag kan, jag kan faktiskt inte ens minnas det?
REP: [Skratt] Är det säkert det? 
GH: Då ska man komma ihåg att mina barn är nu...
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REP: Var det så kort? 
GH:...19 och 20 år,..20, 19 och 20 år gamla. 
REP: Du minns inte? 
GH: Nej. 
REP: Nej. 
REP: Idag finns det ju två pappamånader, alltså två månader i föräldraförsäkringen som är reserverade för den ena 
föräldern. Vad tycker du om det? 
… 
 
REP: Fast ni gjorde inte det..? (ämnet är fortfarande Hägglunds och hans hustrus fördelning av föräldraledighet) 
GH:...pappa och jag tror...
REP:..du och din fru gjorde inte det?  
GH:..också att det är bra...i alldeles för liten utsträckning...
REP: Ni delade inte? 
gh:...i alldeles för liten utsträckning, vi delade inte mitt itu i alla fall.
REP: Nej, men du i...idag är det ju så att ungefär 20 procent av all föräldraledighet tas ut av papporna... 

 

 

(m) Ingen personlig exponering av familjemedlemmar/familjeförhållanden funna 

(v) 

REP: Du...är ju, du har ju ändå dina synpunkter för friskolor förstår vi, hur reagerade du när dina egna barn valde, jag 
förstår att dom valde själva, men hur reagerade du som förälder med din, med din övertygelse över att dom valde 
friskolor? 
LO: Faktiskt inte några konstigheter därför att i Stockholm så är det 50 procent av gymnasieskolorna som drivs i privat 
regi eller icke-kommunal regi. Äh, och ungar väljer precis som jag gjorde när jag var 15-16, efter var skolan ligger, vilka 
program dom erbjuder och var kompisarna går. Precis så gjorde mina ungar också. Så att äh, hade dom vetat att det 
hade blivit stora rubriker och att det hade blivit en diskussion som hade förts länge i valrörelsen, då hade dom säkert 
frågat mig innan.  
REP: Men, men vad är det som lockar om vi nu tänker att de kanske inte behöver bry sig om dina känslor utan sina 
egna, vad är det som lockar då med friskolorna, du som har sett det på nära håll? 
LO: Ja för mina barn så var det i det ena fallet en stiftelseskola och i det andra fallet en privatskola. I bägge fallen så var 
frågan: vilka program fanns, var gick kompisarna [och hur nära låg det hemmet...]. 
REP: [Men det fanns program där som] den kommunala skolan inte erbjöd, eller?
LO: Ja, inte lika nära och det spelar ju roll naturligtvis. Och kompisarnas val spelar väldig roll för var, [var man väljer 
att gå i skolan...]. 
REP: Kan du se att den kommunala skolan kan lära något av friskolan? (0:29:35.8)

 

(c) 

REP: Men hur kommer det sig att du inte längre är rädd för kärnkraft? Jag läste en artikel med dig, du var intervjuad 
2006 då sa du att, då berättade du väldigt målande om hur rädd du var, dina barn var ju små efter Tjernobyl, att dina 
barn skulle äta svamp då efter Tjernobyl och ni sköt älgar som ni grävde ner och så...den där rädslan som du verkligen 
beskrev då, var har den tagit vägen? 
MO: Jo men, det är klart att jag kan va rädd för den idag också eh om, men jag säger ju också att svenska kärnkraftverk 
har ju tack och lov haft en hög säkerhetsstandard och det, det måste jag också erkänna trots att jag inte tycker det är den 
bästa av energikällor… 
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(mp) 

REP: Flyget är ju en stor miljöbov, det brukar du säga i alla fall, och ändå så använder sig din familj ganska mycket av 
flyget. En gång i veckan, stämmer det?  
MW: Ja, min man reser ju till och från Finland.
REP: Precis, han bor där. Och du bor här. Ser du det, är det besvärligt för dig i din roll som språkrör? 
MW: Alltså, vi har ju i miljöpartiet aldrig föreslagit att man ska förbjuda flyg. Vi föreslår ju att man ska bygga 
höghastighetståg i Sverige mellan Stockholm och Köpenhamn och mellan Stockholm och Oslo men vi har hittills inte 
föreslagit några höghastighetståg till Helsingfors och jag ser inte något annat alternativ till den resan.  
REP: Men allvarligt talat, är inte det här ett dilemma för dig när du företräder miljöpartiet och du har väldigt mycket... 
du vill bestämma över... 
MW: Alltså det... 
REP:...får jag tala till punkt, du vill bestämma över vad bensinen ska kosta, hur vi ska resa, vi ska åka mer tåg, och 
ändå så, du tillhör en familj som flyger ännu mer än de andra flesta familjer? 
MW: Jag tycker inte, jag försöker inte bestämma hur andra människor ska resa, däremot så tycker jag att varje sådant 
här transportslag ska bära sina egna miljökostnader, för alternativet till det, det är att vi alla gemensamt får betala för 
att andra smutsar ner och det gäller även flyget vi vill även se till att flyget betalar sina miljökostnader. Vi har aldrig sagt 
att man ska förbjuda flygtrafik. Vi har inte sagt att man inte får flyga mellan Stockholm och Helsingfors, vi har sagt att 
vi vill bygga bort det i södra Sverige. 
REP: Nej men det... 
MW: Det kommer att finnas flygtrafik även i framtiden, men det kan va ett problem.
REP: Vi pratar om omfattningen här, att din familj använder flyget så mycket och bidrar till mycket utsläpp  
MW: Jo men det... 
REP: Hur tänker du omkring det? 
MW: Jo, men vi gör ju så då att han köper ju sån här klimatkompensation för alla resor han gör, men det är ju ändå 
naturligtvis någonting som vi tänker väldigt mycket på så vi försöker ju dra ner våran miljöpåverkan i övrigt i livet, så 
mycket som vi kan.  
REP: Det här med klimatkompensation, kan man egentligen... hur mycket man än betalar... man kan ju inte komma 
ifrån att utsläppen har ju redan skett? 
MW: Ja men det man gör då med det är ju att man köper utsläppsrätter, eller att man gör investeringar som gör att man 
minskar utsläppen på något annat håll i motsvarande grad och det är ju så det funkar. Men det är klart att i första hand 
ska man minimera sitt resande.  
REP: Men ni fortsätter att flyga? varje vecka? 
MW: Ja vi har ju en, vi har ju en sån livssituation som där vi har hamnat i det här behovet. det tar 30 timmar att åka 
fram och tillbaka med båt, så det finns inget annat vettigt alternativ på den sträckan och det är därför som min man gör 
det att han flyger tillbaks så det är klart han får den här frågan, han har ju fått den här frågan massor med gånger och 
han är ju också politiker. 
REP: Också för de rödgröna i Finland så ni har ju samma situation.
MW: Ja, ja precis så det är ju därför vi är väldigt noga med det här med att klimatkompensera och han överkompenserar 
dom resor han gör då med att han köper... 
REP: Ja, för jag tänker på det här med att leva som man lär. 
MW: Precis, och då får ju vi anstränga oss väldigt mycket när det gäller resten av våra liv för att dra ner på våra... 
REP: Vad gör ni då, då?  
MW: ... konsekvenser. Ja, allt möjligt från att köpa ekologisk mat till att vi har en miljöbil men försöker åka kollektivt så 
mycket som möjligt och som vi kan. 
REP: Finns det onödiga flygresor? 
MW: Ja, det finns det.  
REP: Vilka då? 
MW: till exempel när man åker på arbetsresor till sådana här möten som egentligen skulle kunna göras med till exempel 
en videokonferens. om man tittar på ett företag som Telia-Sonera till exempel så har de satsat mycket på att bygga upp 
videokonferensanläggningar runtom i världen. Och då har de ju upptäckt att det har ju gjort väldigt mycket av deras 
resor onödiga. och dom har sparat massor av pengar, dom har minskat sina utsläpp väldigt kraftigt och dom anställda 
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säger såhär: "jag kan ha möten med Göteborg, Japan och Finland samma dag men ändå hinna hämta barnen på dagis." 
så det där är ju en win-win situation för alla parter. Det finns absolut onödiga resor.  
REP: Men din familjs resor är inte onödiga? 
MW: Det är lite svårt att ersätta en resa där man åker för att träffa sin familj eller någon i släkten eller även om man 
tänker att man åker för att uppleva en annan kultur eller så är dom resorna betydligt svårare att dra ner på… 

 

”Läxförhören” 
 
Jan Björklund 
REP: Du talar ju ofta om kunskap, det är väldigt viktigt, ehh, vi tänkte testa dig själv, dina egna kunskaper. 
JB: Ja, dom är svaga, jag gick i klubbskola. 
REP: Vi har hämtat några frågor från de senaste årens högskoleprov och det gäller ordförståelse.  
JB: Hmmm, nu blir det pinsamt här, Mats.  
REP: Det här klarar du lätt. 
JB: Nu blir det reklam. 
REP: [skratt] Blev du nervös nu? 
JB: Ja, verkligen.  
REP: Ja, jag skulle också bli det kan jag erkänna. Arkaism, vi ska titta på det ordet, sådär (kommer upp på 
skärm). Är det ett försvenskat uttryck, ett bildligt uttryck, ett ålderdomligt uttryck, målande uttryck eller 
överflödigt uttryck? 
JB: Får jag någon livlina? 
REP: Du får ringa en kompis. Vi har ingen telefon tyvärr, nej, du får helt enkelt chansa. 
JB: Ålderdomligt.  
REP: Ålderdomligt, säger du? Det är rätt, bra. 
JB: Ja, kände det på mig faktiskt [applåder]. Hur många kunde det? (vänder sig om mot publiken) Nej, det 
var inte så många.  
REP: Då går vi vidare med letargi. Betyder det håglöshet, överflöd, slump, visdom eller klagomål? 
JB: Njaa. Överflöd?  
REP: Nej. 
JB: You can't have them all.  
REP: Håglös. Håglöshet.  
REP: Och så det sista. Aritmetik. Är det ett annat ord för symbolvärld, taktkänsla, räknelära, formgivning 
eller konstruktionsteknik? 
JB: Ja, är det symbol... ja, det har ju något med sånt... 
REP: Du chansar på symbolvärld? 
JB: Det här ordet är mera bekant än dom andra. Ehh, symbol. 
REP: Nej, tyvärr. Det är räknelära.  
JB: Räknelära, ja. 
REP: Vad blir det för betyg här? 
REP: Det blir ett rätt av tre, då blev det ett g, va? 
REP: Knappt. 
JB: Ja men vi har glädjebetyg i svenska skolan så det blir ett vg faktiskt.  
REP: [Skratt]Det var värst [applåder]. 
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Göran Hägglund 
 
REP: Du, Henrik Dorsin han var ju inte på ditt tal om verklighetens folk som vi har pratat om här tidigare 
också. Vi tänkte faktiskt testa dig lite på hur det är med kunskaperna om det verkliga livet. I, vilket tv-
program har flest svenskar tittat på i år?  
GH: HO,..eh ja det, de de de det här borde jag ju veta förstås. Eh.
REP: Nu vill vi nog be om ett svar. 
GH: Ja, nej, jag får gissa på, på melodi...alltså den svenska finalen.
REP: En bra gissning. 
GH: Ja, men jag tror att...
REP: Det var nån som gifte sig också. 
GH: ...det var nåt annat förstås. Ja, förstås, jag tittade inte på det. 
REP: Nähä, Okey. 
GH: Ja. 
REP: Många andra gjorde det. 
GH: Ja, jag var där.  
REP: Ja, du var där [skratt]. 
REP: Vad kostar billigaste bag-in-box vinet? 
GH: Talar vi om,..alltså vilken volym pratar,..alltså hur stor förpackning pratar vi om?
REP: Bag-in-box, är det inte en sån där... 
GH: Nämen en tre liters eller ja..?  
REP: Ja, tre komma noll. 
GH: Ja, jag gissar att den kostar 189 kronor. 
REP: 129 kronor, ett vitt vin från Sydafrika. 
GH: Ja, ja. 
REP: Är det för billigt?  
GH: Ja, uppenbarligen. 189 tycker jag är lagom.
REP: Du trodde ju att det var 189? 
GH: Ja [skratt]. 
REP: Vilken artist låg flest veckor på svensktoppen under förra året och som fortfarande är där med samma 
låt? 
GH: Ingen aning. 
REP: JO. Verklighetens folk...är ju du bra på. Du måste ju veta!
GH: Nämen jag gör ju inte det. Jag är hemskt ledsen. Jag gör inte det.
REP: Lars Vinnerbäck.  
GH: Jaha.  
REP: Och miss Li. Och låten heter om du "Om du lämnade mig nu".
GH: Jaha.  
REP: Jaa, och då ska man då sätta betyg här, det var ju inte många rätt?
GH: Neej, det var det faktiskt inte... 
REP: Du är ganska långt från verkligheten va?
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Lars Ohly 

REP: Du fotbollen dyker upp här och var, det är en viktig del av ditt liv har vi förstått. Vi har några kunskapsfrågor 
här, är du med på det? (0:32:07.2)  
LO: Ja, fast jag är inte säker på att jag kommer att klara dom.
REP: Nej, det ingår. Vad heter landslagets förbundskapten?
LO: Erik Hamrén. 
REP: Nu tänkte jag på damlandslagets. 
LO: Det är... åh, nu gl, tappade jag precis namnet, vad pinsamt, han är ju gammal hammarbyare. 
REP: T. Tomas Dennerby. 
LO: Tomas Dennerby. 
REP: Varför tänkte du just på män här? 
LO: Ja det är, det är ju, just i fotbollen här så är det uppenbart att det är en väldig centrering kring herrfotboll... 
REP: Håller med. 
LO: ... och jag går mycket mer på herrfotboll än på damfotboll. Jag går på damfotboll men alldeles för sällan och det där 
måste vi ändra på. 
REP: Ja, feministiskt parti och så där, du har...
LO: Ja, jag måste köpa säsongskort på krillans IP och se Djurgården i fortsättningen.
REP: Vet du vilken plats svenska damlandslaget ligger på i världsrankingen?
LO: Nej, men vi ligger högt. Ehh, jag skulle tro att vi ligger kring 6:a.
REP: 4:a 
LO: Ja. 
REP: När och var spelas nästa VM? 
LO: För damlandslaget? 
REP: Ja. jag antar att du vet för herrlandslaget, om dom nu tar sig dit.
LO: Ja, jag kan inte när, var VM går för damlandslaget.
REP: 2011 i Tyskland. Ja. 
LO: Ja. 
REP: Du får plugga på lite där.  
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Politikern som underhållningsobjekt  

(s) 

DORSINS VISA: Åh nej, åh tack...tack så mycket. Eh, ja vi står och gör lite hyllningsvisor till dom olika partiledarna 
i Sverige och nu har turen kommit till Mona Sahlin. Det är ju många negativa röster som säger att Mona Sahlin är en 
belastning för socialdemokraterna, men då tycker jag att dom glömmer bort att Mona Sahlin faktiskt är en enorm 
tillgång för moderaterna. Kör killar: ladelada, ladeladadej osv Göran Persson avgick 2007 och inge sosse hade volym 
att kunna fylla hans stora kostym men i partiets maktklick fanns det en figur, en barbie-samlarfeminist som legat där 
på lur ååh Mooona, Mooona, i kammaren, på kändisfest Mona, du är jämt som folk är mest. Ååh Mooooona, ingen 
får håna, låt det vara glömt att du oss en gång toblerååånat. Erfaren, uppväxt i vår Plenisal, urtjusig bortsett ifrån all 
kajal, åååh Mooona, du är inge Margot, du är ingen Bodström, du är ingen Carin Jämtin, du är Mooona. Dom andra 
packar, nej, också fick vi dig, vår Mooooooona. 

(fp) 

DORSINS VISA: När vi håller på, vi håller på här och gör lite, sjunger lite visor till dom olika partiledarna...och nu 
har turen kommit till den store liberal som myntade uttrycket frihet under observation: vem vill ha fler poliser på 
stan? Jaaan. Vem gillar krig i Afghanistan? Jaaan. I svenska folkets integritet och frihet ger du blanka fan. En liberal 
voyeur som får ståfräs av IPRED och FRA. Vem stramat åt i vår läroplan? Jaaan. Vem sätter skräck i grundskolans 
barn? Jaaan. Vem föredrar en uniform framför såväl burka som kaftan? ja, när jag hör ditt burkatjat, jag undrar har 
du vikariat som sverigedemokrat, har du Jaaan? Så vem vill kontrollera vart LAN? Jaaan. Vem säger väx upp till Peter 
Pan? Jaaan. Vem drömmer våta drömmar om en skola där vi agar våra barn? Vem skulle må kalas ja om han i JAS 
fick bomba Teheran? Vem äter skinka på ramadan? Jaaan. Vem i vår riksdag är minst human? Jaaan. Ja, när jag hör 
ditt ordningssnack, jag tror din förebild är ack, mer Franco än Barak, är den Jaaan? 

(kd) 

DORSINS VISA: Det vi gör här är alltså att vi eh att vi sjunger lite vi lite hyllningsvisor till dom olika partiledarna så 
här inför valet [gapskratt i publiken] Ja, precis. Nu har turen kommit till Göran Hägglund, kristdemokraternas 
partiordförande, och kristdemokraterna har ju traditionellt en väldigt konservativ...inställning, men det har dom 
ruckat lite på nu och tycker att alla typer...utav idéer...och...och tankar ska få komma fram. Även lite så här helt galna 
idéer som typ kristendomen. [Sången börjar] lala osv...här i Sverige tror vi inte längre på Gud. Det är mest på blocket 
som vi har våra bud. Vi svenskar vi är något av en oandlig sort som älskar abort. Men det finns ibland oss här en 
gammal relik som har integrerat Gud i sin politik. Dessutom har han gjort sig själv till språkrör och tolk åt verkliga 
folk. Hej, Göran Hägglund, varje söndag i kyrkan du går. Göran Hägglund, i verkligheten hur många gör så? Göran 
Hägglund, det här med verklighet är inte din grej, nej, nej, nej. Göran Hägglund, min sång är till dig. Göran tycker 
homosexuella får va inte då som kristna högern i USA, men Hägglund han är något av en Jekyll and Hyde som 
bojkottar Pride. Hej, Göran Hägglund, du är välklädd med trimmad figur. Göran Hägglund, du är själv lite gay eller 
hur? Visst är du lite gay, Göran? Göran Hägglund, du gillar Jesus och han var väl gay, eller har jag missförstått? 
Göran Hägglund, vår sång är till dig.   

(m) 

[DORSINS VISA]: Jag skulle vilja, för att det är många som, det...och tycker att det är lite svårt och se skillnad på 
socialdemokraterna och nya moderaterna. Det är, dom känns väldigt lika men det finns faktiskt en väsentlig skillnad, 
som man kan va säker på och det är att dom har olika PR-konsulter. Se politik, det är ett minefält, det gäller inte 
trampa fel. I din valmaskin, blott en Littorin, och det va farväääl. Det gäller blidka dom med fine ställt och även dom 
som knappt ett öre har och det finns en karl med et ögonpar som annars blott hundar har, Reinfeldt han kan tigga, 
sitta, ligga, en duktig Reinfeldt. Han räcker vacker tass, åt varje samhällsklass, (nästan ohörbart: lätt på svansen men 
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på hans?) halsband står det skrivet Näringslivet så när vår Reinfeldt ses lyfta bakbenet, ja då blir det ös och 
långtidssjuk och arbetslös. 

(v) 

DORSINS VISA: Jag är en gammal kommunist som drömmer om Mao Tse-tung. Jag äter hellre lunch med Kim 
Jung-Il än vår egen kung. Men allt förändras eftersom och plötsligt så var Stalin dum och utåt har jag nog tänkt om 
men hemma på mitt rum, så kan jag se för mitt inre öga hur Sverige har planekonomi, och inga sossar och ingen 
höger och framför allt, där finns inget FI. I detta land så är kamrat Ohly en man med stål i och full kontroll. Och i 
historien ska skrivas in då att jag och Nacka har kickat boll. För i det samhälle vi nu lever så får jag lida så hårda kval. 
Jag attackeras och kritiseras för att jag hycklar med ideal.  Att mina barn går i fria skolor och att jag bor i en 
bostadsrätt är helt förenligt med socialismen så hade ledarna i Sovjet. 

(c) 

Partierna tar ofta lätt på sina ideal, ideologier och filosofier kan kompromissas vid val. Här ser man centerns 
helomvändning är total från bondeförbundet mot bron över sundet till storstad och nyliberal. Åh Maud, vill bygga ut 
vår kärnkraft, glöm ekohumanismen, Fälldin och linje tre. Man trott,  Maud en vilja utav järn haft, men det var inte 
sant nej. Hon vill bara vara med. Inte är inte tufft med bondförnuft, centerns gamla program är kitch, men det är 
svårt att va sann gentemot sitt program när man är Reinfeldts bitch så Maud hon får använda all mamhaft om vi inte 
efter valet ska bli partiordförandeswitch. Maud, Maud, Maud, Maud, Maud, Maud, Maud, Maud, Maud Olofsson, 
Maud, Maud, Maud, Maud, Maud, Maud, Maud, Maud, Maud Olofsson, Maud, Maud, osv. 

(mp) 

DORSINS VISA: Miljöpartiet har Maria Wetterstrand politikern som aldrig gör nåt fel. Älskad utav alla i vårt långa 
land, bedårande men kanske något stel. Jag träffade Maria just nu häromdan, "å, du har ditt husdjur med", sa jag. 
Nej, förlåt, det är ju Peter Eriksson, och Peter tittar lurt på mig och sa: "Du vet, röstar du på Maria, så röstar du 
också på mig", ett skäggigt, gammal och sömnigt troll som annars fått röster noll. En [ohörbart] utav Birger Schlaug 
som bara flummar sig. Så vet när du röstar på Wetterstrand, så röstar du också på mig. Allihopa. Vet när du röstar på 
Maria, så röstar du också på mig.  Ett skäggigt, gammalt och sömnigt troll som annars fått röster noll. En [ohörbart] 
av Birger Schlaug som bara flummar sig. Så vet när du röstar på Wetterstrand så röstar du också på mig. Hej. 
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De enskilda fallen: ”exempla”  

Ur partiledarutfrågningen med Mona Sahlin 

Exempel Gustav 

GH: Ja jag heter Gustav Holmius och jag är änkling sen fyra år. Min hustru gick bort och nu bor jag ensam i det här huset 
där jag alltså har bott i drygt fyrtio år. Nu har jag faktiskt fått ett taxeringsvärde på över fem miljoner, fem miljoner ett 
hundra tusen. Att mitt hus nu har ett så högt taxeringsvärde, det beror ju på yngre familjer med höga inkomster har köpt 
hus i området. Kan du Mona Sahlin förklara för mig varför ni vill fördubbla min fastighetsskatt för mig, en ensamstående 
pensionär som inte har nån inkomst av huset? 
 
Ur partiledarutfrågningen med Jan Björklund 

Exempel Heba 

REP: Arbetslösheten har slagit betydligt hårdare mot invandrare än mot svenskar. Åtta procent av alla inrikes födda är 
utan arbete idag men bland dom utrikes födda är siffran den dubbla, 17 procent. Varför ser det ut så där? 
JB: Ja det är ju därför att ehh personer som kommer från utlandet och flyttar hit ehhh, till att börja med så tror jag att 
det är så att många kan inte svenska, ja från början när de kommer så kan de det ju inte. Men också efter ett tag så är 
det många som inte har tillräckliga svenskkunskaper. Sen tror jag också att det finns ett mått av fördomar från svenska 
arbetsgivare att man är osäker på personer åtminstone om dom kommer från andra kulturer och så, så det är en mix av 
orsaker.  
REP: Mmm. Vi ska nu träffa en kvinna som verkligen har fått känna på hur svårt det kan vara att hitta ett jobb. 
PP: Heba Abdelal:  Jag heter Heba och...jag har två barn. Jag har jobbat som lärare och eh jag har jobbat inom 
Securitas som väktare. Sen la jag av med det då och bar slöja. Och då gick det inte lika bra att få arbete. När man bär 
slöja så är det svårare att få arbete. Vad har du tänkt göra för att motverka diskrimineringen? undrar hon i en direkt 
fråga till Jan Björklund.  
REP: Ja, vad säger du? 
JB: Ja, om det är så att man inte får jobb på grund av att... till exempel det här skälet... då kan man ju vända sig till 
diskrimineringsombudsmannen, och vi har ju skärpt diskrimineringslagstiftningen i Sverige, så att det är ehhh... det är 
inte tillåtet att diskriminera någon på grund av ja, kulturell bakgrund eller i dom ja, hur man klär sig eller så. Det är 
inte tillåtet utan då kan man vända sig dit och ehh... 
REP: Det är väldigt svårt att vinna dom målen.
JB: Jae, men den är skärpt den lagstiftningen, ja men det vet vi ju inte ännu med den nya lagstiftningen. Tanken är ju 
att den ska, det är en skarpare lagstiftning nu. Men det är klart att, det är ofta, det är ofta att det är så, att det ska man 
ha klart för sig, att det är klart att det är bevissvårigheter. En arbetsgivare säger att hon fick inte jobbet och så säger man 
anger man någon annan orsak och så kan det där beläggas och så, men det, ändå så är detta, alltså, i en del andra 
länder, i USA, så har man en väldigt långtgående diskrimineringslagstiftning och det är ju lite grann det tänkandet vi 
försöker införa i Sverige.  
REP: Men måste den som bär slöja räkna med svårigheter på den svenska arbetsmarknaden?
JB: Nej, det tycker inte jag. Men det är klart, jag, som jag sa inledningsvis så finns det säkert en hel rad fördomar och 
och ehh som och det, jag skulle önska att man kunde fatta ett klubbslag i Sveriges regering och säga nu försvinner alla 
fördomarna men så är det ju inte. Fördomar är det som vi alla bär med oss och dom finns och men det vi kan göra det är 
att bilda opinion men också att ha en väldigt skarp diskrimineringslagstiftning.  

 

Exempel Christian 

REP: Då går vi vidare. Ja, regeringen har ju bestämt att från och med nästa år ska dom elever som läser 
yrkesprogrammen läsa mindre teoretiska kurser och det gör att dom inte blir kvalificerade till högskolan, eller blir 
behöriga till högskolan. Vi ska möta en gymnasieelev som går på yrkesprogrammet nu. (39:50) 
PP: Christian Blom-Lantz heter jag. Jag är 21 år gammal, jobbar som trä lärling. Jag gillar...att jobba med händerna, 
skapa. Jag vet ju inte om jag vill jobba som snickare hela livet, jag kanske vill plugga vidare så...varför ta bort den 
möjligheten? 
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REP: Ja, varför? 
JB: Det är nog ett missförstånd för möjligheten tas inte alls bort. Christian kan välja att läsa in högskolebehörighet på 
sitt byggprogram. Men det är också så att en del andra elever som... idag tvingas ju alla att läsa in teoretisk 
högskolebehörighet när man går ett yrkesprogram och följden av det är att avhoppen blir väldigt höga för alla har inte 
Christians inställning. En del är ganska teoretiskt skoltrötta, då hoppar dom av, och så blir dom arbetslösa för det är 
väldigt få som vill anställa den som hoppat av. Då säger vi så här, att går man ett yrkesprogram då ska man kunna välja 
mellan att ta en ren yrkesexamen och då, då läser man inte in högskolebehörighet men man har rätt att komplettera in 
det efteråt. Eller så läser man in högskolebehörigheten som Christian kan göra på sitt program så eleven får en ökad 
möjlighet att välja.  
REP: Men varför ska det inte vara så automatiskt?
JB: Därför att, vi får så stora avhopp, därför att, det är så att alla, alla ungdomar vill inte bli akademiker och alla...alla 
har inte riktigt orken att läsa in dom akademiska ämnena. 
REP: Men du säger att det finns många avhopp? Det är bara sju av tio, alltså sju av tio stannar faktiskt kvar på 
yrkesprogrammen och... 
JB: Ja, just...  
REP: ... och när det gäller, vi kan ta till exempel byggprogrammet har den högsta andelen på hela gymnasieskolan som 
avslutar sina studier, hela 83 procent, så det där är inte riktigt sant som du säger? 
JB: Nej, och då är det så att av dom som då går färdigt så är det ytterligare en rätt stor andel som ändå inte når målen.
REP: 65 procent når ändå målen. 
JB: Ja just det, absolut. Så att ungefär en tredjedel av varje årskull når inte målen. 
REP: Fast bland de teoretiska programmen så är det inte, det är inte särskilt stor skillnad, det är mycket avhopp där 
också. 
JB: Ja just det, och då byter man ofta till något annat program, men det är liksom, det här, alltså jag, det här, du säger 
att inte 65 procent når inte målen men det är ju jättemånga, det är ju en tredjedel av varje årskull som vi slår ut, vad 
ska vi göra med de andra 35 procenten som inte når målen? Och vi har talat om ett gymnasium för alla, det är varje år 
30-40 000 ungdomar som antingen hoppar av eller blir underkända på gymnasieskolan, det är en jättestor utslagning vi 
har. Och då, det är klart det är en vacker tanke det här att alla ska bli högskolebehöriga men det är ännu viktigare att 
alla går färdigt och får en examen och får ett jobb.  
REP: Men du har ju själv, du kommer ifrån ett riktigt arbetarhem och... 
JB: Ja. 
REP: Och du har en väldigt hög position i samhället idag, du har verkligen gjort en klassresa. Kan du inte tycka att 
andra ska kunna göra detsamma? 
JB: Precis, där ska Christian ha den här möjligheten precis som jag hade...
REP: Fast han kanske inte tar den? Han kanske inte tar den där möjligheten för när man är i tonåren så är man inte så 
där himla sugen alltid på att plugga och då kanske man tar den lättaste vägen. 
JB: Ja, men en tredjedel av, en tredjedel av varje årskull slås ut idag, och det är dom som jag tänker på. Vart tar dom 
vägen? Det är därför som Sverige har en högre ungdomsarbetslöshet än andra länder. Ta våra grannländer Danmark 
och Tyskland. Dom har inte vår modell. Dom har såhär att ska man lära sig ett yrke då blir man lärling på en 
byggarbetsplats till exempel, och så läser man någon dag i veckan då på gymnasiets teoretiska ämnen och så blir man 
lärling och oftast så får man då en fast anställning när man är klar med lärlingsutbildningen. Och dom har lägre 
ungdomsarbetslöshet, det är faktiskt bättre att ungdomar får en lärlingsanställning, ett lärlingsjobb, en 
lärlingsutbildning, än att dom går arbetslösa med socialbidrag för det är det dom gör idag [applåder]. 
REP: Men när man går i nian och ska välja till gymnasiet, det är ju inte alldeles säkert att man vet exakt vad man vill 
bli när man är vuxen och man begår ett misstag när man väljer sin gymnasieutbildning och så står man där sen och har 
inte dom här valmöjligheterna när man är på väg ut i vuxenlivet.  
JB: Ja, det har man ju för man har rätt att komplettera men så är det naturligt...
REP: Men man får gå en omväg... 
JB: Men jo, men så har det naturligtvis alltid varit. När vi var unga också, man valde olika linjer på gymnasiet och så 
och visst är det, jag håller med om det, när man är eh, hade ni en aning om att ni skulle bli tv-journalister när ni var 
16? 
 

Ur partiledarutfrågningen med Göran Hägglund 
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Exempel Gabriella 

REP: Nu ska vi gå vidare till en av valrörelsens absolut hetaste frågor.  Det gäller skatten för pensionärerna. 
PP: Ja, jag heter Gabriella Gustavsson och jag är pensionär sen rätt många år tillbaka och jag bor i Jönköping. Jag har 
arbetat med kultur som förskollärare, bibliotekarie och sist nu teaterkonsulent vid Smålands Musik och Teater dom sista 
tio åren. Nu undrar jag som pensionär, varför är jag tvingad att betala mer i skatt än vad dom yrkesverksamma gör?  
REP: Ja, Göran Hägglund vad svarar du? 
GH: Ja jag tycker jag har fått frågan förut och den är otroligt viktig man ska ju komma ihåg att när vi kom till 
regeringsmakten när vi hade vunnit valet, så hade vi sagt att vår viktigaste uppgift det är att få människor tillbaka i 
arbete i så stor utsträckning som möjligt. Vi hade begränsat med pengar och vi valde att sänka skatten i första hand för 
löntagarna för att vi vet att det har effekt för hur många människor som får jobb och fler jobb kommer i takt med att 
man sänker skatterna, men också att när resultatet av dom här jobbsatsningarna så kan vi sänka skatten för 
pensionärerna och nu har vi i två steg sänkt och från den första januari kommer det tredje steget. 
REP: Ja, men ni fortsätter ju ni fortsätter ju sänka också för löntagarna kommer den här skillnaden den här klyftan att 
bestå om det blir en fortsatt borgerlig regering? 
GH: Skillnaden kommer att minska och kristdemokraterna siktar på att den ska bort.
REP: Men den kommer att finnas kvar? 
GH: Att den ska upphöra. 
REP: Ni vill att den ska upphöra? 
GH: Ja.  
REP: När då? 
GH: Ja, jag kan inte lova att det kommer att ske under den kommande mandatperioden men vi siktar på att den ska 
upphöra 
REP: Men det finns ju inget i det borgerliga valmanifestet om det?
GH: Nej, jag tror som jag sa att det inte kommer att kunna uppstå under den här mandatperioden, men vi har sagt att 
den ska minska steg för steg för att man ska komma ihåg Gabriella har ju inte fått höjd skatt utan löntagarna har fått 
lägre skatt, som gör att fler kommer i arbete det gör att vi får en bättre ekonomisk utveckling än andra, gör att 
pensionärerna pensionerna räknas upp och vi får...  
REP: Men här ah... 
GH: ...utrymme för skattesänkningar.  
REP: Det har ju kommit lite olika besked från dig under valrörelsen det var inte så länge sen du sa så här att den som 
arbetar har andra utgifter än den som är pensionär och därför så ska det va en skillnad?  
GH: Och det, det är ju på det här viset att sen 2006 eh ja det inträffade 2007, så tog vi bort en del avdragsmöjligheter 
som fanns för oss som löntagare och det innebar alltså att löntagare fick en viss försämring och det tycker jag alltså på nåt 
sätt bör vägas in i sammanhanget, men jag tycker att skillnaden ska minska steg för steg. 
REP: Men du har ändrat dig här alltså? 
GH: Nja, alltså jag har tyckt samma sak men jag tycker att nu har vi ett större utrymme vi kan tryggare säga här när vi 
ser...  
REP: Men du hade ju förklaring om att det är dyrare att arbeta?
GH: Ja, och jag säger att det kommer att alltså, löntagarna har fått en försämring i form av att avdragsrätten för a-
kassan har försvunnit. Reseavdraget har blivit sämre och det här gör då att det finns ett skäl till en liten skillnad men vi 
vill ta bort ända ner till den skillnaden.  
REP: Men kommer du arbeta för det under de kommande fyra åren i en borgerlig regering? 
GH: Ja, det kommer jag att göra. Jag kommer att arbeta för att i samband med att vi tar steg i from av ytterligare 
förbättringar för löntagarna så ska också pensionärerna få en större förbättring. 
REP: Men du sa liten skillnad ska [applåder] du sa precis nu en liten skillnad kan vi få ett rakt besked Gabriella och 
säkert många andra undrar här ska det va jämnt eller inte? 
GH: Det ska va jämnt om man tar hänsyn till den här försämringen som har skett för löntagarna under den här 
perioden. 
REP: Men ska beskattningen va lika för pensionärer?
GH: Alltså den kommer inte att bli exakt lika för pensionärer eftersom vi har tagit bort en del förbätt, eller en del 
fördelar som man hade som löntagare. 
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REP: Men men det du säger är det har ju kommit lite olika besked från statsministern här också. Vad kommer 
regeringen att göra i den här frågan, undrar man? 
GH: Regeringen har ju deklarerat att vi under den kommande mandatperioden kommer att fortsätta att sänka för den 
händelse det finns ekonomiskt utrymme ska vi säga, för säkerhets skull. 
REP: Om det finns pengar?
GH: Ja, så ska vi då sänka skatten både för löntagare och för pensionärer och skillnaden ska inte öka. För mitt partis del 
så kommer vi att fortsätta arbeta precis som vi gjort under den gångna mandatperioden för att skillnaden ska minska. 
REP: Tack. 

 

Exempel Gunilla 

REP: Vi ska vidare nu. Men vi ska verkligen stanna kvar i verkligheten. Vi ska träffa Gunilla Holmlund i Göteborg.
PP: Jag är ensamstående mamma med två barn. Jag är sjukskriven sen en längre tid. Man försöker ju lägga den 
[ohörbart] man har på sina barn främst så klart. Så att dom ska kunna ha, ha det i största möjliga mån som andra 
barn. Hur kommer det bli för oss ensamstående mammor i framtiden? Jag ser inga förbättringar för mig och mina barn. 
REP: Ja, vad säger du till Gunilla? 
GH: Hur många barn hade hon? 
REP: Två 
GH: Två barn. Eh, sen årsskiftet så har vi ju infört en förstärkning av flerbarnstillägget som ju också innebär en liten 
förbättring för henne. 
REP: Den kom, ja, men det är först, första juli som hon...
GH: Första juli inträffar det där. 
REP: ...får del av dom pengarna. Mm. 
GH: Ja, precis. Sen har vi ju då nu alldeles nyligen presenterat en reform som handlar om en förstärkning av 
bostadsbidragen. Och det träffar ju ungefär...alltså träffar det är ju ett konstigt politikeruttryck men eh det berör ungefär 
150 000 familjer där kanske 135 000 är personer som är ensamstående med barn och för deras del så handlar det om; 
har man ett barn: 350 kr, hon hade två: 425 kronor i månaden i förstärkt... 
REP: Det är ju säkert väldigt välkommet men, men vi undrar lite grann här varför har det dröjt fyra år mer vid 
makten innan ensamstående mammor får del av.. 
GH: Därför att, ja.  
REP: ...välfärden 
GH: Ja, alltså hon...nu var hon sjukskriven eller hur?
REP: Mm. 
GH: Ja, alltså vi har ju satsat väldigt mycket på att få fler människor i arbete eftersom fler människor i arbete är 
grunden för välstånd och välfärd, eh, som gör att vi får in dom pengar som vi kan använda till nya reformer. Och när 
det gäller eh ensamstående föräldrar så har vi tillsatt en utredning som också klurar på hur kan vi hitta ett ännu bättre 
system för att vi har en ganska dålig bild av hur deras ekonomiska situation faktiskt ser ut va, men det kommer mer. 
REP: Ni har ju då sen ni tillträdde 2006 genomfört en rad olika skattesänkningar, upp mot 70 miljarder i sänkt skatt, 
men först nu...så kommer det då nånting som Gunilla och hennes barn kan ha nån glädje av eh, varför dröjer det fram 
till valrörelsen? 
 

Ur utfrågningen med Fredrik Reinfeldt 

Exempel Carina  

REP: Eh, ni har gjort stora besparingar på sjukförsäkringen sen ni vann valet. Vet du hur mycket pengar det handlar 
om?  
FR: Jag kan inte ge en exakt summa för detta, men det är riktigt att vi har eh tagit bort ett tak som tidigare fanns som vi 
har sänkt. Vi har höjt avgifterna i a-kassesystemet. 
REP: Om vi håller oss till sjukförsäkringen, vad handlar det om ungefär? Du behöver ju inte pricka in exakt?  
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FR: Jag, vi sänkte från, om jag minns rätt nu, tio basbelopp ner till sju och ett halvt som högsta gräns.  
REP: Men totalt summan? 
FR: Jag har inte exakt… 
REP:Tjugotvå miljarder. 
FR: Ja, och det beror ju väldigt mycket också på hur många som sen åtnjuter att leva av sjukförsäkringen. 
REP: Och ni har också sparat på a-kassan under de här åren vet du ungefär hur mycket pengar det handlar om där. 
[skratt] 
FR: Ja, det står tolv miljarder [Reinfeldt pekar på skylten bakom reportern].
REP: [skratt] Alldeles riktigt, tolv miljarder. 
FR: Den tog jag direkt. 
REP: Den tog du direkt. 
REP: [skratt] Lite hjälp, lite hjälp ska du ha. 
REP: Du behövde lite hjälp här verkar det som. Om man lägger ihop de här posterna då, tolv och tjugo två miljarder 
det blir totalt trettiofyra miljarder som ni sparat in på sjuka, förtidspensionärer och arbetslösa. Är det dom som får betala 
dom skattesänkningar som du och jag har fått?  
FR: En hel del av a-kassesystemet har ju byggt på att dom som också har fått del av jobbskatteavdraget, alltså sänkt 
inkomstskatt har, har fått vara med finansiellt och (ohörbart) höjd a-kasseavgift. Sen är ju syftet att vi ska ha av för 
ställningsförsäkringar till förstärkning av vår arbetslinje. Vi var tydliga med det inför förra valet att vi behövde ändra 
riktning. Vi behövde göra det mer lönsamt att arbeta och skillnaderna mellan att arbeta och att inte arbeta skulle växa. 
REP: Så att att dom här har fått betala skattesänkningar, det är en medveten politik?
FR: Fast det är ju inte så att Sverige är indelat i två grupper som alltid är konstanta, det är några som jobbar några som 
inte jobbar. Hela vårt syfte är att påverka så att en hel del av dom som varit sjukskriva som är arbetslösa ska kunna få 
jobb och vi hävdar att de åtgärder vi genomfört långsiktigt ger fler jobb. 
REP: Men om det har skett så här stora indragningar så är det väl ändå de sjuka och arbetslösa och förtidspensionerade 
som har fått stå för en stor del av notan? 
FR: Nej, där min, min poäng är att en hel del av detta belastar dom som själva har jobb, det vill säga man är ibland 
kortvarigt arbetslös och ibland sjukskriven men man jobbar också. Om man ser över ett helt år så han ju varit med och 
fått igen en del av det med inkomstskattesänkningar som man sen har fått varit med och fått betala, därför att man del 
av året kanske levt av sjukförsäkringen till exempel. 
REP: Men ni kallar er för ett rättviseparti eller hur? 
FR: Ja, vi brukar kalla oss för det nya arbetarpartiet. 
REP: Ja, ni säger att de är rättvisa solidaritet talar ni också om. På vilket sätt är det rättvist att ta pengar från sjuka och 
arbetslösa och ge till oss arbetsföra och friska? 
FR: Fast återigen, det ger en beskrivning av Sverige som att det finns två grupper av, som är konstanta, och de flesta som 
är arbetslösa har kortvariga arbetslöshetsperioder. De flesta av oss är ju ibland sjukskrivna och därmed så blir det en 
helhet som gör att en stor del av finansieringen har tagit emot av grupper som mötts också av inkomstskattesänkningar. 
Totalt sett syftar politiken till att ha omställningsförsäkringar och jobbskatteavdrag till stöd för att fler ska till jobb. 
REP: Eh, det har ju blivit betydligt dyrare att vara med i arbetslöshetskassan sen ni fick makten. Nästan en halv miljon 
människor har också lämnat a-kassan eh i en tid av väldigt hög arbetslöshet. Vet du hur gör arbetslösa som saknar a-
kassa vad lever de på? Hur klarar de sig?  
FR: Det ska vi komma ihåg att vi hade sju hundratusen som var utanför a-kassa redan när vi trädde till. En hel del av 
dom som är utanför a-kassan idag har ju, som dom själva upplever det, låg arbetslöshetsrisk, ofta nära att lämna 
arbetslivet eller också så handlar det om ungdomar.  
REP: Fast det var inget svar på Annas fråga. 
REP: Men vad lever de på?
FR: Ja dom, dom ja antingen så har dom, du menar om dom då är arbetslösa? 
REP: Ja just det, det var min fråga: om man är arbetslös och inte har a-kassa, många har lämnat, vad lever man på då?
FR: Ja, då har vi ju andra stöd som vi riktar till grupper som inte kvalificerat sig för a-kassa en hel del av dom finns ju 
inom arbetsmarknadspolitiken eh en hel del av dom finns i andra försörjningssystem. 
REP: Hur har dom människorna det ekonomiskt? Har du nån aning om det?
FR: Det finns många i Sverige som lever med små ekonomiska marginaler, särskilt garantipensionärer, långvarig 
arbetslöshet, långvariga sjukskrivningar, så att det finns stora grupper som har små ekonomiska marginaler. Men vi har 
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också i Sverige ett system som jag tycker vi ska vara rädda om, som är väl utbyggt för att ge ett stöd antingen med 
inkomststöd men också bostadsbidrag och andra typer av transfereringar. 
REP: Hur klarar sig sjuka som har mist sin sjukförsäkring? 
FR: Ja återigen, vi har ett totalt välfärdsystem som ju är uppbyggt för att försöka ge olika typer av stöd. Det handlar om 
bostadsbidrag, det handlar om olika former av inkomstförsäkringar. I sista hand finns också försörjningsstöd. 
REP: Alltså socialbidrag? 
FR: Och det är viktigt att säga, helheten av detta är ju i syfte att skapa ett sammanhållet samhälle där det finns ett stöd. 
Dessutom viktigt att säga att Sverige har råd med detta. Det blir ofta på låga nivåer, men det finns ett stöd det är tänkt 
att finnas till hjälp för alla människor. 
REP: Vi ska nu möta en av dom alla utförsäkrade som idag har svårt att få ekonomin att gå ihop. 
PP: Ja, jag heter Carina Söderqvist och jag är fyrtioett år och jag bor här i Sandviken med mina två tonårspojkar. Jag 
blev utförsäkrad första juli här och på grund av att jag hade gått ur a-kassan, ja på grund av dålig ekonomi helt enkelt, 
eh, det jag undrar är, hur jag ska kunna bli friskare utav att först bli utförsäkrad och sen behöva bli tvingad att gå till 
socialen?  
REP: Ja, vad svarar du? 
FR: Det är svårt att exakt veta hur situationen här ser ut de flesta har ju blivit omförsäkrade. Antingen har man 
kommit att vara en del av arbetsmarknadspolitiska ansträngningar. En del har återgått i sjukförsäkring, några har 
faktiskt återgått till att leva på [ohörbart] aktivitetsersättning, men det är mer en fråga om vilket av systemen som man 
då kommer till och det, när vi ser på den gruppen som som det har handlat om, så har det fördelat sig huvudsakligen 
mellan dessa. En del har faktiskt också fått arbete. 
REP: Av dom 14 400 långtidssjuka som blev av med sin sjukpenning då vid årsskiftet, efter att ni gjort om reglerna, så 
har bara runt 400 personer fått riktiga jobb. Vad säger du om det resultatet? 
FR: Mina uppgifter säger att det är något fler, men att en hel del...
REP: Då har man räknat in jobb med visst stöd, nu tittar vi på...
FR: ...ja det tycker jag är helt rimligt  
REP: ...men tittar man på helt vanliga riktiga jobb 
FR: Ja, men tycker jag är helt rimligt att det ska finnas ett stöd. Det är en mycket viktig del av en aktiv 
arbetsmarknadspolitik, att vi jobbar med... 
REP: Ni brukar ju tala om riktiga jobb? 
FR: Nej, det brukar vi verkligen inte göra, utan vi tycker det är oerhört angeläget att man kan få jobb efter 
arbetsförmåga, och att i en del fall så behöver det mötas med skattesubventioner där vi sänker arbetsgivarens kostnad för 
att kunna ta in någon som varit långvarigt utanför. 
REP: Men är du nöjd med resultatet? 
FR: Jag är otroligt nöjd att vi har grupper av människor som gått ifrån långvarigt utanförskap, många års sjukskrivning 
eller att leva av sjuk- och aktivitetsersättning som faktiskt har kunnat återkomma till arbetsmarknaden. Stora grupper är 
också inom nu arbetslivsintroduktion i arbetsmarknadspolitiken. Det är ett samhälle som ställer om från passivitet att 
inte se människors problem till att försöka anstränga sig och se det friska försöka möta den arbetsförmåga som människor 
har.  
REP: Men i höstas tvingades ni ju under stor dramatik göra om systemet i sista minuten, efter hårda protester. Vad var 
det som blev fel? 
FR: Ja vi försökte lyssna in en kritik om att vi möjligen hade ändrat regler, som när vi sen i efterhand utvärderades med 
bland annat cancersjuka, så konstaterade man att det var inte ändrade bedömningar som gjordes jämfört med tidigare. 
REP: Men ändå så ändrade ni systemet? 
FR: Vi har attityden att reformer är ofta svåra att genomföra och vinner på att man lyssnar på oro som finns mot 
profession från människor, så försöker jag alltid se på politisk verksamhet. Den perfekta reformen är ännu inte 
uppfunnen och man bör vara pragmatisk i genomförandet. 
REP: Men, men innebär det här att det sjukförsäkringsreformen är bra som du ser det? 
FR: Nej, det finns ingen perfekt reform. 
REP: Nej, men är systemet bra eller behöver ni ändra det igen?
FR: Det måste ständigt utvecklas för att ställa frågan, skapar det verkligen grund för att människor får jobb efter 
arbetsförmåga, och vi alldeles för mycket i Sverige sett till vad som är sjukt, till vad som inte är möjligt och vi bör mer 
ställa oss frågan, vad är möjligt? Vilken arbetsförmåga finns? Och hur ska samhället anstränga sig för att möta det? 
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REP: Jag tror vi är många som minns fall efter fall av cancersjuka människor som berättade om deras fall att dom 
skulle, dom fick inte ha kvar sina deltidsjobb. Dom skulle söka heltidsjobb och gå ut på arbetsmarknaden hur kunde ni 
innan ni ändrade dom här reglerna hur kunde ni kräva att svårt cancersjuka människor skulle kastas ut i arbetslivet på 
det sättet?  
FR: Vi har skrivit i regelsystemet att om man har en allvarlig sjukdom och saknar arbetsförmåga, så ska man inte drivas 
mot arbetsmarknaden? 
REP: Det var, så blev det när ni skrev om. Hur tänkte ni från början?
FR: Ja, vår avsikt var inte att ändra detta och vi förtydligade att det är så det ska va. Det är klart att vi försöker möta 
ett läge där människor har mött passivitet, där vi inte försökt anstränga oss tillräckligt mycket för möta deras 
arbetsförmåga, det är aldrig frågan om att försöka på det sättet möta grupper som har allvarliga sjukdomar. 
REP: Mm, vi har varit i kontakt med en man som heter Jörg Taichert…

 

Exempel Heléne 

REP: När moderaterna kom till makten så var det många företagare som räknade med att arbetsrätten skulle ändras. 
En hel del ville att ni skulle riva upp lagen om anställningsskydd vi ska träffa en besviken företagare. 
PP: Mitt namn är Heléne Lundqvist-Lindvall. Jag har drivit egen verksamhet i cirka sjutton år nu. Eh, sen fyra år 
tillbaka så tog vi över en restaurang som vi renoverat och byggt om här i Kungshamn centrum. Det borde va väldigt 
mycket mer flexibilitet på arbetsmarknaden än vad det är idag. Varför vill inte ni ändra på turordningsreglerna när det 
gäller LAS så att det blir enklare att anställa? 
REP: Ja, varför vill du inte det? 
FR: Får jag till och börja med påpeka att vi var inte alls otydliga inför förra valet. Vi var glasklara att vi inte avsåg att 
göra några stora förändringar av den svenska arbetsrätten. 
REP: Ändå var det massor som hoppades att ni menade nåt annat tydligen?
FR: Jag var väldigt tydlig och jag är lika tydlig inför detta val. Vi har gjort förändringar av arbetsrätten i den delen att 
vi inrättat nåt som kallas allmän visstidsanställning som är en utökad flexibilitet. Inför det här valet så föreslår vi en 
förlängd provanställningsperiod för lärlingar som är under tjugotre år. Men det är min uppfattning att 
turordningsreglerna är ett viktigt stöd för att vi ska ha ordning i lägen där det blir frågan om neddragningar. När det är 
så, då är det är kris, då är det jobbigt på ett företag eller en offentlig verksamhet. Då har jag lärt mig att då är det bra 
att man har regler snarare än att man inte har några regler och att man har regler som skapar balans mellan 
arbetstagare och arbetsgivare. Det menar jag finns i den svenska arbetsrätten. Jag menar att den visat sig genom kris och 
prövning vara mer flexibel än hur den beskrivs och för småföretag finns dessutom ett undantag i turordningsreglerna som 
möjliggör att två personer vid sidan av turordningen. 
 

Utfrågning med Lars Ohly (v) 

Exempel Afghanistansoldaten Björn 

REP: Varför röstade vänsterpartiet ja till att skicka svensk trupp till Afghanistan 2002?
LO: Vi gjorde en bedömning att, med dom försäkringar vi fick om att det här inte skulle samordnas med den 
amerikanska krigsinsatsen, så var det ett FN-uppdrag som vi trodde att vi skulle kunna ställa upp på långsiktigt. Det 
visade sig att dom försäkringarna inte var så mycket värda så vi ändrade uppfattning ganska snart efteråt.  
REP: Men då ville ni ha trupp, nu vill ni ta hem den så fort som möjligt. Vad är det mer som har överraskat er än det 
du just nämnde? 
LO: Det var 45 soldater till att börja med. Nu är det över 500 och dom är mycket väl samordnade med den 
amerikanska krigsinsatsen.  Sverige är i krig. Det kunde man knappast säga 2002 men nu kan vi definitivt säga det. 
Och Sverige ska inte vara i krig i Afghanistan, vi ska dra tillbaka trupperna så fort det är möjligt.  
REP: Men ni röstade ju faktiskt ja vid flera tillfällen, tre gånger om jag inte missminner mig, till den här insatsen?
LO: Det är riktigt. Och det var fortfarande så, att vi hade fortfarande försäkringar i dom riksdagsbeslut som gjordes, 
som vi sen upptäckte inte följdes. Dom försäkringarna var inte värda pappret dom var skrivna på. Utan tvärtom så 
samordnades den svenska insatsen mycket tydligt med den amerikanska krigföringen. Och slutsatsen sen lång tid tillbaka 
för vänsterpartiets del har varit, detta är ett krig som inte kan vinnas och som Sverige inte ska delta i. 
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REP: Men vid den här tiden sa både du själv och dina partikamrater i riksdagsdebatten att det var viktigt med en 
militär närvaro för att upprätthålla fred och skapa säkerhet. Gäller inte det längre? 
LO: Nej, därför att den här militära insatsen har visat sig nått vägs ände. Den militära strategin är misslyckad. Den 
kommer inte att lyckas heller. Och att dra slutsatser av det, det är fullt naturligt. Att inte göra det, det är [väldigt 
märkligt]. 
REP: [Borde ni] inte insett då vart det här var på väg?
LO: Jag tror det var svårt att göra det då 2001-2002. Och sen lång tid tillbaka så har vi i vänsterpartiet varit det parti 
som sagt, detta leder fel. Låt oss öka dom civila insatserna, biståndsinsatserna, ett långvarigt engagemang i Afghanistan 
utan svenska soldater, det tror vi är rätt väg. 
REP: Vi ska nu träffa en soldat som nyligen kom hem efter att ha tjänstgjort i den svenska Afghanistan-styrkan. 
PP: Jag heter Björn Westin, 33 år från Nyköping.  Eh, jag kom hem i somras efter att ha arbetat sex månader i Masar-
el-Sharif i norra Afghanistan som skyttegruppchef där. Det är fortfarande ett område som är väldigt osäkert, speciellt för 
lokalbefolkningen. Jag har sett med egna ögon hur viktigt säkerhetsarbetet är i Afghanistan. Ni vill ju nu dra, dra 
tillbaka våra trupper innan afghanska regeringen är redo. Vem ska då ta ansvaret för säkerhetsarbetet? 
REP: Ja vad säger du, vem ska ta det ansvaret när svenskarna och andra åker hem?
LO: Den internationella Kabul-konferensen har kommit fram till, att säkerhetsansvaret ska överlämnas successivt fram 
till 2014 och sen ska provinserna sannolikt komma ligga tidigt i den tidplanen. Och det beror på att det finns andra 
provinser som är mer oroliga än dom svenska. Men grundfrågan är, är detta en rätt insats för Sverige att delta i? Och 
vårt svar är att nej, den militära strategin har misslyckats, den har snarare ökat fanatismen. Den har inte inneburit 
några stora steg mot fred, säkerhet eller civil utveckling. Låt oss nu satsa på det som kan ge resultat. Nämligen fler skolor, 
mer sjukvård, fler vägar, det är vägen framåt för Afghanistan. 
REP: Men Björn Westin säger ju här hur viktigt det är, att han har sett med egna ögon vilken effekt det här 
säkerhetsarbetet får. 
LO: Det finns säkert väldigt många ställen i världen där vi skulle kunna behöva någon form av internationella insatser. 
Men vi ska inrikta dom insatserna på att följa folkrätten, på att vi inte ska delta i ett krig som aldrig har utlysts och vi 
ska framför allt välja en strategi som kan vara framgångsrik. Och jag menar, med ganska gott fog, att den här militära 
strategin har nått vägs ände. Det är dags nu att vända blickarna mot det civila, mot biståndsinsatserna, och inse att det 
långvariga insatserna i Afghanistan aldrig kan vara soldater. 
REP: Har du själv varit i Afghanistan och sett hur det är på marken?
LO: Nej tyvärr. Jag hade en möjlighet i våras men det blev aldrig av.
REP: Väger inte Björn Westins ord ganska tungt då mot dina egentligen?
LO: Ja, skulle vi ha den ordningen att bara dom som hade varit på plats fick uttala sig eller rösta i en fråga, då skulle vi 
ha en mycket märklig ordning. 
REP: [Det finns ju...] 
LO: [Jag tror att det går] alldeles utmärkt med dom kontakter jag har...
REP: Okej. 
LO: ...till exempel inom svenska Afghanistan-kommittén och svenska biståndsarbetare...
REP: Jag tänkte precis, jag tänkte precis komma till svenska Afghanistan-kommittén, ordföranden Ann Wilkens hon 
säger att under den utländska truppens tid i Afghanistan så har det blivit enorma förändringar för barn och kvinnor. 
Under talibantiden gick bara en halv miljon barn i skolan i Afghanistan, idag är det sex miljoner och en tredjedel av 
dom är faktiskt flickor. 
LO: Mmm. Det finns en del säkert förbättringar som har skett. Hur mycket av det som [beror på de militära 
insatserna...] 
REP: [Men är inte det här enormt viktiga] förbättringar?
LO: Absolut. Och vi ska se till att det blir mer sånt. Därför att vad vi har märkt och det finns också 
opinionsundersökningar som visar, det är att afghanerna själva vill inte ha internationell militär närvaro, de vill inte ha 
ett krig i sitt land. 
REP: Det beror på vilka man frågar. 
LO: Ja, men opinionsmätningar som exempelvis Pierre Schori visade i sin artikel i Dagens Nyheter, dom är väldigt 
tydliga på den punkten. dessutom... 
REP: Det var taliban-områden måste jag tillägga där.
LO: Dessutom, så är det så att den svenska Afghanistan-kommittén har väldigt säkert olika uppfattningar sinsemellan, 
men deras förre generalsekreterare välkomnade mycket starkt beskedet från dom rödgröna: varje soldat ska vara hemma 
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senast 2013, till och med första halvåret, och vi ska påbörja tillbakadragandet 2011 och så ska vi satsa dom pengarna på 
civila insatser och bistånd istället eller där dom gör mest nytta.  
REP: Vad tror du händer med dom här flickskolorna när soldaterna lämnar?
LO: Jag har fått reaktioner från biståndsarbetare som säger att dom till och med tror att det är bättre, för 
biståndsarbetet, att inte sammanblandas med dom militära insatserna. Det kan vara en risk, en fara, att vara alltför 
intimt förknippade med ett krig som blivit väldigt impopulärt. 
REP: Men menar du att det är biståndsarbetarna som ska skydda flickskolorna från talibanerna? 
LO: Nej, dom menar tvärtom att deras tillvaro blir säkrare när de inte blir utsatta för angrepp beroende på att det finns 
militär... 
REP: Men vem... 
LO: ... personal i närheten.
REP: Men vem ska skydda flickskolorna från talibanerna?
LO: Vi ska ju lämna över detta ansvar till den afghanska regeringen. Det är Kabul-konferens mål och det gäller även för 
den svenska insatsen. (0:07:52.9) 
REP: Men om dom inte är redo att ta över det ansvaret, ni har ju pekat ut 2013 som ett sista datum, vad händer då? 
Är du beredd att stanna kvar längre då? 
LO: Vi har sagt så här, att om det händer någonting som vi inte vet om idag, så är vi naturligtvis beredda att diskutera 
det. Men med allt vi vet idag, så är det här datumet, det kommer att uppfyllas. Vi kommer att dra tillbaka dom svenska 
styrkorna. Och det gör vi därför att vi har sett bakåt att dom civila offren för afghaner, på grund av den militära 
närvaron och på grund av kriget, har varit så stora och kriget har inte lett till någon förbättring på marken, det som 
man ofta pratar om. Nu är det dags att satsa på en fredlig utveckling i Afghanistan, det är det som är vårt fokus. 
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Kodbok		
	
Variabel 1=Partiledarutfrågning, för vilken partiledare: 
Variabelvärde 1=Mona Sahlin (s) 
Variabelvärde 2=Jan Björklund (fp) 
Variabelvärde 3=Göran Hägglund (kd) 
Variabelvärde 4=Fredrik Reinfeldt (m) 
Variabelvärde 5=Lars Ohly (v) 
Variabelvärde 6=Maud Olofsson (c) 
Variabelvärde 7=Maria Wetterstrand (mp) 

Variabel 2= Talarturens avsändare: 
Variabelvärde 1=reporter 
Variabelvärde 2=partiledare 
Variabelvärde 3=tittare/väljare (förinspelat material som ingår i ämnesvalen journalisterna tar upp) 
Variabelvärde 4=tittare/väljare (från nätet, journalist (Axel) gör urval och för frågorna vidare in i studion) 
Variabelvärde 5=programmakarna (vinjetten) 
Variabelvärde 6=programmakarna (Dorsins visa) 

Variabel 3= Grupp i fokus:  
Variabelvärde 1= Anställda/Löntagare 
Variabelvärde 2= Arbetslösa (unga) 
Variabelvärde 3= Arbetslösa (funktionshindrade) 
Variabelvärde 4= Arbetslösa (övriga) 
Variabelvärde 5= Barnfamiljer 
Variabelvärde 6= De otrygga, brottsoffer 
Variabelvärde 7= Barn & unga/Elever/studenter 
Variabelvärde 8= Ensamstående föräldrar  
Variabelvärde 9= Fastighetsägare 
Variabelvärde 10= Fattiga/socialbidragsberoende/ekonomiskt svaga 
Variabelvärde 11= Företagare 
Variabelvärde 12= Förmögna 
Variabelvärde 13= Gles-, och landsbygdsbor 
Variabelvärde 14= Hyresgäster 
Variabelvärde 15= Invandrare/annan etnicitet än svensk 
Variabelvärde 16= Konsumenter (av bränsle, fordon, transport, energi) 
Variabelvärde 17= Konsumenter (av livsmedel, alkohol) 
Variabelvärde 18= Pensionärer 
Variabelvärde 19= RUT-avdragsberörda 
Variabelvärde 20= Sjuka (berörda av sjukförsäkringssystemet) 
Variabelvärde 21= Patienter (berörda av sjukvården, sjukvårdsförsäkringar) 
Variabelvärde 22=Övriga grupper (homosexuella, hundägare, kriminella, idrottsintresserade) 
Variabelvärde 0=Ej gruppspecifikt 
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Variabel 4= Relationellt avstånd (personifiering politiker) ett sätt att mäta politikerns privata exponering.  
Variabelvärde 0= Ingen personlig exponering 
Variabelvärde 1= Allmänt, annat än politik (om partiledaren) 
Variabelvärde 2= Personliga vanor, egenskaper levnadsförhållanden och fritidssysselsättningar (om partiledaren) 
Variabelvärde 3= Nära familj (make eller barn) och andra mycket mer privata angelägenheter (om partiledaren) 

Variabel 5- Partiledarutfrågningarnas teman 

Variabelvärde 0: Övrigt 
Variabelvärde 1: A-kasseförändringar 
Variabelvärde 2: Alkoholpolitik  
Variabelvärde 3: Arbetslöshet – ungdomar 
Variabelvärde 4: Arbetslöshet – invandrare 
Variabelvärde 5: Arbetslöshet – övrigt 
Variabelvärde 6: Arbetsmarknad och arbetsliv övrigt 
Variabelvärde 7: Arbetsrätten  
Variabelvärde 8: Bostadsbrist 
Variabelvärde 9: Finanskrisen 
Variabelvärde 10: Familjepolitik (föräldraledighet mm) 
Variabelvärde 11: Företagarpolitik 
Variabelvärde 12: Ideologi och Imagefrågor 
Variabelvärde 13: Försvarspolitiken och svensk vapenexport 
Variabelvärde 14: Intolerans etnicitet/diskriminering/människorätt 
Variabelvärde 15: Intolerans sexualitet/jämställdhet 
Variabelvärde 16: Invandring, migration 
Variabelvärde 17: Miljö- och klimat (byggförbud mot köpcentrum) 
Variabelvärde 18: Miljö- och klimat (kol, kärnkraft, klimat, energi) 
Variabelvärde 19: Miljö- och klimat (livsmedels ursprungsmärkning) 
Variabelvärde 20: Miljö- och klimat (miljöbilspremie) 
Variabelvärde 21: Miljö- och klimat (resande) 
Variabelvärde 22: Lag och ordning – trygghet, straff 
Variabelvärde 23: Låginkomsttagare 
Variabelvärde 24: Privata sjukvårdsförsäkringar 
Variabelvärde 25: Privatiseringar – fri etableringsrätt inom sjukvården 
Variabelvärde 26: Privatiseringar – friskolorna 
Variabelvärde 27: Privatiseringar – Apoteket 
Variabelvärde 28: Privatiseringar – Övrigt 
Variabelvärde 29: Regeringsbildningskomplikationer (sverigedemokraterna som vågmästare) 
Variabelvärde 30: RUT-avdrag 
Variabelvärde 31: ROT-avdrag 
Variabelvärde 32: Sjukersättningssystem, sjukvård och rehabilitering 
Variabelvärde 33: Skatteförändringar koldioxid 
Variabelvärde 34: Skatteförändringar pensionärer 
Variabelvärde 35: Skatteförändringar fastigheter 
Variabelvärde 36: Skatteförändringar förmögenhet 
Variabelvärde 37: Skatteförändringar löntagare 
Variabelvärde 38: Skatteförändringar övrigt 
Variabelvärde 39: Skola & Barnomsorg 
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Variabelvärde 40: Sänkt tjänstemoms 
Variabelvärde 41: Utrikespolitik allmänt 
Variabelvärde 42: Utrikespolitik Afghanistan 
Variabelvärde 43: Yttrandefrihet 
Variabelvärde 44: Vargjakt & rovdjurspolitik 
Variabelvärde 0: Övrigt 

Variabel 6: Finns ämnesområdet representerat i partiets valmanifest/valplattform? 

Variabelvärde 0: Nej 
Variabelvärde 1: Ja 

Variabel 7: Finns ämnesområdet representerat i blockets/samarbetets valmanifest/valplattform? 

Variabelvärde 0: Nej 
Variabelvärde 1: Ja 

Variabel 8: Mandat/ansvarsmodellen: Komplikationer 

Variabelvärde 0=Annat/Övrigt 
Variabelvärde 1= Intern enighet inom blocket 
Variabelvärde 2= Intern oenighet inom blocket 
Variabelvärde 3= Eventuella koalitionspartners utanför blocket 
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Kodexempel variabel 4: personlig exponering 

. I variabelvärde 1 handlar det om talarturer vars innehåll är annat än politik. I variabelvärde 2 har man närmast sig 
politikerns personliga sfär och då handlar det om personliga vanor, egenskaper, levnadsförhållanden och 
fritidssysselsättningar. I variabelvärde 3 har man närmat sig ytterligare och berör den nära familjen och dess 
medlemmar. Allt annat hamnar i variabelvärde 0=Övrigt. Inledande välkomsthälsningar och avslutande 
avskedshälsningar har kodats 0=Övrigt, oavsett innehåll. Kodexempel återfinns i bilaga 23ff. 

Analysenhet  Personlig exponering
Variabelvärde: 

358 JB: Nej, det tycker inte jag. Men det är klart, jag, som jag sa inledningsvis så finns det 
säkert en hel rad fördomar och och ehh som och det, jag skulle önska att man kunde 
fatta ett klubbslag i Sveriges regering och säga nu försvinner alla fördomarna men så är 
det ju inte. Fördomar är det som vi alla bär med oss och dom finns och men det vi kan 
göra det är att bilda opinion men också att ha en väldigt skarp 
diskrimineringslagstiftning.  

Vv :0 (Övrigt=ingen 
personlig exponering 
funnen. Att JB bara 
uttrycker en åsikt eller 
önskemål ger ingen 
personlig kodning) 

359 REP: du, du har ju två...själv två adopterade barn, två pojkar från Sydkorea, ehh, 
känner du själv någon oro över att dom skulle möta den här intoleransen som faktiskt 
finns på sina håll i Sverige? 

Vv: 3 (Nära familj) 

 

Vi tar ett exempel till, nu på kodning av varibelvärde 2 (personliga vanor, egenskaper, levnadsförhållanden och 
fritidssysselsättningar): 

Analysenhet  Personlig exponering
Variabelvärde: 

449 JB: I högsta grad, det finns ingen motsättning. Detta att det skulle vara, att det blir 
extra kreativt om det är stökigt i skolan så är det ju naturligtvis inte utan tvärtom så är 
lugn och ro och man lär sig kunskaper så kan eleverna också utveckla hög grad av 
kreativitet och det är väldigt viktiga egenskaper, självklart.  
 

Vv :0 (Övrigt=ingen 
personlig exponering 
funnen. Att JB bara 
uttrycker en åsikt eller 
önskemål ger ingen 
personlig kodning) 

450 REP: Du talar ju ofta om kunskap, det är väldigt viktigt, ehh, vi tänkte testa dig själv, 
dina egna kunskaper. 
 

Vv: 2 (kunskaper 
räknas som 
egenskaper och kodas 
därför som vv2) 

451 JB: Ja, dom är svaga, jag gick i klubbskola. Vv2 (erfarenheter 
utanför politiken räknas 
som 
levnadsförhållanden 
och kodas därför som 
vv2) 

452 REP: Vi har hämtat några frågor från de senaste årens högskoleprov och det gäller 
ordförståelse.  

Vv2 (ingår i 
intertextuell kedja där 
Björklunds 
ordförståelsekunskaper 
ska prövas) 

453 JB: Hmmm, nu blir det pinsamt här, Mats. Vv 2 (egenskaper, 
Björklunds upplevelse) 

454 REP: Det här klarar du lätt. Vv 2 (kommenterar 
Björklunds förväntade 
ordförstålse) 

 
Nedan följer ett exempel på variabelvärde 1, för att tydligöra skillnaden mellan variabelvärde 1 och 2. 

Analysenhet  Personlig exponering 
Variabelvärde: 

2354 MW: Jag är inriktad på att vinna valet nu. Vv:0 (handlar om valet 
och kodas inte personligt 
även om åsikter 
uttrycks) 

2355 REP: Menar du det? Vv0 

2356 MW: Mmm. Vv 0 

2357 REP: För åtta år sen så sa du att du inte tänkte vara politiker i hela ditt liv, vad är Vv1(område utanför 
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dina planer idag? politiken, men inte så 
konkret som i vv2) 

2358 MW: Ja det är inte heller att vara politiker hela mitt liv. Vv1 

2359 REP: Men du har flyttat fram det något. Vv1 

2360 MW: Jag vet inte om jag sa något år då, gjorde jag det? Vv0 (innehåller inget 
konkret utompolitiskt 
innehåll) 

2361 REP: Nej det tror jag inte, det misstaget gjorde du nog inte. Vv0 

 

Ytterligare klargöranden om skillnaden mellan vv1 och vv2 är att vv1 i mindre utsträckning verkligen exponerar 
någon personlig information men det handlar fortfarande om annat än politik. Det vill säga vi får inte veta något mer 
om personen Maria Wetterstrand till skillnad från i exemplet med Jan Björklund. 

Kodexempel variabel 5: Partiledarutfrågningarnas teman: ämnesområden/teman i 
utfrågningarna som har identifierats efter närläsning. 

Ett exempel på kodningen, där analysenheterna skiljer sig tydligt åt: 

Analysenhet  Ämnesområden/teman 
Variabelvärde: 

739 GH: Om det är så att dom gör stora vinster så har, har antingen landstingen 
som beställare varit dåliga eller är, också är vårdgivarna väldigt effektiva, äh för 
att äh, beställer man tydligt av en viss kvalité så är det, det som ska levereras. 
Lyckas dom ändå få pengar över så har dom gjort nånting väldigt bra 
[applåder]. 

Vv: 25 Privatiseringar – 
handlar om den fria 
etableringsrätten i 
sjukvården 

740 REP: Nu handlar det om bensin. Vv 33: Skatteförändringar 
koldioxid 

   

Ytterligare ett exempel på kodningen nedan, där vi måste tolka vilket ämnesområde/tema som dominerar i 
analysenheten: 

Analysenhet  Ämnesområden/teman 
Variabelvärde: 

 
679 GH: Ja, så ska vi då sänka skatten både för löntagare och för pensionärer och 

skillnaden ska inte öka. För mitt partis del så kommer vi att fortsätta arbeta 
precis som vi gjort under den gångna mandatperioden för att skillnaden ska 
minska. 

Vv: 34 (=Skatteförändringar 
pensionärer. Även om 
skatteförändringar 
löntagare också nämns så 
ligger fokus på att 
pensionärer ska få mindre 
skatt i förhållande till 
löntagare vilket gör att 
pensionärsskatteförändring
arna dominerar) 

680 REP: Tack. Vv: 0 (Inget innehåll som 
hör till ett 
ämnesområde/tema) 

681 REP: För några år sen 2007 så sa du så här i riksdagen: "Min uppgift är att 
onödiggöra privata sjukvårdsförsäkringar". Vad menade du med det? 

Vv: 24 (Privata 
sjukvårdsförsäkringar) 
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Variabel 6: Finns analysenhetens egenskap av tematillhörighet i partiledarutfrågningarna 
(som kodades i variabel 5) också representerad i partiets valmanifest/valplattform? 

Analysenhet  Ämnesområden/teman 
Variabelvärde: 

1511 REP: Men sanningen är väl att ni inte är överens här. Vv: 0 (hör till temat 
regeringsbildningskomplikat
ioner som inte nämns i 
partiets valplattform) 

1512 LO: Ja, det är sanningen... Vv: 0 (som ovan) 

1513 REP: Och inte ens kan komma överens före valet? Vv: 0 (som ovan) 

1514 LO: Men jag ska berätta en hemlighet, vi var inte helt överens om Afghanistan 
heller [skratt och applåder]. 

Vv: 0 (som ovan) 

1515 REP: Du har ju tidigare velat avskaffa betygen helt och hållet inom skolan... Vv: 1 (hör till temat Skola & 
barnomsorg som nämns i 
partiets valmanifest) 

1516 LO: Vill fortfarande, vill jag säga. Vv: 1 (som ovan) 

 

Variabel 8: Mandat/ansvarsmodellen - komplikationer: 

Analysenhet  Komplikationer 
Variabelvärde: 

1972 REP: Du eh apropå det här då, hur är det att vara ett litet parti och behöva 
anpassa sig till stora, stora moderaterna? 
 

Vv: 2 (fokuserar på intern 
oenighet/samarbetssvårigh
eter inom blocket) 

1973 MO: Ja, fast vi är fyra partier som sitter och förhandlar och det där en liten 
vrångbild av hur förhandlingar går till mellan oss fyra partier. Men vi sitter i, 
och avgör frågorna i budgetförhandlingar så har vi ju en röst var. 
 

Vv: 1(fokuserar på intern 
enighet och samarbete) 

1974 REP: Äh, det är klart moderaterna har mer att säga till om, dom är ju mycket 
större än vad ni är.  
 

Vv: 2 (fokuserar på intern 
oenighet/samarbetssvårigh
eter inom blocket) 

1975 MO: Ja men, fast så fungerar det inte när vi sitter och förhandlar. Det, vi sa ju 
två saker i Högfors när vi bildade alliansen: alla ska vinna på samarbetet och 
alla ska bidra, eh och är det nånting som vi har hållit under den här tiden så 
tycker jag att det är det. Eh, och det tror jag också är det som är förklaringen till 
varför alliansen fungerar så väl.  
 

Vv: 1(fokuserar på intern 
enighet och samarbete) 

1976 REP: Centerns siffror har ju pekats neråt sen mitten av 70-talet. Vad beror det 
på? 
 

Vv: 0 (Inget innehåll som 
konkret berör 
komplikationsvariabeln nr 
8) 

1977 MO: Jag tycker jag har svarat på den frågan förr. Jag tror att vi eh har behövt 
moderniserat oss och det är det som jag har försökt att göra under min tid som 
partiordförande eh och det måste ett parti göra som vill tillhöra framtiden. Ta 
historien med sig men också bygga för framtiden. Vi har blivit tydligare när det 
gäller våra liberala värderingar om självbestämmande, företagsamhet, men också 
kring miljöpolitiken. Eh, kring öppenhet och andra frågor och det tror jag 
väljarna, då uppskattar ju dom i förra valet och vi blev tredje största parti. 
 

Vv: 0 (som ovan) 

1978 REP: När Mona Sahlin satt i den här stolen för en tid sen så sa hon att om 
sverigedemokraterna får en vågmästarroll, kommer in i riksdagen, och om 
oppositionen blir största block så skulle hon ringa dig...eller Björklund...eller 
båda, och försöka få ett samarbete över blockgränserna. Vad skulle du svara då? 

Vv: 3 
(regeringsbildningskomplika
tioner, vem som ska 
samarbeta med vem över 
blockgränser, vid 
vågmästarlägen mm) 

 


